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De Avondpost maakt eenlge opmerkingen over de candldatuur van mr,
Jonkman voor het ambt van regeerlngsgemachtigde voor algerneene zaken. Zij
doen, letterlijk genomen, niet meer ter
zake. nu vaststaat
dat een ander tot deze
.
functie is beroepen. Ret betoog van de
Avondpost heeft echter een verdere
strekking, en daarom wlllen wij er hier
tech nog lets aan ontleenen :

..

,Batavia ~ Saigon

1,

Nadat ter zake overeenstemmlng met
de Fransche regeerlng was bereikt,
werd jl. Donderdag een contract, tus..
schell de Air F r a. nee " ell de
K 11 i 1 m voor de exploitatie vall een
luchtlijn \Batavia - Si~ga1Wre - Sai..
gon onderteekend, aId us wordt uit· Fa..
rils aan Aneta geseind• De opening van
deze nleuwe verblndlng is in de naaste
toekomst te .verwachten.

Spanje's , Crenshewaklng ,
Onder Nederlalldsche
leiding

rouden te:r zake dus g€€n oorde:el kunnen:

ltit.sprek~en.

Aan zijl1 eventueelebenoeming als, Re";
'geeringsgema<:htigde voor Algemeene ZaNaar de Telegraaf vernam, wordt de
~11l zit,ten: echter cand€l"e coosequenties
'
"benoeming van vice-admiraal J. d e
, vast.
m~~~ g-~~~ee.;z~ ~~e~~i~~' o~~~: G r a a f f - die dezer dagen, zooals
~k in t~ stellen ncaar de ware schuldigen ,men zich herinnert, bedankte voor de
m de bekende zaak-Matgadant en, - roo...
'
.
als we l'€eds mededeelden - volat hij Ultnoodiglng om als Hooge CommlssaIis
da~rbij e€n bepaald spoor~ Zelfs wrertr door van Dantzig op te treden - tot leider
eel1l del' Ir.odische bladen al uljedegedeeld.
'
.
dat binnenlrort resultatel4, kondren worden van de internationale vloot-patroUllle
tegemcet g-ezien enz.
S
h k t
'
Dit moge al dailli r-.~et juist zijrt al dan aan de paansc e us en overwogen.
niet te veel door €en optimistischen bril
zijl1 boekeken, een felt blijft !let, dat, in..
dien • m1'. Jonkman uit Makassar WOl"dt
wlegg~nomen, d'Cordat hij in een: andere
funCtle word,t bep.oemd, een ander zijl1
reeds aangevangen, werk· in Ce·l€Jbes t~n
aau1Zien van' het zoeken naa1' re<lht, za1
moetel1J voortzetten; of niet voortzetten
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Welt. 2886, 2887 en 2888

f:Olijll over De.fensie
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De vraag, of mr, Jonkman op dit oogenb:it: de aarigewezen man Is om de.» .amenjk hooge Iunctie teo gaan vervulk... bUjve
geheel cutten beschouwing, Wi] h-:11l1oen
den heel' Jopkman slechts van naarn en

.
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Batavia-Centrum

· Gulden vrijheid .gevreesd
De Philippijnsche .onulhunkeu.jkheid
Naar Reuter uit \Vashirtgton selnt,
heeft president Roosevelt de 'toekomst van de Phllippijnen besprok~ll
niet president ,Quezon, die iui-ive~~de
,in gezelschap van den veldm~ar:.
schalk Douglas MacArthur,' den o'r..
ganisator van, de defensie dcr. ~hi- '
Ilppijnen' voor den dag waarop, over
negen
jaar het gemeenebest
gelleel
I
' " ,
.
onafhankelijk zal zijll.
!r,'
,

"
Quezon trachtte Roosevelt te c)yer..
'

,

reden, dat de Vereenigde Shit~'li'de
jOllge repubUek straks lliet' zQl~d~r
steull op de wereld zullen loslaten.

oan

UIlS

Onaantastbaatheid nimmer mogelijk

(Ze"en bladen)

Bij de mondelinge behandeling van de
detensie-begrcoting in de Eerste Kamer
verklaarde minister Colijn gisteren a fw ij zen d te staan tegenover den bouw
van een vervangenden kruiser, en evenzoo tegenover het denkbeeld van een de':
t ensleleening.
.. "
De minister beschouwde het als een
dwaasheld, te veronderstellen dat Nederland of Indle voor elken aanval onaantastbaar gemaakt kunnen worden.
Zulks neemt intusschen nlet weg, dat de
zorg om een eventueelen oorlog buiten de
landsgrenzen te houden, een landsbelang van de eerste orde blijft.
De nieuwe' defensie-begrooting werd
vel'volgens met 25 tegen 9 stemmen
aangenomen. Tegen stemden de soclaaldemocraten en prof. Van Emden (v. d.).
De andere, met de defensie verband
houdende, hoofdstukken werden zonder
hoofdelljke stemming goedgekeurd.

BINNENLAND

Opening Batavia te verwachten,

·10
•
Sa:go~l

lijl~l

spoedix
"

BurfENLAND
Militalre deskundigen verwachten .hernteuwd beleg van Madl\d\. - Roodeel maakten nleuwe vordenngen in Oviedo, - Rusland
en ,PoTtugal nemen rdet deel aan de controle del' Spa,a'11sche kusten.
- '
Benesj 0\'121' den vrede. - Fl,audin doet
ceo fellen aanval op de fir.,anci·eele pollttek

van de Volkstrontr.egeeriU(f. - Hitler over
Zwitserlands neutrahtett.
Roosevelt zal in4tlatief tot een werecdcon-:
ferentie tel' beperkoh1'g van da bewapenmg en
herstet vanrden wereldhandel nernen,
BIJBLADEN
,

.

Het Derde B:ad: N'cuerland in de rnternatior.a,le pohti~k, door Villanus. - AUerlei
uit Nedierland! en het Buitenlalld. - Voor
den Zond:ag. - Personalia. - Kel'kdr~nst~n.
Het Vie:rde BI:ad: Rond het Eucharist1sch
CQngres. - Werkr.em€lrs in' de Suiker. Handel en: Nijv·erheid. - De domkijker en de
verlor:en Ima11', door Kee,3 van BlrUiggen. Spor~. ,..;... Ra:dio·progra~n'llla's Mag1l'eetjes.
Ret Vijfde BLad: InddE~ in het Ver1e<len:
Batavia's oudste '"Vrijburgers", door V. E. Eigenwijze 're- en "dupliek. .,- Za,telfda,gsche
Aoousti'Ck: GIQrie met Lawaaisaus. door
Abr.Emdus. - Bri<l!ge- en Schaak·rubriek.
- Letten"aadsel. - Kart Verha:al. - Juridische Vragenbus.
Het Z'esde BI'ad: Vervolg del' buitenlaild":
sche telegranunen. - Fowpagina.
'Het Zevende Blad: De Renbode en de
Kindercow·ant.
'

Tot zoover het telegram." Hle.rbij zlj
Tot z09ver een Haagsch Aneta-telehet volgende aangeteekend. Naar wij
" gram.
reeds gellleld hebben, is de' Pres,ldent
Na al hetgeen hierover reeds werd
del' Philippijnen naar Washington gegeschreven behoeft het g'eell b.etoog, nat
relsd om' daar belangrijke besprekijllfeq tr.,',
" ,
•
wij dlt sta:ndpunt van den minister be-.
tevoeren met de An~erl~aanscl)e r~~~~~ ~~i ~Ian~e1 Qu~z~n,.'presldent der
treuren. Een vervangende krufser is
ring. Deze zouden 111 oe eerste ~ra...~t!J"'~~ ~~
Phihp)lJnen.
dringend noodlg.
ten doel hebben het vraagstuk van.d~ <~' ,;7 ' "
>.
' '
.
natlonale defensie onder het oog te zi~~ ;men bij de vermeerdering del' spannlllWanneer i1.l. over negen jaar het Ph(~ "~en rondom den- Pacific tegemoet gaat.
lippijnsche .Gemeenebest zijn algeheelif:' ,.J;te n 1 a a t s ten t iJ d g i n- Dr. ire J. A. 1\1. van Buurell
zal '
Zooveel is zeker, da.t deze nleuwe 00~---,..~..- ~ .. -onafh~l,telijkheld zal hebben verkregen g e·'.n g e rue h ten, d a t e r
ncem.ing wed'erom; vertraging zal brengen
_
de'
z.g.·
"transition
perlod",
waarln
t
u
s
s
c
hen
Was
h
1
n
g
ton
e
n
Het
schijnt
thans
vrijwel
vast
te
staan
in <:te a.fdOening de-reI' onverkwi!kkelijke
Amerlka nog het toezlcht heeft op de' Man i I a 0 n d e r han dell n- , dat de directeur van ·V. en W., dr. ir: J. De·\Ve.reld-SllikerCOllfe.'entie
zaak. ',t Is bijna of alI>e factoren er toe
medewerken en., er ook toe medegewerkt
defensle en de buitenlandsche politiek g en: z 0 u 0. e n z ij n g e v 0 e r d A. M. van Buuren, in Augustus hler te
wordt, om steeds weer een kink in. den
del' Philippijnen, duurt 10 jaar- zon- a v e r h e t i n s tell e n van laude terugkeert.
G. J~ Schimmel afgevaardigd II'
kabel te brengen. Want" een, benoeming
den volgens de Independance Act de e e n s tel' k e A mer 1 k a a nr
tot Regeeringsgemachtigde voor Mgemeene Zakerl\, haalt mr. Jonkman voor onbe·
contingentel1 van 'het Amerlkaansche le- s c h e v 1
t bas 1 s ,0 p d e
De heer G. J. Schimmel, hoofdamb..
paalden tijd uit de rechter,lijk~ ma'cht weg. •
gel' en de Amerlkaansche vloot, die zlch Phi 1 I P P ij n e n, weI ked a a r
DE KRUISER "DE RUYTER'"
tenaar tel' 'beschikking van het hoofd
nog in de Philippijnen bevinden, moeten ,d a n z 0 ubI ij v e n t e r b eDeze uitee.nzet,tingen van de Avond..
repatrieeren en zouden de Philippino's I's c her min g van. h e t . G eOntvallgst te Soerabaia
van het Kantoot voor den Handel van
post behouden volle actualiteit nu, naar
de verdere organisatie del' verdediging ,m e e neb est, 0 0 k wan nee r
het departement van Economlsche Zawij hOQl'en, de. heer Jonkman het voorvan hun archlpel geheel zelfstandig moe.... d e "t:l~ a n sit Ion per 1 0 d"
Voor de ontvangst van den krulser ken is oP6eciragen zich op een nader
ten tel' hand nemen. Daarbij zoudelt zij I gee i U' d, i g d z a 1 Z ij n. Wel- "De Ruyter", te Soerabaia op 15 Maart door den directeur van Ecol1omische
nemen heeft 's Lands dienst te verlazich echter weI laten vool'lichten door ~icht zullen de bes~rekingen t e, Wash- ; a.s. is, het volgen~e programma vast- Zaken aan te geven dag in. de, maand
ten; naar verluidt, zal hij optreden als
Amerikaansche adviseurs.
mgtol1 voor een groot deel aan deze : gesteld : .
:
'
,
directeur van Aneta na het vertrek van
kwestle gewljd worden. Het feit, dat I . .
"~
,
Maart 1937 per vliegtuig naar Nederland
. De' vl'eugde over, het _verk.rij~en, ".'JA· ',n~arscbalJt: 'MacA~thur een del" voor-" , BIJ het lic~tschlP h~ he~ We~~~rvaar.. te begeven en ziqh t.er bescnikking te
de11 h~el' Brandenburg.
"
. , '
'.'
'
.
water· zal" de kruiser worden begroet"
',"
.
,i. " . , '
.. . . "'c,, '
"
de zoo vurig gewenschte onafhankelijk- s~~nders van dlt p an, den PreSident op door twee escadrilles wateryliegtuigen,' steIf~n . van ,de mi111ster Vl;ln Kolonlen .
Deze mutatie heeft vele zijden die wij
heid is sedert eenigen tijd echtel' inerk- ZlJn r~is be.gelei<\t. mag als een sterke I <;Ie. kruiser ,,sumatr~", een divlsie tor- tenemde. volgens diens· aanwijzingen.
hier zullen laten rusten. Zij heeft Inbaar getemperd, zeUs ~nder de fanatiek- aSCah110WuiwJzdin.g 111 dez~ richting worden be- I pedOj,agers, een divisle onderzeebo"oten, werkzar,::lra t,e zijn in het bijzortder als
ste n~ tionalisten, waaronder men zeker
d
C
derdaad tengevolge dat een andere aml)De verhoudl'}O' waarin de Ve e 'gde ~ gouverneme~tsstoomer "Rigel en technlsch adviseur, van de, NederlandQu ezon zeIt mag l'ekenen. Het is voor1 0'
re 111
drie mijnenvegers zullen den kruiser
;.
tenaar het zeer subtiele werk in de zaakVice·admira,al J. De Graaff.
I namelijk de wetenschap. dat zij zonder staten dan tot de ~hilippijnen zouden I 's mO'rgens om. tien uur opwachten be~:che d:elegatie naar de in April 1937 to
Margadant zal voortzetten. of, zooals de
hulp van anderen niet In staat zullen ~omen,. zou da~ vnjwel ov~reenk~~en, noorden Sembllangan en vervolgens, Londe~l te houden internatlonale sulker...
Avondpost wijsgeerig opmerkt, 'n 1 e t
Volgens hetzelfde blad wordt voorts zijn hun land te verdedigen tegen een ,met, dIe, waann Groot-Bnttannle tot: achter de "De Ruyter" aanslultend, op- cOl1ferentie.
zal voortzetten. Dat de heer Jonkm:ln ovenyogen, den generaal-majoor J. J. eventueele buitenlandsche agressle, die, Egypte staat. De cons~quentie van zulk I stoomen naar soerabaIa.Zoodra het
meent thans dezen arbeid te moeten G. bar 0 11 ' van V 0 0 r s t tot deze kentering in de gevoelens 'ten 'ge- een permanente militalre ~ezetting van, schip de reede nadert, zullen weer'
volge heeft gehad. Quezon zeIt, die door een deel van het land. al IS het slechts eenige vliegtuig-escadrilles in de lucht
neerleggen verbaast ons intusschen nlet. V 0 0 r s t te benoemen tot lelder van de
Amerikanen als een zeer Iverstandig in den vorm van het bezit van een zijn
'Luchtschepen nanr 'tel. Oosteu.
l\let dit werk zou, zooal~ een hoog rech- de
.
cont1'()le-orga,nlsatle
langs
de regeerder wordt beschouwd,.heeft meer- vlootbasis, ' zou dan waarschijnlijk ook
malen in het openba.ar doen blljken van: zijn het sluiten van een of- en defensief
terlijk ambtenaar eens tegenover ons Fransch-Spaansche grens.
Reuter seint uit Berlijn, dat de comdeze viees en zijn landgenooten gewaar-I verbond, zooals Oroot-Brittanl1H~ er een
mandant van den "Zeppelin", kapitein
o~erkte, de heer ,Jonkman zijn heelen
VACAN'rIE-REIS MET "SLAl\Ij\T"
,
Lehmann, de spoedige instelling van een
De Nederlandsche regeel'ing is ter zake schuwd voor de onzekere toekomst, ~ie j met Egypte heeft aangegaan.
-"erderen diensttijd, tot zijn pensioeneeluchtschipverkeer van Europa naar
Ret
s.
s.
"Slamat"
der
N.
V.
Rotterring toe, "gelukkig kunnen zijn". Dit evenwei tot heden nog niet geraadpleegd.
damsche Lloyd zal die jaar in de va- Britsch-Indle en het Verre Costen voorlaatste was een1gszins ironlsch bedoeld :
cantie-maanden wederom. een meisjes- spelde. Hij verklaarde, dat de teehnlNederlandsch schip
met het werk in deze zaak heeft de heer
De toestand VUll den PallS reis maken, evenals vortg jaar is ge.. sche en economische /voorwaarden voor
Schroe.f verloren
aangehouden
schied, doch thans nlet naar Rothesay, zulk een verkeer op bevredigende wljze
Jonkman tot dusver inderdaad wehlig
doch naar Dartmouth.
~
geregeld zijn. Tegen 1939 ~al DultschHet
3.S.
"Benkoelen"
van
de
K.P.M.
Reut~r
selnt
uit
Vaticaanstad,
dat
de
geluk gehad.
Transocean seint uit Salamanca, dat
.land volgens Lehmann vier moderne
heeft
bij
Pontiana'k
haar
schoef
verloPaus
de
dertlende
week
van
zijn
'zlekte
volgens een bericht van Radio Nacional
luchtschepen bezit'ten van grootere snelreno Het scihp zal door de' _Parigi" van I is ingegaan met goede hoop op herstel
Wij herlnneren ons, dat de heer J~k
het Nederlandsche stoomschip "Rambon" dezelfde l\1'aatschappij naar Tandjong- na de oogenbllkken, dat voor zijn leven
PANGERAN SOERJODILOGO
held
en comfort dan de tegenwoordige.
man destijds is genoemd als candldaat
Men zal dan bovendien goedkoo~re ta-'
gisteren met 1200 ton oorlogsmaterlaaJ Prlok gesleept worden.
werd gevreesd. De jongste verbetering
voor het voorzitterschap van den VolksoDe ,,:Benkoele~" ppende Dinsdag jl. in den toestand heeft zich gehandhaafd.
Na.al' de "Loc/' verl1am, zal Pang~ran rieven mogen verwachteij.
voor de Spaansche regeering aan board
~a.>1.d. De regee,ring gevoelde voor die bede
nieuwe
lijn
tusschen
de
Java-kustDe
Heillge
Vader
brengt
het
grootste
SoerJodllogo,
de ·oudste zoon van wljlen
door de na tionalistische kanonneerboot
deel van den dag in de audlentle zaal Pakoe Alam VII, 5 Maart a.s. met de
i
k Iij 10 B i
poeming niet. want zij beschouwde deP
t
h
"Canovas del Castillo" in de Straat van avedns ent hont ana, n din" n boverd- door en doet dageliJks een wand~ling I"Johan va,n Oldenbarnevelt" ult Genua
DR. Hf\~T NAAR DJAMBI
zen candidaat als een der meest JJeloe enorme 1a
g-aan . ,
.
dr'
t· k '
'
b an me
Gibraltar . Is aangehouden en daarna Dit
Is dus geen gelukklg begin!
door de verschlllende vertrekken, soms' naaI In ever rek en.
vende allnstaande adviseurs in een anHedenmorgen is van Tji1llitan naar
,
aan den arm van zijn secretarls, waarbij
,
opgebracht.
dere functie, bijvoorheeld die vall proPalerilbang v.el'trokken dr. ir. H. M. J.
Nad:,r vernemell wij\, dat de ,~Ben- hij steeds weigert een stok te gebrulkel1.
I
Hart, die gelijk wij reeds meldden een
=~---~
~~=""":-~_""":--~~\~ koelen op de Pontlalla~-rlvier op een Op warme dagen wandelt de Paus wat
~IET IIET K. L. ~r. VLIEGTUIG
cureur-generaal, mettertijd. Hij heeft
reis door Djambi gaat maken in vergrooten, onder water dl'lJvenden Poom.. in de zon op het balcon.
daarvoor alle kwaliteiten.
Hedenmorgen is met het \ HOlland.. ,band met de prijsstijglngen in de be..
digheid dat mr. Vonk, de procurffiIr- stam sUet, als a?V~g waarvan de
vllegtuig vertrokken de heer mr. L. H, volkingsrubberstreken.
werden. '
Men schrijft den heer Jonkman "link... 'generaal, die destijds het eerste ond{£-- schl'oef~laden ",afgeplukt\,
It
,r
Slotemaker,
algemeen secretarts der j Maandag over een week denkt de
De "Parigi" was te Singapora, waar
ZO~IERDIENST K. L. M.
sche sympathieen" toe: dit Is nogal vaag zoek' heeft geleid, dit nS\der onderzoek
K. L. M., die gelijk men weet een drle- heer Hart te Batavia' terug te keeren.
gez.egq, maar wij willen veor het oogen- nimmer' noodlg heeft geacht, integen- het schip kolen ult Berouw zou lossen.
tal maanden hier te lande vertoefde
blik daarover geen ,discussie ontketenen. dee!. Deze moeilijkheden kunnen dus Daar het schlp opdracht kreeg de "Ben.. · De Knilm deelt mede, dat de zomer- voor zakendoeleinden.
slechts de naYevelingen verbazen.
koel~l1~' naar Priokl te sleepen, werden dienstregel1ng der K. L. M. zal ingaan
DIRECTEUR Vt\N ANETA
Er zijn trekken in zijn persoonlijkheid
te ,Smgapore niet alle kol~n gelost, om- met de vllegtulgen, die Woe'n s d a g
die sterker op den voorgrond treden:
. dat hetschip niet leeg kan sleepen. Zoo 7 Apr il uit Batavia en Amsterdam
..
Naar wij hooren dientte worden vel'''
WlJ kunnen ons intusschen voorstellen werden ,ongeveer 400 tons kolen aange- vertrekken.
A{i'SCHEID ASS.-RES. lIi\RTEVELT
een strikte 'rechtvaardigheidszin, een
wacht dat de heer F. Brandenburg van'
het vooruitzicht houden aan boord.
groot plichtsbesef en een onwrlkbaar ge- dat den heer JOlJ,kman
Van dien datum af wordt de route in
Gisteravond is in Djembe~ een fak]{el-' Oltsende, <lie thans als direct.eur' van
l
voor
zijn
verder
ambtelijk
leven belast
De "Parlgi" met de "Benkoelen'.' op plaats van over Marseille en Rome we- optocht, met muziek naar de ass.-resl- Aneta optreedt, 'deze (unctie definitiet
loof in de beteekenls van een krachtige
dentswoning gehouden, waaraan aIle I neerlegt bij zijn a.s. vertrek naar Negezagshandhaving. Dit zij11: elgenschap- te zijn m~t de zaak-Margadant met al sleeptoQw \vordt op 4 Maart te Priok ('~er over Leipzig en Budapest gekozen.
De aankomst te BatavIa wordt daar.. bevolkings.groepen, uit het geheele re- derland.
verwacht, waar de "Benkoelen" in het
wat
daar
~erder
aan
vast
zit,
niet
bizonpen die eventueele "linksche sympaDroogdok van een nieuwe schroef zal door met e end a g' v e r v roe g d en gentschap, deelnamen. .
.
.
. Mr. J. A. Jonkman;. thans offlcier
thieen" minstens compenseeren. Wij voor del' aanlokt. Belangrijker zal voor hem \Vorden voorzien.
zal
dan
plaatsviriden
op
Maandag
en
Het
doel
was
een
lulsterriJkI
fehcitavan justitie te Makas~ar, z9.1 den, heel'
ons zijn van meening dat het karakter nog Zij11 de overweging, dat hij <leze taak
Donderdag. Semarang en Soerabaja zul- tie- en afscjleidsbezoek aan de famllle Brand.enburg - die 19 Mei vertrekt _
Daarna
zal
het
schip
weer
dezelfde
ei-'
len dan op Dinsdag en Vrijdagmorgen Hartevelt, die receptie hield.
'.
naal' a1l6 waarschijnlijkheid opvolgen.
I
van den heel' Jonkman het veor ieder!3 in de . gegeven omstandigheden riaar
lijn bevaren.
gen
bevredlging
niet
kan
vervuUen.
Dit
de
luchtpost
uit
het
Moederland
ontLater
op
den
avond
werd
de
famllie
'
"
regeering tot een goede zaak maakt over
vangen, waardoor ruimschoots gelegel1- Hartevelt met haar bezoekers afgehaald
'".........-----........~-speelt
zeker
bij
Ideze.
figuur
een
grooter
zijn dlensten te kunnen beschik~en.
held bestaat voor beantwoording per door het soosbestuur, waarop men met
DE PQSTVLUCIITEN
lIET ASIB IN NEDERLAND
,rol dan de vr€es op een zijspoor te
keerende luchtmail, indien deze met het· de muziek voordp naar de soos ging.
De carriere die zlch scheen af te tee- blijven. En in verband daarmede komt
.
.
Daar werd tot na middernacht een
Uitreis
Wlj vernemen, dat het, Aslo in Neder... K n i -l m-vllegtuig, dat Woensdag- en
kenen voor den heer Jonkman is bij de het 011S begrijpelijk voor dat, hlj, nu
Zaterdagmorgen
ult
Soerabaja
en
Sezeer
gesl.aagd dansfeest gevierd.
land
binnenkort
veor
den
eersten
keer
jongste. mutaties aan het hoofdparket blijkbaar een uitweg naar het ambt van
De famille Hartevelt zou \yaarschijnDe ,,'Djal.ak" is gisteren te Basra aan'"
een beroep zal doen op het Nederland- marang vertrekt, wordt verzonden.
niet verwezenlijkt. Dat stond inmiddels regeeril1gsgemach~igde voor algemeene sehe publiek, en weI door een radio.
lijk heden ~r auto uit Djember vertrek- gekomen~
ken om via Malang, Soerabaia en seThuisreis
echter. sedert het onderzoek in de zaaj{- zaken hem ook is afgesneden, hij over- avond van alle Nederlandsche omroe..
DE
EXPEDITIE-COLIJN
marang
naar
Batavia
te
reizen.
p.en,
en
ook'door
het
organiseeren
van
Margadant was hervat, ook wei vast. weegt 's lands' dienst te'verlaten. Wij
De nieuwe regeerlngsgemachtlgde voor
De "Edelvalk" is gisteren te Jodhpur
Het schijnt dat zijn optreden in die zullen dit zeer betreuren, maar men zal een zeer bijzondere Indlsche stand' op
Dr. H. A. CoHjn, lelder Vfln de expedi- A.Z. zal niet v66r Dinsda,g of Woensdag gearriveerd.
de 'aanstaande beurs van "De Dameszaak spoedig aanleiding heeft gegeven er zich bij hebben neer te leggen. Wie kroniek", die van ~14 Maart in het tie naar de Carstensz toppen op Nieuw te Batavia aankomen.
,De "Rietvink" is gisteren op Sohiphol
geland~
tot, nu, laten wij ons voorzichtig uitdruk- wat dieper schouwt in de onaangename R.A.I.-ge'bouw te Amsterdam, zal wor- Guinea, die onlangs in Nederland te'. - - - - - De "Kieviet" is hedenmorgen van Tjlrugkeerde, is beilOemd tot off1cier in de
!{. P. M. IIEEFT 'fEKORT SCIIEEPS..
ken, eenige l110eilijlkheden.'
mogelijkheden van de verhoudingen, den gehouden. In deze Oostersche stand orde
Ulitan vertrokken met 169 ~g post, 18
van Oranje-Nassau, terwijl de heeRUIM'tg
zal
OJ}
aparte
en
boeiende
wijze
geOok dit is verklaarbaar :' ieder die In waaronder de heel' Jonkman thans arkg' pakketpost en 37 kg vracht aan
toond worden, wat ~1et Asib wi! en wat 't ren J. J. Dozy, F. J. Wissel en A. H. G. P.
Makassar met een nader onderzoek In beidt, zal dit besluit kunnen bil- doet. Mevl'ouw De, Jonge zal op den ope- van Schilfgaarde, deelnemers aan deDe K. P. M. heeft het m.s. "Doggers- boord. Er 'zijn zestien passages geboekt
de zaak-Margadant wordt belast, ziet lijken..' Het is alleen zeer jammer.
ningsdag en oak later, persoonlijk' aan.. zelfde expeditie, tot ridder In deze orde , bank" 'van L. Smit & Co gecharterd voor v.oor verschillende tusschentrajecten,
wezig zijn om. belangstellenden van zijn benoemd, aldus seint Aneta uit I kolenvervoer, tusschen Berouw en Ma- terwijl drie aanvragen moes.ten worden
daarmede een uiterst zware taak zich op
geweigerd.
Den Haag.
' I kassar.
,
voorlichting
te dienen~
R.
de schouders gelegd, gezlen de omstan~
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BATAVIAASCH NIEUWSBL1\D'

De' expedltle-Frohenlus
Onderzoek. naar oorsprong der koji, pensnellerf] ,

Een medewerker van de "Lokalanzelger" heeft naar de Tel. meldt dr, Adolf
Jensen, den: Ielder van de nieuwe Frobenlus-expeditte naar NederlandschIndle, geintervlewd.
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De annslag op den dokter

1931
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Korte Berichten

bij~onderhe<Jen
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Terzijde·
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J\rrestat(e in Padan$' ;

Op den [ongen geneesheer Ohr. Snell,
.wonende aan de Regentesselaan te Soe-

De commies, die 'met 'een ille~ticlt(lllsclre mlulstersicetltuoe
sou. troiuoen

rabala, werd Donderdagavond,' zooals
gisteren reedskort is gemeld, een aanslag gepleegd door zijn hulsjongen.

Een E~ro~eesc4e lngezetene van PaBien' etonnes- de sadang, de heer M., is in preventleve .':.
'
hechtenls gesteld wegens slechte .behan-' 't:i"()uver ensemble"
deling van zijn tachtigjarige tante, te _

"la, 't Is me verteld wat er in staat, wier nadeele. hij bovendlen vermoedelijk
De Koninklijke Federatie van. Lande'maar er Is ntets van waar", was het ,u-og, verdulsterlngen heeft gepleegd.
WiJ lezen hlerover in 'de "tnd. Crt."
lijke Rijvereenigingen vergaderde In
Verleden
jaar
Augustus
hebben
wi]'
antwoord,
, Dr. Jensen verklaarde, dat de reis 'n nog de volgende bijzonderheden :
8.1. Pagongan
Utrecht en de voorzltter zelde :
.
tweeledig doel zal hebben: in de eerste
uitvoerig melding gemaakt van een drieOfflcier 'I. Just.: "Vreemd, dat u er
Heden
wordt
de
detlnltleve
beslissing
,
Het
gebeurde
bij
de
thuiskomst
van
plaats zal het er op aankomen een we,:"
tal ambtenaren van het departement van dan niet tegen geprotesteerd heeft. En
"Men durft er ons van beschuldlgen,
tenschappelljk nog onbekend gebied te den arts. omstreeks 2-0- mlnuten voor verkee» en Waterstaat te Bandoeng, dat er staat ook in, dat u nu en dan in verwacht of de s.f. Pagongan in het
d:at wif een bepaalde politieke partij
Tegalsche
nog
ongeveer
1000
bouws
aanmiddernacht.
Na
zijn
auto
in
de
garage
onderzoeken en zijn oude culturen voor
zlch aan allerlei geldleenlngen (om te luitenantsunlform rondllep, terwijl na
voorstaan.. Ik. wijs dit verachtelijk van
het eerst volgens wetenschappelijke op het acuter-err van de wonlng gestald dobbelen) bond, waarbiJ verschillende lntormatles op het departement van plant in den grond zal brengen In verde hand. Wij kennen elechts de llefde
methode te -rangschtkken, En in de te hebben, wandelde de heer Snell naar accepten werden geteekend, " De voor- Oorlog gebleken was, dat u heelemaal band met de verhoogde productle voor
voor: het Paard, en' bovenal voor ons
1938'.
zijn
apartementen,
Onderweg
kwam
tweede plaats hoopt men nieuwe bewljzen.
naamste van dlt drletal was de commies geen officier of reserve-offlcier was. Is
Vor~tenhuls".
"
,
te vinden voor de z.g. "cultuurkring- plotseling zijn hulslongen Paiso op hem J. v.. R., die om financieele redenen met dat 66k niet waar wat in del krant
Ni~llwe.
Faroka-directeur
ar,
die
gewapend
met
een
ptsoblat!
hem
leer" van prof. Frobentus. welke er van
verse hill en de m ino·f meer gefortuneerde
.
stond ?"
:welke kloeke uttspraak door de' verattaqueerde.
.
u~tgaat, dat de culturen der verschillendames connecttes aanknoopte, o.a. met de
B kl
och lk h d' f t
ult· Malam~ sem,t. Meta,· da t . de, l1 ee.r gader1ng' met· een "hoera/ t,' art: het' WU·"
e.: "V'J ,
a n 0 0 van me P. J:.A. Vqp. ~9U.ts I.s benoelll~l' tot,. di- 'helinus' werd: belegeld·.
de ·landen en werelddeelen in een grooOngewapend also hij was, verweerde Weduwe van een ,.Mexicaal1.sch minister", In IUltenantsuniform".
.
rect:eur yap. de Faroka-fabrleken aldaar. !
.
ten, goog met elkander verband hou- dokter Snell zlch' zOo goed hij kon. Op die uit ~ankrijk naar Ba~doeng w a s '
Offlcier v. Just.: u J a-, van het Neder. ' ..
neri'.
het gerucht kw~m zijh. echtgenoote naar gekomen tenell'lde met v. ~.~ dle:' ztch
buiten geSl1eld, die bij het z~en van de voor een' hooggeplaatst a1hb~naarhad landsche Leger, maar u was ook geen Oed"enkteeken voo~' Soel1all
,..'
Pe~'sonoliQ
De expeditIe, dIe op 17 Febr. uit twee' vechtepde mannen om hulp riep. uitgegeven, in het huWelljksbOc?tJe: te ,res~rve-luitenant. daarvan. En heeft u ,
Frailkfort a.d. M. vertrokken is, zal zlch Deze kwaJ11 opdagen in den vOrm van stappen, van welke plannen" ~iJ Julst bij.. :zlch nooit vertoond in de unifo,~tn van. Naar de Loc. meldt,. werd .glsteren op
tijds, een paar dagen na ne~" fa1111sse.. ,offlder v,an het Indlsche leger ?
.den drlesprong te .Kartasoera een' ge;. !
----- ......... - -~ -,_.
~erst naar Batavia begeven en vervol- een eontroleur van' den Particul1eren
't
van·
h'aar
aanstaa....
de·n'
00'
h
tg·e....
·IV\.. :
Na
eenig
gedraai
gaf
beklaagde
toe,
'denkteeken
met
uurwerk
onthuld,
dat,
M
t
.
AI
g~~1? ~aar Ambon. Per ZeHschip zullen ve1ligh~id~dleli&t, den 'heer B. de Bont" men
11
.u,",vV, d .. dit,
-1
i .
t
hi d I 'd
i
' h t "t
'1
'
e 1'llg>ang van d e-n,·u!ag
wa,arop he-:t h er-.
. ' : a~
we een germa e was gesc e
• aar s opgeric
er ge egenheid van oenoemqe ,~()of<i! vaIl! d'2n pla::\tse-lijke-n: gedan excursies naar de tallooze kleine' die' zich wevalllg in de nabijheld be'- is' teruggeho\lden.,
' / l l k wist niet meer wat lk deed", voerde 'den 72sten verJaardag van den Soesoe- 'zondheidsdlenst ta $Oetabal.a W. 0., v' a Ii
elIanden in de buurt worden gemaakt, vo~(j.
•
Thans
was
he""om,.
eeil
der. vele,' fina~ hij ter verontschuldiglng 'aan.
hoenan.Er was ve'et: belan:gstelllng, zoo- :b~aadshOodve~tlh' zljh: be.tted~~il?!g iJa.1 h~9dle 'grondig zuBen worden onderzocht,
"
,
~A-,
.
:.
I It d
k to
I
d' ijd' d ,en aaIWaM ; on. ~V'e-~l, van '. e' waaru~l1,1111~
cieele
manipulaties,
uit;
dien
tljd,.
dat:
Nadat
e~nlge
getulg.en
,waren
gehoord,
,we
u ' en ra, n a s van e z e er 'deer bebr~k}{i:11g' N. M. Buys.
in het bijzonder zal studie worden geDe heer De Bont beschikt Qver 11; N. M~ .~''U YS. ~oonl~m~'.i~ 'oolast- me~de
maakt van alIe vormen van eeredienst chaamskrachten, die hem in ~taat stel- v. R.~ die momenteel .in EEm hotel in : wier verklaringen' weinig nieuw llcht In beVOlking~
iwaarnemmg van -de .betrekKing. v~n' Il'oo(d.
en van de geheime z.eden en gebrulken lfn zelfs een krankzinnig geworden per- Batavia werkzaam is. :alqh- VOOl" den po_ :dE) zaak brachten, nam de officiel' van
,gouve.rnementsa,rts blj den. ?.V. G.
der inboorlingen. Men hoopt op deze soon de baas te blijven, zoodat het· voor l1t1erechter te Bandoeng: had te vetantl- ,justitle.requistitolr erop wijzend, dat be- Dank van d~ "Emdell'~
"d'e v.n,
~ tk:' d
I h
" een .;)oor
~.
t
De D.Uits·c·h
I ....... P',a d'ang' h ee'ft.:consul
Da he:e'l'!
\Valkel', benoewd viceen e en z,c
, op
e consu
v.an W.·W.
dIS Vereenigde sta,t~ \tan ArneelIanden ook megallethen te vinden, dat hem een peulschllletje was, den hUlsJon- woorden, meldt onze Bandoengsche cor...'kl aag
respondent.
'
,onnoozelheld
berlep,
waarb1j
hij
nlet;
geeen
telegranl
van'
den'
command~nt
en'
:rlka
te
~rabaJa
iiS
tgegelaten rot de voorzijri' Qeroude steenen gedenkteekenen, gen te ontwapenen' en verder buiten ge,
'"
'weren iOU, hebben wat hij elgenlljk ge- d~ a.ndtlfe QPvartlnd~ll v~n· den D\li~ ;l?6piJge uitoefenln.g van zijn' consulaw (unc~
~Qoals zij ook' in Zuld:Engeland, Sca'tl- vecht te stellen.
H1j had n,amelljk 1500 gUlden:, biJ de :teekend,had. "Als wij zlen wat voor type .$Ql1el} ~ruit3er ".~~~eq" ontvangen~waar- ,tie.
. '
.
dinavie, Bretagne en Duit~chland be-'
D~ heer Snell, die de steken met de
kenCi zijn. Ook op zijn iaatste reis naar piso-blati met zijn hand heeft afge-' Yolkscredletbank opgenomen tegen at- 'beklaagde Is en dlt ook ult de krant heb- ill dank wQtdt Uitgesproke'n; aan de- 1_ ~~~I~d. b~j de alge~ene, p()Jltie tot
het Zuiden van' Abessinie heert dr. JEm- weerd, heeft eenige nie~gevaarlij1,{e ver- gift:e va,n een polls en f1duc[aire',eige~- 'ben kunnen lezen", zeide spreker, "is niet Duitsche en HoUandsohe vrieriden, dIe :r~~~co~~~:sbe~~~;~i~~P'w~~~~r~i
.
sen ~l1e aand~cht aan de bestudeering, wondingen gekregen, o.a. aan' den lin- domsoverdracht van zijn meubUair. Niee- ,aail t'e nemen, dat hij nlet wist wat hiJ zoo heerlijke dagen in' Pad~ng hebben' ivan ,&n~ae' betrekklng.·
d~z~r megaliethen gewljd. Het resultaat I kerarm.Dr. Ort verleende de eerste me- ,temin . had hij dit meubilait toch, aan teeket:tde". ~preker ac~tte het aanneme.. bereld, te,:-wiH tev~P& d~~~sW we1l:schell; ·ltfet-. i~i~i\~g. va~ .~ Maa:,t. 19~1. ~n~~d
Zijl1 toenmal1g~ hospita,. aa~' wI~ hlj nog ,lijk~ 9a t beklaagde zi~h mlsdragen heeft voor ~ep ver~e~~ vri!3l11?scl1ap~l1jk~ sa- :bij de alge-meene poll~~~ ~or ~?9~d~mmi~~:
van dit onderzoek in Abessinle overtrof' dische hulp.
is beschreven
,ris-.yap'
? F~, 9~· 'r.l~Jem~n,
aHe verwachtingen, en men hoopt thans . Paiso lag intusscl~n in halt beWllste- 'n zeshOl1dei'd guldel\ schuldlg was , voer. '. z60alS
... ~ in' .de courant
'.
. . en menwerking werden geuit'"
'wJund }}C?'litle
hoofdlCoounl'ssaris
van p<>'htie. thaTh3
?onderd
gulden
verkocht,
wel~
felt
~em
~egen
welk:
teit
hij
niet
heeft
geprotes..
:
BertQemd'
tot
a<iJun(:t-advise-u\,,'
'voor Post~at d~ ni~uwe ~xpeditie naar de Moluk~' 10Qj~en toestand' 01> ,h~t aehtererf te
.
- B<llld~Ir tel! \Vestkust
,Azia.tische- zakrcU' J~ B. de W:Udco, tijdelijk
ken verrassende parallellen zal opleve- kreunen. Hij werd naal' de C. B. Z. ver- In aanrilking' met den rechter bracht. ;teei'd'.
Ooordat hij toel1 wat zenuwachtlg w~s,: Tenslotte elschte spreker wegens vetNaar Aneta uit Padang seint is Solok ;wa~arnemend ,a<ijunct-advi~ur v~ OQstre.n.' I'
voerd om geobserveerd te worden. Hij
t d t hij e' t fb
# it
' ,
.
. . ..
.'.
. ... , ,.. . . AZiatische Zaken.
t hI'jnie.,
heert bi} het gevecht 'geen noemens- w1S
a, .• e. n s ra aar Ie ;du~~tering zes maanden gevangenlsstraf. overstro<>md door ~en :pandHr-, die tevens .
.waardlg
letsel
gekregen.
pleegd'~en
bovendlen,
h.ad
hij
de
schuld-..
Beklaagde:
"Edelachtbare~
ik
foep
d~
t~
yelde
staande
pa,dl
l1eeft ve~nle\d. ':ws:::
.:-_._.~~~-~_
De Molukken, die, door vele gemengde
' .
Dan~ ~ij' de hoogte van: den spOOrdijk !
Het motIef van dezen aansl~g is on- be~entenrs o~derte.eken~ zonder- erop te uw clementie in".
volkeien worden bewoond, beschouwt
dr. Jensen als een bijzonder dankbaar bekend. Er is niets gebeurd, dat daartoe letten ~at de vdo~w~ar . . en waren. verPol1tferechter: "En u ontkent,? D.art is d~ spOOrbaan in tact gell,leve'n.
~,·O'. 1-,, n(:',.I-~e_.
hI! den fechter.
hadt u moe ten beginnen met te b e k e n - ·
~.'_
gebied voor zijn wetenschappelijk werk, aanleiding zou hebben kunnen geven, telde
,
'.
'"
~-:"
... 1/ .,":,"~-",,,,
aangezl~n zlch juist hier in de eenzaam- zQodat men hi~r vermo~dQ1ijk te doen
"Heeft u deze krant gelezen metdat ,nen .
heid' en"fsolatie der eHanden oude ge- hee~t met een gev~l van' kra.nkzfnnig- heela relaas over u eu' waarln u wordt
Beklaagde: "Ik kan toch niet anders
De Kleill-Ilijve.rheid
bruiken, en be~chavingsvormen hebben heid.
besehl'even, als iemand, die blijk geeft dan rld'derlijk de waarheid, spreken".
.kunnen handhaven. De expeditle zal
Depok van een misdadig. karakter 1" in!ormeerDe politierechter veroordeelde beIJet Pf()gramma van actie
h~ar on.gerzo~~ingswerk. op het elland
de
de
offlcier
van
Justitie-,
hem
de
cou"
kla,agde
hlerna
conform
den
elsch
tot
I
c. J. Y. "Coritelis
CIl~te~eram ,begirtnen'.' Men hoopt. hier .voor- ~UDI)ELB. KOL.., LANDB,OU\VSCIIOOL rant, toon,end;.
zes· maanden gevangenlsstraf.
·Iein"
..
,Met de Jnstelling van het Fonds V'oqr
al irit~e~essl:u1te'ontd'ekkingen te doen bi}
25 Jaa~' te Deventer
de Klein-~ijve'rh~ld, ,waarvan' het b~
de daar bestaande gehe1me bonden" die
stU1,ll' dezer dagen door dQn Dil'ecteur
De Christelijke Jongemannenvereenlee.u P91,1.tie~e he~(schappij. uitoefenen en
van Economlsche Z~k~n geinstalleel'd ging "Cornelis Chastelein'" teo Depok~
Donderdag 16 September a.s. zal het
h~~ ~elw~~e g~e~teli)ke'en godsdlenstige
Tiell j~ar, PIl'ohi '
Passiespelen Ie Se'n~,\ltang
werd, is, n~~r wij nader ~un'nen meldep, heeft ot> OOnd~ravon(r j.t een ults~:.
. te.ve,n volgens ge.heime ceremonlen be- Vijfentwintig jaar geleden zijil, dat te
feitelij~ qe kroon gezet· op een veelom- kel1d ge.slaagde propaganda'-avond g~'"
Deventer de Mlddelbare Koloniale Land~~~~
300' Per~onen zulfell' me~'ewerken
1921 ...... 11 l\Iaart - 1931
bouwschool door wijlen Z.K.H. Prins
v~ttend~n VOQrberejdenden a~bei<,i in houde:q ~n· ,het kerkgeoouw. Eerst da~l1t
l\f~sch!~n, zoo m~ende dr. Jensen, is Hendrlk op plechtige ' wijze werd ge'"
het lJel~n~ cl~V ~ev9rdering van de klelne men, dat deze avon~; gezlen ~et. sl~Chte
Zondag 14) Zaterdag 2~ en Donderdag , Het ~lll weldra tIen jaar geleden zijn, njiverneia.
'
weer" zoowel letterhjk als figuurliJk in'
t_~n slot~e <?ok, d~ kop~nsnellerlj nlets 'opend'.
2!);
Mia~rt, zUI~eh er _te sem~railg .it) dqn <tat Indle voor' het eerst het- Moederland
'
'
.
'
.
.
.
.'t
water zou vallen~, doah dlt', vlel: mee: en·
at:ld~rs ~an een oeroud rltueel gebruik,
Omstteeks dulzend leerllngen hebben
ZooaJ~ de Dlreeteur In zijn mstallatie- toen de heer A. ~aUIens te 7 UUf de blJda~' verband houdt met de cultuur der in· den loop der j aren het einddiploma :3,tadsschouw,burg PassiespeI~r( word~'n: kOl1: hooren, dank zlj de radio.
gegeven~ Tot heden: is hie'r' nog weinig
,
rede reeds zel~e, zal. d~ voornaams~e . ~enkomst' opende, mocht men zlch in
meg~Ji~then..
'der school, welke, is, voortgekomen ult bekendhetd. aan., ge'geve~,; doCh nu' de ' 't- Was in den nacht van 11 op 12 taak <f,eJ;' St~?htl~g ziJn: het apparafl,t cen' vrij gto,Clt€behtngsteIUng Verheugen.
de Indlsche klasSe van de voormallge v()orbereidingen geheel volgens het op- .¥aart 1927~ dat· eenige .korwgolt ama- de: kl?!ne lllJver:held, d~t met moeite In Het,. progr~m~a was goed verzoxgd· ep
Rijkslapdbouwschool te, Wageningen, gezette plan zijn verloopen en het .ze'er teurs op Java gesproken woorden uit crlslstlJd werd op~ebouwd, voor verval werd vlot afgewerkt. 111d'ien deze jonge
D L
t
verWorven en in de Overzeesche· Gewes- gegronde vertrouwen wekken, dat deze het Moederla.nd o~vI~gen, Welke doo!," ,te be!lOe~en niet aIleen, doch ook verder vereehigtlfg zoo doorgaat, dan zal het
. e au( voog<l te ,B~l,lldoellg ten h~n bestemming gevonden.
sp.elen, lets zeer bi.t:zonders z~llen wot- ~en ae~her naar !ndi.e waren ge~omen, te stlmuleeren en te ontwikkelen. .
haar aan' belangstellil1g nieti ontbteken.
Het 'Ugb in de bedqeling het jubileum 4en" is' ook de tijd gekomen,. een, en an-' e~n f~lt, dat zich In de hlstorIe nog nlet
Voordat men tot overeenstemmlng ,Te' half negen ~rd de pl.'Opagal\dabljLaatste dag van het bezoek
te herdenken door het aanbrengen··van dar me.de te deelen aver den opzet del' ~ad voorgedaan.
kwa$ nopens den vorm, Waarin deze een~omst door. de heer V. Leander ge,
een gedenkplaat in he~ schoolgebo~w· kQmelld~ opvoering~ll'i,
Met de woorden :
taak het beste -tot uitvoering zou kun- sloten.
.
.
Oisterenmiddag heeft de landvoogd en. door de stlchting van een fonds;
,
11ert ko~menl is do-or de op Java besohelDe Nleuwe Pasa~
bezoeke,n gebracht aan het Zendings- waaruit ten behoeve van de M.K.L.S. en
"Hallo,' Nederland~ch..IndH~,
hler den niJverh~ids,eonsulenten en hun voor
~n de S~len te ,semarallg werken
hospitaal ,Smm'anuel", aan het kinder- ;de vervolgcursussen (koloniale suiker- dC3 volgende personen mede :
De werktaamhed~n aan de' nieuwe pa"
spre'ekt P.q.J.J., korte~olf.,.~end~r van q~ bul~ngewes:ten aangewe~en nmbtziekenhuls van het Leger des Heils en .cursus, cursus voor meerjar1ge cultures
het,. Pbllips Radio J.,abo,l.'atOl'iu.m van genoot een grondig onderzoek inge- sar· ta pepok} die een po~je he~ben ~~i~
aan het. Ooof.stomme'~ I~stituut.
en tapak~G~rsus) -blj~ond~r~ uitgaven
40 .Hoofdspelers en 175 figuranten;' Eindhoven, Holland" was het contact steId, dat -all~reerst gerichtwas op gelege~l, zijn tha,ns weer hervat. pit moet
totaal 215' peroonen. Een proloo-gkOClJ: tussche'n Nederfand en l'ndie tot staJl<1 ~c()npmis~l1-comrnercieele mogelijkheden: ulen in v'erband brel1gen met het g<A!fta;e~en..m..orge.,n m.aakt€: Z. Exc. een ult- kunnen worden bestrecten. 'revens be- van
totaaT- 25' pers<>nen. Het Koor' van gebracht.
:)t~p!e'naar de'n 'tangkQeban Prahoe en staat het voornem~n een
gedenkboek
Paar~a!1st is echt:er ook- ampele aan- keuren der RegentschapSbegrootihg'dOol'
het R.. K. JQngensweeshUts te Smg.. to ...
- ~~xVQJg,eh:s '.be~ocht hi] de miUtaire der M,K.L:S. sameQ t,e stellep.,.
Na, betrekkelljk korte voorberelding daeht geschon'ken aan' de technlsche 2ij- den Gauven'leu'r' van, West-Java'. Media
taal
50
personen.
Het
Semarangsch
Pasl.l:I-9A~·~,~a~e--:a~(fe~nri.g oil Andir, waar, be'l'o~ het volvoeren van deze plannen
was, het gelukt, door gebruikmaking van de der za~k. 'Pe bedoeling zIt namelijk Maart hdOJ}t men met, het opzette~: qel'
g,~9~th)~ ~Ia.ats 'vond door den,leger- heeft. zl¢h een, jubUeum-commissie g,e-· slespeIorkest; totaal 10 personen. In to- de golf 30,2 m. den gewel(ligen afstand vdor om' de bevordering en ontwikkeling looqsen· een aanvang ~~uJ..ln~~,~a~en
taal
zijn
e:r
dus
300
medewerkend(m.
<tm»map,dant en vele andere mllitaire, vor1l!d~ die voor het bljeenb;rengen der
,van' meer dan 12.000 km te overbruggen. 'van de kleine nijverheid, waarbij - en daar de verschlllende onderd'eelen no~
~.~~ijt~t:e!~e)\. Ftr ~tonden 35 vliegtuigen n,podige geld en wrg :tal dJ;'ag en ..
t afereelen, ' ()verweldigend was het su~ces van deze h'
He· t S pe 1 is: ver d ee Id i n n.
iT
~~l~rop mag .we1 even,de na d rUk wor d en lit(jetE~'n worden' aangevoerd, o.a. uit Tll-i~ ~~~~~. opges~,eld, waa~onder drle Olenn
\\. ~vep.zoo.vele eQlsoden ult het Lijdens"~ersta ultzending. Nlet aIleen in IndIe' ge~egd~ geen onderscheld za-l worden ·tajam. Binnen afzienbaren tij<t' zal: dtts
Mar~in: b9mmen\Y.eriJers. N~ inspectie,
. lferhaal ujtbeeldend.
had, men Holland gehoord, doch in veel gemaakt naar ras of landaard te dien'en ook Depok in het bezit zijn van een be- •.
D,E WER..~LDJAl\IBOREE
~~\t\ '~i~ ~~.terieer volgd~ een rondgang,
o.m. doqr eep. betere outillage der be-' 11001'lljIi: pasargebouW~
.~
,
Aan elk tafereel gaat een pr-olqog .andere deelen van de wereld, eveneens.
ijfj
i
i
aooi' de fa1)flek en artderE) Qnqerdeelen·
voorat, terwij~ vo6r en na elk tateteei Ult aIle wlndstreken kwamen brleven en q~ ,es. 'fe d~en. e nd~ werd voor een gen
, T.wee s{?e.ciale pQstzegels,
\;~irt de itichtva~rt-afdeeling.'· Daarna
pa.ssende. koorzangof Cli'kestmuziek w~rdti t~legrammen, die vol lof waren over de tijq een aa..qtal ambachtsonderwijzers, in '
hadden vlleg-demonstratles plaats, o.a.
Buitenzorg
Ten bate v,a,n de .u,itzendin,g v,an ecn
.
d k htl
t
t
d t6ta~1 18",. aan de eerdet' genoemde nij- :
met een defile van vijf patroullles.
gegeven..
verrassen. raQ ge on vapgs en ,e verlleidscons'ulenten toe:ge'voe:ad om van "
Indisch
contingent
naa,r.
de
Wereld''7ulverheld
van
klal1k
v!lln
hot
station
Freule Tj~~df\; van Starken~rgh· vloog
~
.....
~
'f
, . ' '/oorlichtlng te die hen nopen. S de te,eh- :
p'romoUe
OPs d~Z~ wiJz~ zij.n de- eersw 5 taferee;. p ('f J J . '
In een der, toestellen mede. tulfenant jam.boree te Vogelenza,ng zulIen,. dO.,or de
.'1. • •
n,i.s.c.h.e,
ziJ'Ae,
d.er k,we, $""1. e-.
Nederlandsch
Indische
Regeering'
in
Mel'
le,n
t9t
e~l);
g~beel
${lllJeug.~olt~".
P
H\I
,
v.a;u H~lsdi~men d~monstreerde bijzon- a.s. twee' spec1aIepostze~els worden uitHet moolste tlewijs voor de zeer groote
In het algemeen kan de te voIgen geDe PIa atseIlj k' Militair Comr»andtl'nt·
dete:
stt\altjes' van vIlegkunst.
.
.
.
l)a~rop voIgt', een kQrte paUze. waarna- waardeering voor deze pre~tatle van de dragsliJ'n thans als voIgt worden uitge- alhier, dd heer M. V 00 t. e n' Is- kevo..l!~
'
e
gegev
n.
. . # er.e.el'
,.
u 11' d h
Het ontwerp
Is van de hand: van den d.e 4' l'.a.at s t t1, ~W\....
eJ;\ ev.e\i~ens
als. eel\ nO.
an sc e DIon iers Is w~,l' d. a t ree.d s stippeld': in de centra, waar- eEm be- derd tot'V~'
L \11, ten· a n· t· - ~. () 1· 9',re~is.IQt~e bracht .. h~t: lanqvoogdelijk
h~er A. Kreisler, van 'wien ook de v,e_r- \geheel' Worden' aan~eboden..
op 20" Mel· de B.B.C~ oJ) speciaal verZQe~ hoorlijke economisch-commercieele mo- net
g~ls.chaR; nog. een bezoek aan: de
Gemeenteraadsverkiezing
Ki111m-etabllssementen op Andir, om sc1)lllende' Nederlandscij Indl~ch~ ,post.-! Aan het eind del: W\1ze wordt stem- van EngelSche lulsteraars in de Kolo- .gelijkheld aanwezlg' wordt' gea'cht,.zullen ,
, kwa~t over twaalf" per Douglas naar zegels en o.a. de jongste l1efQ~dlghelds-mlge ,orkestmuziek ten gehoore. ge- nlen en de Dominions vrQe'g, het prQ- rechtspersonen ill het leven geroept1n
ze~els van~et Leg~r des Heils, ~fkom- bracht, 4Je teven.s: ~dQeld, Is als inlel- ~ra:mma van. Daventry door. mlddel van Wgrden) ~l~ cmwattende een bepaalde
Woensda~ 3' dezer zal' de~ st'ell1n1il1g
~~,~,v)a terug te keeren:., .
S~lg zijn. ~egen. deh aCh~r$rOl1(r "an, ding tot het tweede spelgedeelte.
het station P.C.J.J. op 30 M. heruitte- ni~verh~\dsg:rcep. :pe bedrijffes, .welke plaats- lfebbell' voor een demeent'e..
Bij aankomst te Tj1UIitan werd de den wereldbol; de wereldbroederschap: .
. ,
,zenden. Deze ultzending,' die' 6 uur tn tezamen' zUlk een gl'oep vormen, blijven' ;raadsl1d' beh60reilde' tot' de' gY'oep' In'landvoogd. verwelkomd, door den vlce- der Padvinderij symbollseerend, toonb, De. 9 ~(er~elen val) het ~s.slespel':be~h1g nalrt"; kwam zoo ultstekend over, also tevoren 'elIt oJ) zlohzel1f doorWerken. :heerrische (jn(ierdal1en;..nlet-Nederlat\'~
presideri~' van' .den Raad, van Indle, den het den Jacobsstaf, het embleem van de "j d' '1' d ~
'. dat· de' plaatselijke statlQns In Zuid:"Af.rl- El' wordt echter: boven heh, als een' :ders:
ka. Aust'ralle,
Nleuw-Zeeland .en- andere 1"!::oort bekroning, een ,.finlshl·ng"-bedrl·jf:.
"
h. ~~J.: V,a,l\ ~en Bussche, den lsten gou- Jamboree van. 1937. Het is gebruikeliJ'k, ·31 n e V'O glm e.
.
d'
~~fnent~nts:"se.Cretaris, den heer Ramaer, dat iedere Jamboree een amble,em kiest"
1. Christus' Intocht in Je.r~,a,t~m, 3. :werelddeel.erthet'pro~ranlma konden op- gestlcht, waarln de gemee~scl1~ppelljke; .~e- st~mming zal gaal1. tussc11en e~ri. verl~clillre1ide andere civiele en mill- 0.ntleend aa.n de legen~e ~f. a.an de his- Jezus' Afscheidvan Bethanle. 3. Het ;vartgen ~11 door mldtiel van gewone zen- . ~fO~P?be~a.:pgen samenkomen ep behar- ; ~andiaaten,:
t'llfJ:e, auwrltelt'eri. De aankomst had lets· rode van het elg~n land. Zoo had de Laatste A'loridmaal'. ~. Judas voot· de ,ders helultzenden.
t1g1n'~ v~~d~n.
n a d- e' n' 0 j a e n 0' e din en
l~t~i pt~'ats' dail verwacht werd in ver- Jamoor~e van 1933 in ~ongarije ~ls: em'" Hooge. Raad, 5. ehrlstu8 h\ den: Hot vall: Het) hoogwpunt in deze beginperlode· E~ti, aapd\llding van ~e richting" we,lke . O. N 0 e r 11' a d 1.
bana met eeii' korte rondvlucht hovel} bleem het legendarlsche wItte h~rt-. De, Olij,ven. ~. ChlZistus,:. ({OOJ' Pllatus' tep'· Was; evenwel toen, nu, bljna 10 jaar ge-:- ten deze' wordt Irtgeslage'n, werd reeds
Buitenzorg ,en Batavia, waarover het ' Jamboree van- Vogelenzang heeft;.. also dood1 veroordeeld'. 71• D~ K:vuisdr'aglhg~ 8. ·leden',' de' KOillngin en· Prinses' Juliana geg'even biJ dErgedachtenwisseling in, dell'
TOi)neelspel h~ K. J. 9.-~~bolnV
1i\'ndvoogdel1jk gezelschap enthousiast embleem ide Jacobsstaf., een, kruishoutje, De: Krltisiglng. 9. ~. Ora~legglng.
;Op! 1 Junl 19a7 pe'tsoonlijk: voor de mi- :VQ\~sraa.cl Qrotr~~t de~· PO:3~ van, f 150.000.
\
was;' ,N"a aartkoms~ te TjUilitan vertrok waarmede· men de hoogtevan' de pool. . ' . -:
'. :crofoon in Eindhoven het woord. tot de w-elke i~, pet, ~a~er van ~et 25 millioenMotgenavond, Zondag 28 dezer z~llen'
de·I~~(Noogd~na.ar'B'uiteniorg.
st'er- en- dus de: breedte, van: de aarde
l;>e ~pvoe~In~ v;a.n. 20 ,Maa.lt i~, uU.~lul- 'oncte\,danen in de QYer~e~sclW Gewestcn ,plan is uitgetrokken ten behoeve van de de' jongelul van het St. Vlricerttlus' <1e.
mat. Oewapend met· dit- simpele: Instru...: telh}~ VQSOtt.:- 4~t 11~d~J) val;\·~ d~,1) ~m~.r.(}n~ ... ,richtten.
.
.' : (eventu~~'ele) oprlchting eener fabrlek stlcht alhier in, het K. J'.O:..gebouw een;
luent, heboon: ohie voorvaderen: aile- we~ sc en
a<J.1$ u lli zoo4av voor- l1.et pu... '
,
UbU ' ' . 11 -,
"
DUITSCII JOURNALIST OP BEZOEK :reldzeeen: bev<tren:eli onnietelijke. gebie-: bjiek~ d,E}. d$l~t4,'~'~n: -i( ~l\ 2_~' Maa~tt
~ntusschen zijn 1Q jaf~n VQorbijgegaan.•van.. f... ersc ~~~en'..
'
:t?0neelspel' in' 4' bedri~yon' opvge~~~t ~~~
d'Em: vOOr Nederland' gewonnem Da.arom~ bel~l1~ zljn.·'
, .
.. De kortegolfomroep heeft zlch krachtig, GehJk daarblj ulteengez,et, werd·, is tIteld· ,,~~er b~~ i\ser .' pe vo()rS~eUhlg
Is de' Jacobsstaf gekozen-, om, met het.
' . -. . . . .
ontwlkkeld, zoowel wat betreft de zen- ,de feitelijke bedoellng: de stlchting van vangt aan om 7 uur 30 n.m.
Naar het A. I. D. vernam, word.t in den
25 Ma~r.tr I~, q~ v66rav~nd' Van Goeden de.rtechnlek als de constructle der ont- ~ ~~n ce~tr~~~ ~nsteHing also ein~-insta:q-'
loop der volgende maand hier te lande zll1nebeeld van, Neerland'S' roam, het
Jubileum' Rjdder- wm~m~~
verwacht de heer Paul Scheffer, oud- sym,bool .00, zijn van de·,grooter,esulta.. Vrljp~~ D. ~ze. dat~,lm ·.l~, hie(om ~ekl)zet?', van~ap~rateni Ma~r, ~og, s~eds ve'r- ,. t;\~, VQQf: "een gro.ep v~n kleine nijverten) dIe de PadvlndersjeugdJ van N~- om peroo,rten ibuit~n Semar~n~, voor WI~' bin er1 de .~hohi-zellders·Nederland m.et ,heidsp~drijven.
orde
"
hoofdredacteur van het: Berliner Taderland,
op
het·
voets.poor
haret'
vad~;.
Goede
Vrijdag'
geen
werkdag
is,
in.
de'
Cost:.
en:
West-Indie
en
hun
taak
heeft
:tIet
~\~~
n,u
i~
Oql
dlt
systeem
-.:..
qat
Qisterep
was
het
35
jaar.
~el~dep
4a~
geblatt. De heer Scheffer die tot. voo!'
enkele jaren Moskousch correspondent ren, met geringe'middelen hoopt te be"! ;,~~~~nheid te stellen. de Spelen biJ te ~i~h- ont~lkkeld' tot een Nederlandschen vooY grootb~drljven uifet~ard' ge'en at- :de heeJ; C. A,' van de r He ij (j ~:n.
.
~
wer~l~omr~ep, welke dennaam van Ne.. 'tl'a~tie heert _ op. alle in' aanmerldng ;destijd,~ ~ergeal1t o'pnentet va~ den, TOvan het B. T. was, werd later door de reiken.
,Yoor. den, ~acobsstaf staan, broeder~e1'land uitdr,aa~t naar de verstastreken komend~ bedrijfsgroet5en tde' fe' pasSell~ ,pografischcn Dienst, beglftIgd werd, meti
~YJet.s, uit het land verwijderd, eil was
op aarde. Slechts met dlt ondersche~d,
de Mliltaire WiIlamsorde 4de Klasse.
daarna geruimen tijd als correspo'ndent lijk ver~enigd·, een Nederlan·d~ch eni e~n
Nederlandsch
Indisch:
pa<1vil1~er,
~ls.
u~t~ATi\VfASCIlE
KVNsTKIUNG
da~
het.
kleine
groepje
k~)ItegolfamaDit feit werd hier feeatelijlt· ten. hul:ae
in Wasnington werkzaani. Een paar jaar
De' lez.1rigen van dr. ~ a. r l ' If a 1n _ teuts ~an weleer ultgegroeld 1s
een,
8R:AND
va.Q den b,~ef v. d. ~. b,erdacht. De b~gel eden werd. hlj belast met de hQOfd.. <irukking van het doel, d\t door deze
leger van, honderdduizend luisteraar&,
;taljonsmuzlek was a'anwezlg en o'm 10'
redac~ie., van het groote BerIijnsche uitgifte wor~t; nagestreefd en hopel1jk
sa, dIe 60fs-pronkelijk- vastgesteld wa- voor wie de ko tegolfo
e e
. ren 0P' 11 en 15 Maart1, zUllen iIl plaats
. .
. r . . mro p en verOistetavond' brak brand uit ten hUl~e' uur 'arriveerd~ ; de Plaatselijk- MiHtaire
blad. Kort. geleden wer4· het noodlg, ge- zaf worden berelk.t".
De Nederlandsch Indische Jamboreetrou.wd be.gr.lp is g,eworden.
van' den Arabler:- sech it.. b~ S; In Gg. COn'inia'ndallt' met ziJ·ri adjUdant en
opr4eeld· een ander. in zijne plaats te
daarvan gehouden worden op. 5 en 19'
,
b~noemen. De heer SCheffer werd toen, zegels zull~n ver~chiJnen' in qe: waarde Maart1 a.s. De, beide· overig,e blijven 01>
Het, g,edehkwaardige felt van tlen ja- A:w~b, l\{e€$t~r-CorneUs, in· een bedien- bracht de gelukwenschen Qv~r van, d~n'
r~n kQttegQlfOmroep zal, Zaterdag 20 denkamel'. De schade -bedra,agt t 50.
Leger-commandant en van het geheele
opnieuw benQemd tot correspondent;. in· van' O,07~~ en· OJ1~~ nQmina~l, en ver- , ,
'¥,aart,met. een speG~~a,1 Phohi-l?rogramHet Vtlur- werd geblUscht' me~ elgen Garnizoel1 alhler, waarna de Overste de
Wasllh~gt()n~ ij:iJ.. bevlndt zlch thans Qn- koc.h~ WQr4~.n, ten p~~ val~ .lJ.~t 11J.d~~ch· 5'· en' 19 April.
De Hizillgen Wol'd~ll gehoude,ll.. in den· Ina' wo'rde1\ herdacht~ waarvan de bij- mid,(lelen. De oorzaak van den brand ;dappel'e wapenfelt:ell' vail den jubUarls'
derweg naar zijne nieuwe sta.nqplaatsl contingent, voor resp. f. 0.10 en,. OJ 1-5>
Ztjn verblijf op Javl}-zal vermoedelijk een De kleuren zuBen 'zijn helderrood eil benedenzaal van het Kunstl.h'ingge- zonderheden nader zi.llleil wotden be:.. is nog niet dUidelijk; de zaatk is nog .schetste eil zi)l\" moedfg gedtag: releVeel":'
helder sepia.
bouw des avonds t>m 9 uu~.
kend gemaakt.
in onderzoe,k.
de .
.paar weken duren.
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I nheemsche Cultuur

MEN SCIIRIJFT ONS:

I

De Jnpansche

,Voor dorsteud Batavia

EERSTE IlLA))

lndustrle

,
Agenda

Hemproeven op Kehon Sirih

•

..,

,

di Hldding voor Fabrleksgebouw van Fraser and Neave
Fihnvertooning'lhj Oonsul-Generaal
Der d e voor d rae ht Val! r.. . t
geopend
,
De Nederluudsche Vlag
BATAVIA
de Volksunlversltelt
In de rulme ambtswoning van den '
.
H Hiddin
Ret was vanmorgen een drukte vapl'Japanschen consul-generaal aan het I
In dlt blad van gisteren (25 dezer)
Gisteravond heeft dr. K.A. .
g~ .belang in het nieuwe fabrleksgebouw KOIHngsplein werd Igisterenavond voor
wordt een passage geciteerd ult de "Te- hoof~ van het kantoor voolr IVhollekrSlzei~n- van Fraser and Neave oiJ MOlenvliet-1 een aantal genoodigden een film-verG'I 0 be: '"Piccadilly Jim".
Iegraat", waarin over den oorsprong del' tuur In "de R ech tsh oogesch oo a
J Oost I EEm groot aantal genoodigden toonina gearrangeerd die een interesR: e x _ The ate r : "Jungle Princess".
t
tt I'
001' leden van de Volks.
,
0•
'
O'eca-Par'k: "pracula's Doch er",
Nederlandsche vlag o.m. wordt gezegd I
aa. ,s e . e~mg v
en belangstelenden had zich verzameld sant en gevarieerd beeld van de meoi n e m a : ,De Geheime Agent",
dat deze vlag is ontstaan uit de livrei- universiteit g~~ouden over het onder- ten einde van hun interesse voor di41,derne Industrleele ontwlkkeling in Jao a.p t t o t : "Three Cheers for Love".
kleuren van Willem de Zwijger en dat werp: "HoofdhJ~e~~;r Inheemsche cul- voor het warme Batavia zoo nuttlge, p~ an he eft gegeven.
'
Maxim: "De Geheimzinnlge ,Kandedeze zonder eenigen twijfel oranje-wit- tuur en mentalttelt. 03
d "f blitk te veven.
I
Ilaars van den Keizer".
.
be rIJ
1J
e geven.
, O n d e r de bezoekers die zlch daartoe
o e n t r a ae Biloscoop: "De' Twe'cblauw waren; verder dat het even zeEen der meest kenmerkende trekken
Onder de aanwezlgen die zlch in de, "
~ d
',t
I" e
'
Iingbroers".
ker vast staat, "dat reeds in de eerste
tl
"
' . , 1 0m negen uur in e acn erga erij v rza-.
",". I
"
i h
"1
WAT IN DEN i\ETIIER IS
helft del' 17de eeuw om practische re- van deze cultuur. saar conservat eve, , k~ntool'l'uimte, die door tal'ooze bloe~- :melden met ultalchf op den tuin waarin !
statlsche
aard,
die
samenhan~t
met
de
stukken
en
frisch
:groen
opgefleurd
werd'een
r~jectie"cherm
was
opgesteld
za-]
denen het Oranje door Rood werd vergebondenheid aan het hierarchisch bevonden, merkten wij op den heer Sit-I gen ~ij het hoofd del' afdeellna Nljver-l
ZATERDAG, 27 FEBRUARI
va,ngen".
gehee1. ~lle levensgebieden I sen, hoofd van de afdeeling NiJverheid heid van het departement van Economi- i
N i r om
20.10 Llteralre voordracht.
Pit Iaatste nu kan, in het licht der geordende
B. B. 0.'
19.35 Hoorspe-J:':
"Eight
vela gesehiedkundlge navorschingen op worden hierdoor tot op g~'oote hOOgte, van het departernent van Economische sche 'Zaken den heer P. H. W. Sitsen,
I
bells".
djt gebied (er bestaat een tamelijk o~ bepaald, maar a.~ngezien dl~ geheel een zaken, dr. Peverelll, hoofd van den ,ge.:. 'den hoojdi~s ecteur van den douaneIN i rom ZOND~.~ 2~U~~1~~~~~11 _ zangvan~riJke ,literatuur over)
bezwaarhjk steeds veranderlijke grootheld is, kan er i meentelijken gezondheidsdienst, den .pa- dienst den h~er S M van del' Zee den
koor "Cre5Cendlo".
j'uist worden geacht en de conclusle - van een opjectieve rangorde van waar- ! tih van Batavia, die narnens den regent voorzitter van de' Fiim-commissie,' den
den
en
van
algemeene
begrlppen geen acte de presence gar, mevr. soerachman, heer R F d Smith en eenlze offiB. R. V.
12..00 Voordracht.
hoe aantrekkelijk ook voor hen die, zoo~·,r Y.
lA~ ~~A}~.re kapel.
, als ook ohdergeteekende, een persoon- sp.rake zijn. Dit geldt voor het econo- echtgenoote van ir. Soerachman, li(jofd- cieren v~n het' departe~lent van °Marine.
leven, maar ook voor dhe ttaal, ambtenaar ten depar~emente van Ecol'
I
1 d h .
Z eelS e n
21.45 Hoorspel: "Dile g~ijrt'e
lijke voorkeur hebben voor het oranje- llusche
de.. ethiek, de logica etc. tot op e ge- nomische zaken, den heel' J. F. Cooke
De Japansc le ,consu -generaa. e eer
Franziska".
bl'anje-bleu - , dat onze vlag op hlsto- bied van het gevoelsleven toe.
namens het. hoofdbestuur v.a~ het I,E'.V., Y. Ishliawa, heettezijn ga'sten hart€l~jk
"_
. fI"sche gronden eigenlijk uit die kleuren
...."¥...#Mii't!'FA1~2~~~
. . .. . den heer John Becker, di~'ecteur van welkolll en' gat vervolgens ee~' korte ~ltZQU: behooren te bestaan, moet, me en ik,
Deze obJeehvltelt Ii Fraser and Neave, verschillende andere ee.nzet.tln g betreffende de fIlms, we.ke
I
e'veneens worden lvsgelaten.
vOQraanstaande personen van het be- ioo aanstonds vertoond zouden worden.
IPeerbe,.;clU
'is een ke?~e~k van den modernen drijf alsmede veie vertegenwQordlgers Hoewel bi~na uitsluitend van Japanscl}e
Doqr deskundigen wordt op goede mensch, die JUlS-t. weI algem~ene waar- . uit handel en bedrijf.
titels voorzien, spraken deze films ove:
.
'
grohden verzekerd, dat
kleurenwiJzi~ den en waarheden kent. HiJ br~ngt in I Fraser and ·Neave, die thans,dri~ fac- rigens voor zichzelf: woor'den en cijfers;
(Van Zaterdag 27 Februan 1931)
8hl[f nimmer heeft plaats gehad. Se- de werkelijkheid een geheel andere or- I torijen ILl. inM'edan, Soerabaja. en Ba- kondep ,gerust worden ontbeerd in haar I
....
....
n
De' druk is hoog bo_ven de Gele Zee
deft (len tijd, waarin het bestaan der dening aan, daar hij geen onderdeel van, tavia bezitten, richtten in 1932 de fa- aartschoUwelijke voorsteIling van, Ja-l~ehJk WI] m~~.ddell, ZiJll glster:muorge . ~n Mantsjoekwo. Een zwakke depressie
Princevlag historisch vaststaat, is zij het groote leven blijft, n: aa r zlch daar- ! briek in Batavia op, voorsha~ds op Ta- pan's iridustrleele. expansie. Ee.~ vijfdee- ,olJ Kebon .S11111 re~~~r~eve~l de110a~~~; I \Verd' gemeld ten Zuidwesten van Sjangst~eds voorgekomen zoowel met de kleu- tegenover stelt en de dmgen licht uit J nah Abang. In verband qlet de. 'ruime lige film tbonde, hoe' grootscheeps Japan met een I~teUWe an 1 Sill . a~ tV
ft hal. In Zuid Chin'a bleef de druk onren rood-wit-blauw als met oranje-wit- den stroom ,van het gebeuren en op z~ch I vlucht die de zaken namen. moest men I h~t electrtciteits.:.vraagstuk he·eft opge-I' u. S.. ~ubberldexpor\ Ct·li~~ . ~t
i veranderd, evenzoo in Indo China en de
blauw. Uit gekleur~e platen: dateeren- ze~f p.laatst. Hij ardent .naar geesteliJk~ lomzien naar een ~ebouw dat ~an de ge- lost· in den ?pzet .van 'zij~ g~oei1.ampen- cell JUlSt. bee
;all 1: 0 Jl)l:::.a: welk - Philippij~en. 'Het cen~rum van het
qe u~t het tijdperk vanaf 1572.' tot het cntena, algemeene begnpp-:n, waardoOI I stelde eischen voldeed ep uit die behoef- industrie, z1Jn telegraaf':' en t~~efoon- ~poor o~ tee~ g a~l ~ g d~l .e d~ slip- aequaoonale minimum omva.t de Westl~atst.· del' 18de eeuw, blijkt dat steeds .er weI volstrekte tegenstelhngen moge- 'I te werd het huidL~e gehe,ol, nieuw op- vei'keer en zijn radid-bibadcasting.
:spoor me
e tmInts e taat n . i 1'Y<'+ helft van 'Indie en de Straits. In het
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'getrokken, moderne fa,brieksgeboliw op! Na de pauze, waarin ververschingen
tuk oon.
0
zichzelt.
ZO~ IS
e ~ ..h ~oger.
zoowel, het roo? a s e oranJe, en v~a_ 1J woro.en.
ook tusschentmten, voor de bQ.venste echter niet alleen dezen levens- en denk- Molenvliet geboren
'\
d
d d"· d k - en nog en
s P I n Noord Austratle IS de druk geste.
aar hI'J' heeft daarllaast ook deel
.
'"
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t wer en ron ge len I wam
~_.-~-.'
baan, wer,den geb ru ikt.
yorm, m , .
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De fabriek beschikt ov~r e.n euws e kele films aan de be'urt die de heel' Ishi/ gen.
.
. De ver~Iaring hicn:an ligt in het feit, aa~~ den naturall~tischen, zooals. de geeS-I en moder~ste machines. qok het ,,100-1 zawa zelf had mee.gebr~cht. E'en twee-j·
DE Li\STIGE KLANT
I H 0 0 g t e win den: .Deze w,ordat de kleuren van den Prins v~n Ora~- tehJke g~steldheI~ van den p~m'litieve1~ ·pende band syst€em" i,s hJe,r .ingeyoerd,.,. deeUge film toonde Japan's textiel-inden geheel door het aequatorl~le mml...
je~ dIe natuurlijk in Iaatste lllstantle menSCh, m ~rinc1pe ookn:t0derne trek Naast de vele technisc}~e snufJes dIe een dustrie,. eer::>t van b:aar' t'echrifschen ell'
bekhagde' wei· "toerekenill:gsvatmum beheerscht. In de StraIts zwak
aan ~t s t an1 w ape n van Oranje ziJn ken kan vertoonen. Want modern en maximum aan rentabiUteit garandeeren d
'h
s ialen kant. Vooral dit
Is
baar" ?
Oost, ,Medan zwak NW. Java, BandjeroIitleend, l' 0 0 d, wit en blauw waren. p.rimiti~f zij.n nooit, e~olutionnistiscl1 ge.- is' d~. inrichtlng voo'r alles toegespitst?t> 1~~:s;:nged~~Iteo~~d aantrekkelijke asmash~ zwak ONO., Koepang zwak ZOo
Dlt stamwapen toch droeg op een gou- ~len, hlstOrlsche begnppen, doch st:ed~ hygiene. Zoo worden alle fiesschen voor pecten, en WeI do'or het beeld. van de
Redenmorgen heeft de landrechter te .Oarwm zwak tot mati~ ZOo
den schild een rood-omsnoerde, met zil~ lil den .zln der structuurpSYChOIOoi~~ d~ vullhlg onderwo~pen aan een zesvou- ve'rrassend uitgebr~ide zorgen, dje aan B t .. d zaak voortgezet tegen den I V.e r.w ~..c h tin g. Kentering in
vel (wit) beslagen, blauwe jachthoorn aa~lduidmgen v~n bepaalde, de mensc
dig reiniglngsproces !
.
het WelziJn van de Japansche fabrieks- a aV1a, . e .
. ,
'.
geheel Ind1e.
'
(cor d'azuf virole et enguiche d'argent held, als zoodamg eigene structuren.
''Nadat den gasten eenige proefjes aani j
d
b t d
kun.stsc1;l1der V., dIe naar men zJCh
,et'lie de gueules).
,
.
en '
es .
ee .
.
Op twee viijzen BU wordt de overwegeboden waren van de kostelijke dranken. ,me"s,es
' wor
J
•
herinnert bij 's Ian d s k as d'e boe1 op. ~.!!~~~~~~~~~~~~'~
Waar. hieruit duidelijk blijkt, dat de gend naturalistische, Oostersche cultu.u r die de fabriek uit Au"tralisch en ~uro;. . renslolite volgde nog d~. vertoonmg stelten gezet heeft omdat hij na eenen
kleUren' van den Prins van Oranje en mentaliteit door den Westerschen irt- peesc)l fruit bereidt, nam de heer Sltsen van een eve~eens; ,tweed.eellge filn:, die kwam en dus geen belasting meer kon
LASTIGE BEDELAARS.
'. - o
.
'jl
d - vloed bewerkt. In de eerste plaats van het woord, die allereerst de directie zijn de, Japansceh bamboe-mdustrie In a l . .
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r·°d d.W
Itt-blalduw w
arenk, therwidl baentaerat buiten af doordat de Westersche orga- harteliJ'ke gelukwepschen aanbood In haar phasen belichtte, en het was merk- betalen zonaer speciale toestemmmg van
Laten zieh door lliets afschrik ell
d
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~ij s n e vo oen e ze er e
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t hi' t
t · di V
}t
iet wilde'
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I d
dat zooals enkele schtijVers hebben nlsatie op politiek eCOl~omisch" p~~da:. I een ,geestig speechje,.beli~~~t~.s~r~~e,r e v:tal~ ~ 't~ ,e ~~n, me 0 oe:::rb~~e~~~ den on vanger, e . ec 1 er n
.
'W1j hebben e~ lent e e t' al~ vgene b~n.
aan~enomen, reeds de graven uit het gogisch en ander terrem wordt mge-, ta.ak, die deze zaak in ~ndie te vervu.- ~I ~ . .a OOK•• 1 ons Z. 0
•
•
vragen.
lOP gewezen, d_a . 1e op Ie. e
a
'Beiersche huis die kleuren in die volgor- voerd, en daarnaast van binnenult, als len heeft ~n welk pion~er~arbeid. r~eds ~ateriaal da~IgI~dS vom al.ledlel practlDe landrechter stelde na verder ver-,' delaars, .die. den laatsten tiJd grooter e~
de voerden, ligt m.L de verOl1dersteliing men vrijwillig zich de verworvenheden; door haar 1s·verricht. De .~oop UltspJ.'e.- :5che en artisheke doelem .en wor-dt hoor van beklaagde de uitspraak. uit tot grooter m aantal word.en, if. de Hoor:
voor de hand, dat de naant van het van het Westen elgen wil maken. Men kende dat men in deze tIJden, die ee.ri aangewend.
over twee ,weken, teneirtde ,bekla.:1gde 1,8ta,d, ~oe langer hoe hmder IJker wor t .
prinsdom
Ora'nje" (die naar gezegd verbaast zich slechts dan over het ge- stijgende tendens wrtoonen, wat rmNa' afbop van deze bela~,wekkende aan een psychiaJtIsch onderzQek t~,. doen ,: Dlt IS echter, z~,~als wij geconstateerd
wordt een 'gelieel anderen oorsprong ringe effect van 'veel ~aatregelen van: mer armslag 'zou krijgen en dat het·met filmvertooning, welke bijna twee uur in onderweqien waarmede beklaagde ac- ~ebben,· slechts kmderSpel'djverge~e~e~
heeft dan de kieurnaam OraI).je, welke buiten af ingevoerd, als men niet be-' de. zaa,k semper ~rescen?o.,m?~ht . ga~.n, be~lag; nam, bleer ll)en nog _enkele 00- coord ging. '
~ij . den toestand te Tan . ong-r ~ ~
uit het Arabisch afkomstig zou zijn), seft hoe wijdvertakt en diepgeworteld de besloot de heerSltsen ziJn hartelijke ge- genhHkkeh bijeen~ waarna n~et hartelijk
~ oora.l na a~nko~: van de li~ ~.. ._
eleld heeft tot de benamlng "orange, oude cultuur is, die ook het nleuw6 in i lukwenschen.
. _
" ' . '. dankwo'ord van d~n s:Yi'npathieken gast-----sneldlenstboo ,. we e gewoon J
len_
glanche, bleu" voor' 's
kleuren,
.kan opnemen en naar den eigen I Dr. P,e verelli, dIe
.
NATIONALE JEUGDSTORlll
buitenlandsche
aan
waarvanhet rOOd; misschien In·een ver- aatd. veryormen. BiJ een .besc~oqwln~ van de1?-bu~geme~$t~rmed~>l}~nl~~S:,~~t~"t'''1 ,~~~~4_~~~'".
IJegK P'M zorgt er' n-auwl{eutia'-voor;'~
sehoten tint, weI eens dicht bij oranje van den mvloed van het Hmdoe1sme en ,gem~entebestuur sprak" boO? ~i~r~p. zI~n ~ /f .. ' " .
" , ....~
Bazaar ill den Dierelltuin
. h' . k"d
nO'ewe~schte
In' ieder geval wijst den Islam kan dit duidelijk blijken en felicItaties aan. Spreker schetste hierqij
BOOG l\IILITi\:IR' GERECHTSHOF
.
dat op ,aar a e ~etenE ~ °
en ko
g ekomen zal zijn
.
.
k I
. }
d
It t
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t d' a d1·t l.."..1 r' ij't' l·n· -11t
'
elementen komen : nle - lllopean
.en
het feit, dat men sinds 1572 het o...w.-b. 00 a s
ZIC 1 van e resu a en van. van we, een s an m~.
,~U' "fJ.\
' . . '. , . . . .
" '. .
'
Door den snellen groei van den Na- med da'at zelfs niet indien zij geen toe",
en het .r.-w.-b. door elkaar gebruikte, vee! zend1t,l.gSwerk rekenschap geeft.. ~a land, waar men voor dranlten.vJel .e:e~s\ H~t v:?r).-!11~ van, de~, knJg:~aa? t~ ~a~ tionale Jeugdstorm, afdeeling. Batavia, J an 'skaart hebben: .
:
1'0,II dat m,eI?- zich toen ervan bewust cultuur bhJkt veel eenvoudiger .yerrlJkt, zeer zonderling.e kawliteite~ v,a~. wa.;ter ~~h.g~ ,wa,arblj de. k.?tporaa,l ll.lUzika!lt i~ was de leiding begin Februan geno01-1 g. M~ar' eVen buiten haar poorten, wor'"
was dat het rood minstens even juist t~ kunnen worden dan. wezenhJ~ ver- pleegt aan te wenden, eigen!l~k.~~. , ,g~rU1zoen te Koeta-Radjaj D',M: D. tar iaakt, naar een grooter oefenterrein om den de gedebarkeerden letterlij~ bewas, als het oranje
anderd, zooals ook de taal leert, dle well Tensiotte dankte de duect:eur van take van mishandelhlg ver~ordeeld te zien daar het haar tel' beschikking
"
I .. .
11. lompen
'd
k h t
d zeer veel vreemde wporden overneemt, Fraser and Neave de aaIiwe.iigel1 vooi' werd' tpt 1 jaar gev~nge'nisstraf.'en de- staand~ stuk grond te klehl bleek om stormd door een eger vall 1 deren
A . i
, ab~Ige~ en ~.u ver ~~k oOhi t e. rhoo f-t maar in de eigenlijke/structuur ongewij- hun belangstelling en de spt~kers in het gradatie, is'dobr het Hodg Mili~ir Ge- er de ru'im 200 reeds aangesloten ki~de- gehulde mapnen, vrohuweln hen. k·mbedek't'
W
- auwdl eeu roemrIJ
."
. echter 00 k moge look
" ht'li"'f'l
' r i I "b t d . b" lao de
. te vaak over 1"\1,'
het gansc e idc naamZlj laten
. 'bO
1
he t s one
d I ee
zlgd
bhJft. Het IS
1J booIJzonder' VOOr h
un i
vr 'en dl"ke
e IJ ..to's'"
~ pra- r~'~"
s ~ .Il ap~Je
vel' eer. .; ~K a:g 'ren
voldoendebewegingsvrijheid
en·, Ven en, vo gens e 001' ee van dat door ingrijpende maatregelen de ken. Hierna maaktel1 d~. g~s,ten . ~en ,werd v~tob'tdeeld to~ 6 maanden g~van- ver~chaffen.
'
.
met vreese 1Jq.~ op?n won e.
i
de- meeste,. zoo niet aIle, zeelieden, ~et oude cilltuur en mentaliteit op zeer vi- rondgang dOQr het b~drijf. Nog gel'til- genisstraf met behoud van de bIjko.
. zich door geen \we~geringe.n afsch~ kke~
o~anje-blanje-bl~u zich practisch mlll~ t I I atsen getroffen wordt waardoor' men tiJd bleef men in de geze1l1gste 'me'ndi3 sfiaf vail degtadati~.
Het grootere ter~em werd. gevonden, en als laatste pogmg sprmgen ziJ ten,..
del' goed leent voor gebruik op zee: we- a epa
'_ t
bi
_ . ,~. ,... .".
. .... '.
. .. de N.J.S. was' n1. zoo gelukk1g de oude slotte op de tre~plank van de auto,
gens de slechta onderscheidbaarheid een yolk aan den onderg~ng overfele s emming jeen.
,He.t v~nnl~. va~ de!! krIjgs~a,a<;l te TJ1- golfvelden der Engelscne club, met het waar zij den nieuw-aangekomene een
'~ral van het oranje, is er m.!. inder- v.er~ kwordt als er ~~end n~~we c~ :I~ur
- - - - - II
~ahl, ~.~arbIj . W..
.th,~.Iel1ende als I daarop staande clubhuis te kunnen hu- vuile kom onder den neus houden.
daad aIle reden om yrede te hebben; met ~1C
an vormen.
s "e e an~s e ng
LADING PER SNELDIENST
111f,~nte~1~t ls~e kla~s~ t~ M~g~lal~~j ter I' reno
Zeer terecht regent het den laatsten
d~ jongsta beslissing- van de Nederland- ~oor h~t eig~n~ v~r~w~nt ~~t::a:~men
~a,ke ,va~.:,?~e.t ~n d~, won'!1 g l' b1j ~en Een grooter terrein brengt evenwel tijd klachteu bij de', toeristenbureaux
sch~ RegeerIng.
oeen n euwe m ou e , an
De sneldle11stboot der' K. p'••.. M"'. uii:.J.B''e",;, and~r m gebrUik wedetrechte 1jk bm...
k
. t
k t
t i h
over het feit dat to~risten zoo lastig
IJ
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d' Id vJ"d t' 't 3 00 groo ere on os en me z c .
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al direct na hun aaneel\. cultllli.rverval. .. ~wan- e en mga 0
. , ' . , .. ues- maanden gevan.gents.straf,. is door li.et ,Waar, de Nationale Jeugdstorm geen , worden gevaIlen,
t b
ABONNE
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.'
' . I m:orgen te Prlok wordt· verwacht,lS' gE!:' .J.#
b Idi
t
t
'h
n'
steun komst no a ene
WIl men dl~ tegen.gaan, door het yolk ,hee~ afgeladen. Het schip' ne'ef't onge- ,.r:~?$ Mi~lta,i~ ~erech~hof.,id appe~ ver- ~u s ~ on van.~ , noc . ee 1gen
Het is rtatuuriijk van groot belang dat
met de nieuwe be 17r1ppen en levensvor I
'
.'.
t 'I' ."
.t..: t bete,rd; bekla,agde Werd veroorde~ld tot van welke partlJ ook knjgt, maar zich
d'
i t d een einde wordt ge'
0
veer 500 last lading ui Be awan, me~s f 60; bbete subSldi:.tir 6 weken h~chtenis. ,zelf moet zien te redden, he~ft de lei- .aan· ezen m ss an
men
bekel1d
te
maken,
dan
moet
men'
l'ubber~.
"
diug
het
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opgevat,
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rtlaakt.
De sellat· in (ten grolld
weI dege,lijk beseffen dat het, hier 0t?
Normaa.l vervoert de s'neldienstboot
-Maart a,s. in den Planten- en Dierentuin
weI zeer andere inhouden gaat, al IS ongeveer 150 last lading.
. S'j"IO"','V' n-'E' h "B'AT"AAF''s· C·HE·If
een bazaar te houden, waarvan het baValsehe 'lllullters zwaal" gestraft
:er vaak veel; uiterlijke overeenkomst met
'i' . ,
n;
DIEFSTAtLEN
het oude. Allerlei economische begrlptig saldo gebruikt zal worden voor de
Redenmorgen deed de Lalldraad te pen, b~v. co<Spel.iatie~ ethlsche als goed
ItET NI£U\VE' ,\NlF-J()URNiii)L
delijk W1i. eehlge, dagei1 geleden reeds inr1chting van het clubhuls en· voorts
Ten nadeele" van T. K. P. in G. lJc,k~
Batavia, gepresideerd' door mr. r. C. de en kwaad, godsdienstige, b.v. het lot, .
.
'aanko·n.dlgd~l1, is. heden d.e jaarl~jksche Om voor den Jeugdstorm sportartikelen tien" werden "uit de afgesloten kleeren~,egt uitspraak in de zoo geruchtma~ wet~nschappelijke etc. kunnen schijn-. Levert het gewone d'agelijksche levelll auto-show Van ~e B<.tta~f.~che Au~omo- ertz. aan te schaffen.
kast middels braak ontvreemd diverse
kende valsche muntersaffaire, waarv::t11 baal! vez}: overe81\korhts vertoonen, ter- in de beid~ Vofstenlahden 00 Java reeds· l b.i~l MaatschappIJ op Parapattan Gam'Tientallen personen verleenden reeds; lijfgoederen, ter waarde van f 50.
g~lijk men' weet de behandeling mede Wijl' zlj' toeb', als' 111en ze weet' te ver- I p.en dankbaar 06jec't v60r t'~I van katie J' bi~. alhier g¢opendl
hulp om deze bazaar .te doen slagen.
I. De tnlander' S., wonende' in ~arinedQo~ h~t. groot aarital g.etuigen en de staan uit den, zih van het geheel, waar- I journaal-filmpjes, . de droev'c geb'e'tirte.:.. Ree,d.'?, i~. . d~. ocht~ndli..reh kwamen
Ais attracties vindt men ;daar, ,be.- . Iaan, deed flangifte, dat zijn huisJol}gen
zleltte van een lid geruimen tijd gevor:.- hi. zil t~Uis hporen, principieel' ve~schn- ! ni~ vail' ~e~ v€rScheiden van den Pakoe ~ers~h1llende ~elangsteIlenden een kijk- halve een verloting, waarvan de hoofd- :O. verdwenen is met medeneming van
derd: heeft.
len. Wil men het on.tstaan van eeJ), Alam, zijn ter aarde·. besteUing in Oos- Je nemen blJ de schitterende nieuwe prijzen o.a,. zullen zijn een rijwiel, gra-I een heerenrijwiel, ter w.aarde van f 20.~.
De beklaagden' stonden terecht, be.:.- nieuwe cuItuur, van een nieuwen; gees- h tersche pracht en pra'al,r·was voor de modellen, die geexposeerd staan.
mofoon, . electrische th€epot enz:.. !v,erTen nadeele van den Inlander S~ werd
SChuldigd, van het in omloop brenge'n telijken inhoud en van nieuwe leve?s-I fnni/~reI}bKage' ~en ).dnderwerp van den
Docll vanzelfsprekend zal de groote schillende stands, waar door de kihde-, van een onaf:gesloten erf van een pe~_
v~n een groot aantal valschebankbil~ vormen bevorderen, dan zal menzIph' I eersfert ra~g.
.
. toe~oop eerst. hedenavond komen.
ren. vervaardigde artikelen te koop wor-\ ceel aan den Batoetoelisweg ontvreemd
j~tten, van J,50, die zij, onder den grol1d hiervan dus degelijk rekenschap moeten I Ret wapenfeest te Bandoeng van het
Op de show liet meri een keurcollec- den. aangeboden,
een schiettent, een, een rijwiel, t€r waarde van f 5.-, hetversto~t, "bij. t06val" hadden gevondeh; geven, ,en dan zal men moeten beseffen, Koninklijk Nederhui'dsch-Indische Leger tie van General: Motors modellen.
rad van avontuur, een -grabbelton, een: welk door hem daar onbeheerd w~s·
Van, <Ie tien beklaagden werden' viett dat het hier gaat om een doel dat on~,was' een·· andere geoe'Urtenis van belang ,. Zoo zijn er de', zeven persoons Cadillac waarzegtent, een bar, enz.
achtergelaten.
,
y.lijKesprpken 1 de anderen, werden mee"- ,mogelijk hl, eert· korte periode verWer- .waarop de lens gericht werd'..'
LirriOii.si~e, de. teer elegante La saI1e en
Ten nadeele van den, Europea.an P.,
ren.d~~l~: tpt zware, gevangenissttaffe'n kelijkt kan worqen, al kan men op gees' I de sp'ortieve Buick' vei'tegenwoordigers !
Korlingsplein-Noord-Binn-en, werd e'en
v~roor_deeld.,
. :ttlijk gebied den gang van g e b e u r e n · O-e Oldsinobile staat er ten voeten ult
AUTO-DIEF
heerenrijwiel, dat onbeheerd in de 'zijMr. d~ Regt, vonniste Talim tot vi]f; :ook- nimmer voorspe1ien~
P&OL VIN'O-onAIH)FF
in: iijh fijne g~styleerde vormen, verder
galerif was gela~n, ontvreerhd; waarde
Jaar· gevangenisstraf, Hamdan werd: Het gaat dus hi~r niet om het verzijn er de PonUa'c en de Chevrolet i93'7,
De heer L. H. K. deed aangifte bij de J 40
'
vrijgesproken, Atjang kreeg zes jaar, breken van de oude gebondenheid zon...
De pia1\Lst Paul Vin'ogradoff', die' jare'n die e·ve·nzee·r uitiritinten door ai'Ustleke politie, dat hij op 16 Februari jt zij1:1
T~n nadeele van de Inlandsche vrouw
N,aw~wr vier jaar, h&.dji Hamdjah zes der meer, daar deze op zich zeIt ook~ ill gel,eden reeds" eenmaal in Indle is ge- kwaliteite'ri .. Over de' technlsche bijz6h· autolette B 5943, tel' waarde 400.- in I I. bint! N.:. wonende in een bediendenja~r, Raden Amwar vrijspraak, Thio een ander verband voor een deel haar weest, maakt thans een nieuwe tournee derheden van deze wagens, die ongetwij- reparatie heeft gegeven bij den Inlander, kamer van een perceel aan den LemTjeng Sin vrijgesproken, Sidin een jaar, waarde zal behouden. Het gaatT aller- onder a'uspicien: ivan den Bond van Ned. feid ieders (jog zullen bekoren, weidden . H. in G. Kantji\, onder voorwaarde, .dat bangweg, werd uit een c:mafgesloten kaRaJs vrijgesproken' en Raja een jaar eerst om e~n nieuw geheel waarin ook r'nd~'KuristKring€n en zijn eerste optre-I wij reeds, ee.rde,r uit, zoodat we thans de reparatie uiterlijk 21 dezer verrlcht Imer ontvreemd een zilveren halske~ting,
gevangenisstraf.
h.~t· oude, zij het d~n In nie~wen.. z,in, cten'zal 3' Maart a.s. in den, s>eadSS~hoU\V-1 m.et de verineldhlg ~unn.en vo~taan:
z')u moetenzijn., IJ. blijkt nu_ op 21 de-I waaraan een g.OUden 10 dollarstuk;
Talim, Atjang en' hadji Hamdjah zlJn waarde zal behouden. En aI, zuIleu" burg vool' leden van den BataVlaschen
Een zeer attractleve show, dIe zeker zer met de auto.ette vertrokk~n te zijn waarde ± f 30.-.
vrQegen appeL
er vele oude vormen en banden ver-' Klirtstkrihg pJaats hebbe Ii'.
,
' 've'el Bataviartenzal trekke1i.
en is sindsdien niet .meer terug'5ekeer~I. , Ten nadeele van den E'uropeaan R.,
Kebon-Sirih, werd gistermiddag omNawawi vfoeg beraad, de overige be- broken moeten worden, dit zal steeds
khlagden bel·ustten.
behoedzaam en met· erkeilning yah de
-~
streeks 6 uur, uit het onafgesioten buf.........---.'.. --,
vroegere· waarde en beteekenis ervan
fet' in de onafgesloten eetkamer tafelmoeten gebeuren. Nieuwe waarden worgerei ontvreemd' met een waarde van
De m:ailboot
den aIleen veroverd door een positieve
flO.
omzetting van het oude. Langs kunstHet ms. "Poelau Laut" van de N.V. matigen weg is dit niet mogelijk, daar
Inlegger
>toomvaart Mij. "Nederland" dat de het waardevolle in cultuur en mentanail aanbrengt, wordt 1 M,aart a.s. te- liteit aIleen door 'den eenert mensch in
~en dagIlcht, aan de kade ta Tandjong den andere, door de eehe cultuur in de
In ons .n ummel' van heden ligt een
"folder" van de N. V. "Impla'( betrefPrlok verwacht.
andere gewekt kan worden langs Wegen
!ende enkele "Bayer"-gerieesmiddelen,
die de intu'itie' eerder vindt dan: het
die voor ieder hulsgezin van belang zijn.
iluchtere verstand.
Bij· de verschillende maag- en dal'mToko, "De Ooievaar?'
= T
stoornissen helpen Istizln, Eldoform,
Hydronal of Festal snel, terwijl het
Zondagavond wordt een nieuwe proNED. IND. ATIILBTIEK UNJE
Bioferrin een aangenaam sU1ak,end en
visien en dranken-toko geopend op den
voora} snel werkend verstel'kend middel
Orisseeweg onder den naam van "De
Morgenochtend om 9 uur heeft de
' is, dat bloedv.oedingssfoffen, lever en
00levaar~'.
Algemeene Jaarvel'gadering plaats Van
1.1zer in een ideale combinatie .bevat.
Deze nieuwe zaak is een filiaal van de Ned. Indische Athletiek Unie en de
Verdel'e bijzonderheden kan men in den.
de· bekende· \Vinkel Maa'tschappij "Toka ,daarbij aang~sloten vereenigingeil hl·I;Dtf Ponthrc 193'7'. E~lr ltel' beauty.'s welh:e hedeni.\vond eli titorgeliochtend te be-zi chtig-ell zijn op de groote show vall dt!
[ inlegger zelf lezen.
Bataafsche Au(omobiel ~lij.
.
•
..
het B. V. C.-clubhuis te Batavia-C.
DeUce"'.
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Rijswijkstraat 22

Tel. WIt. 27 -
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47 en 167
40'13
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NIPPON SHOKAI

, -

~"!!""".,.~.~~~--------o

170z

To huur aangeboden.

_"_~"J""'

Semarang 'Batavia .. Centrum
Doewet 33 Senen 60Tel. WI.1489

'_,

voor Landbouw en Industria.
In plaats van kaarten .

Flesschen, be ocodiqd voor industr leele doelelnden.

Verloofd :

Neemt -mondelinqe en

_"M~

en
Dr. C. VAN DILLEWIJN'

~

s.s. IIBuitenzorg"

,

a.b.
m.s. "Tjisadane"'

lingen in Japan.

."a___
NIET \VIJ
MAAR ~
HET PUBlIEK'
I • I

zegt, dat

EZE

v~,het
lE'L

en teven's

het

GOE DKOOPSTE AD RES
voor Uw OOG);N is.
, ..
Jo M. WARNARS
~
~aat
~us
naar
en
.~ I\OORDWIJK 35,
Eo SERSANSIE
406J
Bat·C. -- TalE. Welt. 4598
Huwelijksvoltrekking 11' M o o d "
7 9
DE AFDEELING BATAVIA VAN
193,
uur Y.m.
DE NATIONALE JEUGDSTORM
'J
'
k
s
'
l
n
ze
ge
n
ing
in
de
Wil.:
d' tUb 1 fd it de doo" haar
Huwel,
noo
1 g eBAZAAR
ee u'met
. ' .een·
. belemskerk, des v.m. 9.30.
te houden.
zoek te vereeren.
De bazaar:. met daaraan verbonBerendrechtslaan 48
den vermakelijkheden. wordt ge4082 houden in de KLEINE ZAAL van
Batavia-Centrum
_ _ _ _ _ _ _ _...-..c.&'~ de
·t • t
PLANTEN- EN DIERENTUIN
. St
eno yplS e op 2 en 3 Maart a.s., aanvangende
E
, ,r.varen
voor HOLLANDSCH 'en DUITSCH 6 uur namiddags.
G E Z 0 ,C H T
DE ~LAATSELIJKE LEIDI4~2

Ondertrouwd :

EZEKIEL
w-.

e:~ ha~~~~;~ca~ inh~~~~~~~~~to~r

Brieven mel; volledige inlichtingen onder No: 4078 Bat~vlaaseh
Nleuwsblad,--_~

. Natuurlljka Geneeswijzp,

yan

-

PROF.' HASRUT

zal U het eeniog jUide antwoord gewn, op al UW v,mgen en UW probl'.?. m~n oplossen.

Satistactle engeheimhoudin.g verzeke-rd.
Noordwijk 6B., tel. 3340 Welt.

4088

JUIST ONTVANG~N:

RIISNECISSAIRIS
Loowel voor dames als
heeren. /
. In verband in aile afmetingen.
Ook gekleurde.
Aile gegarandeerd von echt
leer.
4070

•

---

;<.R>l.' 'BRANtz"
", -,"

. i

Fuohs

~

II

kl"

I~;~

II'

"tjitere"

r
•

directie

penqalenqan. hoogvlakte -- 4500 »oet. ,)
4062
u

__

... _

....

her' U

bekend
dat
de Ind. Lloyd
de I a a 9 s t e

~i~t9os~~rr~:~:~

heeft?
...
lnllchtinqen
telefoon Bat.

889

-

131z

Qeroutinssrll . steno~typlst(e) PriV~e;.tG~'~~eE~~oo;R~e~~:;~ndq
Orondtge Jcennls van moderne talen strekt tot aanbeveltng.
Brleven met opgave van reterentles, verlangd salarls, enz. onder
No. 3973 'bureau Bataviaasch Nieuwsblad.
- - - -... --

N R~

WAP(~TRA

•

tJ

ARTS

...

~"'I" ,.1IIJI!~~ Kebon Sirih 121 -

B £

'

«

'I'elef, Wl. 550
Ingang Kebon Sirih Park.
118z
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V U U R \V APE N REG 1ST R A. T f E

U

t931

S IN

DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE IE .BATAVIA
MAAKT BEKEND, dot de jaarlijksche registratie van Vuurwopens ingevolge art. 9 der Vuurwopenordonnantie, Stbl. '1925
No..499 voor het [ccr 1937 zal plaats hebben in de. mconden :
JANIJARI, ,'FEBRUARI EN- ,\iAART J931.
Te dlen einde zullen bezitters van IVuurwapens zich hebben
te vervoegen op het Hoofdbureau van Politie alhier (Koningsplein
West) op een werkdagin de 'maanden :
JANUARI
UARI EN MAART 1937 i 7•
'
, FEBR:
I"
tusschen : 7.30 uur Y.m. en 1 uur n.m. of 5 ~. n.m. en, u. n.m.
(uitgezonderd op Zaterd,ag) met medenemlng van de vuurwapens en de doorbij behoorende vergunningsbewijzen tot be~.it.
Ter registratie aangeboden vuurwapens moeten ONGELADEN zlJn.

..

L ION G ' ... H A IJ

M E U BEL - M A K E R IJ
Botavio 1893

._

Paso' Baroe 47

G 0 U DEN

Batavia-C.
M E D A ILL E

Tentoonstelling van Landbouw,
Nijverheid en Veeteelt.
,
• 114~
.--BATAVIA iUUSIC STORES
SIulsbrugstraat 59, Batavia-Centrum.
I{. K o ¥oong, ~Ianager.
n~li\ESTOSO" &
"CA'l'HEDRAL"

DE 1I00FDCOMiUISS,\RIS VAN POLl'flE.
~~?a~lS~~~ES~li:t:~
BATt\VIA-CEN'l'RUU,' December 193'3
REPARATIE van aIIe iuuziekinstru,4076
menten,
beharen
van strijkstokken,
......-.-_ _.......~.............
eUli., onder
bekwame,
lelding (ex
werkman ~IuzlekJt. -'V. &lle) met
- ,- volle Gi\RI\N'flE.
4037

~

MagnaetJaes TrekkOll
tJ ---......... - •

Telefo0!1 Welt. 1068. 4100
.:1

P~"¥,MM'W~

I r\1 ,TIT .PO

·
I
I

"

HEr Chineesch· Malehda Dl.1gblad in Ned."lndle
met de grootsie, CO}~TaOLEERBARE oplaag.

------

0)
~,

Uilgeefster: N, V.' H~ Mij. "SIN TIT PO" ... Soerdbala. ~
I

111111111
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~edurende de nlaand

. ~ - . , .

w .._ ._

Gtezondheid is de grootste seha-to
Gegarand-e'N'de vlugge genezing van

alle z1ekten zonder opera tie
door.

"

VENDUTIE
op Maondag 1 Maart 1937
t. h. v. den WeIEdG. Heer
.F. DE SERleRE
PARAPATTAN 46
zitjes. fauteuils, vloorkleeden, spiegelkasten, ledikanten, schrljftafels. boekenkasten, eetkamer, Raffies stQelen en tafel, ANTIEK PORCELEIN, GONG op stand- .
aard. stolpen.
\VORTELHOUTEN doos, m6'kkomokko,
OUd-En.g~lwhe
pendule,
SCHILDERIJEN van Ivanoff,
,Pavl Lavis, Eland e.a. K1\P8
PIANO. radio, dwarsfluit.
grf\mofoo)1, MEYERS lexlkon
e.a'. ooeken.' ROYAL schrijfmachine,
TELMACHINE.
Singer llaaimachine, RALEIGH flets, aquaria, perfection, servies, glaswerll,
MAJESTIO KOELKAST, palmen en orchldeeen. W.o. margarithe maron, renantheras,
boeIan.
Kijkgelegenheid : Zondag'
tevoren 9-12 en 5-8 uur.
4084

Rens

d001' Administratie-kantcor te Batavia een

II

58 Paral>aUan Koningspleln Oost

en

Tanah Abang West 14
Batavia-Centrum.
.Tel. WI. 477.
4061
Is

GEVRA.AGD

ZW0' m' bad TJII· k,. n,.

-------

d

1 mcr rijden van bandoetut,
,_"'_
......-.-

•

. . . . .4

~.

n" "~:~~erll
.

een lIactleve

b~rghotel

Oude Tamar indelaan 65
Lombokweg 18
Gang Kadjie 26-:-36 en 39
Djaga Monjet 45 en 53
Pasar Baroe 123
Pasar Senen 182
S~nen 189
Gang ,Kenanga 32 en 46 ~
6 en 9
:

Konlngspleln West 11
Djati Petamboeran 49
Berendrec~tslaan 26.
P d~y
II J" 0 en "\
c
Op den 8sten Maart 1937 des.
'~ .
voormiddags tel.1 9 ure zal o~ het ~~~~~~~;::nli.;2
gewestelijk genlekantoor te Bat.- Djati Petamboeran 49
Centrum (Konlngspleln Oost IB)
,
.
eene openbare inschrijving worden T~ bevragen : REYNS'l' & VINJU,
gehOU~en vool'. den ..verhuur van:
T
Afd.~; Huizenbeheer,
te. 6h bouw vlsehv.lJver met klapKali. Besar Oost 8, BatavIa,
pertuln, . deel mtmakende van
Tel. Bat. No. 96.
het mllltalr terreln, gelegen
4064
blnnen den verboden krin~ .van -..... _ . _ . .
het werk "Moeara Antjol ,
2e. 2% bouw vischvljver, .deel uit- __
n1akende van het milltair ter,....--rein, gelegen
den werk
verboden
kring, blnnen
van het
Noord Alltjol"
,
'
" M
Z d
aanvangende l' April 1937.
orgen on ag
Inliehtlngen te bekomen bij den Groote Zwem- en Waterpofoplaatselijk 'genlechef opt lsten
wedshijden.
Maart 1937 ten 9 ure v.m.
Aonvang 9 uur Y.m.,
4046
TRrr,ON _'_ WATERGEUZEN
PINGUINS _ MANGGARAI
".·"!8MKfIUCR!1M9SJ&'llDlMH!!1IMftM Oag-, maari9- en knipkaarten.

"

. e::

!

8EKE NDMAKIN G

,VENciuKA~rO'p:R,~WELTEVREOEN~'

aambeien, sUikerziekte. blind-e-I
darm. enz. Geeft ad'Vies i'l1zake a~le'

aa~legenheden.

,

",063

speciale pr ijzen,

paasOllVac3ntie:

.

--------- ~~~~~lj~e'~:ah

-

. . ,.. ._._."""4....05_5 BE TROUWBAARSTE

27 Februari .~!2·".u.,.

ZOO

schr ll-

telijke orders aan voor bestel-

C. Ch. BEE;\\

J

. '

Eenige overjarige nieuwe.

koelkasten aangeboden tot

-------.
Demus Park 5-6-'1-9-11A-l'l~ en 17 ----.-~...- .------..- --.---.......--~-""-.;.-' ...-'-.,....---~"---..- - KebaJ'
e 4
Gang ~:~:er~lakerschool3-7 en 9 voor uv«

S oerabaja Kerkstraat 63 en 71
Slompretan 39 Pass,erstraat 141.

KOOP:

KOELKASTEN

Gebouw N!LlM!J

VAN EEN VOLK

0

Rawah Bangke 33.

A d V e r ten tie n

No. 34

_435

Importeurs van
Leonlelaan 2 en 6.
Machines, Motoren eo Mdteriaal Oud Gondangdla J

'0

. (opgerlcht 1357)

SPAARZAAMHEID IS
DE RUGGEGRAAT

At\NlUAAK VOLGENS TEEI{ENING

• . . .m ..·I!Gttm?M.JQIC9.IJRI!fWB&'MM. . .,

9 .-------..-,...---...-

eee8ea"".fJ.~

. Noord~ijk

Tel. No. 1290 W1t.lt.

noordwljk if,

4036

vc:? __

TE

Kebon Sirih No. 13

V • 0 IisIae'ger'& Co.

w

~

b"'J

.~. . . .

"De Canton" BATAVIASCHE SPAARBANK

.

8 uur 's morgens beginl onze '
f ,
"

voorkomt het. schemelen =,
van U.w led.ergoed . ,
:

3

M E U BEL M A KERIJ

20 0/0/ k orting
·
d 09·"

oM

¥¥__

'

.._

MAART

. A. S. Kt\RADIN, 'l'ABIB
O. 41 Batavia-C.,
Tell. 1629 fit.
Spec. 1\ambei>en. Asthma, Suikerzi'i:ktl;'.
Gehe-1me Zlekt~n enz. enz Kruid':!l, g.eneeswijze nie~ schadelijk.·
Vele attestel1l ter inzage. '
,
Spreekuur: 8-12 v.m. 4-8 n.111.
~rolenvliet

4052

Uitverkoop
van den, voorraad

gedaelte

Roemer

Visscher Vereeniging

Nieuwe Ta narindalaan 36

Bata"ia·C.

Rtduclies

4080
--..i

~--_.

_

Pasar Baroe

Batavia-C.
4083

- - - - - - - - - - - - - t'

JIAJIll UI1G·AJI:I~ItII~.t\.LINIE

8
Geregelde Passagicl's- en Vracbtdienst
• :el·~tvoJ"ellde

a,fva~U'teJl

"ESSEN,2 April
m.s...HEIDELBERG - 16 April
5.5.

Uitnooc1Jlging

.

--

h_

F A ILL ISS, EMEN TEN·

wij

van llnh\via

5-8 u.

Kijkavond 'Zondag

"FREIBURG" 12 Mei
s.s. "MENES'"
27 Junr

5.5.

ten huize van den WeIEdG. Heer

N. W. GIES

VAN SIN GAP 0 it I~: 14- daagsdle passagiersdienst naar G EN U A.
II 0 LLA NO, II A ~I B UHG; lariel yanal £ 53,-. Voor reizen naar
Oost-Azie en RondreiLen van Singap6re via Amerika naar Europa v. v.
,
gelieve men zich tot de Agellien te wenden.

4079

•.

f

VENDUTIE
Op Maandag 1 Mao ...

I

Djocjaweg 22
Soedl1catie:

hebben de eer het 'geachte publiek uit fe noodigen aanwe:z::ig
Bekl. rottan zitjes, KAAR8ENKROON, SALON-, KANte willen zijn bij de opening van
on'ze
toko
,
.
,
R
d
'
J
'
,'t'
B
t
O
e
tOW
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B
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•
lD
!
"
ao van us I Ie: a aVlo..
ura rice:
ees amer a ayl<l.
\V
II.JI U L I..E II. & () 0,,' N, V.
TOOR-, SLAAP- en EETKAMER-AMEUBL., '
fraaie
BATAVIA
- SEUslUANG - SOEUADAI.l
IJ
UITOESPROKEN bij vonnis 23 Febr. 1937 (R. Cs. Mr. E. A. ZQrabL
,
,II,
.
Mohamad Saprin, Commies b/h Hoofdkant. Pandhulsdienst, Batavia-C.
STAANDE KLOK, tapijtell,
UlTGESPROI{EN bij vonnis 24 Febr. 1937 (R. Cs. Mr. E. A. Zorab).
complete SANITAIRE wasch~
GRISSEEWEG 1A en Bo
Yong Klan Lan'. koopman, handeldrijvende onder merk Nam Kin,
tafel~" ijskast, enz., enz.
op Zondag 28 Febrllali des avonds van 6-8 uur.
4067
Batav!a-Centfum.
, 4085"
,
DE DIRECTIE.
UITG~PROKEN bij ~onn~ 26 ~b~ 1~7 (R. Os. M~ R A. Zorab).
~-~~~~~~~'i'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.11
Bong Kooi Sen, kampoeng Kelapa, Muntok.
.
r.·~
on.
he UI5P'"
INDIENING SCHULDVORDERINOEN' uiterlijk op :
' .
-' "
, '

D e' O ' 0 e

V

aa r

J1:

•

l

}

.

~~

~:~~ ~~~~ ~::~mp~~~l ~;;er~In;r~~~W~o~~~

TJhong Yd.
7 '"
1937 Hardhan Ray, Oberai merk Lucky Sports Co. Yd.
NEDERLEOGING UITDEELINGSLIJST tel' inzage ter o'riffle R. v. J.,
Afschrlft bij de\Veeskamer vanaf 2 Maart 1937 gedur~nde :
2 weken P. G. van Delden, Bandoeng Oe t. slot. pref. geene, cone. 0%)
2
Yo 'rjoan. sen~.~Tanger~ng (idem.
idem.
. 0.%),
2
Gan Ie pm, allas Gan TJit, Ho merk 8m Hok H1l1g, TjitJoeroeg (eerste tevens slot. cone. 0%),
2
Khoe Kim San, Bilndoc'ng (e€l'ste tevens slot. conc. 0%),
2"
Tan 'reck Tjiauw. Plercd, Cheriboll (idem
idem 12,5%),
VERNIETIOD bij arrest dd. 25 Februari 1937.
Venn. ,van Kooph. o/dfa. "Phal"masanta" en vennooten t. Fuld en

:B;;::JitI~~~~;~

~aten

oPheffing wegens gebrek aan
besch.
, ddo.
'
i
: J,
'
, , '
4040 19 FebI'. 1937 C. L. II. Snytshe.uvel, Bandoeng.
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LIQUI 0A'TIE 'u ITYEO

~:~~ '~~~~ ;~s~~~~ ~~r~l~:a~~~l;ga~f~~~~~:soe.ngeillat.·

19 Maart 1937 Tjoa Tjiat 1m. Tjitjalengka.
::
,
thans voortvluehtig.
.
19
1937 Hardhan Ray Oberai merk Lucky Sports Co.• Batavi~,
thans vool'tvluchtig.
.
/
VERIFICATIE VEROADERING 9 u. v.m. gebouw R. v. J. Batavia ddo.
,7 April 1937 TJoa :fjiat 1m yd.
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De Toko ~al
Dames en

spoedig ,bi):
goe

dk

'. k

oo~e

.

de maand Maart i931 gesloten worden.
Heeren, mist deze goede kans nlet. Komt
In

In

-ro K0

44

en gij

zult van de

·J..l
oopen genat: en.

Danles-klmOllos van I 0;85 en hooger, Dames-Hoe...
den I 0,25, Heeren...dassen f 0 ,30, Heeren...Hemden
van f 0,40 pn hooger per stuk, Heeren-Pyama's'
f 0 , 85
S ' t' I 0 ,'J
'rO I ( repe d e'h'
II I 0 , 28 ,
, , oel sa In
C IDe e en
crepe de chine handb~Uk- f '0,45 Peer el. 2000
stuks coupons laagste prijzen etc etc
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De Vlootcontrole

u. s. s. R.

De moord op De Barch·
, , grave"
UITBETALING DER SCIIADELOOSSTELtiNG
;

B e r Iij n, 25 Febr. (Transocean).
Lon den, 26 Febr. (Reuter). Een Volgells e,en telegram uit Brussel aan
communique van de Non-interventie-Ide "Lokal Anzeiger" werd een cheque
subcommlssie meldt: De g'edelegeerde 1ten bedrage van 1 millioon francs. door
der U.~.&.R.. heeft ,m~degedeeld, dat zi1!.l ~~.oI.;,.yqx:tegen'Y.£Qr91g·~r."der ,V~I~ncl~,,~regeerlng' momenteel geen' gebrulk Ig'eermg overhanalgd aan de BelgrSCIie
wenscht te maken van hetrecht om regeering als schadevergoeding voor den
deel te nem~n aan de vlootcontrole, daar moord op den Belgischen legatte-secrezij evenmln politiek als anderszins be- taris te Madrid, baron Jean de Borchlang heeft bij de te~nwoordigheid van grave.
de oorlogss,chepen der U.S.S.R. in de
Bij de uitbetaling van dlt bedra;g aan
Middellandsche Zee of den Atlantischen de' nabestaanden' van den vermoorden
Oceaan op gl·ooten· afstand van hun ba- diplomaat zljnechter ernstlge moellijkses.
heden gerezen, aangezien zoowel de we'De Portugeesche vertegenwoordlger duwe, e€n Spaansche van geboorte, als
herinnerde - er a.an, dat Portugal er de ouders van De Borchgrave aansprasteeds voor is g~weest om de uitvoering ken doen gelden op het volle bedrag.
van het vlootcontroleplan toe te·. ver...
De ouders verklarell dat hethuwelijk
trouwen aan Engeland,
Frankrtjk, van hun zoou , d'at zonder kerkelijke
Duitschland en ItaW~, zoodat· Portugal plechtigheid werd voltrokken, ongeldig
R;~t· wenscht deel te nemen uan het moet worden ,geacht.
plan zoolang de uitvoering ervan door
de vier genoemde mogendheden ge- De kwestie der vrijwilligers
s<lhiedt.
t

HOE ZIT DAT?

ITALIANEN IN VREE.MDELINGEN·
LEGIOEN

I s tan b 0 e I, 26 Febr. (TransP a ~ il's, 25 Febr. (Havas). Nu het
ocean). De regeerln'g der U,S.S.R. heeft controle-plan inzake Spanje op het punt
den' 26sten dezer de Turksche regeering Istaat in werking te treden maken verer van in ,kennis gesteld, dat, binnen schillende bladen opmerkingen dlenaanenkele dagen 2 Russlsche kruisers· en 4 gaande.
dito torpedQbootjagers de Dardanellen
'Zoo metkt Madame Tabouis in "l'Oeuzullen passeeren op weg naar Spanje om vre'" op, dat er geel1! einde zal 'komen
deel fe nemen a~n hetintenlationale aan den stroom van ,buitenlanders naar
controle-plan. (Deze mededeellng Is in Spanje wanneer men geen· controle uitstrijd met del1 inhoud van, de boven- oefent op het Tercio de Estranjeros en
staando tl~legrammen op dit 'onderwerp de Moorsche troepen, daar de, Italianen
'betrekking hebbende. ~ R€d'.).
hunne troepen in grooten getale biji het
Spaansche
vreemdelingenlegioen
laten
GANDIA GEBOlUBARDEERD
inHjven.
.~

..

~~

....

..

."

;

T ole d 0, 25 Febr. (Transocean).
Inzljn vastenbrter geett kardlnaal Goma
'I ,Tomas, aartsblsschop . van Toledo.en
Priinaat van' Spanje, een beschrijving
van ,de oorzaken van den 'Spaanschen
.burgeroorlog en :de beteekents van den
burgerstrljd voor de toekomstvan SpanjeJ'

•

De brief vangt aanmet de verklaring,
dater In modernetijden welllcht geen I
voorbeeld is, dat een ·volk -heert blijkgegeven vail zulk een moreeleniachteruitgang als het Spaansche..
"Het Spaansche yolk - schrijft de Pri~J;:i'i~ "l~~
,f'f~,!~n··,~
},:~
maat :.-. was tot voor eenigen tijd e:eer
\
Dr. Benesj
,
godsdienstig, doch meer also gevo~g van'
ean; aangeboren neiging dan door levenrPro. a g,
Feb,r:.
dige ()vertuiging.
. ocean).. ."We leven In vrede,
:--'")0"".'\

o'

.~'

~.5

(T~a~s

maar'" het wordt ;:meer en'meer
.
d
i,
gewapen
e '
'vred e-~,
ver"
" kloarde dr.'~Benesj, de: president
von', Tsjechoslowokije ;:hedenovond tegenover. ·de':.ambtertoren
von ,het, Oeportement',von'Oodog
en den ministerf:von: Defensie~
Onder verwijzing noor de ver.Toen eenmaal deze rem verwijderd
onderingen,J die,de~ .~etre~f.e·nde
was .werden de deuren geopend· 'voot het
wetshepo/ingeh hebben onderkwaad in al zijl1l vormen".
c' • 900n, ten oanzien. van. de groat~
.
I
te von het ~tQ.onde leger', z~i dr.
In een ander gedeelte van het herder:"
'Benes) hog" dot .de la.nden zich
lijke schrijven wordt het volgendever- . ervan bewust iijn dot het
klaard : ..'"Ten tijde van de~ vel'overing
oogenb/ik', van gevpcr k<ln ri.ovan 'EthiopH~ door·,Itallij -.;.. eel} wel'k,'
deren.
,., ,
,
dat'. werd .ondernomen in hetbelang ,van
Omdot
Tsjecho-Slowokije
de ,beschaving. - jgebrufkte de Volkeri..:
s/echts 'vrede verlongt, verk/ooF
bondzljn macht tegen' den verovetaar,
de hij, bereidt het zich voor om
doch. deze zelfde Volkenoond·'volhardt
land e.n vol,k .te .verdedigen. Er
than~ in leen op 'zelfmoord 1ge1ijkende
bestoon ge~n illusies meer dot
passlviteit tegenover de' barbaarsc~heid,
Europa in .9~:vaor verk.eert, voeQwelke in Spanje heerscht :en' ernaar
streeft de meest roemrijike' beschaving .·In "de hij er' aon' toe;' Dr. Benes),
zei tens/otte nog dot vo/gens
de geschiedenis te vernletigen. .
",zijn meeriing er ge,en oorlog yoor
Terwijl de we'reld tijdens den Wereld~
de 'deur" stoat· en 'dot de vredeoorIog ulting' gaf aan haar ·verontwaar,.
I ievende W99{deri, die qe ~afg'e
diging- ov~r de besehadiging van de kaloopen wekerfgesproken. werd~n,
thedraal te Reims, hoort men thans
oprecht gem~e9d:lzijn.
' .'
.
.....
.:.. ; -. ..
'geen enkelen !Stem, behalve die,van·Rome, .protesteeren tegen de verwoesting
t L ...
v~~. de helft der bed.ehuize~ ,in.: ~pa~je'~:
een:!~
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'D e n H a a g, 26 Febr. Dr. Fockema Is, biJ konlnklijk beslult op v.er~oe~
met Ingang van 1 April eervol ontslagen
als Oomrnissarts van..de .Kon~pgil.1 In .de
provincie orontngen.
FRANSCII ~I1NISTERSBEZOEK

Den H a a, g, 26 ·Febr. Tral~SOCean
setnde ult Parijs, dat de Fl'ansche mlnlster van Handel, Paul Bastld, Zaterdag
naar Den Haag zou vertrekken.:
SCHADE Al\N WINTERKOREN

Den H a a g, 26 Febr. tilt Nijmegen ,wordt gemeld, dat de schade..
welke door den hoogen stand van, het
Maaswater aan het winter.k()1:en .wordt
toegebracht, is, geraamd iop ongeveer
f 100.000.
NECROLOGIE

Den H a a g, 26 Febr. Jhr. mr.
O. D. ,van Staal v.an,Piersh11, oUd·g'ezan~
te Brussel, Is ovede.den., .
I~'

riMMe

Een illitilltieJ 'van
~,l

"RooseVelt:"-

Flandin voo~speide verder gelijktijdlge
scl1atklst:..' en . monetaire cr.1.ses~ w~lke
inflatie', en deviezencontrofe .rtoodig· zou
inaken~ H1j' "voegde .hieraan toe:' _"Glj
waart· eerlijk toen 'gij zwoert nlet tot defla tie' te. zullen oV~ligaan~ doch de gebeurtel1issen' hebben 11 er tee' gedwongen.""
'.
.,
'
..
".,.
:'-Blum verzekerde in zijn antwoord, dat
geen reorganlsatle van het 'kablnet' zal.
plaa ts ,he,bben. "Wanneer lk· llet·wenschelijk achtte een natlonale' eenheldsregeering te vormen 'ZOu ik heengaan.
De Volksfrontregeering 'kan niet veranderd worden .i)1{ ee~ ,natiQnaIe regeering. In het belang van het land
! moetq.e huidige regeerlng blijven" 1 ver'k1~arde de., Pr~nlier.
.

•

.• J

I

1

I

t· I financieele, politiek evene-ens heftlg aan-

,~.~"1~ Ee~~~~ ,.~?:, I,~ ~~~f~' ~~ :~j,;v~~:u~~~r:'~~~:~;

v,an

(, 0 n den,
25 Fe])r. (Transocean):
?o..
trit T~lavera .wordt .gemeld, dat de 00..
tionalLsten 23 Engelschen,. die hebben
' IIET ONDERlVIJS AAN DE UNIFlalldln' ~fal eerl motte van afktmrlng
President Roosevelt
gestreden In :de gelederen del' Spaa,n.. ;' }' iV~~,I~E~~E~ " " t • -,
In de regeerlng llldlenenj waarop de re-l
Washington, 26 Febr. (Hasehe roodelll, geyangen hebben genQmen.
,
•
, • ,I
..
,
,
geering de vertrouwensquaestie zal stel- I
,~o e d a p . e s .t, 25 F.ebr. (Trans- lerr;~Een.delegatiei\lan,l1nks"zaleen mO- 1 vas)., De ..buitenlan.dsche· redacteur
'~De meeste der gevangenellzijn:. arOOivan de Scripps Howard, ,Papers
ders, die met, prachtlge, beloften· bewo~ ocea~). 'I.n. Hongarije ~eed zich een' go~f tiff. ,\Tan : ;vertrouwen indienen.:: In> de ~
gan ,waren· dienst te·nemen., Enkelen van· antI-Joodsche demonst~t1esfvoor. meeste, krln~en-,wordt het 'zeker geacht.l meent te weten, dat Roosevelt.zanDe: studen,ten' in ~egd.en· en Debreczen dat:.d,e drie :partijen,van hete'Volksfront'
der ver,wijl een, wereldconjerentie
hUlmer 2'ijn studenten.
hielden Donderda~' een massa-vergad.e.. fradicaal.socialisten. sociaUste n: en com'.. I zal bijeenroepen inzake·ae beperg
ring waa ri n, ~ij sy~pat?ie' l?etuigden met mWllsten)' met '.v:FiJ groote::meerderh:eid
king van de· bewapening, de verde ..
h~~ collega s: h,1 runf~llchen; d,le Woe~- van J:stemmen. haarvertrouwen' in de
digi]lg .van den. 'vrede en het herdag ,protesteerden tegen het.. felt,"'dat regeering zal uitspreken, doch'de recht...
stel ' van .den ,wexeldhande.l. Het
Joden tot de,examens'voor het behalen s~hen;'meenenj·.:dat de-rleiders der radifnitiatief; van' dart President teu
van .h~n ~raad werden toege~aten. ~e caal-socialisten van de gelegenheidzul,deze'kan spoedig. verwacht. worden;
~~!fde,~', tijd 'hielden' ~e studenten In lengebrui'k!: maken om; eeu, meer: prodaar hi} verontrllst' is over demomijnstaking
FUlif1klrche~ Don,derdag we~erom een mlnente, tol ,in '.de Vol'ksfrontregeerlng
gelijke. gevQlgel! van 'den bewapegroote demonstratle; waar~ 21j elscQte~ te spelen en Blum teo advlseeren rmeer
ningswedloop tusschen ,de verschil..
.)IIACHELIJK:E SITUATIE
dat g-een Joden; tnee·r tot de unlvet'sl- rekenlng, te ;houdenmet de! tendenzen
lende staten.
'; ,
teiten. worden toegelaten en, da~ 'een in .hun :centrum.::'
Pee s ~~'o n g a r'Ij 'e;,) 25 Febr. we.t
zaI,worden ingevoe:t;d, wa.arblj het
.
(Reuter) OfSchoon het water in' de
aa'ntal Joodsche studenten tot vijf.lno- d'l\;~TIE \,AN.'·VERTROU\VEN AAN"Zelfunoord" ..mijn Vloortdurenq.. stijgt
van het totale aantpJ wordt,bern r, .,,~,:.GENOl\IEMi;.:~.r', '"
weigeren de "slt-down"-stakers,die' zlch cent'
perkt.· De rector wi~l1gde dezEm 'eischin,
,~.;~j ·l:...;t"L'(r}\t 'J'~"I
:.It.n
.};~(~·r
:~} :f.t.~fi
daarin bevinden, nog steeds' 'naar" bOven w:aarop de studenten hun stakingen bePar ij s, 21 Febr. (Reuter). Na be- sehe s~hepelide Dardanellen g~passeerd
te. komen:. Hun situatle: is ·thans: ~'eer eindigden en, hun s~udies hervatten..
eil1digirtg~ van het debat "ovet de tinan'· op,weg naar Barcelona.
'l' ,'.
hachelijk, da:ar zijevenmin levensmid~
. i .
:~.,
J.,' .
, .. ' ' : " :
delen' also drfnkwater Ihebbenl . ;; ,,!\:
Meegedeeld wordt, dat Zaterdag op Cieelc';' trolittek sl>rak (le' KaDJ.et met; 361 .'tn .dezeifde pei'iode keerden tlen 8ov. Tijdens een botsln'g - tussehen' poUtie het; mlnIsterie van Onderwijs 'een', con~ tf!geit 209 s·hhn.meni lt~ar ,v'ertr,oinven' in jet'-Russische. schepen naar- Zwarre ~ee:..
en demonstranten".bij'den'ihgang:,cter ferentie Zal plaatshebben' van de· reotors de;regeeringuit. " ' ,
' l1avens terug.
' .
mijn werden heden 3 personen gedood van aIle ,Hongaarsehe univexsiteiten.'. .'
!let
roode
Spaansche
vracht.schil?
en 7 gewond.
.
-~N ~IIJN GELOOPE-N.
"Cabq . Tres For~~"· raakte ~Lstel'~J1j
Ook de regeering werd hi de kwestie
,Q.tudenten·
van
de
plaatselijke"unlvertoen ,het de Dardanellen·.pas.seerdef t l j ..
FI
betrokken en gemeld wordt, ,dati tus.. Lon' d "e'n, "25' F~br.' (Transocean). dens m1st,d~n koers kwijt enmoe.~t
sitei,; be.g'onnen hed~p de ~in1<elrulten schen de verschilleride partijen, ernstige Met . Britsehe .stoomschip' ·"Landovery.
zich laten. sleep·en.
init te werpen.
~ij wet'den. door, de ·poli.~e
d
t
'jl I h I'd e rad meening,sverschlllen' _zijr.t,;,pn~,taa.1J. De Castle" 'is v'9.ndaag vo~gens ber1chten ult
ud eenge
reven,
- oppositie eischt,e. Donderdag dat de re- MarseHle 'nabij 'die'havenstaClop een
i
\on
d erWl versc
't de en
.
raa
D ers wer. en1 gearres
i t oeer.
erne " , tr~e ge~ring: . doeUr~ff~nde>ma.atreg,elen. zou mijn . geloopen. Niettegensiaande een
. , e t regeermg
s
n
e
vo
rn
,V. b ik
d ' l"n' ns.
te ont
nemen tegen, de ;·gestadlg'.Wenemende groot gab'in'het'voorschlp geslage'n w~rd i}lullCltukllO
pen
m Jd!:lt dl·t tot
~. . e ge
d ru en omd ~ rdt
radioale beweging v~n ,den reohtervleu.;o was h~t schip in. staat op eigen. krac~t' / .".;. :;
rUlmen, aar gevrees wo
"".
.
de,h~\Ven·te berelken.
"
een, e.rnstig. confllc,t zou kunn,en l,ei~,"en. g e l . ; ."
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V a' l~ e n cia,
26 Febr.·'(Havas). Het "Petit Journal" Ul,eldt uit Londe'n,
Ee.h nationalistisch vllegtuig. bombar- dat' bepaalde officieele Britsche kringen
~~eri,cht llebben ontvangen dat op '18 en
deen1e 26 dezer om kwart over· negenl..l
's mor,gens Gandia nabij Valencia en, de 19 Feb ruarl j.l. op verschillende punten
.door. een Britsche maatschappij geex- ]'n 'ZuI'd-SpanJ'e in totaal 10,00, 0 ItaUaallplolteerde haven van die stad. Er wer;.. ~",ch"e' vriJ',vllll,"'o'ers ziJ'n geland.
l'Humaniw" verlangt de onmiddellij"
ffi .
1
den. vele personen gedood, (te·rwijl de
aangerichte schad.e belangriJk is.
ke evacuatie van alle 0 Cleren en so '
daten fder geregelde Duitsche en ItaHi ,a vas v6egt hieraan toe, dat de
.: '.,
DOODGESCUOOEN
lla,ansche legers, die Frap-co te hulp zijn minister van Industrie Bornemisza ver'"
el·. S.taten,' ...
klaarde: "Wij zullen niet onderhande'"
L () n den, 25 Febr. (Transocean) g e z o n d e n . ,
De.; "Times" meldt uit· Gibraltar <dat
len met de I)'takers, die zich te.· Pees
pon Federico Domingo, de brooder van GERUCJ.lTEN' O~ITREN'.r REGEERINGS- in een'mijn hebben opgesloten'~.
LANDSVERRAOER' .CE.s'fRA~"l'
.
CRISIS
Volgens de bladen werd het aan de
den' vroegeren minister van Oo.rlog l\1'ar':
kooplieden te Pees verboden op cre.diet
celino Domingo, te Barcelona door de
Lon d e n,25 Febr. (Transocean).
Was h i n g ·t.o 11,
~6 Febr. (Reu·
looden werd doodges:choteh' aangelziei'l! De bladen publiceeren nog steeds 00- to leveren aaQ :defamilieleden der ,sta
tel'>' De gew~zeil..: Anler1k~a.nsGhe inarlkers.
in (zijn woning godsdienstige afbeeldill:richten omtrent een regeeringscrisis,
ne.-officieJ;.. ,Jobn ,.,F.'afn.~WQr.th i~, van, ,4
gen' . werden aangetroffen.
'
tot 10. j<\ar gev.arig~nis~tra.f. ver()ox:deeld
te
Valencia
ZDU
zijn
uitgebroken.
B
0
e
d
ape
s
t,
25
Febr.
(Transwel,ke
, ; . '.\ ~
wegenseen
.p<>ging,om Amerlkaansche
Het
laatsro
bedcht
is
afkomsUg
van
ocean).
D.e
situatie
in
Fi.infkirchen,
waar
FILMSTER GEFUSILLEERD
het nationalistische omroepstation te 265 stakers onder den grond tot een sit- marinegeh.eimell" a'an, Japansc.he. diploLis S' abo n, 26 Febr. '(Reuter). Tenerife, dat meldt dat Largo Caballe'ro down staking zijn overgegaan, wordt rnaten, teo verkoop~u,
Gemeld wordt, dat Rosita Diaz,de rood het voornemen te kennen heeft gegeven met het uur ernstlge,r, daar het water
bl'Jnde fllmster, die vrooger in Holly- at te treden.
de mijnschacht blnnenstroomt en de
wood, speelde, door den natlonallstioohen
Ver~lalard wordt'dat hij waarschijnlijk luchttoevoer door het niet functionnee.'
krijgsraad ter dood is· veroordeeld en zal worden opgevolgd door den minister ren der pompen is afgesneden..
New
.
Y 0 r k, 26 Febr. (Reuter),
gefu5i1leerd. Zij werd beschuldigd· van van Justitie Garcia Oliver.
Aan een reddingstroep werd de toeheeft verklaard, . dat .' de
spi6nnage en het verstrekk~n van InDe Spaansche ambassade te'Londen gang tot de mijn gewelgerd' door de sta- Homer Martin
Union of lAutOIUoblle Workers onmidlichtingen aan de -regeering via een ge- spreekt .de geruehten omtrent een re- kers, die den ingang bewrtken .
heim radiostation te :Sevilla, waard90r geerings,c.risis echter nadrukkelijk teHet' bestuur .der mijn weigert met de dellljk een ca,.tnpagne!,zal. :aanvangen
tot het organlseereu, van "de, arbeiders
twee aanvallen van regeeringsvllegtui- gen.
' s t a k e r s te onderhandelen en de minister In de" Fordfabdek te Edgewater, ,(New
gen' op Sevilla slaagden.
van handel Bornemlsza verklaarde In Jersey); '
...:, '"
OM IN'fERVENTIE VERZOCHT
antwoord
op· een op, hem gedaan be. DE DEENSCHE VRIJWILLIGERS
De Vereeniging van Advocatello te Bur- roep, dat de regeering nlet tusschen belK'0 pen h a: {e n~25' Febr. (Tr~ns gos heert telcgrammen gezond€n aan. de den wU komen.
D~ VEitkiEZINGEN
o.cea:nO. , Het wetsontwerp waarbij het Juristen'Vereenigingen te Londen, Berlijn,
"
.
De geheele atn1Josteer wordt met den
V'ertre.k vah Deelt-sehe en de doorrels van Rome en Lissabon, waarin om interven- dag meer gespannen. Eij een', Potshlg' op
B 0 mba y,
26 FeQr. (Reuter). Het
bUlten~an<ts:che vrijwrIlL~ers,',bestemd tie wordt verzocht ~behoeve van de Woensdag jl.
tuss,chen de stakers' eli' Natlomial, Cormres heeft, de meerderheld
voor's'panje, wordt .verbodell, werd be- Spaanschejuristen, dle t~ Barcelona politle vielen drie doeden, terwijl' aeli 6' 'ae~ "zetelS \ferworven In den Provll1cialen
den met· vrijwel algemeene stemmen door de roodenl met den dood worden be- ernstig ,gewonden in het hospitaal wer- Raad vapBoI11Qay,~waar het,:reeds 88
door het Parleuwnt· aangenomen.
Qrelgd~
den opgenomen, '
van de 175 :zetels' verJ<reeg.
'.
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JEGORQ.~FS

BESPREKINGEN IN
'LITIIAUEN'

" '

Mos kOu," 25 Febr. (Transocean).
Nu generaal Jegoroff, lid van den Sovjet·Russiscl1el1' generalen staf weer op
de' terugreis is van z1jn tournee door de
Baltlschc'landen; ,Is men hie~ nlauwsgierlg'·naar 'wat 'hij.. werkelijk neeft: be:t;eJkt" Hield zijnverblijf in. Riga en Reval ~lech~ verba·od. ,meL beleefdheids..
be.zoeken~," aan den anderen: kant is· het
alg~meen be.kend: :datde, :OOsprekingen,
dlehij:in Kowno_ metJeden van :den,Ll..
tausohen- legerstaf ·voerde, van ge.wichtigeu·aard.waren. Tevens wordt betee,ke,nisgehecht aan het feit,· dat ·men in
L1thau~n.~ aan Jegoroff de vl1egvelden.
vestingwerkert, : k,azernesen arsenalen.
tOQnde.
:-= .• J , . _
,.
.,.Incidenteel wordt nog gemeld, dat generaal'Jego.roU·.dit:.jaar de·Fransche .legarmanoe~vres za'l plJwonen.
I.

I

\

~

.

,.;

• . ;. " . .

26 li'ebr. (Reuter). De
Nichi Nichl Shimbun" ve'rneemt ult·
Chlamussu: Wo~msdagmlddag'vielen 300
bandieten 13" m'an JapaI1s~he troepen
aan, 'dte een, militalre' landmetersatd,ee,ling escorteerden nabij: Holiche~' (N'.o.
ManchukuoL AHe 13 ..mllJtalren Werden
g~dood na een strijd van 2 luen.' 30
Hunghutz,es vielen een' land.meter~~Qee~
ling In de, llabijheld .aan, 2. Japansche
landmeters en3 Manchu-solqaten wer~
den gedood.
I

ZlV~tserlalltl
-j

.'

.•

IIITLER EN ZWITSERLANDS NEU·
\;
'. TRALITEIT' ,:,

, B e r' n, 26 Febr. (Reuter). Hlt.I e r he e f t de n. . 2 3 st e, n
dezer aan den ZWltser ...
s c he· n
B 0 11 d oS pre sId e:n f;
S c h u·l, the s ~. t ij den s die n :s
bezoek aan Berlljn ve',r ...
kla'ard: "Wij zullen 'tell
all e n t ij d e de, Z wit s er Of
sehe ~ntegfitelt en- neu.4
(Trans- t r ~ 1 i t- e 1 t e e r b 1 e dig e,D.'
z1jn 12 I k ve r k 1 a a r d it n a d r u k~
Spaan-,K e 1 ijk".
. _._._,,~.~~ .. ~:j'
·1'

J':

•

RUSSISCIIE SCHEPEN

I·.s tan b 0 e I, 25 Febr.
ocean). ,In de ,afgeloopen ,week
SOYjet";Russls<:h'e en twee roode

I

'j

c'

I

p: 'a r ij's,
26 Febi'; (Havas). Fern~nd Lam;ent zal na. Flandin. Auriols

~t

•

FOCKE~Ii\' ANDREAE

I

,.y,. ;~..
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. . , . •-$"
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Par ij s, 26 Febr. (Reuter). De
ex-premier Plandin heett in de Kamer,' een -heftlgen .aanval gedaan op
Blam~r;,politiek. lSveciaal gispte hij
de tlnancteele polltiek' van' deze re-'
g-eeriitg. lIij verklaarde, dolt een vlerde deel- def Inschrljvers -op .de door
.den ,"tninister'val1" Fil1ancien, ultgegeven Ieenlngen Wet' vcornemens is
de' .il1scfii1jvirlgert " te: hernleuwen,
tetwijl t\Ve~ 'lJi>iid~llsche batikel1' /op'
het Iaatste oogenblik gewelgerd hebben :in" te schrijven op de- Brltsche
Ieenlng' aall ': Frai1krlj~~:
.~ .(..,'. :
It H\V~j" meenen,' mtjilheer de President",' aldus Flandln, ,~dal gij in volmaakte opreehtheld .en ,eerlijkheid
Ftahkrijk"naar een catastrofe llt~idt
. lI4!t ;:tepl1blikeillsClie r~gifue· ~al teli
<)}rdetg'a'ttn,l ~,Vanite~t' glJ :Yolhardt In
~e huidige politjek. De"verdere ont\vikkeliIlg'der econonusche en finailcieeie 'v~rhoudillgen "zal u. waarschijnlijk' lliet:'in staat·· stellen tot
,~Iei'.te'\Vachten om eenandere poli·
.tiek te kJezen." (De' laa~te opl)ler.Jdng heeU betrekking: op ,de v~rkJa~
rjhgvall Bhnti ill zijn rede te St. Na.zai(e uitgesproken,' dat ,de regeer~g
voorneniens is te paliZeerCl1, t~Jl,eiil~
de den, we<Uoop t!lsschen' p1ijzen en
looncn tegeJi te gaan). ""
,'

'::

",

en Portugal
i1enlen niet' deel' ,

k u s t.

~

~ ~f!;ntledlEf
t

Onder deze omstandigheden kwam de
invoering·; van niet-godsdienstig onderwijs en de verbanning van 'God uit, aHe
afdeelingen ·van het openbare leven als'
eeri bevrijding van een eeuweu-oud' 'juk,
dat op h~t volk had' gedrukt..

Mad rid, 26 Febr. (Havas). Officieel wordt uit Oviedo gcmcld: De regeerillgstroepen veroverden' gisteraVlond
nog meer belallgrijke posities in de v'oorstedel} en in de st'ad ielve. Zij bezetten
o.a. de biJgeboliwellvall de wapenfabrick en sloegen drie aanvalten; del' natiollaH:sten af.

s c h e

I

;. ~ 1'-:

.. :

Mad rid, 26' Febr, (Havas).' Militaire deskundigen voorspellen~'datee~ ~i~u~,e perlode .van ·,b.~I~'~i
van de hoofdstad tal oonbreken no, de rueuwe stabilisatie van defronten rondom Madrid .. De Defensiejunta beoordeelde de mislul<~in,g' 'van .?en he'fti.9.e n
notionclistischen oonvol op 45 dezer nobi] Guodolojoro
gunstig. De reqeerinqstroepen k~·~ge.~ b~v~1 de den'
laatsten tijd op de Witten heroverde 'posl:tles te Y~r
sterken, terwijl !nieuwe versterkj'nge~'van"de kus't zijn
i
'
.opgeroepen.

Lon den, 26 Febr. (Reuter) .. D e
Russlsche en Portugeesche vlotel1 zullen niet
dee 1 n e men a a 11. <Lje vI 0 0 tcontrole van de Sp2.an-

l.:

•

aan

Scherpe critiek op fincn-

.- FELLE CRITIEI{ OP VOLKENBOND

.f
Sehadeloosstelling voor moord op De. Borchgra ve
,

... \0.

Blum
't n 1 r t: f

Flandinvalt

Verdere vor~~rin.ge~ der Roeder. ~J:l Oyi~dR
Vastenbrief van Primaat
u. S. ,S. R. en 'Portugal nemen
veih Spat.je·
controle deel" '.,
.
.
',r~

Nederland' '

Frankrill«

Hernieuwd beleq Van Madrid verwacht] . ~.e,!ne,S~n~,~i~d~,~~I'~~J'
:
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vall, ZUler<lag '2 7' Februar!
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In 7iet Bultenland
Nazl-pezlkelen in OQstellltjjk

Dostenrilk

3%% obl,

ge priJzen, welke de 'ko,s.ten der herbewapening zouden verhO<\geil~ is nagelaten",

De kwestie der restaurotie

..

Handel en Nijverheid

1_

•• • 100

3' % obI. Ind. L '37

-

Engeland's financieele posltle besprekend verklaarde de minister, dat terWijl de nationale schuld der Vereepigde
staten in de laatste zes [aar met meer
dan 2 milliard pond sterllng Is toegenomen, de [aarhjksche Ieeningsdlenst
in' Engeland Is teruggeloopen van
282.5()O.OOO pond sterling In 1931 tot
210.500.000 pond sterling in dit jaat, terwljl het land voortdurend grootere bedragen besteedt voor soclale diensten.
Zoo lang het geleende bedras het totale bedrag der 'spaargelden niet te boven gaat zal er geen lntlatle komen. De
4QO.OOO.OOO pond sterling, welke momenteel door mid del van een leenlng bijeen
moeten worden gebraeht, vertegenwoordlgen slechts een fractie van de spaarpennlngen der bevolklng.
Lees Smith), die, het amendement der
Labour-oppositie indiende, waarln bezorgdheid wordt uitgesproken over het
opeenhoopcn vall reusachtlge vQOrraden
oorlogsmateriaal zonder een construe:tieve 'buitenlandsche politiek en bezwaren worden gemaa'kt tegen de finaneiering der defensle-uitgaven door middel van een leening, verklaarde dat Sir
Thomas Inskip geen problemen oplost,
doeh sleehts als schokbreker dienstdoet.
Spreker, wees erop dat lIitler steeds
vooruitdringt ten einde te zien,waar .hij
voordeelen ,kan verkrijgen, ter)Vijl de
d'erelanden toegeven. Tot dusveue heert
Engeland ooksteeds toegegeven.
Spreker meende niet, dat Engeland
steeds zou blijven toegeven, doeh hij
achtte het bijna een mlsdadige nalatlgheld Hitler niet te laten weten wat Engeland niet zou verdragen.

r, L., '35
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a500

a 100

5% ObI. ~beo
5% 8em. eh.r. Tr.
5% ObI. B<J. Kinine
5% '" 801osche El.
5% ObI. B'mas Eltl'.
.>% ObI. Rembana

De rels van den nuitschen minister
Beurs te l\Ulslerdam
van Bultenlandsche Zaken naar'Weeneli
Beurs te Batavia
heeft nogal verwarrlng en beroerlng
:3 lot k 0 e.r sen (Elgen Dienst)
gewekt. Niet enkef in Oostenrljk en
Fransche commentaren
tOfflcleele koersen, nadruk rerboden)
Electr.
25' 35
Dultschland zelr, de direct belangheb')% II Sum. Electr.
26 Febr.
benden 'bij dlt "beleefdheId.sbezoek" aan
Par iJ s, 25 Febr. (Havas). Het
,N a b e-ufa
• i~ ','0 Obi .. VolkBhwade Oostennlksche regeering, maar ook Hababurg-vraagstuk houdt de Fransche
veat1n3 Boer.
102,
Cert. Nederl. Handel-'Mij.
daarbuiten. Met name in Frankrijk, pers nog steeds sterk bezig en het mee203~
" 26 Febr. slot l% % Bat. Verk.
Ned. Ind. Handelsballk
Kngeland, ItaW~ en Tsjechoslovakije rcudeel der bladen schijnt meer ell meer
169
MJj.
Ned. Ind. Escompto-Mij.
120~ Cert. Handel Mij.
heert de ontmoetlng van Von Neurath de mogelijkheid eener restauratle onder
205·205~
5' % Java Hyp.
Handelsverg. Amsterdam
Bank
506y:! Handelsbank
met SChuschnigg heel wat pennen in de oogen te zlen.
163Y2-163~'4
5% % ObI. Java Hyp.
Kolonlale Bank
beweging gebracht,
78~ Kol. Bank
73~-78%
Pertlnax merkt In de "Echo de Paris"
Bank
Amsterdamsche Bank
164
A'dam Bank
1643A 164~-165~
Daar zljn n.l. twee dlngen, dIe de op- op, dat een factor, waarmede niet vol6%
ObI.
Java
Hyp.
KonlnkIijke
Petroleum
Mlj.
441~~ ~scompto
121~
vallende aandacht van .het bultenland doende rekenlng wordt gehouden is, dat
Bank
Konlnklijke Paketvaart Mlj.
181
H. V. A.
506-506Yz
hebben gehad, te weten de demonstra- Gombos dood is en zijn opvolger Daranyl
6% 061. Jullana.
Nederl. Seheepvaart Unie
1203A A'dam Rubber
319~ ..319%
ties der nazi's teen de Dultsche minister ntet meer de oude is. "GombOs zou een
5% Obi. N.J. Hyp.
Java China Japan Lljn
BAnk
94 . Phlllps
335~
335~
door \Veenen reed en het vraagstuk der soort natlonaal-soclallatdsche dlctatuur
Deli Spor>rweg Mij.
41¥z-41%'
41~ 4% ObI. N .r. Hyp.
i24Y:! Vorstenl.
restauratte van de Habsburgers, dat een hebben aanvaard, doch thans verllezen
Bank
10,1 102
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
87
Llndeteves
178Y2
onderwerp der besprekingen heeft uit- de propagandisten van het Haken'kruLs
4 Jh% ObI. N.J. Hyp.
Phfllps
gemaakt. Die drommen van aanhangers het spe}, ondan~s het feit dat zij ster178%
340
-,,- a J 300
Bank
101
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
321
Band. Kinine
460
en bewonderaars van HItler, die plotse- ker dan ooit tevoren propaganda voe..
5% ObI. N.J. HYP.
Bank
Internatio
Hng door het bewakIngscordon braken reno Hongarlje zou een natlonaal-socia211
Unle
Llndeteves Stokvls .
en op zoo luidruehtlge wijze van hun Ilstische overwlnning In o<>stenrijk niet
178
N. r. Spoor
86~ 6% ObI. N.J. HyP.
Bank -.
pol1tleke gezilldheid tegenover den gaarne zien: Heeft deze omme-zwaai
Mijnbouw Mij. Redjang Le~ong 201
1233A
Dell awor
4'1h % Obl. Geni. Cr.
'C<;,': ,welkomengast deden blijken, hebben van
Sem.
Cher.
Tr.
47~·47~
Hongarije kal1seUer .Schuschnigg
Bank
groote ontsteltenls teweeg gebracht. wellicht meed gc/geven 1''',
S lot k 0 e r sen (Aneta.)
Zuid Bantam
1793;.4-1803;.4 180~4·1813;.4 4% ObI. Gem. Cr.
Ba~k
103
Daarmede wilden de lelders der nazi's
Kon.Olie
441%
Madame Tabouls verklaal't in l'Oeu5% ObI. p. Randoe
uitkomen, dat het natlonaal-socialisme vre": "Te Weenen Is men druk bezig
441
25 Febr. 26 Febr.
-,,- a f 100
'1% ObI. p. Randoe
in Oostellrijk, ten spijt van aHe belem;' met de voorbereidingen V001~ de reis vall
Alg. Expl.
176
176
6% ObI. Carumby
merlngen door SChuschnigg aan het Schuschnigg naar Rome en men ver3% Indie 1937
95y:!
$ 25%-25%
95% Shell Union
6% ObI. 80ewarna
rechtsche extremisme in den weg ge- trouwt cr meer dan ooit t~voren op, dat
4% Indle 1934
lOO13/ 1/J 100% U. S. Steel (R. II) , $ 82-82~
6% ObI. Mandallng . 103
,legd, van zijn oorspronkelljke kracht de restauratle spoedig een felt zal zljn.
4% Indte 1934a
loo 13/ 1G 1003A Beth. Sreel (R. II)
$ 69~
6Cf. ObI. DaJeuh
Manggoeng
nog niets verlorell heeft.
5%% Young .(m. verkl.)
30y:!
Gen. Motors (R. 11) $ 5O-50~
Kanseller SChuschnlgg zal te Rome
31~a
6% ObI. Mooara
A'msterdam Bank
En ook niet' van pl~n is om voortaan niet aIleen tracht~n bevestlglng te ver164%
$ 11%-11 3A
163% Stand. Br. (R.tIl)
Laboeh
Javasehe Bank
In lljdelijkheid de ontwlkkeling der din- kl'ljgen van de beloften, wel'ke in het
Kennecott (R.' II) $ 47~·48
294%
6% ObI. BodJ. Datar
103 . 105
3A-53
Koloniale IBank
gen in Oostt)nrljk aan te zlen. Deze najaar van 1936 door Mussollnl aan dr.
,,52
. $ 53
.Int. Nickel (R. JI)
79UJ
6% ObI. Juliana '
3
Ned. Bank Cert.
Standestaat is piet wat de nazi's wen- Guido Schmidt werden gedaan, doeh hlj
Anaconda (R. II) " 48%-49
195¥.
195
" 48 A 6% Ob\ Boeklt
. Labbassa
N. I. Escompto ,Mij.
s~hen.Zij nemen er slechts genoegen zal den Duee tevens vragen of hij het
233
120
Gas n.b.
3~ % ObJ. Oem. Bd.
- ' _
Handelsbank
mee voorzoovene hij het Marxisme tot juiste oogenbUk voor restauratle thans
224 .
169% 169
Gebeo
,
5% ObI. Gem. Bat.
N.H.,M.
onmacht heeft gedoemd lla de bioedige aangebroken acht".
100%
2033(", 203% 4% I. L. '34 A
6% ObI. Gem. Mr.
De Defensieleening
, 'gebeurtenissen van 1934.
A. K. U.
De Be!'lijnsche <,lorresPQndent van "Ie
101¥2
76
77~13
3% I. L. '35
Comel1s
Calve, Cert.
De Bondskanseller, die in zljn naaste Journal" meldt,' dat de, Duitschers een
93
155Y2-156~
93
5% % ObI. <km. BUIBasHam
Lon den, 26 Febr. (Havas). He ,t PhiUps
..a: .
~nzorg
omgevil1g, in den kring van zijn voor- formeele belofte van SChusehnlgg ten
337
158-158¥2 158
341
BodJ. Datar
4% ObI. O. Baild.
naamste medewerkers - wlj noemen aanzien van een mogelijke restauratle L' a Ig e r h u i s h e e t t h e t UnHever
169y:! 170
190-'191 Y2 100
Beekit Lawang
5% ObI.a.Band.
tot
het Cities Serv.1ce
slechts de dubleuze figuur van den mi- hadden willert. verkrljgen, doch dat het wetsontwerp
190
311/ 1'1
3S/ 1G
-,,- a. I 100
4% ObI. <rem.
nister van Binnenlandsche Zaken, Von niet schljnt dat (fe Oostenrijksehe kan- aangaan van een De- Shell Union
2511/ 1, 25YlJ Gandasoll
280%
5% ObI. Oem. Bern. '
•
stUrmer Neustadter, - al te kampen seller toezegglngen heertgedaan, aange- !.e n s leI eo e nl n 'g i n t wee .. Shell Union Cum. pre!. 777/ 1G 77% Pasir Salam
1993A..200
4%% ObI. Oem. &>ere _
100 103
de
lezing
met
307
te3
U. S. Steel
heeft met poUtteke neigingen, die hem zien de nultsche perstegen prins otto
83y:!
198~
82 / 18 PerbawaUe
5% ObI. Oem. Boer.
g
e
n
1
·3
~
stem
men
a
a
ngeenszlns bevallen, is danlg geschrok- fulmineert ell op bitteren OOon de omAnaconda
5% % ObI. O. P'bang
287
4715/ 18 Soerowlnangoen
49Y4
5%% ObI. Gent.T..en
ken van het gebeurde. Niet dat hlj 011- lllezwaal ten gun$te van den Oostenrijk- g e n om en..
Bethlehem Steel
70
68%
, Pekalongan
3
. ,wetend was over hetgeen In. sommlge schen troonpretendent, welke te Praag
Montgomery Ward
47
47 / 1 "
6% ObI. Hotel de4
• " y mUleux broeide, maar hij had toch niet zou hebben plaatsgehad, bespreekt.
Inter.
Nickel
53%
527h
·27 Febr.
,Indes
103.De Britsche scheepvaart General' Electric
gedacht, dat deze gevoelens zich op de44%,
44%
5% ObI. Pro Ho~l
ze wijze zouden vertolken.~huschnigg
Standard Brands
BUlle 1p s/ u
6% ObI. Hot. Homann
ge<Jaan:
en'
EN DE NATIONALE DEFENSIE."
\'reest voor zijn autocratisch,en staat. Hij
6% ObI. Djoojg. Hotel
General Motors
49'Va
4~/l!J
u/ ,
Js 'zich plotseUng zeer bewust geworden
I burgers
5% O~. Java Hotel
85, 95 '
Kennecott
Copper
47
48~'fJ
1
Lon den, 25 Febr. (Reuter). TiJvan het groote gevaar, dat voar zijn
\
6% ObI. Plantent,\Ul Borsumij
216
216Y2
dens de jaarvergaderlng van de Kamer
4% obI. O.-Java '.
staatkundlge schepplng dreigt. De nazi's
VIJi\NDIGE GEZINDIIEID
213
210
van Seheepvaart werd een resolutie aan- Intematlo
bntploolen in deze dagen een activiteit,
genomen, waarin de aandacht wordt Llndetevesa 300 nom. ' 178y:! 177
.die misschien niet geheel buiten vreemOulturt.
Be r I ij n, 25 Febr. (Transocean).
175~
gevestigd
op de "hoogstgewlchtfge PQ- Alg. Exploratie
de Invloeden staat.
298
300
rubriek
BHUton
Ie
Javasche
Bank;
569
De bekellde Duitsche dagbladcorressiUe van de Britsche scheepvaart in
1~61/.14720l 205 ArdJoena
Koninkl1jke 011e
4453,4 442y:! cert. N. 11. Mij~"
Als tegenwicht tegen het opdl"lngende
elk plan voor de Imperiale defensie".
pOlldellt dr. lIalfeld schrijft in een
Arlana
~ 230
Handelsbank
168
.Java-China-Japan-Lljn
95~
nazl-lsme werd het Vaderlandsche
94%
In
de
resolutie,
welke.
door
Lord
Esgeillspireerd, artikel, voorkomende in
Kol. Bank
78'/, 79
OQw. Bqe¥lt Lawapg 189 l~ f~:;'" I:;
KOll.
Paketvaart
Mij.
181¥.
Front door SChusl~hnigg opgerlcht. Deze
181¥.
BodJong Datar oew.
i.JJ
i.liJ
AIilst.. Bank
het "Hamburger Fremde~lblatt",dat sendon wel'd ingediend, werd, tevep.s, IP~ Scheepvaart Unie
1213,4 1213A Rott. Bank
. beweging is allermillst homogeen In de
aandacht gevestlgd op de el'nstige gePrer. BOOJ, Dat"l 223
,
de vijandige gezindheid van,bet nar'uitdrukkillg van zijn wenschen. In het
varen, welke. de verbindingen van het Sem. Stoomboot &. Pro 273%
120 122 BasHam
1~61/2157
Escompto aand.
negatleve Is ziJ' slechts eensgezind: at42
501
tionaal-socialistische Duitschland Je41% H. V. A.'
Dajeuh Manwoens ' ·92
Britsche rijk bedrelgen van de zljde van CUlt, !Mij. Vorstenl.
316 3,6 1Ja '
'weer van het, nazl-gevaar. IHet heet,
o Hedjo
,.219'1. 509
Arnst. Rubber
5()7~
gesubsldieerde bultenlandsche scheep- H.V. A.
gens de Habsburgers, welke steeds
1
Oanda.soUe
..:. • 18() 190
dat vele ex-communisten in de gelede440
445% Cult. Mij. VorsUlnl •., 41'/4 41 h
vaartmaatschappijen en door het econo- Arendsburg
OOOeh
1811/ . - .
210
len van deze dienaren van SChuschnlgg bestaall, ook thallS 110g nlet· in het mische natlona11sme, veoral in net 008- Dell Bat. Tabak
297
2943A Intematlo
Lindeteves
Jul1ana
36
177 177'1.
minst ,·cranderc' is.
zljn opgenomen, die sleeht-s een gunstlge
. 344
341% Band. Kinlne
ten en bet Verre O<>sten en de hoop' uit- Dell ,Mij.
Mandal1ng
••
239'/.240 1/ , gelegenheid afwachten om w.eer open,·
,
,95
gesproken dat de Brltsche regeering en Oostkust
94% Unie
Michiels .t\rnold '
'
209 213
12~1/2
lijk hun oude politieke gel09 f te belljDr. Halfeld verklaart dat de HabSbu~- de regeeringen der verschillende Domi- Senembah
355
354
112 174
Japan11jn,
93 1/ 2 94 1/ , N,I.8.U. 2e rubrlek
den. De Bondskal1sell~r kan 1n de ge- gers nu zeUs als "on-Dult8ch" worden nions met behulp, van de Imperiale MichIels Arnold
1
208
Perbawatie
200
208 A Rott. Lloyd
geven omstandlghedell echter niet te beschouwd en dat al het geseluljt over Scheepvaart-commissie de sltuatle in 00- Amsterdam Rubber
Papandajan ptet.
90
178 181
325
321¥. K. P. M.
Paslr Salam
selectief te werk gaan In het vormen' het denkbeeld van een restauratle sleehts schouwlng zullen nemen met het doe I Bandar Rubber
190
st. MY. Nederland
295% 290
Pasir Randoo
van zijn partlcuUere l~ger. Zijl\ voor ... dlent om aun te toonen i~ welke mate de lloodige maa'tregelen te treffen tot Sumatra Rubber
N. 1. Spoor
86
297% 299
RadJamandaia
Deli Spoor
1241/.1218/ . ~
naamste zorg Is het vQorkomen van een Midden-Europa beschouwd moet worden handhaving van een koopvaardijvlodt, Malang Tram .
733A
73
Sum. Rubber
Bem. Cher. Tr.
461/ 2 4'!J'/4 staatsgreep, als een wanhopige mislukking van de Pa- welke in overeenstemmlng Is met de be- Serajoedal Tram
nationaal-soc1allstischen
36
31 fhtiardJa, '
Bem. Joana fi.
welke gelijk zou st~an met het elnde rijsche vredesverdragen.
\
hoeften van hetBrltsche, Rijk.,
Besoekl Tabak'
SOemadra
.
199~, 199~
!:(ediri
Tr.
91
95
van het bestaan vall o<>stenrljk ~ls cen
Na een besehouwing over de levendige
Soerow InlUJioen
Nisu
174
174
285 1h ,...;.
Serajoedal
Tr.
3~1/J 36'/, zel!standigen en souvereinen ,staat. Zulk propaganda, welke door de legltimisten
TJlsaroenl' "
Zinspelende op het gevaar der bulten- 4% Nederland
2~5
,....
10011/ 1e 100'/18 Bat. Verk. Mij.
.een greep naar de maeht ,zou, als hij geleid wordt, .en de verklaring van dr. landsche subsidies sprak Lord· Essendon 3% Nederland 1936
TJUentab
300'·
73
Malang Tr.
98%
99
Telaga Pa.tengall
gelukte, den Anschlus& beteekenen, wan- von Wiessner dat in principe' overeen- de hoap uit dat de regeeringen der Do- Robaver
Oost Java Tr.
Taloen
l /a
neer ten minste ltalie daarbij passief stemming bereikt Is tusschen leglt1mls- mi/Hons tijdens de Imperiale eonferen- Ineassobank
Simau
124~
Wanasoeka
230
ten en de Oostenrljksche ,regeering, zegt tie nota zouden nemen van de situatle Javasche Cultuur .
.zou blij.ven.
~
100
, 242
24Q
Taga! Pro Veer
Redj. Lebons
Behalve ,met' het Vaderlandsehe Front dr. Halfeld dat hij het argument van en bereid zoudenzljn maatregelen te Wafsumatra
268
259
?89
163 165 Bem. 8tb. Pr.Veer
Enml
traeht de legithnlst SChusehnigg het be-kanselier von Schus'chnigg, dat de kwes- nemen ter verdedlging van de -Brltsche Vico
Ind. Bl. Yr. Veem
H5 t'
266% Moeara. Sipongt
277~
249
wuste gevaar te :keeren met de restau- tie van den Staatsvor,m uitslultend een ~cheepvaart, zoodra definitleve voqr- Gandaso}i
Hot~l des- Indes
190
58
~loo
It
,I
ratte'van ,de Hahsburgers. Het felt Is blnl1enlandsehe aangelegenheid is, In stellen aan haar zouden zljn voorge- Pangheot3n
StrOOboeden Veem
8J
~
B1l11ton B.
Incassobank
.
,niet ollbekend. WeI was het minder be- twijfel trekt.
le~~.
\
Aimem
17' 180
Pasir Nangka
530
1
2e rubrt~k. 124 / 2 _ •
.' kend, dat het vraagstuk plotseling zoo
De restauratle van de dyn'astle, waar.. Sir Richard Holt, die tot voorzitter Contlnental Oil
a 100
319/ 1,
31%
130
acuut Is geworden. Het hoafd der Legi- van de vijandlgheld jegen~ het Duit- der Kamer werd gekozen, zinspeelde op Comm. Amer. Smelting
7l"/141 Bengkal18
72%
ZUid-Bantam
184 186
tf~istent baron Von WIesner, Is er voor sehe rljk gedurende den wereldeorlog nog het verontrustende feit dat .terwijl de
a lot k 0 e r s e'n
Chrysle1\ Corp.
94
93~
. I'
" a 100·
naar, ~nden gegaan, zoogellaau,ld om versch in llet geheugen Ugt van elken totale tonnage der Britsche koopvaar- BengkaUs .Expl. Mij.
129
BUUton 2e rubr1ek
er een serle lezlngen te houden in wer- Duitscher, verschllt geheel en al van dijvloot-inJunl 1936 2 millioen ton min- Corp.Tr. (mod. d1str.
(T 0 t :1 2.55 u u r)
Tarakan
kelljkheid om van de. heeren "van het ouitschland's geheele politiek als natte, derbedroeg dan in Juni 1914, de bul. 440
type)
2% Kon.OUe
Foreign Offi~e te vernemen welke hun alsmede de Oostenrijksch-Dultsche over- tenlandsche tonnage In hetzelfde tljdva'k Union Pacific (cert.
3% Gem. Batavia
"
~ 100
99
l10uding zal' zljn lo wanneer Oostenrijk eenkomst van den Uden JuU 1936. In is toegenomen van 28 millloen tot
Alg. Expl. MY.
A'dam Rubber
316Y.-317
99
gewone aandeelen)
vandaag of morgen de wereld voor het daze overeenkomst heeft 09stenrij'k de 44.700.000 ton.
.. "" a 100
H. V. A.
503-504
Jasumij
65~
65%
Philips
336·/. vQldongen feit het herst-el der mo'nar- plechtige gelofte gedaan d~t het zljn 'po3A
Leening
'37 a 500
96,
Cert.
6%
Cities
Service
39
39~
Cities service
35,'1f 35/ 0
ehie stelt.
'
HUek zal bepaIen naar de omstalldtgheid
Interna tio
'
210-210Y:i
Cert. Hudson Car.
DE MISDEELDE GEBIEDEN
16
15'Va Cities Bervice preis.
~huschlligg zeIt h~eft nog geen. twee dat Oostenrijk zich IOOscho\\wt als ee~
Philip,s
. 337
Malabar
354~
Shell Union $
251/t 25'/. weken geleden aangekondigd, dat met ouitsch land.
Lon den, 25 Febr. (Transocean).
120%
Shell Union prete
771/ . 771/ , Unle
deze gebeurtenls in een zeer nablje toeTenslotte verklaart dr. Halfeld nog In het rapport van den commissaris , Afgedane transactles
Corpor. Trust She
Dellspoor
.' 124Ya
,.
komst rekening moot worden gehouden. dat eel~ restauratie onrust zou verweka 10 she $ distr.
Japanlljn
, 93"~.
',:'J;.
Dat schijnt on~temmlng· te Berlijn te ,ken in h~t geheele centrum van Europa. voor de misdeelde gebieden, dat he den
Corp Trust Sh.
SeraJoedal
87%·)
door de "Morning Post" wordt gepubll- N. I. S. •
363ft
~ 10 she $ acc.
'" · hebOOn gewekt.' Het vermoeden Ugt voor
Joana
12pU)
ceerd, wordt op uitvoerige wijze de ern- Dell Spoor
124"*)
36Y2
CQrpor. Trust 8h.
de hand, dat Von Neuraths "beleefheidsZ.-Bantam
a 100 sh. $
stige situatle in Zuidwest-Durham be- Sem. Cher. Tr.
47·)
46~·)
187
bezoek" aan de Oostenrljksche regeerlng
Bethleh. at:' Corp.
68 1/ ., 68'/.
S'lpongi
sproken.
37*)
36~·U)
245
Bem. Joana Tr.
daarmede zeer nauw verband houdt. De Ellgelll11l1
Montg. Ward en CO. _
. Het ,rapport verklaart dat 42% van de Gasmlj. Nat.
Pret. Shell
235"·)
'l1~
rnt. Nickel CY.
523/ . 53
Duitsche, minister is bl1Jkb1lar 'komen
bevolking van bedoeld district werkloos Aniem
General Motors
270*)
271*)
49Yt
1/ . 491/ ,
G,ery.
Motors
Corp.
49
vragen om de 'zaak nu nlet te forceeren
Is. De meeste kolenmijnen aldaar zijn Tarakan
Kennecott Copper
512"'·") 3en. Electr. Cy.
519%*)
48 '
en rekenlng te houden ,met de Ouitsche
gesloten en ongeveer 13 millioen ton Soerowlnangoen
""-,, 73%
KQI. Bank
,\naconda C. M.
gevoelens. Zljn missie Is e~hter, afgaan, ,
steenkolen llggen ongebruikt In de ver- BasHam
" 224
Gebeo
160*)
Standard Brands
,155*)
laten en ondergeloopen' mijnen.
Kennecott Copper
Banjoemas Fnectrtc
204·)
201*)
.
47-44Yi
Redjang
~, ' de
op,
de'
bedehten
daarover
en
oordeie
Edn
verklo.
.
r
l·ng
van
"'Ievl.lle
lende na~r het stl l zwljgen van de Du t ~
I~
U. a. S.
Het rapport komt tot de verbazlng:, '83'
U. S. S.
Gas Mij.
'~che pers veor een go~d deel mislukt.
Ch b I ·
wekke,nde conclusie, ~at. het onmogelijk
Exploratle
1'l7~·1'l'l%
De
markt
bood
een
onregelmatig
asGas Mij.Nat. bez.
Erls ten minste uit niet.3 gebleken, dat
on1 er aJn
233
zou zijn bedoeld district te her-indusArdjoena
143~-147
Aniem
Von Neurath heeft ,kunnen bewerksteltriallseeren, ten minst-e op groote schaal, pect.
Bodjongdatar
154
Aniem
Nat.
bez.
268
Lon d e n 25 Febr. (Reuter). Het enspreekt de meening uit, dat de eenige
lingen" dat de jeugdige otto von Habs:ift
8010 Electr. Mij.
'.)
gedaan.
160 Kon: OUe
burg niet zeer spoedig den oosteqrijk- debat biJ de behalldel1ng In tweeden oplossing van zijn economische. en S"ociale
Gebeo
155..154%
U)
nominaal.
225 BasHam
schen troon zal bestljgen. In Frankrljk tei"mljn van het wetsontwerp inzake de problemen een terugkeer tot den landBanjoemas Electr.
190'34
I3()ekitLawang
47
•••
)
bledkoers.
en Tsjechoslovaklje houdt men er zeUs defensie-Ieening openend verklaarde Ne- bouw zou zijn.
.sum•. Electr. Mij.
Pr~f. Bodjong~atar
222
,....
)
laatkoel'S.
rekening mee, dat het groote, evenement v1l1e Chamberlain dat zelfs thans, ofVele klefne steden en dorpen in het
Bali en L. Elootr.
893ft
Prete p.apandaJ. an
nog slechts een kwestie van eenige we- schoon de vQoruitzichten ontmoedigend district zijn geheel van de. buitenwereld !!'~~~~~~~~~~~~~~ RemQang Electr.
18
19
Radjamandala
185
ken zal zijn.
'schijnen, de regeering, niet geheel en al afgesloten. Hun voortbestaan zou een
Hudson Motor ey.
16
Sum; Rubber'
297
4~ % ObI. In<1. L. ;
ItaIie's houding in dezen is ollduide- de hoop had opgegeven een nieuw ter- absurditelt zijn. Deze plaatsen zouden
'30
lijki om niet te zeggen raadselachttg. ZiJ rein te 'kunnen vinden, waardoor de daarom moeten worden ontruimd en a!Na 12.55•
0'
a·SOO
; ..
gaeft aanleiding tot talrljke vragel1, die noodzakelij>kheid om de bewapenings- gebroken, terwijl de bevolking zich alt Jh % ObI. Ind. L.
hi deze dagen in verband met het pro- dwaasheid tot het bittere einde voort te ders zou moeten vestlgen.
,
'31
Mandaling
2'*3
','
blee'm Midden-Europa in 2ljn geheelen zetten,zlJu kunnen wO,rden vermeden.
Nederlandsch
Zooals de toestand thans is leeft de
5% ObI. Ind. L.
.
'34
omvang ook worden gesteld in de bui"Intus.schen ktUl het land zlch niet bevolking onder volmaakt hopelooze
Indische
01
a 500
tenlandsehe pets. l\1'ag mell Gayda ge;' veroorloven de maatr~gelen inza'ke de Gmstandigheden.
"KAWOEN'G"
0' ..
..
a 100
Het wetsontwerp voor het verleenen
looven,' dan zou MussoUni thmls llever bewapenlng stop tezelten, alvorens wij
Handelsbank, N.V
i% ObI. Ind. L.
geen herstel van de' Habsburgers zlen~ ervan. overtulgd zljn .~e veiUgheid van van steun' aan debevolking dOer mis'34A 1001/ 2100"/.
A m s te r dam, 26 Febr. (~eta).
terwljl 'hfj-"julst steeds geijverl1 heeft het.land te hebben verzekerd en in staat deelde gebieden werd gisteren door het
ALLE
BA~'KZA KEN
"
..
It
a
500
De N. V. Rubber CultuurMij.' t,Ka~
voor ae' restauratle. Waarschijnlijk zul- zfjn ohze hlternat1ona~e verpUchtingen kablnet goedgekeurd en zal Maandag
a 100.
w.oen gu h.eelt n,a. ~r.s.chrijving een. ,w1nst
a.s.blJ het Lagerhuls worden Ingedien.,d.
lenwij" weI 8}Joedig weten aan welke ria te,kome.n~. ~,
4% ObI. Ind. L.
.
geboekt van f.35.729. Een dividend 'van
1
'3i (3e>
100 / 2
'overweglrigen' deze opnlerkelljke volte ' Nlets wat het nienscheliJk! vernuft kan
......- - - - - - - - - - ' " 1 4 ( 0 3 1
5% zal worden uitgekeerd.
,
100'/.
It
"
..
a
100
(Zfe
verder
Zesde
Blad)
face toe te schrljven Is.
uitdenken ter v?orkomlng van overmatl.
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BeuTS te New-York

Producten-mcrkten

Beurs-Ooerzicluen

(Van Aneta-Reuter).

••

Stemming: prijshoudend.

,

..)

ex div.

.

"5"'~

, "'RUBBER

25 Febr. ~6 Febi".
..·Cittes Service
4~
4~ "
Shell Union
34
33%
U. 8. Steel
109% 110%
Anaconda
64~
64%
Be.thlehem
91%
92%
Corp. Tr. (Mondif. Sh.) 3.80 '
3.80
International Nickel
70% 703/i*)
131*)
Union Pacific
132
General Electric
60%
5978
Standard Brands
15Yi
15:Ya
Ck!n'eral Motors
66~
65Yi
" Montgomery Ward
62Y2
621/ 4
623,4
Kennecott
63%
72
72%
Standard' 011
203/i . 20%
Hudson Motor .Cars

Witte Muntok peper/ FebrJMrt. f.o.b.
'l'ARWlL
Banka J 19.75 vraag, J' 20.25aanJ)()(t
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.t. Ba...
Chi c ago, 26 Febr. (Reuter-Easttavia) f 11.50 nom. (e.k.Telok Betong~
ern). Mel-versch. 131%.
Mrt./Apr. f ll.-vraag, f 11.30 aanb.
KATOEN
Citronella Febr./Mrt. f 1.37% vraag,
New Y 0 r k, 26 Febr. (ReuterI
DE l\JARKT TE SOERABAJA
Eastern). Maart-versch. 12.49.

- (Reuter-Eastern)
S ,i ng a p

0

r e

Batavia sIuit verdeetd

Het slot echter was lager en zwak
26 Febr. 26 Febr. 27 Febr.
DE RIJSTMARKT
gedisponeerd.
Bat a v 1 a, 27 Febr. (Eigen dlenst).
De scheepvaartrubrlek bood een rusopen
slot open
tweeeeunt« eft DijkhufsJ.,
Er heerschte een wljfelende stemming, tigen aanblik.
S,heets soot
3(,3/4
3f'P/. 363/~
Rijstnoteeringen van 26 Febr.
welke voornamelijk vrobgbeurs tot ultAandeelen
Nederlandsch-Indlsche
.Maart
3631. 361/~ 36 1/ 2
's
mlddags
1
drukklng kwam, terwljl in enkele af-- scheepvaartlijnen waren prljshoudend.
1
1
Apr1}/Juni
37 / 8
31 / 4 36 / 8
deellngen later eenige vraag van de
: .Jull/Sept.
N. A. S. M. lag verlaten. '
371/ 4
371/t
367 / 8
Ban
g,
k
0 k: Ketan no.' 1 e. k.
kust maar voren trad, Zoo konden Kon.
" f.o.b. Fe-br.
367/ 3
367/ 8 361/ 1
Suikers waren zeer kalm van stemBatavia
aanbod
J 6.- U.U. of J 9.71'
Medium blanketa
Olles 'beg~nbeurs niet hooger dan 4.40 ming en handhaafden hun prijs.,
per 100 kg.
1/
7/
Febr./Mrt
36
35
8
8
doen, doch sloten een punt hooger.
De tabaksatdeellng werd verwaarloosd.
Java Ketan e.k. Batavia aanbod f 5.30
1
317/ s
Ook Rubbers' lager, hoewel voor Am- Aandeelen N. V. De~l Mij. monteerden. Rolled bark .Febr./Mrt. 35 / a
p.p, of, f 8.58 per 100 kg.
prljsh.
stU.
sterdam :R.ubber .Iaatbeurs vraag naar
K raw an g: tr. wagon Krawangvoren trad.. Incouranten zwakker.
, Londen met vasten grondtoon
Hjn (naar gelang v. kwalitelt en plaats
Londen
Suikers lagen luler in de markt voor
11.. levering).'
H. V. A. De belangatelllng was in het alLon den, 26 Febr. (Reuter). Het
p. p.of p. 100 kg.
(Reu ter-Eastern)
gemeen minlem.
.,
' verder herstel, dat bij de goudgerande'
Petjah K: Boeloeh
Philips een Iractle betel', gal twee fondsen tot uiting kwam, verleende de
25 Febr. 26 Febr. ,.,'Febr./Mrt. aanb. ,,3.15/3.20 5.10/5.18
punten avance te zlen.
.
geheele markt een vasten grondtoon.
Lolosan Boeloeh
Unilever prijshoudend op 170.
De irivloeden, welke zich aan het
not. not. not. no].
Febr./Mrt~ aanb. ,,3.40/3.45 ,,5.505/5.585
Scheepvaart nauwelijks prljshoudend. einde der account voordeden, Ielddcn
open slot open slot Huller Boeloeh
'
Japanlijn lager.
'.
.,
tot eenlge onregelmatlgheld in de prljFebr./Mrt.' aanb, ,,3.65/3.70 5.91/ 5.99
Sporen ·(;mgeanimeerd.
10",'16 103/ 4 1()3/4 103 / c '
zen, hetgeen in het bijzonder in de Sheets spot. koop,
verk.
IG3/ 4
lO' iJh6 Slljp Boeloeh
Tram-aande.elen brokkel~en verder at. mijnbouwrubriek tot uiting kwam.
Fehr./Mrt. aanb. ,,3.90/3.95 ,,6.315/6.39 5
_~ loa/~ 103/ .
Van Mijnbouw lag Sipongl opnieuw ,Indian Iron~ traden op den voor... '." Mrt. k<loP.
7
yerke
:-. 10 / 11 - IOla/u Petjah K. 'fjeree
lager, doeh Z.-Bantam zette de stijging grond en monteerden van 61.3 tot 676.
Apr1l/ Jum kOOp.
- 107 ~ • tOI;J1t 6
Febr./Mrt. aanb. ,,2.95/3.- ,,4.775/4.855
voort.
.
Rubbers lagen: weer vaster In de
yerke
-- IOl)he ~ 1015/16 Lolosan 'fjeree
De Amerikaansche afdeeling geheel markt.
.. Jll11/tiev\lC.oo!)
- 107/~ .- 107/s
, Febr./Mrt. aanb. ,,3.15/3.20 ,,5.10/5.18
yerke
verdeeld l terwijl de obligatiemarkt nauOp de productenmarkt was rubber'
- II
- ·I01,)h6
7
1
TJlandJoer:
"
OCt./Dec
koop
welijks 'aandacht vroeg.
vast van toon naar aanleiding van han:- 10 / 8 - 10 /s
verk. .
franco wagon
- 1:
- 11
delsaankoopen van de zijde van het EtiTjiandjoer :
.Amsterdalll' onregehnatig voor ropeesche continent en eenlge speculaDe markt opende prijshoudend. Na Beras Kepala
,rubberwaartlen
tieve vraag.
" 8.745
Op de wisselmarkt waren francs flau- aanvankelijk prijshoudend te' zijn ge- S.P.A.~Febr./Mrt. ,,5.40
stemd
geweest,
bood
de
markt,
ten
geKepala
Beras
A m S te r dam, 26 Febr. (Aneta). wer na de rede van Flandin.
u 7.77
Drleinaands dollars deden % ct. agio en
De Amerlkaansche afdeeling was on- volge van handelsaankoopen en "aan- V.F.K. Febr./Mrt. ,,4.80
koopen van de zijde der speculanten, Beras Kepala
dlto .Londen 3/i ct. disagio.
regelmatig en noteerde lager.
een vast aspect, doch zij llauwde na- S.L.K. ~ebr/Mrt. 1,5.De Amerikaansche afdeeling was mee';'
" 8.0~
derhand
af, hetgeen moet worden toe- Beras Machine
rendeels kalm gedisponeerd, in verband
.Parijs in re~tie
geschreven aan verkoopen van' Ameri- S.P.A. Febr.;lMrt. ,,4.80
7.77
met de afwezigh.eid van eenlge 'belang" 7.285
stelling uit ,Landen.
Parijs, 26 Febr. (Havas). -De ·pa-. ~aansche zijde. De markt sloot prijs- 'S.L.R. Febr./Mrt. ,,4.50
Mede met het oog op het naderend rij schebeurs bood een~er onregel- hO}ldend. D~ affaire was goed.
BoemlaJoe:
einde der week, legden professionals rna tlgen aanblik
.
fro
wagon Boeml ..
New-York
een neiging tot afgeven aan den dag.
Fransche Staatsfondsen bezaten een
ajoe:
.
Allaconda, staalwaarden en aandeelen betere tendens.
SHjp
Boeloeh
H.
(Reuter-Eastern)
van· minder vooraanstaande spoorwegDe internationale waarden boden bij
Febr./Mrt. aanb. ,,4.10
" 6.64
maatschappijen bezaten een goed prijs- opening een vast aspect, doch zakten
Slijp
Booloeh
Ke25 Febr. 26 Febr.
tegen het slot In.
hov.denden grondtoon.
.
pala H. O.
De
geldmarkt
was
vast
van
tOOll,
Febr./Mrt.
aanb. ,,4.50
Laatbeur~ nam de handel af.
'1 U.l1.m. 4 U.n.m.
Menlr A.
De beleggingsmarkt bood een opgeBerlijn stu Crepe spot koop.
3
1
24 / 8
24 / s
II 5.18
FebrjMrt. aanb. ,,3.20
wekter aspect. De 3% 's NederlandschSheets spot koop.
213/ .
2P3/ 16
B
e
r
1
ij
n,
'26
Febr.
·(Transocean).
Poerwokerto:
Indische leening 1937 noteerde goed
verk.
.217/11
2 Jl5/16
'prVshoudend. Nederland~che leeningen De aandeelenmarkt bezat een stU voor-'
" Maart koop.
21&1.
21 1"J1t6 fl'. wagon Poerwo:lagen fractioneel lager, in de markt. De komen.
.. Apr.! Junl KOOP,
217/ 8
217/8 kerto:
De stijging dan weI daling der prijverk.
3% 's ·~ederlandsche .leel1lng1936 was
22
22
Slijp Boeloeh H.
zen bedroeg zelden meer dan 1 punt~·
betel' gedlsponeerd.
Febr./Mrt. aanb. ,,3.80
De markt bqod een lttsteloos en fl'auw
Dultsche dbl1gatles zijn een weinig
De integrale soorten waren vast van
aspect.
toon. Obligaties Young- en Dawesleening veranderd.
IUeinhandelsprijzen . van rijst
Enkele buitenlandsche soorten deden
boden een levendig, en vast aspect.
te Batavia
Slotnot-eeringen
'~
Fransche Staatsfondsen werden aa,n- zich vaster voor.
Callmoney deed 3 tot 3 V4.
' ..
geboden.
f 6.25
Ketan Bangkok
25 Febr. ~6Febr. Ketari Java.
hku opende gedrukt :,' eep gevolg van
,,5.60.
..' Ko?pt'ust· te Ne\v'-r~~k s~e'et3 's~ot 'kooP.
2 Pit
Duitsche verkaopen. Daarna' trok het
21' 31t 6 SUjp Boeloeh
New Y 0 r k, 26 Febr. (Meta).
yerke
2)7/8
fonds op koers aan en ~Ioot vast.
2)10/16
,,4.40
I{'rawang
" 7.1~
211/ 8
Philips opende vast en wist midden- Ten gevolge van de gunstige bedriHs- Sheet3 Apl:./Juni .kOOP.
2 J7 /x Huller Booloeh
,
verk.
2:!
22
beurs te:mollteeren. Tegen het slot werd berichten trad op de New' Yorksc,h~
Krawang
" 6.64
" 4.10
het fonds verwaarloosd.
beurs, kooplust op den voorgrond.
De marktsloot lusteloos.
Beras Kepala
U. S. Steel ontmoette vraag.
Vaor Unilever ontwikkelde zich gee,,5.TjiantdJoer
Chrysler noteerde 1% punt hooger. l
nerlel animo. Het fonds wist echter zijn
Beras Machine .'
PEPER
General Motors monteerden % dollar.
prijs te handhaven.
Tjiandjoer
,,5.75
" 8.50
Anaconda, American S'meltlngs en
Voor warrants Koninklijke ontwtkLonden
(Nadruk verbodenJ.
kelde zich in een vl'ij levendige markt Kennecott Copper lagen eveneens' hoo'gel' in' de markt.
eenige vraag.
(Reuter-Eastern)
OFF. NOTEERlNGEN TE BATAVJiL'
IMiddagbeurs vertoonde zeer geringe
Aandeelen ,Koninklijke behielden hUll
opgave
van . de producten-nQteerln·
prijs. Later brokkelden deze af, on~dat fluctuatles en bezat een vasten grond25 Febr.
26 Febr.
gen der lIandelsvereenlglng ,.Batavia"
toon.
professionals verkochten.
Zwarte Singapore cif,
en der Ned.-Indische Vert voor den Rub'I egen het slot zakte de markt een frond-en Febr.lMrt. 37116 aanb
Het fonds sloot loom.
371t 6 aanb. berhandel, Ioopende van 26 Febr. '1937
Rubbers lagen onregelmatig in de weinig in .
Witte Muntok ..lif.
Londen MrtJMei
Rubbers handhaafden hun prljs.
5&anb 5
aanb. 12 uur n.m. tot 27 Febr. ~937 12uur n.m.
markt. Het publiek kocht in beschelden mate. Professionals l1quideerden. De . General Electric en U. S. Steel noteer- llwarta LAmpong ~u.
Mgedaan
.,a~~
r..ond~D Mrt.iMel
2 11s' aanb.
\
Soorten openden meerendeels prijshou- den hooger.
g1steren heden naag aanb.
, De omzet beliep 1.780.000 aandeelen.
dend.
pal e mba n g Rob.

S"o era b a j a, 27 Febr.. (Aneta).
De tweedehands sulkermarkt bled onveranderd en stll,
"
De ,N.I.V.A.S. verkocht : voor con ..
sumptie 598 tons superieur.
Rubbersheets 393,4 vraag.
Crepe 423/i vraag.
De markt was vast gestemd.
KofHe 17.25 nom.
De ,markt was" stH.
Nieuwe oogst : de markt was verlaten.
DE DEUTSCHE REICUSBANK

B e r 1 ij n, 25 Febr. (Transocean).
Het overzicht van de Deutsche Relchsbank ddo. 23 dezer,' dat heden werd ge..
publlceerd, toont aan dat de goudvoot-'
raad met 100.000 mark is toegenomen
tot 67.100.000 mark, terwijl devoorraad
aan buitenlandsche deviezen met een
even groot bedrag Is verminderd tot
5.600.000 mark.
'.
.
Het totale bedrag aan credleten, vast..
gesteld aan de hand van. wissels, voorschotten, beleggingenen cheques Is met
194.600.000
mark
verminderd
tot
4.785.900.000 mark.

Jl

..

'Visselkoersen

Jl

Batavia l 27 Febr.

T.T. A'dam '
ZlchtA'dam
3 in/d A'dam

2 mid A'dam

4 mId A'dam
(i'm/d Ndam',

. 'r. T. Londen

8.90

Zlcijt Londeri,'
30 d/z Londen
3 Jnlz Londen

8.90

T.'l'. AustraUe
Zlcht Ali~traue

1.12

8.90

8.89

8.90

H.89

7.1l
7.11

1.t 2
1.82
1.82

·'T.T. Amerika ,

'.

1.82

Zlcht Amerika
T. T. Frankrijll
86/8
Zlcht Frankr1jk
8a/ll
Zlcht Bf!lgle (Belga) 301/ a

1.~2
8r,/~

85/ ,

301/ a

T. T. Q1Itschland 731/ z
Zicht DUitschland 73 1/ 2
Relsmarken

731/1

731h

Reglstermarken N,F.46 1/ 2
Zl<:ht Praag
65/ a
Zlcht Zwitserland 4,7/8

We-enen
341/t
Zlcht Ital1e
93/ .
Zlcht Stockholm 41)3/8
Zlcht 0810
45
Zlcht Kopenh.
40
Zlcht Saigon
T.'r. J3r.-IndHi
T~ T. Colombo'
T. T. Japan
Zlcht Japan
Zicht Manila'
T. T. Hongkong
T. T. Arnoy, ~, .. : ;'
T. T. ahanghai $
T. T. FOQChow .
T.T. Swatow
1'. T. Singapore
,;~ ~ R.~~~1res.~ ,

'9.75
463/ 8
45 1/ 4

401/ 8

07 3/ 8
671/~.

5:}
~

92
55Ji /s

541/ 4
541/ .
1043/ 8

1043 / S

..f8.1.5..·..· :, ' ,f 8.75
partOO'··' 'per

Halderabad

too

,,'

Batavia (Aneta) ,26 Febr.. 27 Febr.
bledk.

laatk.

laatk.

rt. Bat.lSingapore
t't Bat.lLonden
rt. Bat./N.-York

Amsterdam
'. ~

. '"'J

Slotkoersen

,

.~

.

73.43-73046 '
8,92%-8.92%
1.82%
8.4ga/10-8.495/ 1S
6.35-6.40
32.50-33.00
341/.1

'Mark
, Pound sterling
Dollar
, Frtlnc
Ptaag
Weenen
Vrije Schll1ing
(Aneta)

25 Febr.

"rolongatierente

Koors
Amst.-B'vi&
a idem

I

TIN

Lon d e ,n(

De begrooting

26 Febr.

Voor defensie £ 230.000.000

1

bronnen verkregen oud ijzer. De Belgi-sche firma's zullen hlervan slechts <:Ie
helft van haar uitvoer-quota's over het
jaar 1936 mogen exporteeren.

1001/ ,

II

~

81otkoer.

(Reuter-Eutem)
25 Febr.

TEKORT AAN OlJD IJZER

26b'ebr.

4.883 1/ 31 4.882 " / 32

T.t.New-YorkJParUs
4.657116 4.6P/8
.Tt. New-York!Amsterdam 54.76
54.76

, "Tjilnngkap'"

B r u s s e i 1, 25 l!'ebr. (Transocean).
De politiek, welke door Belgie zal worden gevoerd met betrekking tot het Europeesche tekort aan oud ijzer werd
he den opnieuw geformuleerd tijdens de
zitting van het Belgische kablnet.

Zoo werd besloten' aan firma's;' welke
Am s t e r d a m,- 26 Febr. (Aneta). ~chepen sloopen, uitvoervergunningel~
Aangezien tijdens de heden gehouden teverleenen voor de volle hoeveelheid
algemeene vergaderlng der -N. V. Cul- ijzer, die hierbij wordt verkregen:
tuur Mij. "Tjilangkap" het vereischte
quorum niet. 'werd 'ooreikt, he eft men
De Belgische regeering zag zich hierten aanzlen van de voorstellen tot re- toe genoodzaakt i)1 verband met de neiorganl.satle van het bedrijf geen beslis- ging der sloopers; in het bijzonder die
. , sing kunnen nenien. De tweede verga- te Brugge en te Gent, hun bedrijf naal'
. :~"'derill'g 'wordt 8 Maart belegd. De pre- Terneuz~ll over te brengen.
' \ slderi·t der vergadering ze~del dat
,;; over 1937' zeer waarschljnlijk een diviRestricties zuBen echter worden, toe. .: d~md zal WO~de? ultgekeerd.
gepast op den uitvoer van uit andere
;

/

Febr.

(Reuter-Eastern)
25 Febr.
Cash

'l·U I / .
I

3-mn<ls.-leve~ing

VY'

p. tOll"

2491
vr

•

Febr./Mrt.
Fob.Palemb. Hea.dy: Febr.
26 Febr.
'l war 1; e Lam P.
2471/~ Pep e r (per plocH
unb E.it. BaL Ready:
Fe~r.

248

JaarvergaderiJl'g I. E. V.

Onder voorzitterschap van den heer
M. R. Bartelds, hield de afdeel1ng Cherlbon van het Indo-Europeesch Verbol1d
haar jaarlijksche algemeene Vergaderin,~'
Mamens de lngestelde commissie deelde lr. Schijfsma mede, dat de oprlchtlQg
van een clubhuis lllogelij'k Is, indien ~lk
lid per maand f 0,10 bijdraagt in de
kosten, terwijl ook nog is gedacht a~n
de mogelijkheid van onderverhuur van
het clubgebouw aan de I. E. V. V. O. en
t. E. V.J. B. Er zal een circulaire .onder
de leden rondgaan om te vragen of zlJ
bereid zijn f 0,10 per maand te' offeren
voor de oprichting van eenclubhuis.
Het aftredende bestuur werd bij acc]a~atie herkozen en dush:eQ~.n voor
het ja;ar1937 zltting in het bestuur de
heeren M. R. Bartelds, voorzitter; H. M.
Verheul, secretaris en H. Heyen" D.. J.
Manu~assa, A. Milus, Th. Gatsonldes,.
paays' commlssarissen.
',Hierna had de installatie plaats van
d~ I.E. V.-J. B., waartoe reeds 44 leden
en:4' donateurs zijn toegetreden. De
voorzitter wees op het doel van de J. B.
en spitak de hoop uit, dat ook butten
den bond de 'broederlijke samenwer..
king zal bestaan. Hii' spoorde de Jonge ..
lui aan tot een moedig strijden, om dit
doel te beietken, want een uiteenvallen
zal een klap beteekenen voor het verbond. Hil dankte' de heeren Sc)lijfsmq.,
OatsonL1es, Lavalette en Jeekel, di~
den stoot hebbe'tl gegeven tot de oprlc,}t:ting van de J. B:
Hierna werden" eenlge besprekingen
gevoerd over het \ bekende Blauwboek.
De voorzitter hoopte, dat het boek oolt
buiten Indie' zal worden gelezen en een
betere waardeering en begrijpen van
den Indo er het gevol~ van zal zljn.
De mededeelingen van het bestuur
betreffende het klein-congres ·teDjocja
werden in 'besloten vergadering behan..
deld.

Maart
Febr.
Febr./Mr~.

Maart
Witte Muntok

'-

Pep e r (per plco))
E.k. Bat.. Ready:
Febr.

Febr./Mrt.

11.10

11.25

'.

man v'an Semarang en Toboali,Agt. K.P.M,.
N~. 8.s. "BUiterl7prg", gez. HoHaar, van

Rottero,am enOostl'1:aven,

Eng.

Contr. A. Ready:
Febr.

,Febr./Mrt.
Aprll/JIDll
JU11/Dec.
Febr.lDec.

•

Contracli O.

1.31;\
1.371>
1.315
1.373

1.40
1.40 '
1.40

1.40

13 0 m, bay, 26 Febr. (Reuter-EastFebrllarl
ern). Cash 50 rupees 8 anna's. Verr. Rub b e r (per ~
'.K.G.)
medio ,Maart 49 rupees 5 annas.. Verr.
medlo Api·u· 49 rupees 8 anna's. De Marktprijs ten 12.16 n.m.
Java std.
W. H. Bosveld, wonende te Soerabaja. markt was prijshoudend.
Sheets
391/'1
20 Fcbruarl :
Java
Std.
COPRAH
ereoe
Poo Ie Hoei, hanqelaar, wonende te
Soerabaja.
Lon d 'e n, 26 Febr. (Reuter-EastDE l\IARKT 'IE DATA VIA
Kalachand Hassomall, koopman, wo- ern). Maart-versch..20.8.9 aanbod.
Bat a v i -a, 2'1 Febr. (Elgen dienstL
nende .te Balikpapan'.
~
Palembang Robusta Febr./Apr. f 14.25
Door den' Raad van Justitie te Me,
'
dan 'bij vonnis ',ddO. 1 Februarl het fail:A.m s. te ,r d. a m~, 26 Fe~r .. (Aneta). [lorn. Lampong, Robusta Febr./Apr.
Febl.-versch. ~ 17 ,8.
Maart-versch. f 13.60 vr., f 13.85 aanbod.
lissement van:
.
f 175 ,1
___..,,_.. __ .... _.
._...._. __ ._ ._.
.......
.__ -.!
Mohammad Abdullag, koopman, WO--: I
I~'
nende te Med~m.
(joun

I

RUSSISCIIE ORDER VOOR VICKERS

--- ----e1lP---

I

, N.r. s s. "Gen:. (val1l Swieten"", gez. Speel..

20 Q.

o i t ron ell a.o 1 1 •
(pel' K.G.1ncl.drum)

(Reuter-

\

A..-ut'g,ekontel\ 26 Febl11ari

Mrt.

•

)
. .~~!.~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!

Scheepsberichten

E.k. T. :Beoo,ng Ready: -

Lon den, 26 Febr. (Reuter-Eastern). Ca,'3h 20'\/11; en tenuijn 20%. Br.Indie kocht en China verkocht. De
markt was prijshoudend. Na vaststelling
van den prijs bood de' markt een zeer
sUllen aanblit De affaire was gering
en bewoog zlc11 op l/llJ lageren koer$
da~l de vastgestelde prijzen. De markt
bood een vermoeid aspect, hetgeen moet
worden toegeschreven aan de langdurige liquidatie.
New Y 0 r k, 26 Febr.
Eastern). 443,4.

14.251·

11.25 11.50'-

Febr./Mrt.

1ec2./verk.

'ZILVER

.#

, ·Tt. New- York/Londen

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

kottie (~piCOU
E,k. Bat.. Ready:

• zmnr

JiIDIiI!lJ. ]

Uit d.e Provincie

•

Lon den, 25 Febr. (Reuter). De
13de April zal welllcht een ongeluksdag
1WI,
IJZER- EN STAAL-PRIJZEN
zijn voor den Brit.schen belastingbetaler.
b Idem
1()Q5/s
VERIIOOGD
Dit zal waarschijnlijk de ~ag zijn, waarAmst. Londen
~8.9'}.1/1
1l
., Ne\f-York
op de begrooting zal' worden bekendge1.82 1t 6
Lon den .25 Febr. (Transocean).
" Parijs
8:491/2
maakt, welke misschien meer dan 1 mil- Vol-gens de bladen heeft de British Iron
BerlUn
73.471/'J
liard pond' sterling zal bedragen.
and Steel Association, in verband I(let
de toenemende vraag/naar staal, beLondeJI
Behalve de reeds aangekondigde Be- sloten de ijzer- en sta-al-prijzen met
grootingen ten bed rage van 494 millioen in gang• van 31 Mel
cRett ter-Ea.'5~rn)
'
t
a.s. te verhoogen.
pond sterling, blijven nog over de drie
25 Febr. 26 Febr. defensie~begrootingen, welke de volVoorts wordt gemeld, dat de Brltsche
gellde week bekend zullen worden ge- regeering heeft geweigerd de invoerTt.Parijs
105.12
105..12
3
5
Tt. Berltjn
n.15 / 8 12.15 / . , maakt. Hiervan wordt verwacht dat zij
i
\,:
Tt. Amsterdam
8.025/ 3 8.Q23/ 4 tezamen minstens 230 millioen pond rechten op staal te verlagell, het~een
n. New-York
4.887/ 8 '4.882%2- sterlingzullen' bedragen, doc,h het is werd verzocht door de lndustrleen,: die
1 mogelijk dat zij. veel hooger zullen zijn. staal verwerken.
26 Febr.
;
',:. '. Londen/Hongkong
1 she 221/ as d.
Hierbij komt' nog de dienst der Na1
. : LondenlBombay
1 sh. 6 / .. d.
. , FAILLISSElUENTEN
tionale' Schuld, welke verleden jaar 235
1 sh. 3 d.
LO'nden/Hongkong
mlllioen pO'nd sterling bedroeg,' zoodat
Uitgesproken
2 she 41/ &1 d.
.' ~ Londe'l1/Singapore
de totale begrooting minstens 969 mil1 she ?"l/u d.
Londen/Japan
lioen pond' sterling ,zal·bedragen, doch
Door den Raad van Justitie te Soewaarschijnlijk veel hooger zaJ zijn.
rabaja op 17 Februarl:

.

..,.

Jl

!

'8.8.

R.L.

Lancasrer,

Vertrokken, 26 Febl11ari
'.

Er.g. 8.S. "Edenida,le", 'ge~.· ·Wright, n~ar
'!'g.-Pandaln, Pk. Pinang, Soe~el-Ltat, BImjoe en Si'ngapore.
'

Eng. m.8. "Prometheus", gez. NelGQn, naar
Padang, ,Macallah. 'Amsterdam, 'London en

naa,

Hamburg.,'"",
N.I. m.s. ,,alberg", gez. 'Boot1-,

Tg.-

Pandan, Dabo, Riouw en Singapore. , ' , .
Eng. 8.S. "Gilang seng". gez .. iL~tel·,
naar Cheribon en Semarrang.·
"ROTTERDAJ."\lSCIIE

LLOY~'

U 1 t re is;:
26 Febr. vertr. sabang.
'rhulsreis;
..Amelan,d", 25 Febr. vertr. pooang.
,,~Htar",

-;

.!!!

1

•
,.

Ag,t.

"GiRr.g Seng", g~.

van Singapore, Agt. K\ Gwan.
Eng. m.s. "Charon", gez. Ireland, 'van FNm~ntle en Cheribon, Agt. ,M. Watson•

Lon den; 26 Febr. (Reuter-Eastern). OpenmarktpriJs in staven fijn I
per oz. 7.2.3.

M 0 s k 0 u, 25 Febr. (Transocean).
MillS
De Sovjet-Russische handelsdelegatie. te
Londen heeft bij Vickers Armstrong and
B u e no s Air e s, 26 Febr.
Conipany machincrleen voor de bewer- (Aneta). Fair average quality (slotnoking van metalen. ter waarde van teering in papieren pesos) .per 100 kg.
£ 300.000 besteld.
~'ebr. lever~l1~'. 6',49. •
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Nag 'sl~(h~ts enkele a'vo'ndcr{
New'
l!nivers'ill's
'sirlhtere
vamplrftlm
. .
.. '
.
.
.

.

!

'D~ ~~O.ULA~.'

e

Kaltpapter ",

Proefwerk

. 'M'ATINEE'S

.'.

.

'THE
BARREtSQf WIMP.PlESTREIf' "
.. met Norma She'arer -'Charles iaughton
,~WESTERN

---..p

~

en JOHAN

.

St.
1"L
1.'2

"

1/ 4

"

50 vel
100 "

"

.

,

.: ;

"
'"
"
"
"

0.28
0.12
0.20
0.30 ~
0.55
~ 0.60
" 0.75

" 0.-10
" 0.25
" 0.75
'" 1.10

~. 1," • !

: ;..' J ~ ...~ ~ "

}?..... .~'

". ; ,

LU~Q

(30

." :

Korting)

0/0

I

I
I

t
\

F 3.- (to jaar garantle)
,~ to:(f
'i,'
,,)
,,' 2.15 (2

II

,

t·'

~

4081

,,)

1

He~,e,n-

,.

en •.•

MATiNEE'S:
4093 .

•

. (

• •

..o.

v~~g.

avonden..:
•

,

, .:

)OHN ~A~ll~,At

•

•

Zaterdag en Zondag 5 uur n.m:·
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Primitive romance I
.•.• i~ a Paradise of;
Peril I Two year8~

~"!""'~-

to bring ·you 'the i
,NEW~ST) ~'the~;

Een film, welkeU 'als (o~schouwer menigmaal het

uitbrekeri.
. : Nlet '1001' kinderen.

Klndervoontellingen:

GRACE

MOORE

, ••

J

met

J~AN

WHAl.EN.

~ ) _' . . . . .

SU~11"'ERVILLE
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.1

r

I
~

~

•

i
i

A NJ I ~ 4-1 0

N~4
4066

•

,

,

.•

~_

._.1.~-;&.~

~

:.

..

,

.. /

t_·:-._~.~:·-

.~

.~~.~:

~"

, ' ..

"

..

i

:'

<,

':

L

. ":.

~

.....

".

DOg

"

,.'

slec~ts ,eenfge maanden

en

heeft toch reeds vele relaties - - - -

Oat. komi

Uw. drukwerken

a

door

is'

Bad I s k a bezorgen!

Bad Is' k f~aU ttoolt'( -'-'-'....
: ..............- - - - - S I u Is b rug s traat 23 -Batilvia-~en~r urn

SAbIey

TE' III

van de ondeivolgende :
tiOlL. TIJDSCtlRIFTEN

.. ; . ,

LO 8 EGHD~o~·;rhsedeMrl~ndd"b'·I'fd 'f 2~:§g:

. .' " , 409'6' aagsc e aan a
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.& ~etensch. Bladen.
. q.
De Vrouw en hoar Huis II
Elsevier;s M9andschrift II
.
.
" ; " , <Up de ,Hoqgte;
-"'"
.
., < '.""~ ,Wereldkroniek
II
~an het Batavtaa~h NleUWSblad. ~IJD .suiten
.'
',e Batavia-Centrum en Batavia.'
D'e Groene A'd ammer
II
i,

bestaat

Laat

FOX MOVIETONE 'NEWS en ANIF Jdurnaal.
.\
OOK VOOR KINDEREN III
GROOTE MATINEE'S voor jong en oud,
HEDEN- en MORGENMIDDAG, om 4.30 uur:
met DICK. POWElL, ANN DVORAK en FRED ALLEN, e.a.
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doordat Bad I s k 8 goede serv~ce geeft
~n In de allereerste. plaats _.-'- - -

MR.. CORNEUS
HEDEN· en morgenavond, ZATERDAG en ZONDAG,
STAN LAUREL en OLIVER HARDY de onbetaalbare
Metro's komieken in de daverende lachschlagu: -

T H A II

~. ~

'Gom,pl~te J:a_~r~a:~ig,~:n,·1;g35

I

NUM' MERS

LOSSE

CENTRALE BI'QSCQPE
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Voor aile leeftijd~n.
Matinee's: Morgen 10.1 5 : CASINO DE PARIS, musical
met ~L JOLSON en RUBY KEELER.
.
'. '
.
Niet voor kinderen.
Morgen 4.30 uur: MISS PACI~IC FLEET (0, MOEDER~.
01 E ZEEMAN !), met 'JOAN' BLONDELL, GLENDA FARRELL, ALLEN JENKINS.
"
• 4098
Ook voor kinderen.

Als Extra-films:

i

~t

met DOROTRj:'LAMOUR,' RAiY Mit.LAND, AKIM 'TAMIROFF,
MALA, e.a .. Uite-rs-t· opwinde'ride' en mystieke avonturen in
Malaya's ontoe-gankelijke .wilderni,ssen. Een machtig jungle-epos,' grootendeeI-s oak' zUiver Malelsch sprekend.
EXT R A: PHIL SPITALNY'S WERELDBEROEMD DAMESORCHES'!' IN "LADIE~ THAT'· PLAY".
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(PITT AHDE; GRIJZE WOLF)
,Grooh~r, Grootscher 'en Machtiger dan.
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"ONE · NIGHT--==----Of lOVE"
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Onze spedale extra: "AUDIOSCOPIEI',DE EERSTE DRIE- ,
. DIMENSIALE. FILM, een ongekende verrassing.
.
Extra:' Het nieuwste ANIF.:.journaal.
.
.,
Voar aile. . leeftijden.
_ .........
.....
.........
Matinee'.s mogen 10.15' en 4.30 uur : TtlE DARK A·NG.El
(DE' ENGEL DER DUISTERNIS), met FREDRIC MARCH,
. HERBERT :MARSHALLl" MERLE OBERON.
4097 . .
Niet yoor kinderen.

Mf\UREEN 'O'SULLIVAN

. ' In

• r

,

met'
ROBERT MONTGOMERY, MADGE EVANS, FRANK MORGAN,
BILLIE BURKE; .ERIC BLORE, e.a. De' oerkomische verwikkel1ngenvan een vtQolijk:en caricaturist en zijn meisje, als hij
met -zijn p.en hlaar famUle er tusschen neemt !

~OHNNY W-=:I$SMULL~R

Peter Lorre, Robe'rt Young en Madeleine Caroll

d')~t

'.'

elt;t;:,IJJDILL Y. JIM

, >

Heden voor ,;t laatst,
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B~lGITrE HORNEY en SEPP RIST

I

~,
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met 'GINGER ROGERS en FRED ASTAlfl~

• ,'.'

I

i

.;.

Fox-nleuws, Betty Boop en· Pop-Eye the Sai~or

Vooraf : o.a, het

' .

JACKIE COOPER 'in "PECK'S' BAD BOY"

.

. I;

" 2.50

Kindervoonteilingen Zondag 8.30 en U uur v.m.

TOP

Orlando, ... om
zoo verliefd op
te worden.

" lJ-O

THREE'
CHEERS FOR LOVE '~
nleuwe

x

SHIRLEY'lEM'P,tE .in "OUR LITTLE GIRL"
Vanaf Maandag':

,'n

val")

Post-papler

~.o.8~RJ GVMMI~N~S,

mat ElEAN.ORE ·V/»IJNEl·

HEESTERS in

S~EClALE MATINEE~S, ' ~:~:;hg~~.3~o~~~~
•

schat

,I.

. i·0.40'
" 0.12
" O.:lO
" 0.20
" c).Q3
;,O.U
,. 0.11
., O.&~
" 2.90

~e Paramount film, dol komische comedie

fen uiters~ span?enden evontuurlljk varhaal.
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Prijzen

Vloermapp'en .'
. 'St.
I 0.50 .
Briefbloks . . .
Blok·" 0.18
Molen' Linnen Env
1 0 0 " 0.40
Luchtpostmappen .
Map
,; 0.30
Boterhampapier ..
Rol.· " 0.10
Kastpapier . . .
, , " 0.11
Patroonpapier. .
1 0 " 0.14
Foto-Pasta (lijm). . . .
Pot
,,0.45.
Acte-tasschen (echt leder) St.
" 3.50
Overhemden .'.
" 1.55
Artcraft hamden
" 2.95
Made: in U.S.A. . . .

,'C'" ' ',," ITOL
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het - ~ozijn
wil zten I .
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Hij: Dat was
nu een blij.

f
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"aanvanq ~.30 n.m.

~

.

;

' :' ~~m~~" (d~;'A~tike;~~:' '1; ~~;~~I 8~ide :

\'

-~~-------~-~--~~-........
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TJIKnU - DIERENTUIN

.
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"
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KlIntoor-Kasboeken .

COURAGE"-

.......--o_.-.-

MAXIM

10"
Blok

.

. . . .
.

Fi'e~r~c ~ar(h
- (Niet voor klnderen)
e u 9 d v 00 r s tell i nq 'Zondag to UUI' v.m.
EN EEN GESELECTEERD VOQRPROGRAMMA.

;

Brief-Ordner Leitz Kwarto
.·'i'
"
"Folio
Schrijfinkt Holl. Fabr.

Zaterdag· en Zoadag 4~45 n.m.· .
.Een film, welke iU~beslist'nog eens tult willen rlen

e'

.

bJ~ks

Teekenbloks

.,

KEN' MAYNARD in

mingsPrijzen

/0.36, .
" 0.72
" 0.36
" 0.15
" 0.30
" 0.35
" 0.65
" 0.70
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" 0.55
" 0.35
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" 1.50

1 doz.

. Schoolschriften 40 Bladz
"
"
60"
Z:«, Potloden A.W. Faber

I

Oprul-

Prijzen

mel GLORIA HOLDEU ... OTTO KRUGER. Vooraf ' o.aPolygoon-Nieuws (Dr .. Colljn spreekt tOdens J. p~ Coen
her~enk~ng Ie Hoorn) en, het artlstleke . teekenfllmpje
"SONG OF THE BIRDS". I
.
. .
. «Ni~t voor klnderen)
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Nederland

in de internationale politiek
op ons geri~ht

Algemeene belangsfelling
I

Wat Hitler precies gezegd : heeft

Bijn. En een vergrssmg was ook, wat
de wei eld moest meenen wat Hitler
dszen keel' b,ereid was aan te bi~dell.
Op haar vragen heeft de Nederland- I
sche regeerlng ten antwoord gekreg~:n,
dat het ncoit de bedoellng was geweest
van den ,,~"i.ihrer", Nederland eenztjdtg ~
te waarborgen, ge:ijk de Engelsch~n zoo
duidelijk nebbEn gedaan.

I,

I

i

I

I

De souvereiniteit

•

I ..

POLll'lEKE BESCIIOU\VINGEN
)

van
VILLANUS.

I
I, .
[

t

t'

t

r

f

;

(

Het iJolitiek tafereel. verschiet op
het oogenbllk snel, wat ons vr r~ erland betreft. Gewoonlijk kunnen wij
dat tell opzichte van alle landen opmerkeu, behalve jllist vall het onze,
De onstabiliteit van alle betrekkln- "
gen in Europa is spreekwoordelijk
geworden, Dat kan men tenmlnste
van (lie van ons land .niet zeggen.

•

, Drie jaa~ was het ve~ledel1 \V~ek gcleden, dat koning Albert van BelgH~ in de Ardennen den dood vond, De
, leden va,n t het ;BelglSch kabmet verlaten de kathedraal' te Laeken, waar een herdenkingsdtenst wel'~l gehouden, In het midden premier Vall Zeelall'J en rechta Kamerpr,esldellt Huysmans,

DF1 VRIJER IN DE KIST

Sensatla te Loosdulnen

-,

--

--

Dat men voorzichtlg moet 2ijn met in
een kist te krulpen, heef,t een 21-jarlge
jongeman te Loosdulnen ondervonden.
Op bezoek bij zijn uitverkorene, had hij'
bij naderend onheil ziJn toevlucht ge ..
zocht in een oude turlklst, welke In het

1 ,

.

;

Maar toch.ier gebeurt het een en ander, Zooals gezegd, het tafereel verschiet
telkena al zijn die verschletlngen niet
van zoo groot gewicht als die ten opzichte van Ianden, dle midden in het
spel . der Europeesche grcepeerlngen
staan, Onze positie blijft er tenslotte
dezeltde bij, wat men van bedoelde Ianrie.l waarlijk niet kan. zeggen.

Daar is nu het geval, dat door de
rede van Hitler van 30 Januari ontketend is. Men wilde in Der» Haag begrljpelijkerwijze weten, wat Hitler ermede
bedoeld had. Het leek het meest op de
eanztjdige verklaringen ten opzichte van
de onaantastbaarheid van Nederland en
Belgie, die Engelsche staatslleden hadden afgelegd, en ten opzlchte van Belgie alleen, welke Delbos, de Fra11Sche
mlnlster van bultenlandsche zaken in
de Kamer te hooren had gegeven. De

Ilet standbeeld van M. A. de Ruyter te Vlissingen met aan weerszljden de kanonuen, welke indertijd in de Straat van Messina zijn gevonden en door de ItaIlaansche regeerlng 'aan Nederland geschonken
\

maar ze kleedt zich dikwljls ats een vo- . als haar werkelijk tehuis ging beschou- voor baan gezondheld, want het prikwen. De vacantie in. Westhaven was al- kelde haar verbeeHing te 'zeer. Hier
leed weer haar humeur onder en Constance yond qe atmosfeer thuis In Westdaar in den omtrek".
1',
gepr~eerd, m'}ar Ida sch~~n in geen haven al mindel' verkwikkelijk, llaar"Is 'ze nog nlet zoo oui?"
tegen de lucht te mate zij :ouder weI:d en meer gewoon
"Neen,' niet zooals Methusalem of a1s van bettie p1
Rolypoly daarginds, maar ze, Is toch a~ kunnen; waarschijnlijk kwam er ook raakte aan ~en ander leven.
grootmoeder, gel09f ik. Als zij een man weI bij, dat mrs. Morton in haar eige1,l
Ze was een zaoht jong meisje, eell
was geweest, zou voor ons de kans ver- omg-eving een veel grooter \ personage eohte lady, toen ze op dien Zaterdagkeken zijn : rze is eel1 Mortqn van zic)1- was en dat zij in. die andere plaatsen middag in den ZQmer den' weg op stond'
zelve. Nu, ze was er niets boos O~l, niet altijd pensionnaires had. Dus nu te kijken, ofsch'aon ze steeds luisterde
hoor! Net zulke goeie vrinden a1s te woonqe zij weer k'alm in West,ha.ven, naar geluiden ult het huis, met bezorgvoren ; maar ~da maakt ook a,1tijd zoo'n werd door vele' van de buren ..de de ultdru,kking op haar jeugdig gezichtHonourable .mrs. 'Morton" genoemd en je. Ineens schrikte zij op biji het knal ...
ophef over alles !"
yond steeds een dankhaar gehoor, als len van een schot, d'at veel gekras wekzij bEmrtelings uitweidde over a.e groot- te onder <Xe kraalen el\ raven, die in de
heid op Northmoor, of haar beklag deed boomen tegell de hellingen zaten en die
HOOFDSTUK XV
,over de glerigheld van zijn lordschap,
nu Ineens a~s 'ZOovele zwarte puntjes in
om haar maar driehonderd pond's jaars de luc1?-t tladder~en. Toen werd er ge:be Witte Raal
uit te keeren, behalve dan, dat htj zorg" fhut vernomen en even later stond' daar
Constance Morton .,stond geleund over de voor de opvoeding van haar kinde- haar broer Herbert, een fUnke, lange
de iJ'zeren balustrade, die d~n tuin van l'en en dat hij twee van hen ldeedde.
jongen van zestien, die al geheel het air
Northmoor scheidde van het park. Van
en de houding van een gentleman had.
de heele familie Morton had zij misIda achtte 'haar opvoeding voltooid Hij droeg een geweel' over den schouder
schlen nog het meest geprofiteerd van en in den kring, waarin zij v~rkeerde en hield bij de pooten vast een raaf met
de drie jaren, die er waren verloopen, en die hoofdzakelijk hestand uit de ge- witte vleugels.
sinds haar oom in het bezit was geko- zinnen van scheepskapiteins en kolen·
men van den titel. Zij was in een pen- handelaren, was dlt ook zoo. ,Ze zag, er
,,0,' Herbert!" riep Constance be~
sion geweest, 'had de school voor uitge- aardig uit, met haar levendlge oogen en droeftl. "Heb je die bij vergis.sing ge4-" i
,
.
breid ondel'wijs in Col~beam bezocht en een igszms
vcr ngac htlgen bl os en wer d schoten?"
'\
'
had den Zat~rdag en Zondag altijd op dan ook druk het hoi gemaakt door de
"Neen; Stanhope wilde niet gelooven,
Northmoor doorgebraoht.
jonge1ui in Westhaven, en al liet zij hun dat er witte raven bestondel1 en wedde
Het was een gelukkig 1even voor haar nn ook duidelijk haar minzaamheid ge-. om een halven souvereign, dat het maar
geweest; zij hield van leeren, had voelen, dat ze weI zoo goed wa:s, oplet- een vex:zinsel was".
vriendinnen gemaakt onder haar mede- tendheden te wUlen ontvangen van een
..Maar hpe kon je dat nu doen? Com
leerlingen en had genoten van haar ver- knappen, jongen stuurman, een klerk of en tante wiuen ~o gesteld op die arm~
blijt op Northmoor ~n het V~.ij~ ~u1ten'- een doktersass1s:ent, in waarheld genoot witvleugel en Best moest' juist bijzon'leven daar; van de vriendlehJkheldt van ze er ook met lecht van. Ter wille van dere zol'g vool' hem dl'aaen. Ze zuBen
haal' oom en tante en de godsdienstige hen leerde ze nleuwe l1edjes I en het zoo jamlller vind'en !:':
"
leiding, die zij haal' konden geven en het lezen van romans maakte haar
dIe geestelijk zoozeer voldeed, zoodat zij'1 voornaamste bezlgheid uit en dlt laat"Onzln! Eie witte zal nog tot meer
hen van harte lief had en Northmoor ste vooral was zeker nlet bevorderlijk. aanzlen. geraken, dan dat ze daar hoog

en gaat, z66 toegetaFEUILLETON .gelverschrikster
keld, aan het sdhetsen en ISchiJPeren

.

/.

De nleuwe Lord

1aatsen

•

j

19)
Sibyl kwam haar wen te hulp en ~r
volgde €ell algemeene .worsteUng en
stoeipartij, af
toe onderbroken door
een kreet, maar (waar mr. Rollstone ineens een ieind 'aan maakte' met zijn
strenge 'berisping :
"Als u denkt, dat dlt het optreden ~s
van de aristocratie, miss rda, dan h,eeft
u het toch mls!"

:en

I

,

!.
I

l
I

I
I

!

!' ..

~~~ ~e~~ :lari~ b~~~~~~g~l~~~' ~~~~~

"Laat die aristocratie voor mijn part
opvliegen !" mompelde Herbert.
De rust werd hersteld, doordat er een
gezeL'Schapsspel werd begonnen, maar
Sibyls nienwsgierigheid: 'was onverzadiglijk eil, da,ar zij naast' Herbert zat,
vleide zij hem net zoo lang, tot hij
zich eindelijk gewonnen gat en flu lsterde: "Wat krijg ikj als ik he,t je vertel? ......" waarna hij voortging: "NOll
en toen kwam" de jacIQtopziener -,
Best heet hijl, maar llij had Hever
"Beest" 1110eten heeten! - en die ging,
nog erger te keel' dan oojtl"
"En wie was het nn?"
"Ja, raad eellS!" plaagde hij weer.
En nadat hij 'baar nog eenigen tijd in
den blinde had 1aten glSsell, zei hij :
"Het was mrs. Bury - nag een stuk
nicht, dle bij lady Adela logeerde. Ze
is volstrekt niet zoo'n oude tooverheks,

I

I

I

'

\

' '

I

verheven op een tak zat. Als lk ze nu
eerst aan Stanhope heb laten zlen, dan
zal ik <lien ouden kerel uit Colbeam
hierheen sturen' om 'ze op te zetten.
W'3t maken 'die vogels ~en 131waai! lk
3al ze 'nog eens een,ladinkje geven!"
"Doe dat tach met, Bertie! Com
Frank heeft vandaag weer zoo'n bui
van vreeselijke hoofdpijn!'
"Hij hangt aan eikaar van hQofdpijn
en nog eens hoofdpijn !"
,:rante Mary maakt f3ich dan ook
erg ongerust over hem. 0, ik ZOll er,
ik weet niet wat om gegeven hebben,
dat je hem juist nu nlet die ergernis
had 'bezorgd en ,'dat arme ding had
doodgeschoten'!" zei Constance, de zijaohtige veeren streelend van 't nog
warme slachtoffer en re, met tranen in
de oogeb, langs haar wang strijkend.

"Ja, dat is oak zoo; met Stanhope
en Hailes en nog heel veel meer. We
zijn e1' aBemaal he en geweest, behalve
de k1leintjes en SlssQn, die al een even
saaie kerel wordt als Oomplelief! Wle
heeft het hem verte1d?"
,
"Mr. Hailes, die zich bezorgd maakt
over zijn 'kleinzoon."
"Die klikspaan! Hoe zou hij er ach..
tel' gekomen zijn? ZOll 't er spannen
denk je?"
'

.,Ik west het niet. Gom Frank SClheen
er gewe(d~g door 'terneergeslagen' te we..
zen; hij zei er z~o iets van, dat het je
zeker hopeloos in het bloed zat, maar
dat het nog je ondergang zon bedul..
den."
"Ja; het zit mij ook In het bloed en
hoe het er bijl hem niet inzit en 'hij tot
zoo'n saale houten Klaa.s 18 g~worden,
zonder kraak, smaak of h~erl1jkheid.
"Je gaat 't hun toch niet vertellen, dat vat ik nog nietl"
,
zeg? Misschien zuBen 'ze Witvleugel
,:roe nu, Herbert!"
niet missen. ni, zou 't ook niet .gedaan
habben, als Stanhope mij maar niet
"Ja, maar het is waar! Dan moet
zoo ,gemeen had ultgedaagdJ!')
je maar eens hooren, hoe de anderen
over hem praten! ' Hun moeders en
"Ik zal 't hun natuurlijk niet vertel- zusters zeggen, dat er geen tweede
len, maar als ik in jouw plaats was, zou plaats zoo saai is; 'hijzelf praat geen
ik niet gelukkig zijn, eer ze 't wis- woord! Ze zOllden nog net zoo lief naar
ten."
, de gevangenis gaan, als hier op bezoek
,,0, "dat' is weer echt iets voor een te komen!"
meisjel Op het oogenblik kan lk dien
"Dat is een schande! Want ik weet
houten Klaas uu niet het land opjagen,
want ik heb een geweldig tekort aan toch zeker, dfat Tante ,Mary al haar 'best
doet om het aangenaam voor hen te
spie!"
maken."
,,0, ,Bertie, is het dan toch waar?"
"Je bedoelt toch niet, d'at ze er van
gehoord hebben?"
"Zeker. Dat je l1aar de races in Col·
(Wordt vervolgclJ.
beam bent geweest."
#
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Brand in moutfabriek
te Gennep

het 'Ilsselmeer

Belohgrijke ccnbestedinq in verbond met
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Noord-Oostelijken polder

Dynamiet gebruikt voor den brand?
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"Een'" V'.rll'k
v, I(at

I'ee ft ....."

I De. 9gronden van den
toel,t,qm.Stlge'n:
ld
k'
po er l1'.~ en ~el.'
Bll1nen~9~t zal er op het mlnlsterle ?ee gel,ljk.l1.atigen lnd,r6k,. Hat is .l~~~ I
van Wat~,r§laat wederom een belang- i nlet 0.nm9~elij.k_, <iat zij tot de homo- t
rljke aanbesteding plaats hebben Inzake geenste gronden va~l ~ederland zullen ,
'de indijk(ng en droogmaklng van het , behooren : ,deze. gehJkmatig,l:lel~ is een
IJsseImeer.
groot voordeel voor de cultuur.

I

,I

, '

Het onderwek naar de oorzaak' van'
deli brand, die de moutfabriek "Aurora"
voor de zevende madl 11) de 37 [aren
van haar bestaarr in asch heeft gelegd
en waarover A'rieta ons e.e.a, geseind i
heeft, duurt voort en schijnt beswarenq.~, ;l~nwij~il1g~n t~g:~,~ ~e~ gearresteer..
den diredeur, den heer F. B., aan het
llchtte hebben gebrach], Men' vermoedt,
dat bij de' evensueele brandstlchtlng een
0n tPIofbare stof - waarschijnlijk dy~
naml~t ...- Is gebruikt.
'
1 VOQrt~ zou, ~ volg~ns, de 'fel., vast- ~
..-~
_
staan, dat op de viJtdE! verdi~p.1ng twee
4057
.vuurhaarden zijn ontdekt, die' nlet met
elkaar in verband kunnen hebben ge!.!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!.!!~
;staan, Op. de ,vierd.~, ve,r~Ueplng w~r,d

I~oqrr d:-o~s t elijk. en,.

, ,I

In April van bet vorige jaar werd een
"L?e groote, mlddenmoot van dezen
aanvang g~mlaakt met de voorberetomg polder, bijn,a 60%" wordt gevorrnd 40pr
van de uttvoerlng van den NOQrdoos':' een vrlj gelijkmatig gebted van rond
telijken Polder, Na. goedkeurlng door; 2,8.0OQ ha van niet al W, zware kleigronden minister van Waterstaat werd een , den, rijk aan koolzure kalk en met vol-,
bestek opgemaakt en aanbesteed en in; doenden humus, phosphorauur e,~ k,aI~~.:
Mel 1936 kon het voorbereldend werk, om e.en langen tijd groote oogsten 01> te
begonnen worden.: net graven van een ! leveren. De rest V~:ll den polder bestaat:
werkhave~, net Inrtchten var. OPShg-1 ult rond 10000 ha llchte zavelgroriden
terreinen en net maken van een fun-' en rend 8,000 ha goede zandlge gronden,
pe $~,u~fflbriek, HAutor~" te,o Q e1U1ep va!A 4e\\ h~e,r {',
t.... 8e~ke,r~, is voor 'v~~der e~ni~ v,er~rand U?-~t:er,la)~J ~ev~n
deerlngsput met omrlngdam.
all,e eveneens, rijk aan koolzure kalk.
de vijf4.e mal.)' 40Qr b~al1d }l'~rwo~st. De, e}g~U\l~,' Iii. ge,~,re,s.t,ee.J:lf, d~a..t: ~p ve~· :q~.n, dat b,estOlJ.d l.J~t. pO,et~ka,tQen" z.a,kHet .bijgaande vergel1jklngsk~artje scheidelle plaatsen vuurhaarden werden ontde,~t, zpo,dat b.l'all<lsUc1)ting wor<lt ;k~I)' ~,aVi~r e~ ~e~ aantal ~f~e';3tr'eke~
lluc.i.fer~. .ijet" trdpwerk ~iJ een,houten
,Veel te welnig leeft nog het Neder- geeft eert dlJidelijk beeld 'ian de opperPolitie grij!ll ill
vermoed
,l~chtk:oker ,bl~ett te h~,bben g~br~rid,
lalldsche yolk mee met het grootsche viakte grqnd, welke gemoeld is met de
werk, dat daar wordt tot stand ge- droogmaklng van, dez~n NoordoosteUjdQc~' h.e.t ~uu.r 4J h!er v~~zeU JlitgeSTAPELS POS'fWISSEL8fUHVEN IN
:gaan: Toen de ~l}tle op' de boveriste
' BESLA'O' GENOi\I'EN'
bracht. Zonder bloedJgen krijg, maar: ken polJer, waarvan 'de' el~enlijke werkdoor,noesten arbeld Is NederlaI1d bezig zaamheden - h~t aanleggen van de
t, De
bUltgeulee,s,te.. , van S
1" : vetdt~:Qhig", l1J.et de hUl~ van een ~rb.eltalH .; der ,~r.~~ht~e te ~ qlti~scp.ep', Q~gon h.~t- De politie uit Aimelo hee{t ingegrezlch er ~en provincie bij te vel'over~n. meerdijkeu in aansluiti,ng op bet eUand
De strijd tegen onzen ouden erfvljand. Urk - na de eerstdaags ·'plaats hebbendaul'bldtcli'
,I?r~t.~,eJl~~,
,oP, <1~ vlerde ~~rdh~pl~g ZOO pen: in de sneeuwbalaffab'~ van het bube,v.l~' te' 1:)ra~de,n, .dat- men ij1in~s d~ I
.,
het water, duurt voort, maar t~ans Is de aanb,ested.1ng z~ll~.n kunne.n ~n'- Dri.e luauuell geurre$teerd
\V~~roill bem verlof went verleelld
vlucl)t nioe~t nemen ri~ar' la~ere ver .. I lea\J "Gemeenschapsbelang . Ten b.utze
het land in den aanyal en staat den vangeh.'
d'iej)ln~en.
, van den lelder van, he.t b,ureau, z_eker~n
menschen machtlge nieuwe method;11
' '
,
"
'
ter beschikking.
' ,4~~" h~t .eiO,de ,v~n ~ijp, ~eQ..e 1I,1 ·de
E~n d.lefstaI, dle, nlet ane dagen voor.. "'_~~'~" ,oJ.n~'e, v,'r, ~agd" ve.r.I.,o,f. V,:1U d,en b,n I'ge-,
b,ee,r J3.~clter.~,. di( t'~ (J~rin_el1- ip' d,e, J a. K.j relziger i~ S,uikerwerk,~n, zljn
Tweede Kamer heeft de minister herin- komt is gepleegd aan boord van een
tf',
.
q
J
,~",
nerd aan het wijze gezegde: "Een yolk schip, dat llgt op de wed van Wilton meester van Standdaarbu.lten ut a.), wah.~:eling, ,!Vadj~" (val?', va~~lt~~) ~~-, stap~ls zgn. postwisselbrleven, ,i~~evu~d
dat leeft.. bouwt aan zijn toekomst".
aan den Westkousdijk te Rotterdam. hetwelk in den gemeenteniad een punt n?~~J..~ W~rq", was lA g.epnep, eeJ;l. ~~~r met ~ namen' van personen uit, geheel
I
v~n b.esp~eking was, ~ooals wij re,eds
DE Ol?~IlRVLAKTE V.D. N.O:POLDER
Moge ook In het Nederlandsche, Yolk, Hgewe, ,de, dieven ~eer veel van hun ~ebberi" gemeJd, is" naar' d~ N. n. Cit. gezie,n persoon, di~ h~t g~l.d, U~t' fOU~Q. Twente en die vergezeld waren vap vijfVERGElEKEN in GEDEElTE v. i-HOLLAND
meer dan tot neden het, gevf\l was, be- I ga.Qi~g k9nqelJ., vln~~n, k.p~el} zij l~ts ui,t, ~ehle,~~t! verI~e~d op ~rond va,n de'
, t:_cn aV9J.lh'lJ~lijk. l~ve~.... t'ig cents, i~ ~eslag genomen. K. 1.s a~n
langstelllug voor.,~n mede~,evle,n 'ipe,t, d~~ Q,a:~, n4 ,n.let bep~~ld -g~I}la~k~llj,k i~ t~ voorloopige resultaten van een' oildereen langdurig verhoor onderworpen"
Hij heeft een avontuurlijk le,ven a,cb- meldt de Tel.
reuzenwerk ontstaan, uat weer e~ns op- ~~n.t,ee~en en te vervoeren, a~dus de zoek naar de persoonlijke gedragingen
nieuw de oogen der wereld 01> oris ge- R. Crt.
van den burgemeester, wiens zedelijk ter den rug; vocht in Chin~ tijdens
richt- heeft.
TrQssen, touw en staaldraad en ge- gedrag van zulk een aard was, dat diens den Bokseropstand en was later ma- ,Men overweegt vervolging, tegc~ het
~.,,-\eedsch.~ppen lleten zij l1tge,n, maar zij ge~.~,g ,~eh a~nfluiting werd: "
trQ9~·Q,ij d~: PV.,i~.ch~ tp~!'me. "", ~. '. bureau, op vermoeden van overtredingr
. verdw~nen met het. ..... sche~ps~ahon. 'J'~~e~~:J~e~~n pec~I~1?~~~ ,193'~. ,~~$' ,~e).l na~~,erJe; ~~~l~ee:~r:~~u~~a~~:t'd~~ der. Loterijwet, daar tege,nover de presDe ' IIertcig, V,Ul ' \Vindsor
. _Re~ps, dt3Jl geheelen V20flVond zwler- .b.uJ"~:~w.eest,e~ iJ?: dJt ,v,~f.1?a.n-d ~all:g~z,e~d, handei dii4.g: Malthose~' ,fat de, p')sthig tatle der deelnemers, bestaande in het
tiD Vi\J.'i J!ET, ilOOOERUUIS
v.en t\yee man,ne'il, de 2i-jarige J. de '~ (e,~~n, ~e~ p.a#er t,e b,ep~en~ qa,t,'1n). Qn~';- ~ari h~t' iirc>od 6e'vord~£d' en waaorm,ed,e lofferen van vijftig cents, nlet de vereil de, a7-jarige P. de W., betden los~ I ~~,~g t,e" yr~~e~ e!l-, tus~c,hen'. ,qen, ~at~t.n. ljh. ~~J. 4t ~'~~k,~~s in geheet Llmb'urg' elschte overwegende invloed op de werNaar de Da:ly- Express verueemt zal werkIledeil, om het schip heen. Van te, ra.p,.. ontsI~g~a~vrage .er df~l~, Y,a,n, ver.-, ve'et~uc~~s, O~~,s~t~.
'"
', "
'
king van het systeem staat, om nlet on,
voren
hadden
zij
al
afgesproken,
het!
-,~~~\~~lg
daarvan
met
ziekteverlof
te
,VQOr,
z,lj~,~.
rso,
n~e~
was,
d,e
b.~er
Becvan 10t.<:trl·J·
I'e vallen.
de afgetrederi koning vali :Erige~and
gaan
.<"er'
. . .de. .tarmen
.
..
~cheep~kanon te ~telen, om te trachten"
c, .. •
kers een voo'rbeeld van menschlievend-'
.
E~ward, die thalls den titel hertog van
.
, "
Wi d d t d
t I' h t H
h~t . te verkoopen tegen hoogen, pri j-;" " T':e d Q ' ' ," t"
'I t
hei~~ , ,
In Almelo zelf was tot dusverre zoo
~'tor raag, .en ze e t In ~
90~ Op €en geg~ven oog~nblik zagen zlj hun ,'(1' !J ,n "e. ~':l-r~em,ees e~ l~)~,: a-. een, ~~~
HQewel ~~d~r ,het, ~ijne van den brand. goed als ~iets over deze sneeuwba}1~~,stitil ~:~~~p h~l~f~r,~h ~~: ~l~~~~e k~n~ s~hoon; zij &lom~en aan boord r ~:'fi;: ~v~~tli~~g, ge:~bf:h~bgd~flU~e~oci~ d~cIi~;, had. lll~n ~ch ~et den sympa.- htsto:iie uitgelekt, omdat K. In zi~n eigen
naJaar iririenieil'
'
en ~is~en m~t een puitengewoon groote : verdc~terj werd 1,1em met iiil)a~g vail I' t9.tek~~ ~ PI~~t~~~lJ~qt te doen, ~oen hlj woonplaats nit.t Het werken. Doch in
.
handignel,d het kanon .los te draaien e.n Ii \
'edurel d~ e
i~' <=!",f
' : 9P.:, , :~lJ1?-, ' p',a~tQ,f{e~s,. en g~l~l~ed in een plaa,tsen als Enschede, Hengelo en voorvan het schip af,
te ,
krljgen
. "P." verlo
'.. ~'t' J"~"" ,e , ,1 . .aa,tl;'t, 9ng,~ 'sober cQlbert-co&tuum tegelijk met een al Oldenzaal zijn massa's postwisselbrleVermoedelijk
door een
.. b' ~d zal Edward
l' d d'
~.
' BiJ de wert
, , ''''yraagd
verleend welk verlo.! ul- ,-' c,
•
'~ ",
" "
" ,
•
van ZlJn h rOt'" e. s, ahsmeHe' oor de",n stpnd een ha1?-dwagen, waal:Op het ge-! HmQ
werd ve~lengt tot 2~ Fe~ ~~~ ,l}}-~,~., be;zW~~,e,n,d , m~ terlaal, tljdens ven' gepla~tst. De eaak begon een zooi
d
t
an er~n er og aan. e, 11 s wor er. s~~l~n kano~ werd ~eladen,. Nu was het: truar!'
e~m, b~vi~~, r~genblJl naar de marechaus- ' danigen omvang aan te nemen, dat het
voorgeste~d zQoals he~ re~lelMnt dat z.aa~, wq spqe,dig mogelijk bij den op· . > :',' , ' . .
,"",.. ', se~~~,Z~~i.l,e, ~erq ,ove,rg~~r~cht.
bureau het niet meer kon bljhouden ; er,
voorschriJft. Ook z:l1 hij een nl~uwen kO()l~er teo ~o~en..
,q I
'j
J,\~e.~~,r~n?e., ~it v~,r,lQt ~epbe~, ~~f!,~ ",Genre}), l~agl na. Zijl) pogin~en tot he~ kwamen zelfs klachten binnen over het
eed van trouw aan d~n koning ~lOet.~n ,Ee~ ielldoek: werd over den hand- ~llfS~recp~r~1ieur,s,Z90~,el t~ ~taI)..~da~f- ?~rg~,li; V90~. h~~. goud u~~ de ,,~u.t1ne", nlet vlot afh,andelen van de "zaken". Sr
afleggen. WeI is waat heeft h~j~ In zlJn wa'
'es 'aonen om dEm gest fen ~o- p~ite1?-' ,al~ ~~ ,qm~,iggen4e ~l~~t~en. ~ e~~ ~ ):\~Jit ,ciJ~n.- ~~p., q~e pe,t s~adJe .. dat bleek zooveel Uefhebberij voor t,e 00afscheids.rede voar de radi~ mtlng ge- iosgaan gril~uws' ieri' e oocien e ~rittrek--, W.tg~bl,~l~ ,9cn~erzQe~, ,Jpg~stelct~ ~J.~t~f":' ~,~~~~~, ,~e~ ,.Yer~\y1~~e~ van, h~t, spoo~.. staan, ~at de post voortduren~ nieuwe '
geven aal). zljn, trJ?uw~ j~gens zljn ko- ken en beide ~ann~n d~Wdln met' ii I~,a~~ zip~" ~:e t;e,~ultat~n; va~ dt~, pnd.~~~, w~gp-eI:$On~el; ~I~,nd~r--opgen, ~cht~ru.it-: zendingen brleven met postwissels ~reeg
nin~lilken broeder, maa~ deze verkla- I I ht f i t bij d
e~ ! 71~k ~~h~lmJ ~,Qc~ ..y:;\~t ~,t~~t, wet~ ~~~ i S~#g,
nleuwe welVtiart
bren- af ,te leveren aan het bureau, dab ge,ring is niet voldoende. Van leder Hoo- ge,z c ,0 er, n e s
zon ers aan e : ~fn ,o~eF.ste,~pel..1p ;b~W~jslRat~~~iaal Q.iJe¢ti Igen,: .
"
' vestigd' is in een zoor bescheiden.. h,uisj~
gerhuisl1d, dat zittlng neemt krachtens ~~~dhwas, den wagen naar het oude ~s,,;geQracht over. gepJ;agi~gen, di~. p,p
Q~ OfrJ~!~~ v~n J~s~!t1e 4-1t d,e!) ~osch in een even beschelden str~atje. De Z;aa~
een nieuw verworven Utel, wordt ges aven. ,
" .:, ,
'~i~h z~Jf, \y~a;rSC~lljn,hj~ ~ ~~et st~~fli~.~.r" heMt ,te~ ,plaat,se e~n, ond~rzcek inge- I is door de inbeslagnemmg practisch
iHscht, dat het een eed van l:'\anhalJ~ ,Maar het ,kanon was z6~ ,zwaar, dat! doc,h die vOQr::~l1 burg~,~.eest~er t~.~.een- s;~l~: ,Ove~ p,e,t re$Ulta,~~ Qewaart, de po- ' stopgezet. ••
Van juist lnz1cht gat' de regeering kelijkheid aflegt eh zijn 'naam Inschrijft de han~wagen kraakte. En ;4~ loop van. eumale zed,ehJk ontoelaatbaar ZlJn.
Htle eel1 htirdl)ekkig stilzwijgen. De heer
De bal rolt door
lJJijk, to~.l) .zlj bij monde van de minis.. iii f_et register van het Huis, en voor het kanon was z96 lang, dat een gedeelZoo ,'waren tegenover verschillende B. bUjft voorloopig in arrest.
~r ~an Wat,et:staat il) de Memorie van den hertog van Windsor zal op dezen te e!van van onder het ,~~lIdoek : te vrouwet'Ijke gemeenteilaren de, edraMaar op talrijke andere plaatsen in
~p.~woo(d, op de oJltwerp-:-begrootlllg :~gel stell1g geen uitzonderlng worden voorschzijn kwam.,
,
~~,ngen van den burgenieester va~,
ons land rolt de sneeuwbal verder. Mun- .
voor het ~uiderze~topds ip. 193,6 vex- ~emaakt.
.
Dat ag en hoorde . n agent vall politie i a~,rdi ,<;tat dez~ nlet in overeenst,emmhig
dus vult declpi.. .... en dus wordt er niet
klaarde, dat "de ultvoering van 'Jl:'n naHet wordt intusschen niet waa~schljn. op he~ Piet Heynsplein. Hij. vertrouwdc I zijn met de waardighetd yah het ambt.
alleen ,in Twente, maar ook elder&
t10naal werk van zeer bijzondere be- l~jk -geacht, dat E~wa~d voorneme~s zou het zaakje niet en scha~uWde .beide
H,et aantai klachten, d,at geduren,de
Bij "Nationale DagbJ!td"
"gegokt". En deze sneeuwbalzweeel
teekeilis
de verdere droogmaking zljn deel te nemen laan de debatten, mannen, die argeloos, vroo,hjk,een deun- qq la~t;ste 'il1aanden en na,~a~ d,t} z~a~
,DOol' ~e zedenpol1tle te Al)1$terdam gaat bedenkelijke vormen aannemen!
~~n. <i¢' ~.~i.~,~r~ee, ook met het oog op hoewel hij ?aartoe h,et recht zou heb- tje flultend, hun weg vervol~den.
~a~:- ,h~t (.oIl,en was gebracbt, teg~n den
~~, ~co~nQ~)I$~~~
weerkracht van ons ben, daar hlj afstand heeft gedaan van
In een van Delfs~avens Qu~e straten bu~ge'meester binnenkwam, is zoo ont- ~~jn ~I) he~ k~too;r van h~t "N;}tionaJ~
t~p:i~. ~11 e,~~ v~rder~f liggende toekomst, zij~ erfoprolgingsrechten en V'ermoe- brachte~ zij het kanon bij een OPkoo.. 1 s~~llend groqt, dat het bijkans on,beg~iJ:, Dagbla,q" in q~ I-I()bb~ma;3traat. aldaar Steeds weer gelooven honderden men..
t~_ n~.~f.e~ee~en is boven werk~n, d~e wel~ de1ijk o,ok geen inkomen van staats- per en ,~poedig daarop k~erden zij te- peJijk sGhijnt, dat. dez~ nqg vijf jaar zijil yijr N~o's, i~ ,b~s~ag genome,n, ,~le v~p sche~ door het storten V~? een kwartl~\'4aar stuk, vQor ~tuk bet~r in hun wege zal ontvang~n. '
rug met een leegen handwagen.
~riibt heeft kunnen bekleeden.
::i~?e,n,k>wet$~nde~ a~rq ZQUd~l~ zlj,u., Ook je, bmn~n een zek~ren tlJd een aardig
tln~nC1eele gevolgen
te overzien zljn,
Anderzij:dts ?:al de, hert:og den ~oning,
. ' ,
Werd. een (Qtografl.sche reprodu'ctle. wel- ,bed~ag blj elkaar te hebben en de hoop
maar anderzijds veelal minder blijven- geen ~estem1ping' be:h~.v~l). ~ ,vragen, b ~oen greep de age~t l~'t ~lj hleld , P.e ee~ste ,klachten date.eren re~ds, v.~rt k~ ,h~t ~ri,Q~elij~ p~ar ~voo,rst~l,t, 1n op een klein l{apltaaltje is grooter dan
<;l,e bet~t}~epis hepben".
wann~er h,ij voorl1emens zou zijn in l).et n~are ~~:nn~i~i ~an en rac
~n over I v~6r, iil_Ii in~,taUatle, in 1\r~art 193~, tpen 9~~idstC?l1et.~t~a.rt'de VOot een gro'ep vail het verstand, dat direct zegt: "Niet.lehuwehj~ te tre~en. ,Hier,om,trent wordt
po e ureau.
I de benoemde burgemeester meende, zjjij d~n Nat. Jeug'dstorm, in beslag 'geno- Ider mens~h In Nederland kan voor vljf
.
,
en twintlg cent honderd gulden terugO.r# ~.~nig~p. il1dr,u,k t~ krijgel1 van de h~ d~ akt~ van tl;o,Q~~afst;.lod 1?-et xol.. . Eerst probeerden belde mannen de .bJ~q~emlpg n..let be~r t~ kUl).nen, vi~~,e'i~ mep. "
be~~~ltei)i~ ¢eeJ;" 11) het bijzonder va,I)! g~nd~, bepaald. "D~, we~ ~an 1772, '\lielke polit1e wat wljs t~ maken. Zij vertelden dan met een drlnkgelag in Belgisch O'e (ot'o's brachten' den oo'rlog Ih krljgen." Maar het verstand s~elt geen
((~ ~<$J.r4:-0~t,elljken pOlder. welke pij I betre~king. heeft op huweUjken, van 1.~- te handelen in opdracht van een on be- EsscheI). ' '
Spanje in, beeld en wierpen in het blj- i ro1 meer, de speellust is over- het ~.s.
d.~ ,Q~veI1\:~J:.tPelq~ a~np.est~<ilng b~trok- I den van het koningshuis, zal niet gel- kende, die wilde, weten, hoe zwaar het
zonder ~en licht op de gewelddJdighe- slacl1toffer vaardig geworden, wat belien' is, is h'et behingwekken~ I),et oQr- i den voor Zijne Majesteit pa zij~ troons- kanon woog.,Docn toen ~lj met het ver..
Steeds heert ni~n ~chter ~~ Stan.d- den der regeeringstroepen tegenover teekent een kwartje en misschi,en nog
deel te vernemen van den directeur van i afstand, noch voor kinderen van Zijne ,baal vastU~pen, kwam de waarheld aan', da~r6uiten geho6pt, dat in de gedragln- vrouwen en m'eisjes: Verschillende' voor- I eens een kwartje en nog eens ... ~ls daaJ,"
het Bodemkundig Insti.tuut te Oronln- Majesteit, wanneer deze gePQren, zo~q~~ het Ucht.
,,'
"
gen ,van den burgetp.eester, die uit, e~n bijgang,er.s l).am"e,1J, ~~n~~oo~ a.an deze I zooveel voor terugkomt? De jacht naar
gen, dr. D. J. Hissink, omtrent de worden, of voor de mtkomellngschap
Later werd ook, de opkooper, de 48- achtenswaardige familie stamt, veran- foto's en dienden klachten in bij de geluk en fortuin Is begonnen eli in een
politte.
steeds sneller tempo versp~eidt zich e~n
gronden, welke hier verworven worden. dier kh1deren".
jarige A. J. W'. aangehoud~n.
, dering iou komen.
. kwaad, waartegen ernstig gewaarschuwd
~~~~~~=======~==~~~~~~~~~~=~~~~.~=~=~~~~~~~~~~~~~~~=~~=======~~~~~~=~~=~=~===~==~~
moet worden.
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De sneeuwbcl rolt
~

.

I

,
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Jtlickey ontpopi zigh al~ llah.delctcu

o

I'Ve:. GOr A THOUSAND
R\fLES FOR SAL.E!
8RAND-NEW ONiiS-:-

iH' veRY l.,A"e:si'

,-rYPe; !

~r\.l. 8,AV IH'C.Y WIl.t.!
AN' wr,Al"~ MORe" I
~uRe

\}

HOPE 11 M

ARQ~Hp WHEN. HE:.
c;E.TS CROWNED t '

"

Daar staat de Intevreden,' M~cke:( vaor Jozef
Aalpeer die zich nog steeds lafvraagt wat dat ventje
daar voor hem toch we} ,mag zijn. Avonturler?
Koopman 1 at toch een spion 1 'Maar dan is hij
tc,ch weI h~el gema~kelijk in de val geloopen !
"Wat kom je, bIer doon ? !," snauwt hij Mic~ey ein9-.e~ijk to,e, maar deze, gansch nlet v~rschrikt, neem~
een zeer g,ewlchtige houdjng aan en zegt: "Ik
bied U duizend kaiabljnen te koop aari!' Spikspllnternleuw! Van het -laatste model! I"" 'Dat
is' nog eens goed nieuw$! ,Jozef Aaipeer gaat et"
direct op in: "Is het, waarachtig?! Laat eens
hooren~je voorwaarden".

..

.

;.

"Hoor 'eens tiier", gaat Mickey dan op,~ens op andere, toon
verder. 'Hij buigt,zich Yertrouwelijk naar Jozef A:iipeer to'e'
en zegt geheinizirinlg: "tk
verkoop Z6 voo~, eell< )ga,ts,;
meneer! Wan't wat ik ebian
verdie,n is, tensi'Q~t,e, z~i~e~e
winst...... Di~ k~r.abij~'~ri zijn
juist uitgekomen v60r ~ het
Vreemdelingenlegloen, zie je...
ik wll ze· ZQO gauw mogeUjk
kw.tit !'~ "Ahaaall~!!" gt:iinst
Jozef Aaipeer, "gejat 'he 1"

,

)
'.I

•

,/

.

.

"Ssstt !" zegt Mickey, di~ ~i!n (Ql vo.Qrtr~f~~
~.~$~eQl1ef ! !" ze~t 'i1-ij t~'vre4en, en '~~n,
lljk, spe,elt, "hoe ik eraan, g,ek,ol1J.en ,pftn <io~t ,QngedMldig" "z<?~~ ~r; VOOI: 4a~ f~, ~ a1:? b,et
:n~ets ter ~ake.. Ik wil z~, 1)\1, ,ip, ;el!,{, gev,::tl kan vand~ag !1,'?~ krijg. Maar wacht 'eeIJs !
kw.ijt.!", "W~r: vraag' i.e eFv,QOt;.?'~, vra~gt,.t1.oz~f. ~~,~ ,je ,~lissch~ep ~~n P<la:F. rpoIJ:~te~s. ,~ee
Aaip2er dan g.t'ftUg. "J:l1,llie o~W,~rw~tRch~ gewe,- g~br~cl1t 1" I,Welz~ker !", ~rinni1,{~ Mi,ck,ey,
r?}1, hi r,411,et\ ~el~ pop voor. elk~ I3P~J~ d~~,t~ je 'len kog~l~ ock! Ga maar e~ns mee. en doe
l~~ie.r. p~e o~>y~ ka!J, i~ (nog yoqr, e(m aarctige eeq. p~ar' scuot~~ !. 'l,k 'geioof zeif~ dat,. een
PX:lj~ kwijt· ~ak~n" ~~,n die i~Hote. tC,erl~t~l~ !" paar val). j~ l,l1ai1n~n al ~an h~t parfen.
,,~o~ !:' ,rq~p't' ct:e, S~ei~, l!it, "ik l<oop ~? ,! H.a,al ~ij n !," .,Ii< ~,OIl\ zP9,!'" i,~gt J.ozef 4ai})eer
z~ da4~lij~.!" ~rs ,i~ ,daa(. geen :K9p.ing, der terwijl Mi-Gkey tevreden de tent ujtwande-lt
Woestljn rhee' -Word! !. .....'" E1n dJlH, steeJ<t:~i~ eq moulp,ilt: _),j{oning; "der W~~s~iJn, he?
.z'n hand in Z'll fluweelell, met .goud" b;e~tll<te N'OlJ. lk hoop ~rblj te zljn als-ie de kroon
vest en haait ,?l: een QUl).qel, b~nkpi\lj1.er ll1t. ,01> ~'n kop kl'ijgt !"

Niet aIleen In Twenbe, maar ook in
Limburg, in tallooze stadjes en dorpen,
tn de Zaanstreek rolt de sneeuwbal, die
steeds grooter wordt en in zlJn vaart
vele menschen dreigt mee te sleuren.
Hier werkt het systeem zus, daar werkt
pet zoo, maar het werkt en werkt door,
zo<?lang: van hoogerhand geen paal en
,perk. hiera$1n gesteld wordt.

.

,De motto's die de "directeuren" we,"
ten t~ ve'rzinnen, slaan elkaar In fraalheld! "De crisis 'voorbij, de zo'rgeu' op
~iJ.", "D,e we\vaart keert teriJ,.g", "Waarom ook gij, niet welg.esteld?"......... en
de lezer denkt en denkt nog ee~s, en
stuurt een kwartje, om het waarschijn..
lij~, v:ooral ais hij ond,er op de Ujst staat,
nooit m~er terug te zien. Maar men kan
nlet altijd geluk hebben en dUs nog
maar een-s eeo kwartje gestuurd. En
Iukt b,et dan nog nlet, welaan, dan prO-..
beert men het ma,ar eens blj een apder~
"onderneming", die Immers geheel an...
d¢rs werkt en die niet de nadeelen van
de vorige heeft. "Ons systeein kan noolt
'fal€m" staat immer~ op de circulaires,
dIe 'd,ez'e ondernemip.g rondstuurt.
, 'wanneer men eenjgen t,ijd geleden op
,!let po&t~antoor te Sittard kwam, yond
men er den geneelep. dag door eeit
stroom v..tn menschen, die allen e'en
,post,wi:sseltje ~~ versturen hadden 'of die
een klein bedrag uitbetaald kregen~ Bet
systeem werkte' dus en de pailr 'men..
schen, die slecht,s in het postkimtoof
kwamen om een postzegel of iets 1l11de't·,s
te kO,open, we»del~ aangestoken door die
'enkele "gelukkige gezichten".
.
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Angst
\

Zou er een mensch In deze wereld
zljn, roUe niet weet, wat angst is? zou
het ,ffiogelijik: ziln, dat er een menschenleven Is zonder angst? Behoort angst
nletbij den mensch? zou het nlet zoo
zijn, dat een 'menschenleven zonder
a~g8t geen menschelijk leven meer is?
.
.
)
.
, Z()odta we bewust gaan ,leven,. komt
d¢ angst tot ons als een monster, dat
ons met- zijn Iklauwen vastgrljpt, d~t ons

Willemskerk v.m, 9 uur 30 Ds. de Vreede.
Haantjeskerky.m. 9 uur ns. Hofker.
Nass!~ukerk If.m. 8 uur 30 Us. 1I0f~~i.
Maleische Diensten.

,

de

.

...

,

~._

Wijkgebouw Gg. Chasse v.m. 9 uur Hr.
Noija.
r
Petodjo 11ir Bnindweer v.m, 9 uur Hr.
TakaleIuman.
.
Wlllemsketk n.m. 5 uur Hr. Moendoeng.
.
Haantjeskerk n.m. tl uur 30 Hr. !'folja.
·f

I

c.:

4054

I , -:,

!#!2!J" (

.,11d ?'W

!:

'.'

'.
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. I

Kath'edi'aal \VaterloopJe'rn'

Maar daarna komt de goddelijke overgave : "Vader, in Uw handen beveel ik
Mijn geest". .

Pastorle Roomsche KerkWeg

Alles went, overgegeven in Gods han-

Zondag ,2,8 FebI'. Oe,.,de z.on,~ag

de~" ook de angst. p(t is de grootste Vasten. Om 5.45 stilre H. Mis

u.

9','

van d;~

..c.-.7 uu.r.

Hqogmis ~ ~.30' stm'e'
troOJSt in: leven en in sterven, 11at angst Kindermi~ - 8
H. Mis - Om 6 u. Lijdensmedltatie.
dechts ti~delijk is, maar God eeuwig.
..
.
.N'a ,G,ethserilane en Go~gotha volgen
lIulpkerk Ch~ulanweg 22
p,ascl}.en el) Hemelv~art. Christus heeft
het on~.getoond.. Hij 'h~eft 'bet voor ons
Zondag 28 Febr:
6.30 g~1~g~nhet4
volbr~cAt. I:lij heeft ons de overwinom
te
biechten.
Om
7.3(}
Gezong:en. li.
ning doen zien ook op den angst.
Mis.
Zo~ d~ ontspanning van den q.,ngst
niet beginnen bijl het gehed? Als wiJ ,er
lIulpkerk Prinselllaan 135
cte. bede van Je~us, Uw wii geschiede,
Zondag
2,~ ~e,br. ()m 7 U. lielh~~lp.ei<;t
blj k:unnep voegen, dan isdat aJ een ja
om
te
blechten.
om, 7.30 GezongelY l:f.
zeggen tegen onskruis.
.. ~
Mis.
.
.
Al~ wij ~ens in het liji1en een opdracht
TheresfAkerk
zfH~~ri~ zo.ud~n wij dan nlet sterker stlaan
tegenover den .angst? Dengenen, die
God liefhebben, werken alle dingen mePastorie Soend~weg 2
de ten goede. Als wij dit innig' gelooZondag 28, FebI'. Derde Zondag v'an
v;en, dan kuilnen wij niet meer beangst Vasten.
iijrt.
moeten wij beamen, wat RaDe H. H. Missen zijn om: 5.45, 7 uur
ga2: zegt: "AIle angst 'berust:in 'la.atste Kindermis, 8.15 Hoogmis. Om 11 uur
in;stanti~ qp ongeloof". Vermeerd~~e.Jongedames-Congregatie.
Ged dall. ons geloQf, opdat wij boven,s Avonds om 6 ul1r Lijdensmeditatle.
<len angst uitgroeien!

,

\
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~KAPPEN.

.. ..
Magneetjes Trekken

J

Bevolking

IJ .,

TJIQADAK:.
Voor- aJJ.ort.Q.~tI1ehten·, Jdach~{i. ODlitr~n t;> bezQrg~llg val): liet..
.
.
BATAVlAA.SCH . '-;U,EUWSln~~.Q
enz. gelleve men ~l~h te: w~n<ten: tQ\,

B~

T Q'. K, 0,

9:' G 0: ~

P'RQVI8Ia~f ~',QaA,N-lfl$N"
.
Tetetoon ~(). 7 (~'(~PY
.
.• - __~ _ t

(!J1Nt

BATAVIA,
Kwitang 23
Zondag, 28 Februarl
Iiollandsche Dienst.

9,30 uur v.m.' Os. ,M; v.d .. Bosch.
6.30 uur n.m. Ds. J. Ubels. i

,

,Male-tsche Dtensten.

7.30 uur v.m. pandi'ta I. Slagian.
4.30 uur l1.m. Pandita I. Slaglan.
,BUlTENZORG
(Loge' Ilosp.itaaIweg)

"

~

A/(l(l,i I mtn 6t/io~qt JlcA 4t, J~'l9" ti.lt;;&! 1~~d. V~~ It.fln.
liltt oV~'l t(l v~t6aJ~J',' Jat n~~dJ fldna·d.' Jijll ,~q'tJt.~
7-an Ij~ voot Jif" /fl/qtljd /fl.v.flnJdI19fln lit~1'"!tij dc
JOO

.',.,1,

"

f(~().t ·lln.d~i~1,I ].<2<1 l/.."t$J.~A.ql~J.~

1HJdtIJ ~odA
.

'.'

~

.

Leveranciers aan hel
~l I L I '1' AI R' If 0 S P I ~r ;\ 1\ j~
C. B. Z.

J. S. I...H 0 S P 11' Al-\ L

BUITENZORG
Groote Weg 38.
f..raleisclle Dienst.
Dinsdagavond 6.30 UUf.
Vrijdagavond 6.30 uur.

HIQe"-Qt

MEOE

Bdt(jvi'(j

.,

iJ, wallt

Jt(lVi9

~cIttJ

•

ell

vele andere' GROO'l'E INSTELLINGEN

(Ilet beste certificaat yoor k 'v ~l 1 i t cit)
•
}

"

4Q41

I

.?J.. kd
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W h b
Bencemd tot ambtenaar Ie klasse biJ den
10 uur v.m. Ds. ,J. Ubel,s. Ie avonde e - dl'enst der Ih- en Uitvoe.rrecpteu, en AccijnAngs t vel'zwaart ons l IJ en.
ben 't alleri 'ervaren en toch is 't ons, zen J. B, J. SCHREUDER.S. landsdl~na ..u· maaI.
als kunnen wij niet Qntkomen aan' den' van Europeesch verI. terugverwacht. laatste'i~
d
t I t lijk die l>etrekking oekle€d hebbende.
V~IJE H'ATIIOLIEKE KERK
J~!:l'en greep van, en angs. s a.ngs
Werkzaamgesteld als adjul1ct-controleur te
niet overal? Wanneer de storm woedt Soerabaja J.-' B. J. SCHREUDER8 voorSt. \VilIebrordskerk, ~ah Abang
en de visscliersschuit~n als notE1dopjes noomd.
Oost 61
dansen op. de b~'uis€nde golven, dan
Justitie
woedt daa~ op ze.e OQk de angst. De
Zondag" 28 Februari
angst, die zich nleest~r maa'kt van de, I;3epaald dat MR. M. J. A. OOSTWOUQ
vlsschers. Zouqen ze Vl'OUNI en klnderen WIJDENES, Lid van den Raad van Justltle
8 uur 30 m. Hoogmis.
ooit weerzi€n?
to Makassar, aan wien' we-gens zesjarigen
.
. t ' 1 k t
..
dh~nst acht maanden verlof naar Europa
En er IS ,ang:) 'lan j e us, waar vrou- is- verleend, zijne betrekking zal nederjegDonderdag, 4 Maart
wen en klnd.eren tul'en en turen naar gen op 1 Mel 1937 ir.stede van op den 16den
6
U.
30
11.m.
Lof."
de woeste zee, waarop man en vader Ma.art t.V.
dolJbert.
Verkeer en Waterstaat
CIIIUSTIAN SCIENCE SOCIETY
Wanneer de. ~torm woedt in on3 leven,
,
.
BATAVIA
'.
wanneer de doo'd zijn hand uitst,rekt· Ohtslagen op verzOek eervol uit 's Lands
. naar een, die ons d.f~rbaar is, naar een dlenst; !)lej; J. C. CROQUe-,' telefoniste' 1e
La-a.n· Raden Saleh' No.. 11.
die niet gemlst. kan wol'd~n, dan ~S k1as.:.~~ bij het tele!oom)et Magelang, ~eiedaar de ailgs,t. Am h,oevele zlekbedden kend van ult. Januari 1937.
,
.
Ger~gelde Zondags~:tiensten.
·ZI·t doe ~gst.? .DU1··z.o.nd do'od,en: he~ft hij' BenoeuHl tot ingenieurbiJ de S.S., 11'. J.
au.
".
VON~ONI08LO.W, ambten'aar van buitelilIo11andsche oienst 9.45 v.m.
ons reeds doen sterven, voor de werke- HmdS'::tl \trlo! terugverwacht, laatstelljk m·
Hjke d'ood aa,nklopte.
gel1'ieur bij g~noemd'~n dienst.
Zotl.dag 28' Februal'i
Op verzoek, met i,rlgang van ult. Februari
De angst Is ook de ~etg.ezel 'van 't 1937, e.ervol uit 's Lands dieust ont41a'gen
'1
'.
. ..
leven van elkep d~g. Ret lerJen vap de- m'~j.' A. P. SCHRANI?ER, telefoniste 1~, kl.
Onderwerp ~.:C 1riS,tyt; Jezus: .
. boven ate dat biJ' het tele!oonnet Cheribon.
..'
'Gulden Tekst: HelSreers 13: 8.
'jd be
ti t
zen t 1
an~s g ,011S .. m "
, '~enoemd tot ingenieur bij de S. S., ir. J.: Zon1:J.ag 8.. 15' N.ll}.
. .f
wil zeggen bre~t den angst bij ons. De VAN WELY, ambtenaar van bUiteqlancLscll'
'G~utlgenissen-Bijeenkomst Woensctag
angst vraagt ons, of er morgen nog verlot terugverwacht, laatstelijk ingen!t'ur 3' Maart .6'.3'0 I.l.ln.
werk voor ons zal zijn ~n brOQd. De bij genoemdeu dien!t.
'."
..
"
d'
Overeer.~om<:tlg ZIJl1 wensch met ll1oan<1
:Reg' ~_lat Servi,'c~. 0.11 SUllday:
angst flui~tert ons in, dat .. ~ wereld- van 23 If~bru.~.J:i 1Q37, -eel'vol onthevert vah
'
o01"log ~ans.ta. a,l1f1.e. is, ?a~ d.~ze.. ontl'ed-. ,de.:t.iJ.4:ell.·~ke waar1!e1l1ln g . van de I;>etre}tl<!i.~: ~nglish serviCe 11 a In.
derde wenHdeen prOOf.zalworden '(ap. ,van ~lerl{ b/h Departement van' V en W,~
Sunday February 28.. .
duivelsohe machten. Ons. arme,zwakk'e; :L. M. EMAN JR.
, , ' Subject : C1).ri~t Jesus.
menschenn~rt krimpt inee'n. door den
Golden Text: Hebrey.,s 13': 8.
greep van del) a;ng$t., ~p;4e dagl;>laden
; Marine
, .'. . '" ."~' . '. I
lezen wij tuswhen en door de regels' van; ,Met hlgang van. 25 Ja,nuari 1937 benoem(i
P1NI{S't'ER-Bf;\VEGIN'G ,
'
tot luiWliant ter Z~. oer .3de klass~ qil de '
"'"
. '.
." .
anO'st
~',
..'
"
l<np i l1 klijke Marine-res'erve, S. H. M. WJ.\}lGereg'eld openbar~ bije~nkoll1sten In
Wat een onzegbareangst mpet ,d~~r ROOY.
het kel'kgebollw GanO' Secola Kramat
geweest rzijr ~n h~t land van den. Neg:q.s,
No.4.
•
0
zoowel Ibij. blanken ~ls z\Varten.. ,W~I~
_.\ .~
een verlam1m~n.d~ ~llgS.t ~a'l . ,'~le kel~~r- .
.,
.
Hollalldschi~ Diensten.
\ljke famill~ hebben vOortgedreven, met
VO'I1
achterlating vaJl huI,s en staq en Yolk.
Zondagtnorg~n' 10 uur.
Daar in 't Heilige L l1nd heb'pen -ze beZondag:l,vond 7, Ultr..
scherming en rust gezocht. In datzelfde '
OOnderd.ag~vol),d 7 u.ur.
GEVESTIGD
land 'waar uit.geweken en. berooide
Zondagschool 8.30' v.m.
Israelleten~en thuls hopen te vindet;. ~n t S. Cullen Eli.sabethpark 7, A. P.v~'11J Gogh
datzelfde Pale~tina waar Jezus Chnstus '. Semarangweg No. 10, Th. M. .s,ahl.l.~2h." Ln.
Maleiscne Diensten.
zijn grooteu angst 'heen gekend in den, Ba!adel No.2, na 1/3/'37 Mat~a~1l1anweg No.
' ;'. .'.' .' '.' Hi' '. '. 153, P. M. van de V€ewey ~omngspl. West
Zondagmlddag 5 uur._
hof van Oe thsemaI}..e, ,waar . J gewo~s- 4.
Dlnsdagavon~ 6.30 u,ut.
tel4 heeft . ,met. ,~ijn' Vad,er lh~ ... de, he- ".,
'"
". '.
Vrijdugavond 6.30 uur.
..........ZiAaii\liiil.&iiIf:
roelen. Daal,' heeft Zijn bede geklonken: ~~~~J
~!.!!:~.~m;:!1I'DtI!!'! !!!~~~~~~~~
"Val1er la~t dezen drinkf#ket. aan, ,Mi~'
DEPOK
voor,bijgaan, doch lliet l\1i~n wil, ma~r,
UW wil geschiede". De bittere drin'~b.e--:
dang -iambettus 296
ker is niet vool'bijge.gaan, ~on niet vo~r
Hollandsche Dienst.
bij~aan.'t W1a~ ,de, wit des. Vaders, Aat
Zondagmorgen
7.30 uur.
hij geledigQ zou worden tot den laatOnmenschelljken: angst heeft CQr~:?:"
tus uan het kl'uLs op Golgotha doen
uitroepen: ,JVader, waarom hebt Gil
Mij verlaten?" ,

,..

,-

I

I.

Ee
e ch l"dt d'k "I 't eel t ,I .' Met ingang van 16 Juni 1937 e-ervol ontn ~. n~.. . l~
t .WIJ ;~.; :m."~ . heven van. hare. terbeschikkingstelling van
Door t lijden, dat hlj vreest en dat de provinc1e West-Java mevr. A. C. CHEniet op I<omt dagen. !UEX, gouvernementsarts I.>ij den Ul€Llst
ZQQ heeft hij meer te dra!7en dan del' Volksgez~ndheid...
I
. '
o
,.
Wegens llchamelljke ongeschiktlleld, op
God te dragen geeft. verzoeK, eervol uit 's Laifds dienst ontslag-en
Het leed, dat is, dl'ukt nlet zoo lllej. dr, TH. W. J. VAN MARLE.
z\yaar
..
Als vrees voor allerlel: gevaar.. "..
In- en Uitvcerr. en Accijnzen

sten druppel.

I
I

.~

Dan

"
Ccrelol"lne'erde
Kerk

•.

'Ma.l --12 M. Singapore en Belawan-Deli ; overscheep aldaar
naar Lho-Seumawe, SigU, Sabang en Olehleh;
alsmede naar Langsa
Both
Ma.l -12 M. Java's Zuidkust
Kldoel
Ma, 1. . :. . ,. 5 N. -Oosthaven en Merak
Speelman
01.', 2 ~ 4 N. semara,ng,'Soerabaia. ?oelelen'g en Makasser,
overscheep aldaar naar de.' Molukken
Ophir
Wo.3 -:-3 V. van Pasal'~Ikan (4 N. van Tg.~Priok) naar Ka'.
,_ Ilarida, Oosthaven en Kota-Agoeng
l\'Iajang
Wo. 3 -,8, V" T~ndJong-Pandall en Pontianak
'I'osart
WO.3 ---i.12: M.l'4~.uriti\lS, Lourenco Marques, Durban, East- London, Port_-Eli,~abeth, 'Mossel B.ay en Kaapstad;
overscheep Durban. naar Buenos Aires, Montevideo, Santos, Rio de Janeiro, Bahia en Pernam; buco
.
Boggeveen
Wo.3 -12 M.Cheribon, Semarang en Soerabaja Van der Hagen
, Woo 3 ~. cQ N. Palernbang en Pladjce
.
' MelchIor 'I'reub
, Woo 3 --' 5 N. BenkoeIen, Padang en Sibolga; overscheep Padang naar Noordelijker gelegen havens
.
Van Waerwijck
Do. 4.. -12 M. OherlbonvBemarang en Soerabaja
P~'Sir
Do. 4 - 5 N. 00'3thaven en Mel'ak
Va.n Goens
Vr.' 5 - 9 V. Tall'djong-Pandan, Bankahavens, Riouw en Singapor'e
De \Veert
Za. 6 -12 M. Toboa1f, 'Muntok, Palembang en Sei-Gerong;
ovel'scQeep Palembang naar Moeara-~'aba, Djambi
en K1oeala:..Toengkal
Gen. v. Swietell
Za. 6 - 4 N. Muntok, Singapore en Belawan-Deli op ten Noort
TELEFOONNUMPAeBAGE: WI. 383. Bt. 612. Tpk. 323
•
. VRACHT = Bt. 611 - Tpk, 321
MERS V.QOR • '
"INLlCHTINOEN: Welwvreden No. 1800,
toestel 54.
.
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.
Zoo 28-:-1~ M. S<emu'm;lg
G,en. v. Bwieten
ZOo 2!.t- 4N. Semarange~ Soerabaja; met overscheep aldaar
,
naar Oost-Borneo, Bali en Lombok op 'ten Noort

t'

Om

'Daar staat plotseling \:~or mij het b'ijbelwoord; \VIe zijn .tev~n. zal willen .~
houden, 'zal het verliezen en \Vie zijn
leven wll verliezen om Mijnentwil, 'zul
0
het behouden.
Volksgezondheid
Het kOlllt dus hierqp. ne~r, da~ alle
,
angst nuttelQos' is. Nlet alleen nl,1tteloos
' Belast ,m,et de waarneming del' betrekkmg
l"
.';
van adm1l11strateur 3de k1. en geplaatst 01j
maar OQk. sch~<iehJk. Nlc()laas Be~ts zel het krankzinnigengesticht te Buitenzorg ae
het r~eds in zljn gedichtje :
l Vid.'·~ a,.dministrateur .3de kIasse E. J .. VAN
i

u, 'KathoIieke Kerk
' .. ,

. -----~-_._~. _~"_II!.

- .!±!Z.

. . ¥A~·RT.

ttouandscne IJ{etist.

brengt.
De psychlaters van dezen tijd helbben
speclaal sb.il#e gemaakt over 'dell a,ri.gst

Wezijn. dankbaar, dat er psychiaters
zijn. -Door hlUl behandelingen invloed
zijn zeer zeker de zieJ{elijke; ~itw:~ssen
van den angst ,mindel' geworden, maar....
de angst 13 gebleven ~n hijzal bliJven,
zoolang we !even. l{et is immers naJuurlijk, dat we niet al onze khlCht \vaken
voor eigen l,ev'en e.n vOQ,r 't leven. V:;l.Il.
hen, die OIlS lief. zijn. Wanneer~r dan
kans van verliezen ,(li'eigt~ KQrnt
angst.

"

Zondag, 28 Februari

tot .wanhoop

vau het kind. Zij vertellen ons dat 1~
qer kJnd zijn angst-pertode rnoet door-,
lnlak~n. Wlanneer ouders. constateeren,
dall hun bal~y Heenkennlg" gaat worden,
omdat hi} of zijt huilt bij nadertng van
een vreemde, dan is daar mtsschten ail
oribeWust '<le angst voor hetonbekende.
En straks, wanneer bal)y kleuter 1,3
geworden, 11an ikonlt daar de an~s.t yooi\
het donker, voor het atleen-zljn, VOOl- de
verlatenheld.
Wa.t is en wat wovdt er ~Og, ve,el kwaad
bedrexen door opvoo:lers, di~ bil wijze
van straf 't kind opsluiten in' een donkere }{a~t of Ikeldel', die .'t dl'eigeh met
d'en boeman, die 't vertel~en van spo~n, bQOze geesten en heksen, kortom,
die dui~end angst-en opwekken in een
kln<l'erza:a"t :
Bange, ~ngstlge ki:q.de.ren, ze, zijn.,~~
leglo. 'Missc.hlell inonze naa.st~omge
ving, misschien in ons 'eigell' 1,lui~ 't Is
een moeil.i}ke, zwa,re hiak eeu' angstig
kind te genezen .van zijn angst. Vooral
voor ons, menschen
Va.ll een angstaanjagenden tiJd. yoor o'ns ,niens<;:lP.ep,
die zPJf in de engte gedteven worden.
Wie verlost ons van de'n angst?

Gemeente

BATAVIA

.

v~ak

Evaugelischc

(

I _

:0; .N.~. Ko~~~lt~~.!~~k!~a~~~~~tschappii

.,

¥oor den ZOlltlllg

•
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UZULTZIEN

hat, Onderling Loyonsverzekering· genootschap

,

Je OLV[H· van 1819

.
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\

o

--

'
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Kepttaelverzekertnqen

-

, Lljlrenterr -:" Pensioenen - Studie beur zp.n
, Kantoor v09r lndie ; 'Batavi~. Voorrij Zuid

dat U door een Goldberg
bril beter zult zien.
Jj
~: Gaat het om UV( oogen,
" . Ga naar G 0 Id b erg.
NOO~WJJK 21. Batavia-C.
Soerabaja - Djoc]a - Marang.
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3 Md.
5
6
.

~

'

,

1':-

' RL. 3

Sibajak
Kola Tjandi
Enggano

.

3
7

Rl. 3·

.

Johan v, Olden-

N. 3)
10
,

RL. 3
N. 3'

14

Baloerail

RI. 3)

21

Pdlern')ang

Rl. 2)
N. 3

Po eleu Ro~bj~h N.

13

Blitar

14

Saleier.

17
20

Chr. Huygens

24

De mpo

27

Silo~bcndo

1

Poelau Bras

N. 2· 2,4
tN. 3\

27
28

28

Bintang

Rl. 3,
RL. 3.
N. 3,

31

Soekaboemi

Rl, 2

Rl. 3)

Kedoe
Jolian de
M~j,

1

5

Moena

"

:

I'

"

N. 2\
N. 3)

barnevelt

2)

10

Poelau laut

Rl.' 3\

Apr. Kola Gede

Witr

N.

2)

Tarakan

N. 3)

lndrapoera

RL. 3)
,{

.
I

2) via Genua

"

•
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...,

3) via Marseille•
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Tootal's kreukwerende
ROBIA. stoffen .komen elk jaar uit in
een uitgebreide sorteering van de meest
'origineele kleuren en dessi~. Toiletten
van ROBIA blijv'enkreukloos zitten en
behoeven 'nie~ telkens ge.streken te wor•
.:) den, even ullhanqen" is voldoenda om de
japon frisch en. nieuw te doen blijven.

4q33

Theater

t-

.r

.

. Ccncerten

.

P,lls',.90

'; Uitgave G. Kolff &CO.

Golf

Tooto.l's RNTICRE ASE

Tcezending

== -i

.
Mir~eraflHh1(!en

..

G4ragen

, ,
:f

_C·UCr• •

!W'aDIIsW,t--

T

0

F

F ,f,:

Krenkioerende stof

N

(..'au

- ,.

1'00 Til L met de bekende TOOTIIL-GIIRANTIE

, Tegenover de KlIrgarten

.

\

R () III J1 is een

Voornaant Pamlllehotel>

huh, (Jatagen .'
Geopend van 21 Maart tot elnde October jc)ll
in
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OVER DE GEHEELE WE~ELD, RUDEN MEER--MENS(HE~/OP, GOODYEAR·BANDEN DAN, OP EENIG AND.ER FABRIKAAT
V00R NED ERLA NDSCH-I NDIE VERVAAR0IG0'1 N G00DYE AR'S EIGEN' FABRIE K TE, BUITENZ0RG
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De "~-3" All-Weather. van Goodyear Is ee~ ate -plaate ontworpen ten dienste van velligheld
prachtige band. Maar zUn voorkomen Is van
en .zulnlqheld,' Het g~eft U mee." 8lipvl'ije
vee I meer beteekenls dan een goed ulterlUFt
kltometers -~ gemldde.ld 43% meer, zooals dui..
aileen. Dio groote, robuste, dleplnqesnedenzenden ,gebrulkers .getuigen.
, blokken in hat MIDDEN van het LOOPVLAK
En de exclusleve Buper-twlst-Oord-conetructle
(Copter -Traction) zUn daar ontworpen om, de
van den "G·~", geeft de" g.'ootat mogelijke
grootst mQgclijke grUpkracht
REMVER..,
beecherrnlnq tegen de onberekanbare qevolqen
MOQEN to gaven.
van, pannes.
De bultenoewoon vaste greep van den "G-3" , Inderdaad ~ de "G-3'" Is een prachtigo band.
Is aanqetcvnddoor 8400 proetnemlnqen, welke
Maar zUna PRESTATIES, hebben belangrijk
bewezen dat hU auto's het sn4!lst tot stilstand . meer dan zUn uiterlUk el' toe bUgedragen, dnt ~
brengt -- en andere nieuwe banden 14 tot 19% . dlt 'de mees! gebruikte band ter wereid ia. g
::::=
verder DOORSLIPPEN na het aanzetten van
Q 0 0 0 YEA R FIE T S BAND E N _
\i\
":2.
de remmen.
.
PRIMA
KWALITEI,·
TOT
LAOEN
1\
\hbi,_
·Het breeder, platter, zwaarder loopvlak. van
PRIJ,S
~--..~--_
...................-.;:
den "0..3", .zoo moot als het Is, 'ls In de ~er-

en

,,-., .

.\
"

.

~

DE O? 1 NA' BESTE

,' .
.:

- . 140//0 VEROER
BAND SLIPT
DOOR
DE OP 2 NA OESTE

BtUJD

18 %

VERDER

'D'rOP'3N-A BE STE

\

\_QEMAAI<r IN N'EDEBLBNO~OH-INDI_~ V20R NEDER~AND~QI-S-I~~OI~
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~AND 19 %

VEROl:R

- uianneer Uw banden
ajsereden zijn, litem

.dan

ON~1IDDELL1JK

nieuuie Goodyears.
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ES£LL

Den Paus te krljgen waren. Deze motlveerlng werd
afdoende bestreden ,door de heeren 'VerDe stem -ls duidehjk hoorbaar, Wij bOOlP, Kerstens, pe ,Hoog en van KesteIulsteren, eerst naar het latijn, dan naar reno De heer de )Hoog noernde o.m. deze
motiveering tragisch-komisch, daar bij
de vertalingen: in Engelsch len Spaansch. practlsch ieder salarlspell, zooals hij volDen tekst hebt ge inmiddels wei via te- komen [ulst (opmerkte, nog gegadlgden
legrammen vernomen. Het woord van gevonden worden.
:
den Paus vertolkte de bezorgheid van
den doodzieken vader, om een verren
QelJkkig komt er althans voor bezoon, die H~ql' zeer aan het har.t Ugt. paalde functies in de sulkerlndustrle
Het gaf aan dien verren zoon den vader- een betere verhoudlng In vraag en aanDaar komt aij. Op eel} .wag~n, .door lijken zegen.
I
bod. Het is echter wel duidelijk dat, als
p~le:st~rs voortbewogen, s~~at de gouden
De volksdevotle gaf aan het veld een de Regeering, die het algemeen belang'
remonstrans met het .i\llerhQlUgst~, door sprooklesachtlg etrect, toen op een ge- .meer "~n het bijzonder tot rtchtsnoer
een knlelenden prtester voor omvallen .geven oogenbljk het verzoek weerklonk : kiest, bij de bepal1ng van 'de arbeidsbeschut met de handen. In een bldstoel steek nu d~::kaarsen aan! Overal ont- voorwaarden der ambtenaren op deze
.
"
token de QJ:~p.jebloemen op het kulsche wijze vraag en aanbod in het geding
kntelt of ~i~
het was een .lange to~h! was. Met dulzenden en duizenden wie- brengt, de kans .groot moet worden ge- de kardlnaal-Iegaat, Boven den W~ gelden .ze ,pp den koelen avondwind en acht dat dlt in de partlculiere bedrijgen houden m,annen een wi~sat!fnen, kll~k~e~ v~,~~nd~liilt tegen de nteuwsgle- ven ll~g In .sterkere mate geschledt en
dat dus ook hler toezicht van de zijde
baldakiin met het randschrlft Sa~ctus,: I:~g ~o~rell~~ ~terren.
der Overheld gewenscht Is. '
sanctus, ~anctus. Ais deze' ~egewagen
, ,": '
f
De I,{ardin,aal
met het Allerheiligste voorbijtrekt,
In het b.ijzonder geldt 'dit voor de teknlelt het yolk eerbiedig neer. :pan~$iaalt
Npg ev~n..sprak de kardinaal-legaat, w~rkstelUng van tijdelijke werkkt"achde k,ardin~al van den wagen en 4),.aagt kort, want' Hi] voelde hoe vermoeid het ten. 'In de.n Volksraad is 'l;>ij de ~h~n
eigenh~ndig den Liefde 'Koningf~'naar yolk ma~'st .Zijll. l'oen ZO~lg mep voor het d'eling van de Plantersregelillg o.m. door
den Heer Blaauw op dit euvel gewezen
laatst het ze,geJ;ied yap {\\t ,congres :
het Altaar.
'1.
en oolt al ,heef,t de Regeeri,ng bezwaf~
re.n tegen de minimu,m c9ntractsduur
Venid, pu~b~os (leI Ori.ente
Benedictus qui venit in nomine Doroini.
van '1 jaar, den proo.ftijd van 3 ~~an
Naciones todas, venid.
Onmiddellijk achter den wagen voIgt de
d~n inbeffre,pen, 'zoo acpten \vij het toch
Y en abrazo de fe ardiente
vice-president van de Pbilippijnen.
zeer gew~nscht dat voor continue beA Dois 'Hostia bendeeld.
I
drij,ven, .zooals d~ stlikerindustrie geduAls het AIlerheiligste op het Altaar is
Met dezen .w~rktroep tot ,aHe .vQlkeren reild.e eell pe.rlode van het jaar'ls, bijaangekomen, wordt door aIle aanwezigen van het Oosten om de Eucharisten Ko- zondere be.langstelling aan qit vraaghet 'rantum Ergo gezongen. Voor het ning eere en dank te brengen ll\et het stuk word.t .gew~id.
laatst ontvang~~ we .d~n ,zegen. Qe kar- ge\nal van vuU'rpijl~n en kanonschoten,
d\naf\l bi~t vQ9r ~n .het v,ollt ,~ntwoordt·: met het gej~ich, ~at eindelijk, eindeliJk
Op de laatste Jaarve~gaciering v~n
Oe~eg~nd'.zlj ,(Jod! G.ezegend ~ij Gp-d,ln uit het Philippijnsche yolk losbrak, toen den N.I.P.B. is teleurstellmg uitgesp,r?h,~t AllerheiUgste ~crament enz.
't op heel str~ng v~rzoek zich gedurende ken over de vastgest~lde begrenzing 'lIi
de vorlge dagen van dit gejuich - dat de a.anspraken ~p bUJ..tenl~nQsch verlot.
stUte men vreesde om zijn sP9ntanc~teit, die . De hi~r .ve.nl1elde b.ezwar~n geld en ook
dikw~jls geen 'gre.nz~n kent .-' had ~nt- in onzen ~r1ng. JWij zullen ~aar~e in
De Paus zal spreken. M~n .wacht in hou..cten, ,met het laeie~ van·scheeps.roe- sa.menwerkmg met deze organlsatle er
spanning. Ik kijk om me heen en pers en den zegezang aal1 ~ing Christus naar strev,e)} r~delijker ~r~nzen v.ast~~e dit ,vollt; ,Zipoals het hier zwij- is het Eucharistlsche Congres van Ma- gesteld te krijgen.
gend ligt neergeknie11. in aanbld- nHla pesloJen. I
"
qing ivan ~ij~ ,GQct. Ilt .~le nit xolk',
Ile.t sa.lalis-s.che,l,ll~
zOQa,ls het vroom en ingetogen zUn God
Een fees,t. yap een k~tpolie~ Yolk, ~en
heert lflten voorbijtre~ken. 11< zie dit Yolk, fee.at va,n de kathol,ieke wereld, een fee&t
De npodtoe~tand waarjJ;l de s\lik,er..
zQOals het dagen en dagen lang aaneen van intense godsv,rucnt, een fe~st van
Ood eerherste1 heert gebracht voor de he~nleuwd ~wijs van ,gelPQf en trouw, ind.ustrle In de afgeloopen Jaren .is koverguizingen, die het mo~erne. ,westen een feest van kleuren en 'Zou...... eell tnen t~ ve.rk~ereu, heert ertge geleid dat
hem heeft aangedaan; Ut zie dit vo.1k, door jenl door, eerl unlverseel, een blij en he.t pestaande ~Igemeene s,alarlsschezooals het in dl~penJ' ootmoed tot Hem is julchend feest van de KatboHeke kerk. ma vO,or de op ,de bij den J.S.W.l3. aangeslot.en fabrieken werkzaam zijnde gegekomep, itt. zie dit yolk zooals het neerZij, die er geweest zijn, zulleu er lan.g
emplpyeerden tijdelijk buiten werld~g
knielt om het,. woord te hooren van en verrukt van getuigen.
werd gesteld.

;Rond :hetEueharistisch
.'

.

:De· groote Feestdag
.
.

Pontificale
,~Ue

Mis vol luister

parochles tiel' fltilippijllf1f" (oeges.trQOllltl

,

I-

brom der domklokke uit den dom? Er

INDRUKWEKKEND SLOT

is in Manilla geen sprake van deze
donkere klinkers, verbonden door nog
somberder consonnanten. Alles julcht,
GllZen specialen verslaggever
als ik tegen vieren over de groote Demeyboulevard wandel, een juweel van
Er is een gezang in 4e vele gebeden een weg, omlolUtperd', in het midden
de~ Katholieke' Kerk:
,geschelden door grasperken, zich sUngerend J~n~s, de havep, wa~r (Ie
Haec Dies
dit is de dag! Inde;r- silhpuetten V;ln Amerikaan~h~ slagschedaad. Dit is de dag der vreugden. 'We pen de wereld. van buiten, de wereld
hebben nu drie dagen gebeden, stH en van wraak en wederzijdsch wantroulQuwmoedig. We zijn tot Christu,s, te- wen vertolken. Maar in de menschen,
ruggekeerd of nog dichter tot Hem ge- ,1ie In dlchte qrommen langs dien feeskomen. Nu vieren we feest. We halen telijk versierden hierweg staan juicht,
bet schoonste, het rijkste te voorschijn. het. Uit ~e !uldsprekers klin}{en de
We yr!lgen la...ap God, dat Uij de stral~n "llcht~ k~~urgespelen van den peinzer
~an zijn zon pJ~t zal laten verdu!stere~ Cesar Franck"
afgewi.~s~ld door " rell<!pqr ,YV0lken. W,e hebben er gr~!lg ~e gieuse lieder~n. ,Ve Is.lokJ,{en luidell helhitte voor over. We drommen met' der ,~n ,vrooJijk, i~l .}<.w:~tep. .en quinten.
drommen naar het veld. W~ zijn er: Uet yolk st~at wachtend op zich ze.lf.
de vrQuwen, ,q.e mannen, de ,kJnderen. Het 'zal zlchzelf zien vool~bijtrekken in
Tel' ze maafl op. Het gaat nUl ver over de jeugd,' de ma~gden, de m,oeders en
bet half mlli!!:>ep, want dezen Zondag vaders, de wij$h~ld en het prlesterdom.
zijn aIle parochies van de Phll~ppijnen Het yolk der Philippijnen trekt vandaag
le.eg~stroolll:~. ,Er wo~dt wa~rsch~jnlijk in processle l~ngs pet yolk der PhUipnergens in de oml1ggende dorpen een pijnen., Zij die kijken, zij die trekken
it .Mis opgedragen, omd'at prlest~r en willen :b~iden Jezus Christus. eeren.
Yolk, met trein en autobus uaar de Da,arom zijn ze m,et honderddulzenden
hoofdstad zijn gekomen.
opgekomen om den langen p'roce~ie
weg te gaan.tpaarom zijn ze met honDe kerk viert feest, zooals alleen de derdduizenden gekomen om dien langen
Katholieke Kerk dit kan.
proeessieweg te stoffeeren.
van

~

,

I

Deze feestdag wordt begonnen met
een Heilige ,Mis. Een Pontificale Helllge Mis~ dat wll zeggen, dat de Katbol1eke Kerk op dezen dag al! dell luister, dle
God den mensch heef~ geschmtken,
~U,e n s t b a a r maakt ~l1; de allerfeestQlij~te, allerplechtigste herdenking van
bet ,ZallgmaKenl1. Lijden.

,f

Het Is donk<er geworden, zeven uur.
We zljn inmiddels op he,t terrein van het
congres gekomen. We hobben er nog een
pfaats gev.ondeu, als we van den hoogen'
perstoren eerst een I1lik hebben geworpen over den onafzlenba-ren cirkel van
menschen. 'We schatten, 'we berekenen.
Er is geen schattel1, geen berekenen aau.
Vorm ,U zeIt leen idee. Een cirkel van
twee kilometer in 't rond gevuld met toeschouwers. Voeg daarbij de vijfdubbele
pivieren ter iV(eerszijden van den langen
processieweg. Voeg daarbij de eigel1lijke
processiegangers, die meer dan twee
volle uren acht bij acht voorbij zijn getrokken: Ik -laat aan U het g'etal van de
hoofdsom. Ik total1seer zeIf: alles wat
tien centimes bezat om ~eJt kaartje na"ar
Manllla te nemen is in Manilla. Alles
wat in Manilla is, staat langs den weg
o.f trekt lal1gs den weg. Ik to'taliseer : het
katholieke volk der Katholieke Philippijnen is h.ier volledig vertegenwoordigd.

, In den 'brandenden morgen was het
:{"unetapark \lre~ en uren voor den aan~~ng van de PontiflGale HQ9gmls vol.
Oewoon vol, zooals e~n flescll vol is, tot
~a~ ,den rand en er iets bc;>ven.

Er werd strlkt de hand gel10ucten aan
de 'uitgereik~e.kaarten. Rond de ,honcterdentlenduizend zitplaatsen &toIMie~
in' 'Wijden cirkel allen, d\e behoe,fte hadden aanwezlg te zij,n. De fotpgraJen
werden zoqde,r uitzondering teruggeAQ"den van het platform. Dit droeg
nlet weinig Qij tot de gloote ingetogenbeld, waarn;lede de 'Hellige Mis ,door
alien werd Ibijgewoontl. De 1\l~1sprekers
w~rkten uitnemend, zoodat m~n o,veI,"~l
op het veld, de gebeden en gezangen
w~rd voor woord kon volg~n. Terwijl
de Kardinaal-Lega~t zich kleedde met
de Mlsgewaden zong het doov Sacerdotes Oomini, in de zesstemmige compositie van Oreste Ravanello. Da,arna
voerde het met groote ~uiv,erhei'd van
toon en religieuze toewijding uit de mis
voor drle stem~en en \{oor van ~fi
ceo
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Werknemers In

de

Ook ,het aestuur van den J.S.W,B. e.r1933
d j
.
tut 1935 de bijzondere 'waarde van <lit
s,~hema en deelt mooe, alvorens tot
sch.or~i.ng van nat :schema te zijn overgegaau, er.nsqg de mo,gelijkheid overwogen te hebben van invoerlng van een
nieuw, me~r aan de veranderde ,tljden
aangepa&t schema, mede' omdat de zeer
belangr.ijke unifol"miteit In de salarieerin~ dan nie.t verloren zou g~an.
'

~ent tn ,zijn ,verslag over e aren

suiker

Beschermende over,b.eidsregelingen urgent
" ,f. ~ ~ '_ '

,

"

Opellitigsrede

vai" J. 11•.BIllit

"'l,h _ "1''-1'.

•

in jluh'vergader;llg' vall

den Sltikel'bolld ':",

Wij meenen

.Verplichte verzekerlng
Dertlg jaren heett onze vereenlging
er naar gestreefd soclale beschermlng
voor den werknemer te verkrijgen en
het is nlet te bout, aan te nemen dat
door de ondervlnding van de laatste 6
jaren de werknemer bepaalde offers
voor een grootere veiligheid in zijn 'be...
staan meer noodzakelijk acht dan zulks
voorheen bij hem het geval was. Men
kan er nu weI van doordrongen zijn
da t, zoo er Ioglsche voorzleningen voor
de zorgen die zich voordoen bij over-,
lijden, ztekte, ouderdom en I werkloos- ':
held getroffen kunnen worden, deze
voorzieningen gedurende de arbeldsperiode van den mensch geregeld moeten
zijI). .Het Is (,iit begtnsel <;tat ten grond-;
slag ligt aan de sociale wetgevlng, zoo-:
als deze in meerdere landen. is Ingevoerd. Het is dit begtnsel dat de hoek- ':
steen vormt 'van de inzlchten en be-'
stuursdaden van den Amerlkaanschen :
President Roosevelt.
De
maatschappelijKe
toestanden'
voortvloelende uit overlijden, zlekte ouderdom en werkloosheid' moeten niet met
wUlekeurige inaatregelen verbeterd worden. De grondprob,lemen van deze toe-standen kunnen slechts doelmatig door
verzekering worden opgelost. Terwille
van e~n eigen gezonde cQnstructie. heert;
de staat er- belang bij dat voor deze
zaken regelingen tot stand komen,
waarvoor dan, waar mogelijk, offers
van 'werkgevers en In vele gevallen ook
van werknemers gevraagd mogen worden.
I
De verpl1chte verzekering ,zet derhalve den zedelijken plicht, om voor den
ouden dag enz. te ~orgen, die op een
ieder, ook op den arbelder rust,' om in
een wettelijken plicht en is ook op dezen grond moreel'verdedigbaar. I
Ree~~ mee,rde.r~ 9,~derwer'p~~ va~

I

,

so~.i{a.1e w~tg~Y!l'g'

zijl) pij d,e .Rege~ring i~ ee~ pleer 9t,
minder stadium van v90r1)ereldi~g. ~90
kan de indiening bij den Volksraad van
e.el) Qngevallenwet Qit jaar v~rwac.l#t
worde.n, tenviJI :;ta;n de totstan~ko11).h)J~
V:~n e~n verplichte ~"'s1ge,nsyerzeke
ring v<>or parti~u~\ere Vle~knemers ,~n"
e.ep ve,rpllc{1te werkJoos1).eidsv~rze,~~r~ng
gearpeid wordt.
!
Een zeer recente mededeeling v~n ~1-:
nlster ColiJ·n, gedaan in e Kam,erzjt-i
'
""
,
tlng van 16 Februari j.l.; n.l. dat .~~
spciale wetgeving van Indie ~r ondan~$.
de zware jm,:en goed voors~~at~ heeJt
naa...r w~j vertrouwen een re~ele pet,eekenis. ,De gewijz~~4-,~, m~at~cl)~ppelij,k~1
verI:1oudingen maken. i\\e,e~9:an vJ;~oeget
de t,qtstandkoml~g van spclale Y95>rZ!~ning~n l1oo~za~elijk.
'
A,

I

de opmerklng te mowij staan w.ell1cht In het begin van:
nil de suikedndus- e~n per1od~ wiil$uin meerQ.ere b~<!r,~,v~n,
trie ,dppr de ,Eegeering b~sche(md, z~j laten. wij hopen ook de sulkerln~\l~tr,ie,
het 9P s~rk il1gekroll1P~n 'Wijze weer winstep' ,ma~en. Win&ten .die Q91(~ naar
lets me,~r zekerheld van bestaan ver- wij 'vertl'Qllwen, de wer~ell\ers ten goe ..
~xijgt, deze zekerheid van bestaan ,ook d~ zull.~n ~omen. Wij ~ij~ UU v,an meeo.te,nt tep goed,e te komen aan de werk- ming dat (Ie wer~gever~ m;la~sch~ppe
nemers Jp ,deze industrl~, <?pdat de ge- mk v~rdienst~lijk ~,ullen h,,~del~n in-.
Innp19,Yeerden met hun gezin, rekenlng (Ue)) zij de totstandkomil1g van m~at
nouctende m~t de economlsche omstan- regel~n .helpen pevorderen, waflr~Qpr
digheden, op no.rmale wijze l<unnen altpans een dee I .di.er ge.l(Ie~ ,door ,de
vaor:tbestaa;n. ',Wij zijn ~vreesd qat er werkne:mers op l.~gls~he wijze bes~e,e~ z~l
Qnite.t:n~mers zij'n die he.t motief van wo~den aan b.l1Jvende . persoonhjk.e en
den noodtoestand ten eeuwigen dage! gezms-voqrzienmgen. D\t verzo~k w~rdt
zuilen willen doen gelden.
te~ ;volle gemotiveer~ ct~~r den hulpe,Ioozen toestand waarm velen, die redeEen sahv.:isschema q:J:a~gt er zeer veel lijk goede, ja zeUs zeer goede v~r<U~n...
toe bij om aan den werknemer een sten hebben genoten nu verkeeren. ~p
Ieph~sposiJie te verschaffen welke, hij vele gevalleIll zou een' .verplichte ~inl
nimmer door een \ndividue~le loonbe- mUnlvporziening slechts leen jrjlct!e y~n
p~ling ~al }{nnnen p~reiken. Bii de In. hun ~nkomsten gevraagd nebbe!l.
Spr. ell1digde hierna. zijn rede met
div:lpueel~ Ip9nb~p~1!l1g .worden cte eco~
~QmisGhe factQ.r~'p ~ie ,voor de bepaUng den wenscn, dat die doelstellingen,
v~n ,J;1~t .lopp redelijJ;t In het gedin,g mo- vallende In het kader van het algemeen
ge'n komen, ,vertroebeld door andere belang: ,verwezenlijkt mogen worden,
f~GtQr~l1 . die ,da~r, bij een rechtvaardlge lliet alleen tot het welzijn del' sUike~
op.vatting .van .de~ 100nbepaUng, buiten geemployeerden, maar tot het welzijn
van de geheele samenleving.
llwe~~n p'1~lv~n.
;
QUS

g~n .ver.oorloven dat,

Heden is de dertigste Jaal'vergadering van den Suikerbond te Madioen geopend met een rede Van den
Bondsvoorzitter J. H. Smit over d,e
de positle van den Europeeschen
particulieren werknemer in Indic,
en wij ontleenen aan deze rede het
volgende:

v~n ,pri~air

belang, «l;lt de d:aaruit
voortkomeil,de verhoudingen., wa~r nQodig en mo~elijk, bevelll&,~ Worden.

15e Ibehoefte aan dergelijke regelingen
is ln0g weI grooter dan 30 jaar geleEindeloos, eindeloos trekken o.e prlesct~n, Qmdat <de kan~ om door arbeid zeIt
ters, de seminaristen, de studenteru'vQorin, zijn leveuronderhoud te \voor~ien .in
bij: Het wordt zeven l,lur, het wprdt
den loop iller tijge~ e,erder ~l.~iner I';l~n
acht uur. Dan komen de groote oogengrooter is 'gew'prden, Qmd~t, ook al tre~dt
blikken. De oogenblikkeu, die ik thans
in deze een ~e~uk!<ige v,erpet~ring \n,
In de 30 jaren die s~d.el;t .de oprtc}l- op meerdere [punt,en het aanbod van
ohder hoogdruk, vlak na de plechtighe..
den, in een smoor heete kamer, tus- ting van on~e v~re.el1iging v~r:loopen w~rkluachte,n de v(,a~g )laar werkkrachscheu, het gekna~ van vuurwerk en het zijn, is er in qe ~rbeids- en lev~nsvo9.r ten nog belangrijk overtreft.
dwingend roepen der vertrekkeThde ,w~ardep van den Europ~eschen werkbooten, aan U moet vertolken. Het neme,r ,verbetering geJtom~n, dOOh prinVraag en aan~od
oogenblik dat twee-en-zestig vlaggen cipieel is er bij~qnder weinig gewijzigd.
de naties vertolken, ,die hier aan Je- Dit heeft tP,t ge.volg.d~t die arbeids- en
D~t de lvrees ~iet.9ngegrcmd 'is dat de
zus Christus er ~ijn Katholieke Kerk, le,v~nsvoorwaar~en te veel afhankelijk werkgeve'r bij de bepaling van de arDe .'9 issc hop .va'n qavannah, Georgia, hulde, en trouwe komen betulgen. Het zijn van het per,soQnlij~ lpzlcht van den ~~i;l;>v_09r,wa~rden zi~h te' veel pal late!1
hleldJ e'en korte taespraak naar aanlel- oogenblik, dat dlezelfde naties in hu!} werkgev~r, te vee! afhankel.ijk zijn van lelge~ door ~~n st~nd van vraag e~ aan~~ng v~n het bekende verhaal ui~ ,het afvaardiging langs pns trekken. Voor- de omstan~:ligheden .wa~rin een 'bedrijf bQd van la.v.beids~racht~n kan ,zeUs blijit. Evangelie yan Sint r,.uc~s (XVI,II), eerst de falangistas, de aan de spaan- verkeert.
ken uit leen 'recente 'Regeeringsverklawaadn 'de blinde· tot de 9mstanders sche fasclsten moreel verbonden hier
ring in den Volksraad, ,waarbij €en bevraagt: wat 'is er .toc,h aa.l~ de h~nd? woonachtige 'Spanjaarden met !'iun
Uiteraard zuBen deze factoren im- paald salarispeil gef\1otiveerd !Werd ,door
Va,nw'\la r ~i d~t ,volk? Vleet g~ dat niet, driedu1bbele vaallQeldragers, die de ou- mer vaSl grooten invloed 'plijven, doch het feit dat ~p dit ,salaris :w~l kracht.en
antwo~dt ~en h,em : Jezus van Nazareth de Spaansche vlag, Ide fascistenvlag en het is niet juist dat deze factoren, een~.<?utt yoorb~J ! D~n ,ro-ept .d~ @.sdeelde: de paus~,lij\{e vlag voor zicn uit dragen. zijdig beoordeeld, de aIleen ~aatgeven
J~zu.s van N,~zara~h, h.eb .medeliJden met Onder het bidden van Onze Vaders en de factoren kunnen zijn. Ook de werk1?~j ..¥e,n \wH ,hen~ ter\lg~o~,de,n, ~oc1) de Weesgegroeten terwijl de tiel~tallen (nemer moet 'bij de bepaling van de ar~.ali~maker wordt ge~roffe,n d.Qor de her- r kleurrijke banieren der vereenigiRgen I beidsvoorwaarden zij,n meening ,tot ulhaalde l)ed,e en spreekt ; T;w gelool hee,It zich scharen rond het altaar, waar witte. ting ~unnen doen komen en naar gelang
':l ~er€Gl ! '
gardenia's geuren tusschen ·de kaarsen, de motieven, die de ,werknert{er en ~n.het
schrijden de naties in hun pelgrims aan 'bijzonder zljn organisatle 'naar voren
,
'
lJe~ Jtoog~epunt ons voorbiJ. Portugal, Belgic, China, N e-I brengt, moet aan die meening wa~rde
.
d e r I and e n k 0 I 0 lli i c n, Frank- en uit de .regeling der arbeldsvoorwaar, ~jt<;leI},s de l,ange re,eks ge,b:e den van de tijk, tsauvez, sauvez la France, au nom I den blijkende waardeering .worden toe-,
Offerande z,o.ng ~et k,ooF Or~m,\ls pro du Sacre Coeur). de Duitschers met ha- geke'hd.
' ,
Pontifice nostro, l~ drle-stel:nmig~ cOlf- kenkreuzvlag, Indo China, Italie, Ja-' ,
I?F~i~},e van p';3.pJra~~l. De stllte 4.1e a,a.n pan, Korea, Amerlka. pan v.olgen in.1 Dit nu, heeft ,de practijk zoQwel hier
~~ 1}.~m~e .h,:p~de~Jr~ ~er ~onsec,r,atle nooit elndigerfde r,ijen de verschlllende als elders aangetoond, is niet regelmav(;)Qraf.gh~g ~as. zoo intens, <,la~ .het Qe- klQ..osterkoren, de zonen van Vader tig mogel~jk zonder dat de Ovel'hetd
~,cheid.en ,belletle van den I;llIS? ien iil,a r , Frans, van Dominicus, van Loyola, vrm hier6ij leiding geeft en bepd'alde zaken
d~t d,e ophe~fin.~ van de H. ~ostle voo;r- Alfonsus.
\
.
die nauw samenhangen met de levensafga;at en b:esluit, ondanks den. ver.ren
voorwaarden van de werknemers binaf'sti;md v~n ;de mi,crotoon,' !lalder van
De carmelieten, de Augustijnen, ver- dend regelt.
t.q C1'1 , t,9t ~l~,ep doordrong.
schillende mlssie~enootschappen, w.o:
.
het vele Nederlanders te:lende Mill Hill.
Het Is niet moeihjk aan te toonen dat
A,l~ep kloppel~ zich driema~l! rouw- 'freffend is de groep der Jonge Kru1')- t deze
t~~em~, op de borst en spre~en ll:et den tochters, in hun wit satijnen! mantllla's,
overheidsregeling~n
Pf~ester a~p het a.l.ta,ar: I.~eer 1~ ben Zij hebben iede!s sy~?athie gewonne?, nog practi&ch geheel ontbreke,n en d~
l)let waardlg, q.~~ GIJ tQ~ l11- J ~oll).t~ dO~~ slnds hedenmorgen, tlJdens de pontifl- idee der sociale wet17eving mo~e ~1 -Qef?pFe,e,~ sle,chts eel?- woor 4 ep mljn zlel z,a 'cale Hoogmis, hebben twee van hen aan langstelling hebben de \vetgeving zelf
g,e~9nd w.orden.
~ den
Kardlnaal"Legaat
oorkonden 'is nol)' slechts in ee~ beginstadi'um van
Vool' de velen, dIe in den ochtend n~et ov~rhandlgd voor den H. Vader, waarin i uitvo~ring gekomen.
"
.
,
t~r H. Tat,el zijn genaderd in de verschll- vermeld st~an het millioenen aantall
'.
lende parochie- en klaosterker:k,en, trek- H. Communies, de millioenen aantallen
Ook al dlent erkend te worden
1,{,en de p:iesfers opnieuw ult over het I' kleine verstervingen,. die deze jonge door de bijzondere cons~ructle der 1nwijde veld en dragen het voedsel del'l schildknapen van Chl'1stu~. hebben op- dische maatschappij en door de ult~n
~jeLe}.1 rijk en arm, jong en oud.
gedragen tot het geestehJke heil der derlijke Posltle der ~uropeesche ~nwoPhi"ippijnen.
ners, de totst~ndkoming van Juiste reDe kardinaal zegent, langzaam en
gelingen niet gemakkelijk is, dan nog
plechtig ~et Yolk.
We hebbel.1 getel~. De prinsen der! mag, een uiting van teleursteliing over
De feestelijke hoogmis is afgeloopen.1 Kerk. ,Honder.d en vIJftl~ ge?urperden.. de vorige vorderinge,n die op dit terrein
}iet congreslLed golft over het veld.
Hondetd en ~ljftig prelaten,.. tltu~aire en gemaakt zijn, niet achterwege blijven.
.. ,
effectieve blSschoppen, ZIJ gaan den
V, e~mlge IVad~r, zegent ,de geheele vertegenwoordiger vooraf van Hem, die ,De Europeesche !bevolkingsgra~p in
aarde. '
den Phiatsbekleeder van Cl1ristus op deze Gewesten, men ,zie dit scherp, is
Wat heeft
Vondel
tooh bezield, deze 'aard~ is. Zij zijn den stoet van voor lZijn oostaan practi~~h geheel aan- Terstoud 'na de verOv.~rhlg ,van lUalaga d.-oegen, de nationalisten er zorg voor, alle hQ'O~~n london de $t~d, welke Vall
toen hij dichtte: nu stapt hij' (Paus edelingen van dell' Koning Christus die gewezen op loondienst en dU~ Is het strategisch. belang ':}iju, te bezettell 0111 tegenaanvallen der regeeringstroepell onmogehJk te fmd n. Een m.itraUleUf.
post boven de baai van l\~alaga,
Urbaan) . op 't gebrom, het grof ge- volgen gaat.
\"
voor Idie Europeesche bevolklngsgroep
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Handei en iVJjverl,eld

Hoe lang zal er geldruimte zijn ?
.

Groote belangsfeJling voor Amerikaansch pepser
Cultuu.rbanken

Ook naar 'rubbers is veel vroog
,

met gerlnge belangstelllng voor Nederl.
Handel M)j., wetke echter lets Inzakten
Zoo zal Louden's Hiley-Line"
uit zien, wanneer, over ongeveer een [aar, het vlerde groote ge~ouw aan het Noordelijk .
en van 205% over 202% op 203, sloten. Theems~~mbarkD1ent, -het 'Adolphl-kan toorgebouw (Ilnks) , zal zijn voltooid. Voorts v.l.n.r.: de reeds . bestaande geHandelsbanken varleerden niet beter
bouwen Sh ell-Mex House, Savoy lIotel en Bretten ham House,
dan van 68Yt tot 693,4, sloten 1683,4.

,r.

I

het 'blijkbaar niet al te best. Men' mag
in een oogenbllk van opwinding zlch
voornemen t den kapttaalstroom tegen
te gaan, maar tusschen plannen maken
en ultvoering hleraan geven Is nog een
groot'verschU. Te meer waar het buttenland tracht deze te verhlnderen door
protesten.

Bi\TAVIi\ASCJI BEURSOVERZICII'f

van
onzen Finallcieelen lUedewerker

,

Andere Banken

Electr. Aandeelen markt sloot weer tets tlauwer daar exJavasche Bank 295 met verdere vraag.
Uitvoer cljfersvan Java thee
porteurs nlet hooger" dan f 1.37~ wlllen'
e Amsterd. Bank'165-164Yt.
betalen"
Algemeen zwakker van toone
voor den eenvoudlgen belegger WOldt
'. ;
Gedurende Tauuar!
Deze perlode zagen wij enkele tIauwe . Escompto ,119%-123-12H~,
N. Anlem 276-268.
het gevaar om te verliezen steeds srooDe vraag bestond voornamelijk voor
tncasso-bank 1243;4-125%.,
Gas Mij ,231.
ter. Het proces der con v e r s 1 e s dagen in New-York, en cnwlllekeurlg
Maar,t/Junl levering, terwljl J.pll/DeJanuarl
G.'B. O. 224-223.
neemt onverwacht grootcre atmetlngen werd de oplnle geult,' dat de, Amertkaancember levering tot 1,35 door exporteurs Beslemmlngplaats Januari
Rubbers
Banjoemas 47--48-46.
,1936, "
1937
aan en de belegger wordt onwlliekeurig sche , Regeerlng daarvan zou gebrulk
aangeboden werd.
- Sum.' Electr. 53-583,4.
in aandeelen gelaagd, daar het rente- maken om stemming te maken tegen
553.654
796.04~ ',.
Voor olle met hoog citronella gehalte Nederland
Aan het slot scherp monteerend voorR~m bang ~8 en Solosche El. 152%.
genot , van: vast rentedragend papler, de vlucht van kapitaal naar Amerlka. al voor incourante soorten.
bestond geen Interesse, zoodat de pre- Gr. Brlttannle
406.191
1.058.068,
hem geen voldoende mlddelen meer op- Ook al zou. deze mogelljkheld bestaan
.. tertand
Dlverscn mie bijkans kwam I te vervallen.
dan
110g
lijkt
dlt
voor
de
Amerlkaanlevert om in z1jn onderhoud te voorzlen.
Amsterd. Ruboor 302%-320.
.<\u.stralle
816.963
934'.~2~;
sche Regeerlng een fata morgana. Ba.. Sumatra R. 283-296.
Tap i 0 c a's. De markt tlauwde ver·Hotel des Indes 55-58.
487.068'
Het wantrouwen dat voorheen tegen- ten zal deze pogtng nlet, zoolang het
Basllam 144-157%.
636.92$·
De Amertkaansche aldeeIil1g der ar, daar het bultenland nogsteeds Ve,r. staten
over deb 1 t e u r e n veld won, Is publlek expansle ,zoekt voor zijn kaplBodj. Datar 144%-160.
Canada
lluctueerend naar gelang New-York geen· 1?elangstelling toonde.· '
6.135
oveiwonnen. ,Gemeenteleenihgen
en t.aal.
Prets. 210-219.
,
Fabrikanten boden tevergeefs tot la- SlngaprQre,
den toon aangaf, slot lets flauwer ~ooh
'13.0~1 .'
10.673
Boeklt Law-ang 1723,4-193%.
pandbrlevengenleten weer het vertroualgemeen nog boven het nlveau der vo- gere prijzen aan; zoo werd aangebo- ~r. Indl~
Behalve
in
.,London
en
In
Amsterdam,
well van 'voorhcen, en hlerlll' ligt een
den:
rige week.
Z. iBr. Afrika
125;174
116.693 '
Hqewel men hler eel}igszins sceptisch
nleuw bewijs dat de c r 1 sis haar voelt ook het Indische publlek ztch den
Staal-, Koper- en' 'Nlkkelwaarden blelaatsten tijd,. nteer en meer· aange- blijft tegenover' al de tekort ramingen, ven favorlet.
Z. Amerlka
GLT
elnde nadert.
I
I
tot f 2.95
240..3,19
14~:~1.f'
trokken tot speculatlev.e belegging In werd voor aandeelen tach de Iijn. elders
Andir A
" ,,2.95
Frankrljk
15.542
,
~0:6~5
'
GLT/AA
Doch op het Inkomen van den rustlgen Yankee papier. lEn dit houdt de zaken Ingezet gevolgd.
De Obligatiemarkt
" ,,3.50
Dultschland
.
,~5
.'3.29'
,Bundoeng A " ,,3.50
belegger heeft het een mlnder gunstlgen nog levendig, want de loca~e markt
Belgie' & .Luxemburg 1.798
, ~5JJ59
'thee en audere cultures
Invloed, zljn safe...belegging heeft haar geeft af en toe bewljzen van vermoeldZeer rustlg, middenweek lets zwakker
ItaW~
16.104
31,507
held.
De
opdrijvlng
van
cultuurtondwaarde verloren, en hij zoekt thana naar
voor'de Indlsche Staatsleeningen, spe';
Het ~ebakken .product lag ook lagel. Spanje
andere bronnen van Inkomsten, welke sen is tot stHstand gekomen. Suikerpa- • De omzetten lets tanend, kleine reac- ciaal de nieuwe leening 1937. Het slot zoo werd A-seeds tot f 4.75 ultgeseimf Denemarken
door het lagere rentegenot In het ge- pier wordt verwaarloosd, Rubbers ech- ties,' doch meerendeels weer vaster slot. echter voelde weer beter aan. In Ge-' en pearls tot f 5.-~,
Balkanstaten
2.904
1:580,
De niet onvaste stemming voor het meente en andere leeningen ging zoo
drang ,zijn gekomen.
. ter trokken, na tijdeHjke zwakke ten25.536 '
R ij st. OQk' deze week was de markt EtJr. Turkije
denz, weer bij, Inverband met al die produkt hleld per saldo de stemming goed als nle4 om.
: 5~,QOO .. '
geheel verlaten. Voor nleuwen oogst Az. Tur.klje
Hlerin schullt een bedekt gevaar voor bewerlngen ove,r een te kort aall dit erin. Wij memoreeren: :
Onze Bataviaasehe
22.675
kwam ruimer aanbod en gevolgelljk He': China
deaandeelenmar}{t, .welke blijft profl- produkt. In Rubberkringen hier ter
i
t pen de prijzen daarvoor lets terug.
Eur. Ru&land'
Ardjoena 14a-146%.
teeren 'van den meerderell drang naar stede stond men nog al seeptisch tegen80:66'2 '
25.296
\V ssel~ark
,Petjakoelit Tjere welke kwalitelt. on- Az. Rusland
Daj. Manggoeng 289-281%.
belegging, en waar de rentabllitelt on- over al die berlchten. Men weet maat
336~576
'"
733.332
Oedeh
190.
had een zeer lusteloos verloop. Sl,echts langs tot f 3.~ werd gedaan, wefd thans Mesopotamle
wlllekeurig wordt overscl1at. Het valt aJ te' goed dat de produktle van InGandasoll 185-187.
ih S t e r 11 n g gebeurde lets op 'basis qfgegeven tQt / 2.80 franeo .. Krawarig Egy~te +.9. dI. V.
I
moell1jk zlch een denkbeeld te vormen landsche Rubber een tekort kan voor336.213
Juliana 36.
... 406.533
van 8.90, terwijl later verkoopers to~ hoofdlijn, met verder verkoopers' f ,0.05
SOeaan
over den duur van deze groote geldrulm- komen, zeUs al zouden de Europeesche
22.624
26.424
Pret. Juliana 67-69.
8,89 in de mar~t kwamen.
.
h09ger'. De Huller ~oeloe werd oorspron- Alexandrle
te en de verdere gevolgen daaraan ver- ondernemlngen, wat nlet· het geval Is,
40.821
49~404
236.
Mandaling
2463,4-250
en
ex.
andere
valu~'s
lOnder
zaken
met
keHjk
tot
f
3.75
gedaan
franco
Krawangsuez,
Alle
te
kort
iSchieten.
yoor
IIndle
kan
de
bonden. De oplossing Is slechts te zoe..
4.250
PerbaJiattle 195 met vraag.
. . 4.841
teruggaanden aanbod koers en gedrukt Hjn; deze week werd die kwal1teit at.. Port Said·
ken In Internatlonaal kapltaalsverkeer sltuatle dus slechtsvoordeel opleveren.
. ~~: '
Pref.Papand.
80-993,4-88.
slot.'Nominaal
aldus
:
•
gedaan
tot
f
3.6T'
franco
prauw
Batavia,
Nieuw'Zeeland
Maar
al
deze
berlchten
doen
den
onen nleuwe productlemogelljkheden. Doch
569
3:~3
hetgeen ongeveer f 0.2215 lager Is. Van de are o~ 'Afrika
de houding der versch1l1ende landeu dernemingsgeest :weer wakker word~n. Pasir Salam 177,-190.
8.226
'4.a$3
Taloen
299%.
Kust
'kwam. geen nleuws ev~nmln ais Port~ ,0. Atrika . \
.~, 'pollars 1.81'Va.
wljst er nog nlet op dat men het onder;,911
Radjamand. 185.
van, de Bultengewesten. Noteeringen: Arable & Palestina . 46.353
, :Y~n3 52.
ling verkeer, dus den ruilhandel, wll beDe Amsterqamsche beurs nam de lelTr1polls
&
Bengazl
7.491
,
60emadra
145-155-153.
Str~Htsdollars 104%.
vorderen. Elk land streeft er naar zlch ding voor Rubberaandeelen, terwij1 ook
SIt1ardja 169
.
,
,2.0Qo
,3.160
Huller Boeloe
I 3.10
Br. Malaya
lIongkong. 55%.
zoo veel mogelijk te verzekeren van el- de tabakshoek~ te 'loren eenlgszl11s verTjlsampora
115.
1.785
5'10
,;
,Tjere
"
3.30
'
Japan
, ShanghaI 54%.
gell productle, zij het nlet langs natuur.. waarloosd, en zwakker gestemd, plotse..
, '660
4.16()
Tjimonteh 260.
5
Lolosan
Tjera
JJ 3.05
TUllis
&
Algie'rs
'Rupees
67
/ 16.
Illig meer leven te ~len gaf met om]ijken ,weg, dan door surrogaat.
.
·84
Rantj. Bolang 167111.
Petja Koelit Tjere' ,,2.90
Zwitserland '
,
vangrijke koersstijgingen.
Tel.
Pateng.
195Yt.
1.125
. .. ",
Zweden
ZUver in London onveranderd 20%
Een drietal dagen geleden hebben wij
kt bI f
Pangheottan 1743,4.
een kort berlcht geplaatst over de wijze
Op de D e vie z e; n ma~
ee
voor spot en 201/ 10 voor forward.
Rub ,b e r, 2 2 1 2 - 2 7 1 2: Blj' Br. Bezittlngen In
Pasir Nangka 530.
het begin ,van de week Is business tot
de Middellandschewaarop o.m. Japan zlch toeh~gt op het de te~denz. voor de ,bultenIa~dsche
Artana 237%.
~tand gekomen voor st. Sheets & st. . Zee
t~
5.050
vervaardlgen van synthetische benzine valuta s vrij dull, waardoor de aulden
659.~':' "
Bagelen 222%.
Crepe tot resp. 38% ct. en 41% ct., n.1. Ned. West-tndi~
~n om in het gewone verbrulk te kun~ weer eerst ;versterkt aanzlen verkreeg. In
163
Scheepvaart
eenpremie van 3 et. voor Crepe. Later Aden
nen voorzien en om voorraden te kun- 't algemeen geeft eehter de wlsselmarkt
910
Pr.jducleUluarkl-over:zicht
,
is de markt vaster geworden in verband i Siam
2.521 " ,
6524
neil verz,amelen ten ~Inde het hoofd te weinlg emotle, en derhalv~. beperkt~
Na midden.weeksche belete tendellz,
, 910 " .
kunnen ,bleden aan aIle eventuallteiten. za1;{en te zIen, wat voor Indle nog mee
(Van onzen Productenmedewerker)
l1;et de betere v~aag ,ult Amerika. en Philippijnen
Europa. Locale pnjzen zijn gestegen tot Andr. havens
O,aarblj wordt natuurlljk in de eerste
den' voorgrond treedt, doordat er weer terugloopend',dbch vrij prijshou"V
19 26 F b
. 393,4 ct. voor Sheets en 43~ ct. voor
.
plaats aan een mogelljken oorlog ge- nagenoeg geen aan-bod van wlssels Is, dend slot.
- - - - - - - T ,an
,
'
e
ruall
I Crepe. De omzet van ready rubber was
'
dacht. OOk In Rubberkringen beglnt men waarult moet·,afgeleld worden dat de
Unies 118Yt-122-121.
.~
,
I
meer
dan
de
vorige
week
en
begint
weer
Totaa,l
aantal.
ilch bezorgd te maken dat de voorraden j export nog welnlg te beteekenen heert,
Japanlijn 943,4- 96Y2-;-94.
·4.635':020
4.023.187
L: am. p 0 n g . Rob ll. s t a en nonnaal te worden.
.
.
kilogrammen
straks onvoldoende zullen blijken, wan- De banken klagen hlerover algemeen~ K. P. M. 1743,4-185-181. .
W. I. B. Rob l:l s t a K 0 f fie. De
Scheepvaart ,Unie trok de'meeste za- New York-noteeringen kwamen geduneer er weder een catastrote uitbreekt. zlen hun beho~fte aan papler nlet be
In forward leveringen Is st. Crepe gevredigd.
ken tot zleh, terwijl de handel In K.P.M. iende verslagpe,riode wat lager af, waar- daan voor levering Maart/De<;ember
stuksgewijze' was ..
REORGANISATIE TJILANGKAP .' ..
door de animo van expQrteurs voor (geliJkmaandelijks) tot lets boven' 42
De Woorden van den 'tDultschen mlJapan Hjn brokkelde af en sloot luste- W. I. '8. robusta en bevolkingskoffie af- cent.· J\an het slot was de markt vast
roster Von Blomberg, "Vergeet del'
DE BATAVIASClIE .BEURS
loos.
nam. Te Soerabaia was de markt zeer. met welnig aanbOd.
De N. R. Crt. schrijft :
ha~t" en "Wacht U voor eene herhallng
van het tijdperk '1914 _ 1918", 'lInden ' Nadat de Deurs aanvankelijk eell vrlj
stU,
W.
1.
B.
goede
export-kwallteit
no'
•
Sporen en Trammen teerde liominaal f 17% per picol eerste ,Li c e n tie s. De markt was flauw.
Er hebben thans tal van f1nancie~ie ' ..
. blljkbaar geen weerklank In de menlgOO, onbelangrijk verloop hafyi te zlen gegeI
evenmlri ' als er tliandncht geschonken 'len, hoewel het koersnlv~au een langkosten jSoera.bala terwijl nieuwe oogst; Zaken kwamen tot stand voor het Ie, reorganisatles van Indlsche cultuUr·... ,,;
wordt aali hetgeen de Amerlkaansehe zaam stljgende Hjn volgde, werd de OOn- , Zonl~er emotie, ,aIleen N.I.S. trok even tot f 17% per pleol ge~ocht werd. De: ~e en 3e kwart~al a 31 cent: Later aan- maatschappijen plaats: 80ms hebben 'zif
ambassadeur te Parijs Bullltt ver- ctenz aan het slot weer vrlj geanlmee~d, aan, maar zakte daarna weer in,. terwijl noteerlng van .Lampong robusta b:eef 150d 31 cent~ en koopers nlet meer dan nog ten doel, om met de afschrljvlng
van \ het kapltaal tevens bestaande
klaarde, n.1. d~t het hersiel van d~n han- waarbij voornamelijk Rubperfondsen de Dell Spoor. na flauw debuut lets gunstl- nagenoeg onveranderd n.l. vraag f 13.50 30 cent.
.
ger sloot.
schulden In aandeelen om te zetten,
del nauw samenhangt m.et beperking van ~eldlng namen.
met aanbod· tot f 13.75 eerste kosten Tede bewapenlng.
Op de ,Amerlkaansche' afdeellng reU. K. Stuckcijfers:
zooals dat o.a. bij de Amsterdam Ta-; . '
10k Betong MaartlApril levering. Junil
gelde de stemming zlch al naat gelang
'N. I. S. 843,4-88-86%.
panoell
en de Koeriiltjl het geval was-~
Juli werd gedaan tot f 13.40 met verder
London
26270 tons
Dell ,spoor 124%-120%-123~.
maar het komt ook voor, dat ;-de ge~
verkoopers.
.
Elk l~lid Yoert zUn bewapenlng op en New- York !looger of lager afkwam, blj
Liverpool
38618"
Cheribon 48Yt-46%-47Y2'
heele kapltaalreeonstructle slechts· een
een vermindering van 973 tOns.
heeft geen oog VOOl' het gemeenschap- eene zwakkere stemming namen de omJoana
38Y2-3~%-37.
zetten
eenigzins·
af,
terwijl
omgekeerd
boekkundlg belang heert. Zoo bijv. blJ
'Z ,war teL amp 0 11 g Pep e r.
pelijke belang. Daardoor wordt de zeer
bij een hooger slot ginds.de animo. van Serajoedal 36~~.
De markt was onderhevlg aall vrij groode. Cultuur Mij. Tjllangkap, dIe thaiu ': ',..
gespannen toestand verscherpt.
IKediri 92%,-92.
yoorstelt het kapitaal van' een ' milUoen
te prijsfluctuaties. Aanvankelijk Hep del
Voor deze bewapeningsrage is geld het publlek weer toenam. De meer gun..
Malang tram 75311- 75.
De Theeluarkt
prijs terug op 'verkoopen van 'speculantot 600.000 gulden' terug l;e .brengen, n1.
noodig. Daarvoor wordt een beroep ge- stiger berichten ult Mexico, waar de Re;
ten" die hunne Maart-positle opruim'door de aandeelen van f 1000 tot / 600
daan op <Ie kapitaals-markt, het lagere geering de verzekering gaf dat.men de
Mijnbouw den. Nadien echter trad een krachtlg r
(Qpgave VU11 John Peet, & Co.)
at te s~empelen. Op deze wljze kan het
rentetype noodlgt ult tot deze, geldlee- bultcnlandsche ondernemlngell· he't nlet
herstel in, waarbij verkoopers zich teverllessaldo ad" f 213.000 worden afge-'
nlngell, maar de belegger is er per saldo al te lastig zoh maken, oefenden weinIg
lnvloed ult op OUewaarden·. De onderSterk In animo afnemelld" flauw voor l'ugtrokken. Van. Telok Bet.ong werden
De standaardnoteeringen der Java- sehreven;' terwljl het restant, wotdt g,~
nlet mede gebaa t.
toon bleet algemeen lets ongunstlg. Sul- . Sipongi sluiten'd op 249 aanbod na 255% de navolgende noteeringen geseind:
theeveillng op 25 dezer te Londen ge.i bruikt tot verminderlng van de book,
kerpapier
lag eenigszins' verwaarlc;>osd te zljn geweest. Ook A. I. M. E. M. terughoud~l1, zijn als voIgt:
waarde der ondernemlngen.
.
Het ~vervloedlge geld zoe,kt 'eehter
vraag aanbod
ook expansle op andere wijze, en wendt met beterslot. Sporen kraboolden terug, loopend van 182Yt tot 172%.
SCheepvaart schommelde wat heel} en
In Redjang een paar afdoeningen op
,;
18 Febr. 25 Febr. verschil
In de financleele structuur or. posiile
20 dezel' MaartlApril .f 11.60 f 11.65 .
zlch tot de aalldeelenmarkt, dIe In on- weer ionder bijzonder animo, en Mijn-, 200%-200. Slinau .verwaarloosd op 765
verandert door een dergelijkereorganlvermindeX:,d . ,t~mpo omhoog wo~dt ge22 "
" 11.40 ,,11.65 Gewone middenwaarden sloten verdeeld, doch, nteeren" -764.
. ' /
soort Dust
11% d. 113/i d. +Y" d. satte hoegenaamd nlets, zooda't V09f
23
" 11.40 ,,11.60
voerd.
deels flauw.
,. Enu1I. weinlg geanimeerd 172-1673,4.
aandeelhoitders' er elgenlljk, ~~en:, vet'7 '
24 , , ' I
"
"
10.70 " 11.- Gewone middenDat het pubUek zich steeds meer en
iBengkaUs 'zonder-· noemenswaardlge
OUes
wort' P., F.
113A d. 1 ~h. + ¥.i d. Qllderlng Int~eedt, behalv~; zf)o,als ln, .<f~ ' r ,"
25
" 10.25 ,,10.60
meer aangetrokken gaat gevoelen tot
belangsteillng 130.
1i 3,4 d. 11% d.
toellehtlQg wordt opgemerkt, dat' doQ~ , ~
26
" " 10.85 " 11.- Ord. B, T.
Amer,lkaa~h' papler is llcht begrijpeZuid Bantam aan het slot bijtrekkend
KOl1inklljken konden, gereedelijk lets 180 lla 171' te zijn geweest.
"
B.
'S.
11%
d.
11 3A d. + Yt d. een dusdanige boe~houdkundlge'aa'ri~.. ,
Iljk, zool,ang de berlchten ult het be'
drijfsleven, gin d s, gunstlg blijven lul- oploopen en sloten op besten prljs 441Yt . Ook· hier nam het ~~kenvolume at, en
Op de 24ste dezer werd het dringende
passing van het kapltaalaa~' d~ a~tf'~ . '"
" P.
1 she
1 she
den. En dat kan, noch President Roo- na 433%. Exploratie zakte van 182 In tot geschiedde de handel bij de kleinst mo': aanbod nlet eens opgenomell, nadat tot
" B. P.
11% d. 11% d. + Yt~. ya de mogelijkheld van hervattlng,:vAn '
dlvidendbetaling
wordt
bespoedlgd.
sevelb, noch zijn aanhang 1/erhlnderen, 175, om ee~ punt daarboven te elndigen. gelljke kwanta.
f 10.50 iets gekocht werd, kondenv~r- Gewone· middenook al dreigen zij. met zwaarderebelas- Cities Servlce bleven flaul~ gestemd,
koopers niets meer kwijt, doen :de vol800rt B. T.
1 she 1 sh. Vi d. + 1f4 d. Vooral blj een thee- en rub~ermaa&tlngplaunen
" g i n g e n voor de prefs van 41 72 naar 39%,
geude dag sloeg de markt· om en w.erd Gewone middenschappij, zooals de Tjllangkap, is -~.lt.
.
en voor de eommons van 3% naar 3% I
Illdustrle ellllalldelsvelln tegen oploopende, prijzen gezocht.
soort P. S.
113,4 d. 1 sh. Ytd. + % d. ulteraard van belang, omdat er tha~s
weder zeer aanzlenlljke wins ten op de
Hlerln schullt I het gevaar voor de terug.
I .
Phlllps oploopend van 3313,4 t'ot 336%,
De markt sluit ,met vraag t.ot f 11.- Gewone midden...
soort P.
1 she Iii d. 1 she % d. ~
producten worden gemaakt. Het heeih
aande,elel1lriarkt. I' Zoolailg I alles goed
Shell U;110n bleef goed gedlsPOn~erd I zakte ill tot 333, maar kon zlch tot 335 ,c.k. Telok voor . aIle leveringep,terwijl
I,geen zln, om de thans te maken' Wih~
gaat.merkt men niets, maar keert het op 24-25 Ys.voor d~ commons,- en 77!4- herstellen. UniLeyer stU 170 na 172. e.k. Batavia, nadat eerst tot f 10.75 ge- Gewone m i d d e n - '
soort B. P..
1 sh. 1 she Ytd. '+Ytd. sten In zoodanige mate te re8erveeren~
Internatlo oploopend vall 202% tot dflan was op f 11.50 vraag ontstond.
getij, d~l1 Is de schok zooveel te erger. 77 voor de pr~ferehte aandeelen..
Gewone middendat hleruit een bestaand verllessal<io zou
Over net gel1eel waren de' affalres in 211 sloot fractioneel daaronder.
Voorraad Londpn :' 1775 + 9 tons.
, soort O. P. 1 sh.13,4 d. 1 she 13,4 d. kunnen worden afgeschreven, indlen, et'~
Linde Teves zakte van 182% tot 178
,In ' Hollandsche f~l1ancle(de krlngen, Ollewaarden niet bijster omvangrijk.
Wit
t
M
u
11
t
0 k Pep e r. Het Gewone inldden'
zooals in dlt geval, geen schuldert ziJt\.
laat ons zeggen de beurs, heerscht eenlBulkers terug, sloot een halt puntJe,',daarboven.
500rt B. O. P. 11% d. 1 she + % d. en. de kasposltle een, vrlj behoorlljken
ge ontstemmlng OV,er de mogelljkheld
Michel Arn. 212~213, A. J{. U. 71-81- volume zakell bleet nog beneden het
normale daar Banka voortdurend te Goede midiridruk maakt.
'
"j
dat de Regeerlng verder gebtulk zal
77. Borsumij. 21.7'3,4.
hoog lhield, exporteurs bOden f 193,4 a
densoort
.
maken van deze geldrulmte, om tot
De Nivas-afdoening op laatsten dag
nieuwe conversle, over te 'gaan. Die had maar' schamelen invloed. Alleen
'B.O. P. I
1 sh. ¥.i d. 1 she ~ d. + % d.
•
Prauwe~l· en Vemen f 20.- waartoe nlet afgegeven werd,
tenslotte werd, iets tot f 20Vs gedaan. .. Goede tippy
CLEARINGKOERSEN
vrees lijkt on8 mlsplaatst.Het gaat 'er, H.V.A. trok lets blj, doch andere soorten
ook In Holland, sleehts om, het budget sloten weinig geanlmeerd.
B. O. P.
1 she 3% d. 1 she 3% 9. - '
London voorraad: 11783 + 18 tons.
semar. st. Pr. Veer langzaam terugDen H a a g, ·26 Febr. (Anet~)e"
shlltend, te maken, en het llgt dusvoor' H.V.A. Hep van 500 naar 507, sloot loopend sloot 268Yt na 274.'"
Tot 27 dezer zijn de volgende clearingde hand dat de Regeerll1g van het gun.. fractioneel daaronder. Kolonlale Bank
·0 i t r 0 11 e 11 a - 0 1 i e. De markt
Vereenlgde Pr. 126-128-~127.
koersen vastgesteld:
PRJJS-INDEX VAN PRODUCTEN
stige moment' gebrulk maakt. Voor den llep' over 763;4 naar 79% om op 79 te
was. lets .beter gestemd dan de vOl'ige
Tagalsch Veer 280.
week. Nadat J 1.32% per kilo voor eon-belegger blljft ,dit ec}\er onaangenaam. slulten. Vorstenlanden sprong hI 't
Nikas, 115-114%.
Lon den, 26 Febr. <Aneta). Heden
Reichsmark
7348
tract fA gedaan was, liep de prijs lang. Met door de Amer~'-mansche Regee- gin van 40Yt naar 43, maar duikelde tot , strooh. Veem 83.Al-.88-84%.
, 9.61
~aam op' tot! 1.'10 per kilo. Groote trans- 183.6. Gisteren 183.7. 4 We~en geleden,
Lite
ring ontworpen planjen om den toe- 42 terug..
,..
,
Java Veem 139--140.,,:, ";.
actles kwaineil' evenwel niet voor. De 177.9..52 Weken geleden' 1~1.2...
11.90 J ', .
Peseta
':pat. Jeem 32./
. tlo~ vall kapltaal :tll te gaan. vlot N..r.s.u. lloteerde 170-175. .
,.
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I
dracht met lichtbeelden, of legt de Chin~es~~e telegrammen ult, .en d~t is ~~lg,~twlJfeld allemaal
nuttig, stlchtehjk,
l~erzaam, wat ge maar ver~ie3t. Oezellig' ~c?ter kat} mel~ h~t ~Iet noemen,
en juiste de gezelligheld IS zoo broodnoodig in de donkere dagen, die zich
,Jitstrekken voor en na de Kerst, zoo
taal vasthoudend, aI,s een diplomaat die
t~jd wil winnen. Ije,t tijdsgewricht kenmerkt zich verder door alternatieve
griepen, die heele gezinnen aan het bed
.geklulsterd houden, door booze geruchten, slechte balansen, hooge rekeningen en een vastgeloopen maatschappe~e .ni e t m~e, den ~lshdek he~:e khastanjes lijke organlsatle, afsot de olle in het ralUS ~l'en 1l~ t ~ as?,
unnen un rna- derwerk ware gestold. wie zlch overgen aar rue
egen.
.geert is een v:erJpren man en wie ztch
. Voorheen, och, v~orh:en. had men een ~an'3telt met een paradoxale activiteit
zingende lamp, .dIe hl~g gezellig . als
, :. .,'
een poes te spmnen hoven de groote
.
'
'I.,
ronde .tatel. Zulke tatels zet men thans
.:,'
onttakeld ?P den zolder, en wanneer de
lampen. ~ll1gen, telefoneel:t men den
,-..,:. :
•
e~~ct:iClen, W~l~t er moet el gens een le.k
zIJn l~ de Ieldmg. In ver~and met dlt
. -'!": "
alles IS het haken van spreIen, meesterwerken van ongebleekt katoen, in onbruik geraakt, niemand die zijn vijf bij
elkaar heeft knoeit met slechte lijm eell
Er zijn'menschell, die kunnen zich al-' Zoo vatten de gelukkigen onder ons bouwplaat in elkander, of gokt met .vieleen met gewlchtige dingen bezig hau- het op. Zij steken hun natte wintervoe- ze pepernoten, straks versnapering bij
den.
ten bij het vuur, laten zich heete grok- de koffie, of zit zoo maal' gezellig dom
Zoo meenen ze althans.
ken schenken en halen de domino-stee- te kijken.
"Op een dag hebben 'zij 'zich plotseling nell voor.. den dag.,
. ' 'Dom kijkeli 1s een heele kunst, een
groot _ gevonden, nu, kunnen ze geen .De nun~~r,. gelukkigen .. dom~neeren seizoenkunst in de kleffe dagcn tuskindeten meer zijn.
nnnmer. ZlJ WIllen hun tIjd met aan schen Sinterklaas en ' Sint Sylvester.
De ongelukklgen! Wat mceten ze be- !let spel verdoen. Zij drinken oak geen Ret ,bestaan heeft opgehouden zin tc
ginnen . in de dagen van Kerstmis en grokken" Wijl deze bedwelmend werken heb'ben, de elastlciteit is moe gezakt,l
NieuWjaar? De bakkers bakken kran-' op den ,geest en deze is· hun, eigenlijke het regent bovendien en men k~n nlets
sen, de poeliers plukken al wat vlerken su~s~antle. De Geest legt het tegen" den beters verrichten dan vacantie' plegen.
heeft, ,qe; ,kinder~n steken lichtje.9 aan SPll'ltus af.
De scholen geven het' voorl)eeld en stuen in de f11m worden kerstmannetjes Wat de wintervoeten en de warm~ ren hun gapende jeugd naar hu1s:
vert<>on~, die sprekend Slnterklaas ge- kachel betreft, 'zij hebben bijtijds ge- 'Natuurlijk is het niet Inoeilijk dom te
Iljken:
zorgd \tOor, watervaste schoenen en hun kijken wallneer men IntelUgentie mist,
'~d~~lerWijl zijn de zaken, aan het verwar~ing geschie~t c~n:ra~l.
maar daar gaat geen gezelUgheid van-uit.
ebben~. De Kamer gaat, begrootings!.. De mmder gelukklg~m, Zlj dIe hun ge- Gezelligheid immel'S 1S een serie van poinoedej op reces. De post verliest haar wichtighei? te allel~ tijd beseff~n, scha- sitieve en negatieve elementen, een snoer
gewoil~n ljver en' 't kan baar niet meer ren 'zich nlet aan dlsschen, waar de vet- van rust en passiviteit, beide actief,
"
verdrfiaien ook.
te gans wordt opgedragen. Ik las van althans zoo werkend op eikander dat
lIij eischte alles van
een festijn in het land van Rabel~is, levende harm:onie ontstaat. Een theeZij~n, ,~:r~e~~g~~~ gleehn dwerzkwedken meeir daar kwamen honderd meter bloedworst ketel is gezellig, en die lamp van zooZ C
e on agen aSter tafel en haude'rd meter witte sau- even.
vermoeit zichzelf en zijn medemente ho9,p, geloopen spoorwagons. Zelfs ~et! cijzen. Zulke feesten zijn niet voor de
Evenmin als een dom mensch, die schen. Waarom zal men den motor niet
Jaar wordt ultgedu!1d en vaag; het hjkt gewdchtigen onder ons. Hun gezichten tzich gedraagt naar wat hij is, zijn me- afzetten om even te genieten van het
OPj tiel11ant<\. die ..gehl-.~gendworden zafl en kleuren zich nimmer rood van dingen dem,enschen amuseert, .evenmin is een landschap?
n e. wee1 IIIfzlJn
0
hij d'Ie gaan k
' SUi'kergoe d ep marse- velS t an.!g
d' mensc..h' op d e rhoude 11d.' wan
Indel'tiJ'd had ik een patroon,
die was
i t J,lVoze roomen
I'
o.me~,
.. 1
er no,~ s o n e meer s.
pein, of drmpende kalkoenen, of dingen neer hlj star bhjft volharden m Zljn een Stachanoffwerker in ziJil 'soort. Hij
Me~ doet het best de bajonet van van niemendal, waar men toch met z'n verstandigheld. Zoo iemand sticht mo- elschte alles van onzen jongen ljver.
het geweer te nemen en te~gaan naar '1l11~ wat van maakt, en !tIs de kleintjes I gelijkerwijze nut, of draagt tot leering V~nnits die ijver nu gericht was op het
de c~nth)e. Voor vandaag nikis ge~an.l een-en-twintig willen spelen, dan do en en instructie ·bij, hij houdt een voor- schrijven van brieven en rekeningen,

I

,

het maken van staten en het Inboeken
van tallooze kI~ine posten, ,die koffiemolens en splrttuskomtoren betroffen,
,;as on~ natuurhlke ambltle op den
cuur germg, Men m~t va~ een mi~renachtlge bloedmengmg zijn, om In
zulke geringe onderwerpen van koophandel het groote' te zten en troost te
putten in de leer van "elken dag een
draadje maakt een hemdsmouw in het
[aar". - Wij klerken kwamen trouwens
aan de hemdsmouwen nimmer toe, atleen de patroon kon zich overhemden
permitteeren.'
':

I

I
I

I

'
Een verstandtg man zou zich daarmee
tevreden gegeven hebben. Men kan nlet
alles verlangen van een klerk. Bovendien
gil1g' het toch maar om de overhemden.
-,

.. .

onzen JOllgen ijver.....

I

.. <

Maar Ol1ze patroon was met die overhemden niet tevreden, hij wilde dat wij
het ook met onze draadjes zouden zljn.
vandaar een algemeene verzuring van
dd 1-..riJ·
Niemand 11ad het naar zijn zin
~
De 'klerken keken sip bij het opstellen
hunner brieven, ,het inboeken der bestellingen 'en zelfs bij het nuttigen van hun
boterham, die trouwens, uit een stukje
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Persberlchten - 13.25 Gevarieerd programma
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kraut ongezellig smaakte. Ook de
troon' kon zijn pleizier weI op. HIJ vool~e
zich als een slechte sergeant met een
troep onwillige soldaten." Aan deze aJg~·. . ,
meene misgestemdheid is de zaak ter
ziele g e g a a n . '
,
' \
W~aru~t men leeren~kan, ~at ~.et b~,.
ter. IS zlch in" he.t onvermljdehjke te
Sclll~ken. In de v~·.e teestdagen, de ,vacantle; ~et mlezerige weer en net elnde
van het jaar. ,In de griep, de rekenlngen,
de ,tra~gheid v~n Ide post. Zetts in de
dom~~Id van dit alles en het onnoodzakelljke van gemopper.
Men neme - zooals in 't kookboek
staat - een dosis opgewektheld, daarmede iette men zich in een gerteteltlken'
st?el. Oppassen voor schiften en verzureno Wie aan gewichtigheid laboreert,
'legge die langzaam, als een wlnterlekker, af. Vooral niet haasten: De han·d.· ,I
schoenen, de das, de [ekker, en alles
zorgzaam op een kapstok. Zijt ge er?nu zitten. Het lichaam, van den last bevrijd, ontdooit. Ge voe-lt u "lekker". .,'
Het is er nu maar om begonnen, dien
toestand te behouden. Alles ten 'spijt
Ge moet, om nog eelis het kookboek aan
te halen, op een 'zacht vuurtje sudderen:
Ge wordt niet suf, ge gaat n1et.. do9<i,
ge rijpt. Ge kiemt misschlen. Straks
wordt ge een gezellig vader, die knut ...
selt met zijn klnderen. Of laat, u de aaf,d~
appelen brengen en - zonder vernede-:ring of verongelljklng - schilt ,ze., Oe
schilt ze omdat toch iemand ze m~t
schUle?, en gij ,vin?t het gez~lllg.· Oe
raakt m een stem!l11l1? 'om ~Hes goed.' te .
vinden. Geen narigheid b€reikt u, t:r~.ft
u meer. Ge zijt, als in de tweede week
van uw vacantie, van aUes af.
.
Nu kijkt ge ook dom, op de m~QJer
zoo\11s ik het zooeven. zei. Weiwll1,e~d
dom. Intelligent dom. Ge hebt. uw .g~'leerdheid, uw belangrijkheid, zelfs· uw
maatschappelijke positie' overwo~p~.n.
Niemand is meer bang van u en oo~ giJ
zelf hebt nede met uzelveu.
Het spijt u dat de piepers reeds geJast"
zijn, ge vraagt naar de appeltjes. Zoo
moet ik u hebben. straks gans, kastanj~s
en een potje klem:en met de kleintJes.
Wat is het leven rijk! Zelfs het radl~..
-geratel hindert u niet meer.
Nu niet hocgmoedig 'worden of' dida'e~.
t' h
"
ISC "'/".
Verdraaid" daar komt de post en ~'ge
zijt even - even - een "erlo1'en man.·~,
<0'
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20.00 WilheLmus - 20.11 perSberichte-n ~
20.20 Vioolrecital - 20.<10 Voordracht - 20)5
Vico1recital - 21.10 Voolwacht (2e ~l· '
tel - 21.30 Sportpraatje - 21.50 Dansffi\lzi'.;k -.- 22.00 SlultHlg., ../
'
,' '
ZEESEN

zender!: DJE 16.89, DJQ 19.63 (vall 20.30
PlIO III
\ uur), DJB 19.14 en DJA 31.38
16.88 M.
DJN 31.45
' .
B.
R.
V.
NIB01\1
20.00 Wilhe1mus - 20.05 De Trouba<lours
105.26 1\1.
.
BatavIa I 126 1\'1
18.25 Volkslied' - 18.30 L-lchte mUZiek' ~
- 20.11 Persb'crlchten - 20.10 De TroubaBatavia I 157.89 1\'1., Batavia II 61.66 1\1.
8.00 Kin<lerhalfuurtje - 8.30 The M i l o - .
1930 N'euws (Ell1gelsch) - 19.<15 LIchte mu.:
Batavia I '126 1\'1.
dom:s - 20.30 "Dri~ om een tafel" door Koos
I
Brown. Bahi>es - 10.30 Chil1'€€'sche liederen
6.30 Gy!mnastle'k - 6.45 Luchtlge gramo· ziek __' 2025/ Groetep.l aan de 'luts.teraers Koen - 20.40 ~De Troubadours - 20.50 Mi18.03 VOOl'avond!concert Nirom,-Orkest'
8.00 Orgelconc-e~t -- 8.31J. Gew.1J(le muzl'~k - _ 1•.60 Klenengan I,Wiromo Sedjatl - H.IJO phoonmwiek 1.00 .Gramophoortmudek 20 30 Ni~U\vs ~n'ecQnomisch overzicht - 20.-15
19.00 Petsberichten - 19.20 E1ck wat wils crophoon-Debutanten - 21.10 De Trouba- 9.15 Serieuze muzlek - ~.30 Olkestmuzlek - rSluiting..
" .'
.
(all.een over de 5 .81rchl,pelzenders) -:- 8.00 MU '~k 'poc"zie
2130 Nleuws en ec-ouo-",
,"
'r.
SIUltillg - 11.03 8er!Jeuze muzie'k - 11.10
~.
en I
...- 'J' •
,Zl
M
(populair) - 20.10. Literaire voordracht - dours - 21.:30 Van week tot week", causerie 10.00 RustpcoJ - .10.30 Het Mal'ek W~ber
crk2st
_
11.00
VGcaal
programma
12.00
17~00
Harmoniumork'-:,st
"Pemoed'a
P0tO'Morg\:nwijdmg
U.K.R.O.s)
-12.00
Wee-rbe.
misch
ov~rzl-cht
(Eng.
DJE, DJQ ell' DJ,,~,
20.30 Simon's Zigeuner-Ensemb1e (Hor.,gaar- dc·or den heel' L. Aletrino - 21.50 De TrOll·
Vcordra.cht
12.15
L'ucht:@e
klan:k.en
12.30
djo"
~'19.30
SCltJj4acteeS(:11-e
!i·ederen
-'
20.00
dcht
_
12.05
Lunchmuzlek
_
13.20
P'8'rsbe.
N'cd.
DJA
en
DJB)
'7
21.,15
RaddOjOUrna~l
badours
22.00
Bluiting.
sche ntuz~ek) - 21.15 serieuze muziek - 2;~.OO
Lunchconcert - 13.30 V.roolij~ prcgmmma i Krontjon'Jorkest ,,1'lfe Morning Stat" - 22.30 ,rlchten -,13.30 Gevar..eerd progvamma - 22~1~
~~Der IBCW~"Sl;~nerto~d ictr W2~10
Oevarleerd populair programma.
22.:~(j
1n
g
_
14.00
SluibJ.lg.,
I'Slui,tin
..,
·
,
.
.
'
14.20
PellSberlchten
(herhaUng)
14.30
SlUl-1
-spe .
por
rz
- _.~
Dansrnuzlek - 24.00 Sluiting.
ZEESEN
S l,1..t1,;g'
tln:r
\A'~.
B B V
~cnders DJ1\ 31.38 en DJB 19.'" 1\1,
17.30 GramofcolIDlUziek. (AIleen op Bata'~'...
"
...
. . •
1615 L' ht
. k
17 00 N'
via 1 -ell 2)' -- 18.00 Cinema-orgel-concert .PIIOIII
18.03 Kmdenlurtjet - 19.00 PeJrlSoorlchten
.
B. B. C. (LONDEN)
• Batavia J 15'1.89 M., Batavia II 61.66 lU.
econom:sc~ eov1~~~f~rlt <Du1tsCh) J.euw~71~ 19.00 Lichte muziek - 19.~0 Kla t£3i'3k cor.·
16.88 In.
-1 19;..20 Gt3varle'€'trld .programma20 3020C·10 En"
,
,
•
• •
e::' •
o:>rt - 21 25 Gramofoonmuzlek - 2130 Luchge sCue conversa e cursus .
onc,ert Zendel's' GSD 25.53, GSC 31.32, GSB 31.55
1'7.00 Grarnofoonmuzlek - 1~.30 p~n:l)e-I Lwhte muzlek - 17.4a Slu.tmg.
ti~g'J kla"nl:~en _ 22.15 Vocaal programma _
19.00 K.R.O.-~rograolllla, 1. dramophoon- Niram-Orkest - 21.3~ Phohl-sport~raatje - I '
,
,
richten ,- 11.45 GramofOOnmo-UZI€k ~ 18.00 Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30 22.35 Dam,muz~iCk - 23.00 Bluiting.
nl1,lZi'8k, 2. De werefd'in vogelvlucht, dl')()r Paul, 21.50 Gramophocn.!:noormezz,? 21:58, 6.30 Big Ben. Kamermuz:ek. W'3rk~n "an
Praire·l.redJes - 18.30 Gemenod proora~nma
nur) DJN 31.45
dJ, waatt, 3. Van:'.:.!l vcor de m:ssiepo::t, 4. i Amsterd. cpenmgskcElI,:sen ,- 22.00 Pop~lalre Schumapn -- 7.00 Reli:g:euze uitzendWtg ~
- 19.30 Gramofoonmuzlek - 19.45 BUlten,
Gramophoonmuziek 5 Actuee1e aetherf1it.\' gmmophoor:muzlek (aileen over de 5 archi· 745 Alt en p1ar.o - 810 Nieuws . . pctftbericti·
18.25. Volkslied - 18.30 Lichte muzi€k -'.
BANDOENG P. 1\1. Y.
r Stn 6. Vaderlanasche ·kroinek.
..
p:lzel1'dc~s) - 22.30 Sluiti'1lJg.
It,-.n m€'dede€'I;~Yen .:- 830 BluttIng.
..,'
landsch O~Zicht door den he~r dr. L. F.
Jar.\Sen - 20.00 Gramofoonmuzlek - ;~0.30, 19.30 N1euws tEngelsch) - 19.45 Lichte I11U.
. " ,'"
•
"'_ '
.0.
"'.
"
PKhOhl.rela2Y: "DHrlelo~ een tatt;l" door K 003 1zlek - 20.25 Groeten a·an de lu:sberaars
I
58.03 M. en 90.63 ill.
,
j\anvang Phohi-programma
B. R. V.
Z d
GSII 1397 GSG 168;' OS'8 3' Jr..'
oen 0.(0 ol auusch cavaret - 21.~0 i 20.30 Nieuws en economisch over~icht - 20."5 7.00 Gramofoonmuziek - 8.00 Go<ll3'dieil'5t2000 Wilhelm us _ 2005 Tees raa'k vall.'.
.
.en ers:
• •
• 9,
: ,~.,!~
aevar.leerd dansprograllUlla -;;- 21.30. Phoill-, Bonate voor cello en piar.o .van. Paszthory .-- o2fenl.ng ,U.K.R.O.8'> -'- 9.00 E!pil?og - 9.30 weg.a 'de V.P.R.O...-~ 20.20 K.R.J-prc,gramBafilyla.1 157~9 1\'1., Batavia Jl bl.66 1\1.
18.30 Big B€ln. B.B.C. Danrorkest ...,.-, 19.,00
fe-Ia.y .' ~.Van week tot ~~ek .ca~serle .~~~r 21.15. Voor <le ,Jeugd - 21.30 Nl'~uWS en. eco- Concert -- 10.30 Holland'3cl~e lledje!> - 11.130 ma, 1. Marsch, 2. 'UU1;dbouwklmdi'ge mlssie.
11.00 Gramofoonmuzi:ek. (Alleee. op Bata-· "I was there", cau!.s'erie, - 19.15 Lichte .m\}:II, Alet~o - 2~.50 Vrool.1j~eO' muzlek - ........1) lliQllllSch oevrzlCht (Eng. DJE, DJ~ en DJN, K.apel van h~t 15'e bataljQn m.fantene - l~:OO acUe, 3. Gl'amophoonmuzlek, 4. De weie.d III via 1) - 12.00 Gramofoonmuz:ek. (Op alle ziek - 19.55 "The singing prize", hoorspel
~~muzlek ----: 23.00 SlUltm o '
t~ed. DJA en D~B) :- 21.45, Rad.oJ<?ur?aal
zlg~;m:r'lllUZlek -:-. 13.30 "Dle goldene Sle· vogelvlucht, dear Paul CI~ Wa:ut, 5. Van en zer..:dters) - U.30 Sluiting.
1 _ 2?25 ~ieuws en mededeellngen 2~,:",~
2~.~0 !-ct~eel p1~a.tJe - 2~.15 Mlhtau: con· ben - 14.00 SlUltmg.
, I VQQir de m~:SS~2post, 6. Vad,~r1andsc.he kroaie~~ '. 17.00 Oramofoollillluziek _ 17.30 Persbe- Vers;ag c'1".ck~t-matc~ - 21.05 GramophQ<>~~
Bt\NDOENG p. 1\1. Y.
celt
23.30 SlUltmg.
,'
17.00 Theemuziek _ 18.00 "Tschaikowsky" - .21.2? GI..al~lOpho;)nm~Zle~ - 21.30 "yall rlchten - 17.45 Gramofoon~lluziek - 18.00 muzlck - 21.15 Slultmg.
\ !'
58.03 1\1. e~ 90.63 1\1.
- 18.20 Squire celeste cctet - 18.40 I1;.ter- mall to" mall 111' ~olland. - 21.~? Pcrsbe.nch·' Marschmuz:ek - 18.30 Vocaal-programma
,',;
.
B. B. C. (LONDEN)
l;aL'cnaal cabal'et
\9.10 BUit,cnl'andsch ten - 22.10 Org~lbespell1lg - 22.20 BlUltir.'J. -. 19.30 Conl0,)rt in D-majeul' voor ceHo en Zenders: GSII 13.97, GSF 19.82, GSB 31~5~.
: 17.00 Theernuzlek - 18.00 Plano· en harp- Z d
. GSII 1397 GSG 1686 GSB 31'1: I!: c~·el~:.cht, door <len heel' B. Sluimers - 19.-10
lorkest (Hayon), - 20.00 Opel"a·k.lanken - .
.." ~
soU _ 18.20 De oomediar~ harmonists zingen
en ers.
. ,
. ,
.oa I Dartsmuziek _ 19.50 Avon.awijdingl _ 20.00
ZEESEN
\21.00 Luchtige klanken - 21.10 Phohi·r:elay .
21.30 B~g: Belli. "John London~r at home
_ 18.<10, Persberichten. Op 00 M.: Muzikaal
18.30 Big Ben. B.B.C. NorthelU-Ol'kest _ Ealletmuz.;.=k _ 20.30 Opcra-fal1ltasleen _
V?Ordr3JCht; - 21.30 Sportpraatj',) - :U.50 no. 8 -of 22.02 Q~:amopnOOl1JmUZlek - ~.lQ
""PrograIi'1&a _ 19.00 Dansmuzi:ek _ 19.33 19.15 "A SCottish not-ebook", 'causerie _ 19.35!21.00 Concert _ 22.00 Marlo "Ha,rp" Lorenzi
zenders DJA 3J.38 en DJD 19.74 M~
ZlgeunJerklanken. - .2~.30 Gevarieerd pro· !,Tales 1 the 's.;,a no. 5 - 2~2.25 "J\, Welsh,
Instrumentale' sollsten' - 20.30 Potpourri's "Eight bells". hoorspel - 20.35 Nieuws en! and his rhythm: _ 22.30 Gramofoonmuziek
16.00 DameSUlL'tje - 16.30 Tijdschriiten~ gramma - 23.00 SIUlhng.
mdiustr~~~ story - 23.~0 V\:rs~a8' C1Ni.C~~J.
----:-- 21.00 AmuoolllentsInuzlek -:.. 22.30 l!a- m,ooedeeilngen - 20.55 Verslag crlcketmatch
.23.00 SluitLng.
'overzicht - 16.45 "Wie 1acht daar" - 17.00 I
match - 23.30 Cello ~l1t plano - 2....00 , 1eu~,3
waiian' syncopators - 23.30 Grarnofoonmu- _. 21.15 S l u i t i n g . ·
.
~ie'Uws en W€l€kOV'2l'zicht - 17.15 De 'beren- f
' \NDOENG P 1\1
en ~ededee1ir.,ge-1} - 0.20 DansnnlZtek ~·,O.30
ziek - 2....00 181uiting. ,
•
D'
V l'1 ,r (~E
\N
houder (voor k'.nderen) - 17,45 Sluitir.l6.
' .
Hi
4
• 4 • Y.
I
81ultl11~g.
'. I ,
Zenders: aSH 13.9'7, GSF 19.82, osf ~1.55
u.
..i.'. /'I' S r?IARi • G)
,
68.03 ~L en 90.63 M.
,<
R. V. M. J. (SEMABt\NG)
21.30 Big Ben. con~e~'~ Binnillgham ~iP~
•
lUl,29 1)1. en 88.76 1\'1.
Zenders: DJE 16.89, DJQ 19.~3 (val) 20.30
6.00' Gramofoonmuziek _ 9.00 Lichte mu.
.PABIS·COLONIALE' '(0, '
161~9 1\1. en 88.76 1\'1.
podwme-Orkest -. 22.15 Sopraan. en' piano : 8.00 Mar::ch. c6ll'cert _ 9.00 'Muzi'kaal aI-I
uur), DJN 31.45
z:ek - 10.00 Concert - 11.00 SIJ1itiu,g - 13.00
Zender· 'fPt\ oJ. 25.60' 1\1
,
'6.30' Theem'uzlek _ 18.00 Pel'sl..erl·chten _ :- 22.45 Vers]ag oncketmatch - 23.05 Ora· loel'jel - 10.00 Dansmuziek - 11.00 Sluitir.'6.
18.25 Volkslied. Programma-overzicht
Lunchmqzlek - 15.00 Sluiting.
. . 6.45 Volkslied: ~ f ~.50 conc~:-' '1:4$
~
v
mophoonmuzlek - 23.15 V\2rslag veebbal.
118.30 Lichte muz:lek - 19.30 Nieuws (En0 I
(8
h\
1
18.20 Zigeunermuziek - 19.00 Kamermuziek match -:-.. 0.05 Nieuws en med-cdeelingell _
16.30 Theemuziek - 18.00 Geva,ri'2erd pro- gek.ch) __ 1~.45 Lichte muzrek _ 20.25 Groo- • 17~00 T.h:JmUZiek ~ 18.00 WeenS9h phllhar· Nieuws el1l!;wersen -_8. 5 N eUws paau§c 1
_ 20.00 D'ari~muziek - 20.30 Concert' dcor 0.30 SlUltmg.
,
gran:ma - 19.00 ~oncert ,- 20.00 Gramofoon· I ten aa11l de lursteraal,s _ 20.30 Nieuw~ en n,emscl~ (),l~hest ---, 18.20 D~rnU21.ek -:- 18:<10 - 8'.15 Nieuws U~orltU!ge'€i,Sch)' ~ 8.2~ 8~ul:"
het Bratu-er.lS€mble - 21.00 Eventue-ele h\'tmuzlek - t>.1.00 Concert door het Bratu-ql- I weekov'2rzicht _ 20.45 Voer den Zond,agavond Persbenchten. Op 90 M... Muzlkool. P~o-. ting..
. . ' . , :'"
u1tzending Phohl-progranuna - 22.30 Slu1PARIS-COLONIALE
semb:e.
(Eventu€ele hclfllitz€11ding Phohi- - 21.00 Yom' de dames _ 21.30 Niem\rs en gl'amma - 19.00 Aocordeol1!lst. af~Nwi~~ld
' ,
ting . ' .
pre'J.amma) - 22.00 Sluiting.
I we'ekoverzicht (gr.'5. DJE, DJQ en DJN, Ned. dCOl: Nederland~?h cabare~ 19.30 Georges •
Z~l1der : 'fPi\2 19.68, ' : ~".,
1
Zender 'l'PA 2. 19.68 1\1.
~ DJA en DJB) _ 21.45 "Die grl.in,e Franziska", BouItlnger en Zlj'l1l .elf sollsten - 19.45 Len
18.25 Volks:il3d - 18.30 Oon~ert (r,elay'~.
" A,. ,R'. V. O. (SOEB~\BAIi\)
18.25 Volkslied _ 18.30 Concert _ 19.15
A B. V. O. (SOEBABAIA)
hoorspel - 22.45 Vbor de jeugd - 23.15 Tijd. Green sl?e'clt melodIes - 20.00 ,A.dal~lt L.ut.. dlo·Parls) - 19.15 JOOg'Q'Silav.lsche k.ron+~~
'. : ~ ,;
109.89 1\1.
' 8ervische kroniet over het leven in ' F r a n k - '
&chriftenrevue - 23.30 Sluiting..
ter en zlJn orches,t ( 20,30 Vooa~l prO'gl'a)U· over het leven in Frankrij'k - 19.30 NWU~
16.30 ,Marsch _ 16.33 Orchestre Musette rijk":"- 19.30 Niel;lws (~ngelSiC~) - 1~.-l5 Con,109.89 l\J.
. .
rna - 21·90 Klassiek concert - 22.30 Tango's (E'ngelsch) - 19.45. Oonce·rt (relay 'Rad~bt
_ 17.00 Cunba.Uste _ 17.15 Persoorichten _ I cert (relay RadlO-Pans) - 21.00 NI!l3UWS en
8.00# Marsch _ 8.03 Gewijde koorzang
B. B. ~. (:LONDEN)
~ 2~.00 ~luitir.,g.
'
Paris) - 20.15 Radiojournaal - 20-.30 CO,fl+
11.30 Lilian Harvey en Willy Fritsch _ 18.00 !_kolopia1e kO€"rsen - 21.3? ,~adl?journaa~..:- 8.30 COl1cdt - 10.00 Wilhelmus - 10.03 Vo- i '
"'. ~ ~ . ,,. .)
.'
cert (ven'o:'g) - 21.00 Nleuws en kol~mt$l~
Viool elll piano '_ 19.00 Vooaal halfuurH~ _ r 2J.40 "lie u~e...sage de Palis - 21.50 Jundl· caal programma _ 11).45 Operette fra'3mel1t~:ll Zel1dcls. G~() ."l.,:}"-, GSB 31.55, GSA 19.59
K. V. l\l. J.' (SE~IA1lANG)
koelI'sen. - 21.30 Gauser:e : "D1l1g~l1I EllA l~l\~
19.30 Marschen - 19.45 Hawaiian _ 20.00 I:)lche cause~le - 22.~() S3eva~i~erd. .concert van - 11.30 f3anjo - 12.00 BestuurEm~dedeelill-1 '
~"'
161.29 l\1
8876
(chen van vr'Q€ger" - 21.40 ~lw~s~n~ili~k
Oemengd .programma _ 21.00 Tango's __ Il~chte mu~.ek - 23.30> SIUltmg.
gen _ 12.05 Muziek en zang _ 13.30 Lun~h .. Q 6.30" Bl o B:n~ Vt:~?la·o cllcketma,tch -:- 6:,,2
' en • LU.
- 21.50 Gramophoo1l'muzi-ek' - 22.00 Concert
21.30 F1Immuzlek _ 22.00 Dansmuzlek ._
muz:ek - 11.30 Sluiting..
,,-:,~hot,.~he ,dalldnu~·tk - 7.00 Cabaletp[~- , 8.00 Concert - 11.00 Sluiting.
Oichte muziek) - 23.30 Koersen ! - ' ~3.35
2400 81ultin"'"
ROME (E I ~\ R)
1glaU1ill1a - 7.30 .V~rs1ag v0'2tbalmatch - 7.J5
1 30 Tl
. k
.
Sluitir.4j'.
' , ' '
•
," , 0 .
'1-'
•.•.
16.30 ~arsch - 16.33 Cin2ma:orgel - 17.0~ "Tale.') c~ ,the gSa" 110. 5 -:-.8.10 NieuwSo ell
6.
leemUZle - 17.30 Kmderuurtje -,
NIRO~I (~It\LEISCII)
\
Golflengte 25.4 1\'1. Azie.uitzendin,
rhcemu~lek - 18.00 Cello·rccltals - 18.30, meodede-e'lmJen -:...- 8.35 SlUltmg.
I
18.00 Lud Gluskilll 'ell zijIll Ol'kt"st - 18.15
ROME (E I A R)
,
Zang'l'ecltal (tenor) _ 19.00 Spo.l"tuitslageIl
P€rsJ12rich~ell - 18.35 Lud (.Huskin en de
,~.
Bandoeng 11 103, PLP 21
19.00 Gevarietffd programma, (relay)
-- 19.05 Klassiek concert _ 20.35 Zi?,eU118r-' Zenders: GSII 1:l.97, GS(X 16.86, GSa 31.55 zijlien vervolgoen !-. 19.05 FilnuUltziek - ·20.0(),
GoJflengte 25.1 M. Adt!-ultzeridlllJ -. '
.,
,
'
20.35 Nieuws - ' 20.45 Vioolrecital .-: 21.00 muzi,ek - 21.00 "I PagUacci" - 22.15 D a n s - "
.
Con-cert :...:.J. 20.45 Lichte muziek en dan;3mu~ '1900
.' 'd
( '1' i,"
17.00 Javaanoche ga~l~lan van. den Mang. Causerie _
21.15 Weekoverz!cht _ 21.30, muziek _ 23.00 Bluiting.
18.30 BIg Bell,..'. Concert B.B.C. E;,lllptre- zi'ek
2200 SluitinO'
, .
~Va.I~€el
programma re ay) '--:.
koeneg_ofO _ 17.45 Chmeesch.programma.
Nieuws (Hindustani) _ 21.4:5 Voca,a', pro- I
.
Orkest - 19.30 Vers~Rg' vcetbalmatch - 19.50
o·
20.35 N:euws - 20.45 Zangrecital (tenor)':.....;.
I
P1auol"'ecital - 20.00 B.B.C. Militaire Band
. .
21.00 Cau82,6~ voor daty'e's - 21.15 NfeuW3
., .. Bandoeng II 103, p~n( 45
gl:a.mma - 72.00 Ve~oz:oe~plO'gT8,nmla, - 2~.30
NIROM (~IALEISClI)
~ 20.25 Nieuws" sportberichten. m,e<ledeelillA. R. V. O. (SOERi\Bt\I~\)
(Engelsch) . - 21.30 Nocaal prog-ralllllma .;~ ,
1800 MaleiSche muziek gespeeld doot het Nl€UWS - 22.40 SlUltmg - 23.45 NIeuws gell.
20.50 Religl~cu~~ uitz,ending - 21.151
10989 1\1
21.15 Causer:e - 22.00 Concert door. El.A.R...
Bellon1:-0rekst ..:...- 18.30 Javaansche gamelan I' 23.55 Vacaa} concert - 0.10 Da;nsmuzlekBandoeng II 103, Batavia II 190
H~uiting.,
t '
•
Orke'St - 22.30 Nieuws - 22.40 8luttipg: -;.
VaIl: Magelang.
orgel - 0.30 Sport:. en. laatste meuws.
P~lIJ ,15
'
, 6.30 Marsch - 6.35 Gynmastiek - 6.50 23.45 Nieuws - 23.55 Gevarieerd mu2:1kaal
,..
. Batavia II 190 '
---- ,
_._----,-_
10.00 Gamelar.,bespeling in het Museum te zenders:. GSII 13.9'1. GSF 19.~2. GSB 31.55 Gramcfoonrnuzlek - 8.00 Bluiting - 11.00 \ programma - 0.10 Vocaal concert -:- ,~O.3t)
Batavia _ 12.00 VCol'tz€tting" ~er gamelan- I 21.3~ BIg Ben).;,I1: the n;akmg" no. 2 --, Marscl} - 11.0~ ,Plano- en ViOOI:soli - ,12.00 Sport- en laats~ nleuws,
, .
11.00 a<>endaneesc,he degoengmuziek -17.30
bEspeUng - 12.30 Gevarie~~rd krontjongpro.I21·5~ .c(mcet~ dco~\,l~, ... t B.B.C. Ork~st ~ 2~.~O GramOfOOnl?UZlek - 12.30 Op",Ta-~r!a s JaNaa nsc he wajangfragmenten 18.15
Zoudag
gramma door h~t studlq-OrkeiSt met zan.~ I Rel1gle~z~ Ultz,ellld~J,1g - 23.40 Tr?l~ and hIS 13.30 Gevaneerd cor..cert - 14.30 Slwtmg.
- --~- .•_ KrQntJ?~i"'e~ stamboelliederen.
- 14.00 Sluiting.
_
I ll1andol1e~ s 2t~9°-. ru~uws! sportoenchten til
16.30 Mal\Sch - 16.33 EngelOOhe W311Sen ~
Bandoeng II 103, Batavia II 190.,
l11eded,x~lm.g',=n - 0-.30 SlUlting.
17.00 The'emUzi'ek - 18.00 Richard Tauber
R~l(IiO·llie u \VS
"
'
P~UJ 45
Batavia I, 126 1\1..1
Bandoeng II 103, PLP 27
zingt - 18.30 Gevarieerd programma - l!j.OO
'0 . be' hl-~
.
7.30 Heilige Hartklel"k, Soerabaja
900
PARIS-COLONJALE
Squi,re~s celestt~ octet - 19.30 Zang en" plano
.
17.00 Diverse' Menadonee'whe lie<k~'l'ell
~C-nderlITPA t. 25.60 1\1
- 20.10 Gevarieerd cone-ert - 21.10 Indische
19.0 Pel's riC ~Ill - 19.15 SumatIaansche Gel' Kerk coerabaj a
DE ARVO
muziek zonder zang - 20.00 Radlotoontell
.
• ""
17.30 Li'ederel1l 'Hit Hlndoe~tal). \
l1edjes - 21.30 Dansmuziek - 23.00 Slut·
van de 'V'~~enigir.g ,.;J;Iiap Keen Hwie" B.andoeng II 103, Batavia. II 190
6.45 Volks1i€d - 6.50 Concert - 7.15 tipg.
.
De Algemeene Radioverecl1iging ,;Oos~~
23.30 V'roolijke Hawallan muzlek - 24.00
815 1000 Se ieuz
. k
'Oandoeng II 103. p~nl 45
Nieuws e'~ kCCol'.:en -"-.- 8.05 Ni~uws (Spaans.ch)
Slulting. .. ,
:
. -.
r
e mUZH~ .
- 8.15 Nleuws (Po~·t\l!&·€t-::;ch) -- 8.?5 Sluiting.
PUOHI
Java" heeft te Soerabaia een algem~e\je
V. O. R. O. (MALEISCII)'
Soerabaia'I1 95
18.00 pa.dv~nderskwartiertje --' 18.15 Wes·
Zender: 'fPA2 19.68
·16.88 ill.
:vergadering gehouden, waarin werd me~
tersche HawaiiallUe<leren.
degedeeld dat het ledental in het
,
' 105.26 1\1.
I
8.15-10.00 Klassieke muziek..
18.25 Volkslied - 18.30 Concert - 19.30
Van 7.30 - 8.30 op 31.28 1\1.
i,7'.tit00 !,Amboneeoche
lieder~n _ 17 30 Hai\lIe Weste,rsche' zenders
.
Batavia II 190
'
Nie~ws. (F1nge1scil) ~ 1~.45 Concert (r~lay
K.R.O.-grcgramma; = i~. GramophOO11ffiU" loopen jaar steegfan 450 tot rulm' adO,~
00
. '
I
' , .
'
. I,
RadIo-Pans) - 21.00 ~leuws ~n koloma1e z~ek,~. Di wereld In vogelvlucht <lOOf Paul
Dat is heel wa minder dan de Ba· .
wa1 11: -;- 18. Westersche llederen - ~8.4.0
11.00 'Y1,ullclmus - 11.0'~ LIchte ll1u~iek, 17.00 'KrontjcngCOllcert lU8t zan13 - 18.00 Koersen - 21.30 Radiojournaal - 21.40 Film- de Waart, 3. V·ani on voor, de milss:epost, 4.
PersPeri~htel1' - 19.00 Elk wa~ .wlls - 20.00 -: '11.58 Zmgende torel1~ 12.00 Matmee 1Soendamesch Katjapi-Orkest met z'ang .- kr.oniek - 21.50 Weekoverzicht - 22.00 R~· Gramophoonmuzlek, 5. A~tueel!3 aethertlit- tavlasche en de andoengsche. R~diq ..
Vereenlging.
,
~ .
Oole~voo~s.teH1nl\J - 24.00 SIUltmg..
' 'Nlro,.orkest - 13.~5 Disconi~uws - 13.20 18.,10 Liederen uit Hindoe.stan. - ';"
'lay
• ser.., 6. Vaderlandsche ~ron1ek.
1 ~ad.1o.Paris - 23.3iS st.~iUng. . \
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Golflengte 25.4 1\'1. Azie.uitzendlng
Sluiting.
"19.00 persbericht~n. - 19.15 Gaunbang-kro·
19.00
Geva,ri~I'd
programma (relay) 18.03 Bijbelsche vertelling voor kinderen mong
20.00 Hawaiia11lllluziek van de
Zangrecital - 120.45 Dausmuzlek _ 18.15 "Elck wat wi1s" door Nl1'om-Orkest, ,.;South Sea Crooners" - 21.30 Soendal1ees.ch 20,35
23.45
Nieuws
23.55
Varlete - 0.30 SpOrt_ 19.00 Populair aIlerIet - 19.30 BP2.kU1S~h Karnermuziek-Ol'ke.st en zang.
_ep
la~ts~e nteu~$.
concert 19.58 ·Zrngende. t,Ql'er&. -".. :~O.f\!)' I Bandoeng II 163~' Bata.via II' 190" ' ~'
Pers- en ~poJtberichten - 20.15 Zallgkoor
I
PiUM 45 PMN 29
r
,.l
" ,
"Orescendo", Sotcrabaja _ 2Q..15 Zigeuner- .. I '
\
muziek - 21.15 PianlQrecital - 22.00 Dans· ' 22.30 Voort~tting der SOC1:daneesche' K~-\muziek (aIleen over de 5 archipe:zenders)
mermuziek-uitv'Oering - 23.30,Sluiting.
l\Iaulldag
22.30 S!'li~h;g.
'
V. O. U. O. (MALEISCII)
NIBOl\1

Radio~programm as
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Te Huur Aongeboden Aanbevolen Adressen

• .J

1M

Diversen

Personolio

--

..... __.t. ... ,.

GAAT U ZICH IN"RICHTEN ?'t Eerste
GEMEUBILEERD HlHS te huqr voor
9~~~n(len van' 24 Maart af. Malang- en .~ste adres is: "Seng & Co.", PetjeWeg 5, teletoon 1595 Welt.
M 513 nongan ~-15, ~atavia-centru~.
•
M 512
DJEROEKiLAAN6 te':Jluur met overname van meublIair. Hulshuur I 55.ONZE LAMPEKAPPEN van houtsnijper jnaand, We-It. 5915.
M 616
werk, perkament ien zijde ~ijn gewoonweg modern enartlsttek. Komt U eens
Het ware mlddel om bedrogen te workljken t ~ampe:~i\~pen-Ma~azijn LIe &
den, ts, zlch voor slimmer te houden dan
co., Pasar
~rQe 90A.
I·
M 517
,
anderen, (De Zakenwereld).

.

~~NNl~~~~~ ~et~dja-~sti1les

¥OD~N ,.ijUIM

9.~LD~.~L.~9.GJNG. Door ornstandlgHEER, door Radja-pastllles van hard.neden
gr()9~ez~~k met gebouwen ter
nekklge heest genezen, wenscht aan .alle
ov~rnawe.
. Inkomsten
(contractueel)
medernenschen mede ted,~e_ler,l, .d,~t
I
tlC9~.~
'per
Iaar.
Brieven
onder No.
Radja-pastllles een ultstekend gen~es
.~
516
bureau
Bat.
~ieuwsblad.
mlddel tegen hcest zijn. (10 ct.). ~et
D
greene doosj e.
.M5,o.8

I

I

re veelmenschen gaan gebogen onder
ONGEVAARLIJK, ook voor de ~le1nste
den
last van verantwoordelijkheld voor.
kinderen, smakeloosen zacht laxeerend
die hun allerrnlnst aangaan.
dlngen,
zijn Istizin-tabletten.
M 501
(De Zakenwereld) .. ~
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I
t----.....:.----...-...---

I

STELT UW LEVEN

f

'''-_

•
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q4NA
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. ..

IN

NIET

DE

W:A~9S9HAAL! Bestelt Uw auto's .bij :

HUla met daktuln, in 00 ct.).: zal U.van ·h~st bevrllden. H~t
Westerll!lrk, te huur, Inlichtingen tetegreene doosje.'
'M &071
roon Welt. .78~.
M496
I

,,:O:.lmnt mij een srooten <i1~n3t. 'bewi)@, .m~l)e¢tt de roover•.door
geschenken. Slulsbrug-I
S&LAIUNTANAiH \ (boven Soekaboemi)
nllJl}i vrouw op te belJer.•. Van -U zal ze eerdergelooven, dat ik
str~.a,t
l.~l}(\Iscl:W
k~n~t.
~
~99
i
mijl1lgeJd:' niet met bIi(Igen vertoren' heb",
.
I
te huur , gerneublleerd pavlljoen, fnclu~te'f ~lcht· en water. .Iullchtlngen telefoon
81. 2'1~.
BLOEMJ~~:tl~i.\ijI),g~
. BQGOR.IANA
M 518 geeft U service ,i\l~~le$ .W~t bloemen be-.
COM,p.~FJJ',E, l'40);>.En,NF; INaO~p~L
trett, Belt ~544 Wit. op, SI~lsbrugsiraat
Hetlijkt soms, of wij altes .eerst dan
wegens
·YertJ.'e.lt ter overname, l}itste29.
1M 497
kend
"ondernouden.
Europeesch Iabrlbeleven .als het reeds voorp,ij is. '(De
._.. ,f
M 504
NOG STEEDS TEGEN V66R~DEVA kaat. Blllljk.Lembangweg 35.
~akenwereld).
SEDERT' 30 'JAAR worden election- LUATIE-PRIJZEN: ' Nleuwe zendil1g fi- f.... ·,: ", , ... .4.( C ':.' _ 4, - ,. t ;
:.,
.'
4.
i¥==='
horloges in UQll. en Indie met het groot- guurzagg-benoodigdheden, w.o. Jmis~arz.e.1 nooit raad tevragen '- iederste succes verkoc~t..~et .~\ld-,en Zil- beuge}s. TQko Piana, Pasar Baroe 107,
e~m wiJ nemgt:aag ge.ve.l). (I)eZal,{enM 495 Batavia-Centrum.
verhuis, CitadeIweg 35.'
Inwoni~g
M 514
wereld).
VQ9r

TWEEDE-HANDSCH GENEESMIDDE,,;I:Iet Centrum", telefoon 1974 en ,5000 LEN bestaan niet. Uw hoest bestJ;ijdt
Welt.
1\:1 590 V .het beste met Radja-pastilles (l~ct.).
Hetgreene doosle.
M 509,"

I~-·····-

Onderwijs en Lessen

VAN DE.~ HOUT·;
eentge avondbanen je .hup,r
~~,~~n~ 91J.l~~e .prlj~.n. Ul~~(!~en~e ve.t·
D.U,ITS9~,
FRA.~S:C.~',
EN9,ELSCH, IJ~~t.U~gen prettig te bespelen. au z~~.
b~jwerkenvqn leerllngen H~ B. S. en
maanden speclale condltles. InllchtlnOymnaslum, door ervaren Mulo-yonder- gen WI. 336.
, U 505
wljzer : tevens oplekUng handelscorrespondentles. Adres: Tandjonglaan 32B.
.
¥ 51.9 rk heb .er .een regel van geU1~.ak~ altijd
mijn bureau .op te ruimen en alles af
. JJwr :LE~~BO~.~ V09.ij, S';l'ENOOR,A- te we:ken voordat ik naar huis ga, on~
FI~ systee~ PitIl1an, ~eoS'Ch~lttvoqr z~l~ verschmi~ hoe laat 't wordt, en daar~,
studle, door SJ. vanEck, "is verkr1jgbaar o.oorkan ik 's morgens weer ~r)sch me.t·
M 2 ~.ieU\,Ve dingen beglnnen. (Mr. John,
in elken boekhandel.
Col~r\dge Patterson, manager, voor Eu-'
NOG EENIGE UREN BESqHIKBAAR
ropa d~r Canajian Pacific Railway).
voor .w~- en natuurkunde-lessen aan
. , .';
M:ulo-.1e.erHngeri d.0or Clvlel Ir., eX-DlOFFICIERS-UITR U:STINGUNF'AN'rE- reet~ur bekenct:e partlc\lllere J\{ulQ. J:l\IRIE) tekoop gevraagd. Brieven met lijk .tarief. Tangerangwheweg 48.
speclficatle en prijsopgave onder No.
M 50.3
M 511 ·Bat. NIeuw~~I~?
ALOEMEENE NOTARI~ELE CURSUS

Te KoopAa~geboden

~.

~_.

Kost en

.,\,

~"~

,f

'TENNI~AN:EN

~..r(9g

------------.

.....-.~

M·enschen, die z.1ch van nun verant- . I;lAD )\fET GEY{)ER, zoo go.ed 'als
Te
nlet, q~thet. pUbllek groote efJe<;ten- bevragen. Djocjaweg 38.
M 515
aankoopen verrlcht, zonder' na te gaa~,
wat voor effecten Z9 nu eigenlijk koo,~&E.R~.o~~ldAPH;IN."E~CURIJVEN 10pep. v~·re qtepscnen, dIe aande.elenkoo- vJn~ex~-sy~~eew, vOO,r .~la~llt.a.a.lon~er.
pen, schijnen nimmer te hebben begre- wljs en zelfstudle, door Sj. van Eck, 18
pen, dat eengoedkoop aandeel nog vol, verkrljgbaar In elken boekhande'1.
M 1
Indlen somll1ige .z~}{epmenscheneven strekt niet ,hetzelfde .is alseengunstig
wantrouwepd- waren tegenover hun klan- aank'oop()bJe~t. Een' aa;ndeel, dat voor
EEN· WOONHUIS aan den hoofdwe~ MondeUnge en schriftelijke opleiding
ten als tegenover hun concurrenten, 2:0U- enkeledollars wprdt gekooht, kan heel· .2 JONGE TACK,ELS (reu's) te k90P. ~e koop gevraagd. Conditte eigendoms- deel I, II en .IiI. Mr. A. P.G..Hens
den ze nooit slechte vorderingen hebben. ~.uur zijn. (President Gay der New- Tebevragen telefool.1 1264 Wl., MuselJm-l g.ro.n.d. Br.leven.. met prijs .onder No. M. J can.d.. N.otaris. KebOnSiri.h 115B, aa.tavia(De Zakenwereld).
Yorksche Effe~tenbeurs),.
l~~n 3.
M 520 506 burea.u:aat. Ni,~\lWs91.af;l. .
. . Centrum.
"
M 502
BIJ O~~mPATRI~ERDEF,AM~L~Erhet
dochtertje, ~ klasse H:B.~.. enzoontJe,
1190gste ~lasse L.~. bezoekende,ultstekend tehu1s aangeboden voor een ()t
tweekinderen ; ,lfuezlcht op .s<:hoolwerk.
Inl1~htingen :J)~ VTijer, ,Ho.tel·DuP~\Vil
Ion kamer 37, Batavia-C.
M498

wo:ordelijkh~ld be~ust zijn, wens~hen nieuw, ter overniame aangeboden.

Te Koop Gevraagd

..

. ::nz::::z:z

opgeven van 'den N~derlandschen kam- Luclrtvallrt
pioen Hal:ry· S.t~al·gew~>.nilen. Doyle
maakte zich een j~a,r of wat geleden
snel naa~l1 in Engelarfd door ellkele k.o.- .
If ... :
overwinnlngen o'p buiten Engel~nd welGoed nIgeloopen
nig bek~nde l)o~sers. Hij ontwpte zich
als een 11ard slaandl, primitlef vechtel~
De Fransche vliegers De~1$ en Libert
die vaak moeite had om zich in de hit- heb.ben hunpoging
in ioo UUf van
te yan den strijd te heheerschen; van- Parijs naar rro~lo te vliegen mooten opdaar' o.m. zijn disqualiftcatie wegens geven, daar hun machine nabl) ·T.hafouls tegenJack Peterson in een match ~het. in de provincie Laos van IndoDe dercle IlUI(ch .T',il ~Broltill(l,.tl.!s ee",he~/utli~lg :van de waarover indertijd -yeel te do.en is ge- China, is· neergestort. ~en van de beweest. Doyle kon behalve een beetje stuurders, (wie wordt n.let geol-eld), Is
tweecle. :- De.C(tlu(t!ees Q/JlcielllV gedis(/IUtli/iceer(i. - l'erltg- boksen heel goedzingen, en zijn· car- gewond.
riere speelde zich deels in den ring rleels
kee.,·vltn Jack- Doyle·.De IloliclIule,' St(lulwo,.tlt
op de planken af. Nada t hij een paar Denis en Libert, die Donderdag w 19 uur
,.
jaar geleden in Amerika binnen enkele middetbare green wich~tijd ult Akyab ver.zijn sl((chto/le,· .
ronden tot opgeven was gedwongen <loor trokken, wildenion'cter tusscllenlanding
BUddy Baer, een broer van den ex·\\'e- Hongkong bereiken.,
cus had getoerd en. al dien t~jd geen rehikampioen Max Baer, dacht ieder
BOKSI{RO~IEK
wedstrijd gebo~st had. De Canadees" dIe dat hij zich voortaan' uitsluitend op de
nlets te verliezen e\l alles te winnen had! I revue 'zou concentreer~n. Maa~ de ring
door'
kwam· natuuriijk 'd~de1ijk over ·zoodra llukte en Doyle ging, na zijn terugkeer
Olck~n n,em. een .voo~stel had gedaan.! in Engeland, weerserleus aan 'toefe- De tweede etappe van de Oasen-Steronzen .specialell me4~w~iker
En meer dan, twinUgduizend toeschou-! nen. De eerste match, welke hIj een v~ucht ving gi{iteren aan. ,wde B~ha~i~
wers haastten' zich naar het Sportpalels . paar weken geleden bokste, verloor hij oase sloe·g de machine van den Dultop 'den ~wond val} het grQote ,treHen. door disqualif\catle: nog ,altijd even. ~cl).eh v~leger&ch\yaoeover den kop, tenDen H a a g,16 Febr.
onbeheerscht hact hij zijn tegenstander gevolge v~l)l.le~ ~pr~n~~f.1 van een ~and.
Toch waren er ~enners vanhet yak geslagen terwijl deze op den grond lag. Schwabe bleef ongedeerd.
~Iar.cel TIlU .for ever die' het .betwijfelde:p of dit derde ge- Men' organi~eerde~toen een match tusvecht weI een succes. zou ·worden. In I ~chen hem en Wilde, voor weI,ken laatEen aantaI"andere vUegtuigen Is evenIn .het ..stampvolle Parljsche Sportpa- de eerste plaats de...... manager van i ste onze (genaturaliseerd.e) lanctgenoot: cens uitgeschakeld, daar zij vastllepen
leis heeft de wereldkampioen midden- T.hil die. voorspeld'e. dat er w.'e.·er fputsla~ I sta.al inviel we.gen.s~ ziekte van Wilde. I' ill.. het ~~.nd e,n ,l:1:~et \Ve,e.r .~o~clen OP'4
gewlcht Marcel.Thil ~ister.avond voor de gen zouden ,vallen van de zljde van den!
'.
stlJgen.
,
derde keer zijn Utel verdedlgd tegen zijn C~lladees. Brouillard bokst· namelijk in I' De match tusoSchen den Ier en den
' .
Canadeeschen -ultda'ger'Lou Brouillard. 'hurkende hOl.HUng',en zijn' geliefde stoot Limburgermo·et geweest 'zijn wat de CAPT. LI~WELLYN .GEE.FT NIET OP
})e eerste match van de reeks was geeln- wor~t plotselingmet een maalende be- f Engel~chen·"a hect~c fight" nQe~e~'1
..
.
dlgd meteen mi.sschien een tikje gefJat- ,)Vegi~1I toegebracht" Tegenstanders die AIle twe€ hebben ze een punch, en aHe
pe kapltem~vUegerde..r Royal A~r force
ieerde punienzege' van ThlI. De revan- ~vEm~~n:s h.~t "croijching" t()epass~n zall twee loerden ze op een k.Q. sto9t. In Llewel~yn Is gl.steren van het vllegveld
che was eveneens voor Thil, maar deze hij 'niet llcht .te laag raken, maar ie- de tweede ronde schaen het alsof Sta~l 9roydon 9pge~tege,n vo~r een recordpomatch had een hoogst onbevredigend m~n~ aJs Tl1il, dIe' yrij vaak recht.stan-I· met de zege~?u gaan strijken. Hij gI~g Engelanc;l - K~apsta~ :vice-yeqa.
elnde doordat BrQuJl1ar~· wegens een qig'QJ:*~t, zQ~v~el te ·eerd,er. De manager, plaatste namehJk een zeer harde' en Hlj vllegt via Tums, Callo, Kisumu,
foutslag gedlsqualificeerd werd terwijl tevens ~chponvader,van ThU wilde hier zuivere stoot waardoor
BrokenhllI en KImberley.
hijblj hoog en laag ."'01 hleld piet te .1a~,g vantevoren tegen waarschuwen.·
geraa,kt' te'h~bben: ,hi} wuTl1ll· vQlDeze ~ude' ring-rot bleek goed te hebDoyle gevloerd ,qap,taI~ Lle.well:fn ls een 't!laAe vO,I-·
kome'n reglement-air doormiddel van ben gez~ell' Want de derde match t u s - .
h9\lder. ,.PIt is ,d~ ·d~r(ie ke,er,XQQ,r zQ,<,Jeen' van I pe .,,liver;pun~heslJ oftewel schen Thil en Brouillard is weder01l1 ge- wen:!'. Men dacht al aan een k.o. toen ver wij ons ,herlnneJ;en,. dat hij ~aar
,swot wgen de lever, waar~an !l.ij, zijn eindIgd met een dlsquaUf.icatie van den de Ier bij ,,zes" overeind krabbelde en Zuid-Af~ika wU vliegen l.n J:ec.or~-tljd:
'grootste successen ·ldankt, ,hebl)en ge- Canadees wegens een foutslag.Tot in <len ~trijd hervat~e. In de derde ronde I een keer lin den J()hannesbur~-r~c,e, en
veld. Tal van toeschouwers, onder wle de zesde ronde was Thil bijna voort- ~~ren de bordjes verhangen want riu een tweeae ~a::l.l kort ~eleden tg e.n I:1!j
Carpenti~r, .k~en JZijnp.~rtij. Toch pure1}dJn dep aanval geweest.lIij leid- was het Doyle die furieus aanvlel en I' 12el.1 a:;lnv~l wa~g<;le o.p AQ1Y MollIson ~
schijpt blj' hetmeqisch o~q~~k uit- ~e, lia een hardne~~ig maar verre van Staal die op zelfbehoud beda~ht moest rec9rd en than$ is het dWi .de qerde
ge~.aakt te zijn AatJ Thll wei degeli.jk fraal gevecht, op punten toen Brouil-, wezen. Doyle kcosieen oor-blessul.\f van keer.
onder den gordel was getroff~n, en weI lard in die ronde een nieuwen aanval Staal als 'mikpunt Em wist hier succes-!
'
.
OP eenzeer gevoel~geplek W()d,at ,zijn van den F~anschn}an trachtte op te sfeveli}k 'Zulke ha,rde mappen tegen.te E'en Reuter...teleoram
ult Londen
neervallen in dell ring geen .simljlf\tie vangen met zijn fameuze "liver-punch", plaatsen dat de Limburger in ide zevende ,.meldt, dat lql.p.\te~n,Lle\Vel1yn..te halfzes
Is gewe~st.·<-eovendien was pet nlet vQOr Uijl trof onder den· gordel, Thll viel, ronde totaal 'uitgeput op moest geven. nm. In 'tunis is gelaJ).d, op zljn recordhet eerst dat 'BrouHIArd .w~gen~ eep fQu.t stond op zander zich te kunnen verde- Hij kreeg een ovatie van het publiek vlucht Londen -l{aapstad vv.
gedlSqualifI~eerd werd.
I .
dlg~l1l, werd weer gevloerd en Brouillard en de hand,schoenen, waarm~e hij .Doyle
w~rd R~qisqu~lif1ceerd. Zoodat ook deze gevloerd had, mocht hij ll1ee naar ;UOIDesondanks liet de match bij ieder derde ontmoeting een voor detwintig- land nemen. Want <tit vloeren van I
.
d. ui:~eijd kljkers ,zeer teleurste.ll.end ver- Doyle achtte men, naar de A. N. P. uit Ctlcket
een gevoel V'lll ollbehaag- loop en elnde had. IntuSschen blijft Londen me~:lde, een bijrondere prestalijklieid
ThU - tenminste voor de. Europeesche tie............
;
feqera.tie~- wer~J9.kam,pioen mlddenVIJFO.E 1ES').'j},1ATCU J\ANG.EV~\NG.EN
na en men wist dat de onzekerheid. 'lI- gewlcht, een titel dien hij, ondanks zijn
Uit het verloop van deze match kan
Ie.en opgetH~Vel1 zou kunnen worden in- 33 jaren ook nog altijd meer daneenig men sle~ht<s COllcludeeren d:i"t wij 'nog .GIsteren is de vijfde en laatste testdlen' de· tweeelkaar nog e,ens binnen de ander waard is.
geen z,waal;gewichtkampioen hebben die, niatch te .Melbourne aange~angen.
touwen ontmoetten, en hun match dan
'zooals inderti~f Piet van del' Veer, den
door· geep in<;iqenten ontijdig eindigde.
Australle 'ging eer~taan bat en .d~
Harry Sta;tl geslagell naam van kampioen waard is. Tenzij'
pl~kson vQnsI Thil .bere1d oin het voor
Doyle plotseling ettelijke kllassen betel' eerste. dag eindigde met de enorme
de del'de maal· tege~den Cana4ees op
In het uitverkochte Empress stadium is gewol'den dan in 'Zijl1eer~te puglUs- score van 342 voor het verlles van 3
te nemen, of schoon
.wereldkamploen teLonden heeft de Iersche zwaarge- tieke ontwikkeling~.fase,.wat Ik voorals- wIckets, ,waarvanMc.Cabe 112 en Don
, e~n maand of zeven 7ang· met een cir- wicht Jack Doyle gl~teraYond wegens nog waag te betwijfelen.
Bra~man 165, ·not out..
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Defillitieve opstelling tegen de. Zwitsers
Aneta-Haag seint, dat de definitieve
opstelllng van het Nederlandsch elf tal
in :den ,strijd tegen Zwltserland op 7
Maart a.s. als voIgt is vastgesteld :
Halle
Wilders
Caldenhove
Paam,ve Anderiessen Van Heel
Van Spaendock Bakhuys Vrauwdeunt
Wels
Van ~ellen
Reserves • zijn: Van Male, Van der
Hoven (L. O. N. G. A.), Bool (H. V. V.),
~eetj ans en De Bock.

i

I

VOETBAL IN CUEIUBON

\

De wedstrijd Vogel I contra Y. N. H. 1
eindigde met 9-0 in het voordeel van
Y. N. H., zoodat de competit1estand thans
is als voIgt :"
.(
gsp. gw. gel. verI. vr. tg. wtp. gm.
1 . 25 5 8 1,6
5 4
5 4
1 15 5 8 1,6
E..~.M. 6
2
4 14 '16 4 6,67
Vogel
6 1
5 1 29 2 0,30
Y.N.H.
P.S.C.

.J

Qp ,het gemeentesportterrein te KQsambi zal ZOl\dag a.s. een wedstrijd.worden gespeeld tussehen P. S. C. en Y.N.H.,
welke wedstrijd zee,r spann~nd belooft te
worden, aang~zlen het gaat om de kampio~nsplaats.
pe heer W. F. Twysel zaldezen wedstrijd als sc.heldsrechter leiqen.
VOE~BAL

IN

ENGE,L~ND

Reuter seint nog nader ult Londen de
uitstagen van de volgende o~er- en nagespeelde wedstrijdell:
,
\

Bek.erwe~~tr~jd ~~e r.~.nde

IW,olverhampton Th~

Grlmsby

6-2

Let\gue

E e r s te d i v L1i e.
Arsenal - ;,Charlton
Bolton - Liverpool.
Sunderland ~ Middlesboro
Preston - Stoke
Derby - Manchesterclty

1-1
0-1
4-1
0-1
ll-5

Tweede dlvisie
BI~ckPQol
Southampt~n T()ttenh~m

BurnleyDe r d

e

d i

3-0
1-0

Yis i e, Z u i tI. Sec t 1e

arfstol - Rovers
Gillingham - ~xeter

TIJGER

.6ALASHIN
SAl
Overa' ve(f<rijgbaar

2-0

.2-2

4,0.08
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Natuurlijk en inderdaad :

Een Moderne Vrouzv dicht :

~e;e~e~t ~

Dat er een 'man QP 'de~ 'pardQol 'ronaioopt,
Die teaen aues, ~vatmaar' vrQJi'lO is, kilft
En 'nooit iets goeds pan it aestacnt kan zeggen
- geloojt 'U 'lOer.kfUijk (Illes, wat U schrtit! ? -:En dat die maninaar obsttnaat blilft doorgaan

handel te gaan drijven, doch vooralom
IIISTORISCIIE BRIEVEN
de Kaapvaart te beoefenen, hetgeen wllrtoten uit teo storten voll oenijn,
.
de
zeggen, dat zij werden losgelaten op
van
Over de eerste oeste ivt- 01 m~vT6uw •
onze vijanden,d~ Portugeezen en Span.Dat moest, meneertiesust verboden .zijn.
jaarden. Inderdaad werd er . menl.ge
onzen medewerker V. E.
, j
..
Spaansche or Portugeesche kraak buttvat U de zon, na vilf -elt vii/tig [aren,
,
gemaakt en naar Jakatra gebracht.
Niet meer in 't water ~:hl1i / zien. scntmen kunt,
Doch .ook van deze bevoorrechte vrijGedurende de eerste zeven jaren
En ~ nu Uzell eenaardigembonpoint hebt -:burgers. beleefde Coen niet al~ijd vreugOok aan Uw vrouw ge,en enkel, pretie. gunt,
van het bestaan der Nederlandsche ' de' hij moest in 1621 aan' den' Raad van
Dat U zich, als ee1i h(wntje of; gadt. dolfen '
Indie
mededeelen,
hOe'"verscheidene
vrije
vestigTng te Jakatra.bestond deze uit
Ch.mant
~el/S oak s.ch~utig (retcht te zijn,.
lieden
voor
dezen
.met
bestelling
uitniet veel ,meer d'ln een/loge, een
Ormdat: '"dat kleine vrou'wtje ...:- mmm! 0 la la /; ....."
gevar~n, hare commissie, volgens de
handelskantcor del' Compagnie, dat
U snapt het? Nu, dat 7~oest verboden zijn.
klachten van verscheiden kwartieren
zich van de overige nederzettlngen
ontvangen, te buiten· gegaan haddeI1l in
Dat U een'film ~ewo~nweg'niet kunt 1.iitstaan;
in Indie slecht~ otlderscheidde door
het aanhalen en
Aan een concert ,,110it. heelemaal niks vindt /"
eenig grooter vertier, omdat het t .. en
Vacantie-boven,
een :weekendr. oiJTretes'
. schandelijk en· moordadig
reeds de bedoeling was, daar het
Alteen maar luxe acht voor vro1twen kind
tracteeren
centrum van' den handel te stichten.
l';n iets dat Bruin beslist' ntet' kan trekken
.
van neutrale natlen ell vreemden onder
Maar datu wel eien bol-;'elgMt Jcun.t zijn.
I
Binnen de ioge huisden uitsluitend het pretext vijanden waren, van vijanden
Lid van de keyelclub en~1.vat dies 'meer zij
.
personeel van de Compagnie en de tot landen kwamel1, of daal'naar toe wllDat nlae$,J: mene,er, bijwet verbpden zijn.
het laden en lossen der schepen en tot den".
het verleeilen van hulp aan de in dienst
Het was dus zeer noodigte overwegen,
'Dat U, als man,·het..
zoo
/
der Compagnie staande ambachtslieden in wat manlere men tegen dezelve beDe haven waar, meest ii.Qg~. ajgetQottJd,.
bestemde slaven. Het dagelijksch .be.. hoorde te procedeeren ten einde de overEn "vast niet meer met. volle vlag en zozmpel,
heer over deze kleine kolonie was op.. treders behoorlijk' gestraft worden, en
u· 't leve1}tSbootje eind/lijt( 'bimzenboomt /
gedragen aan een opperkoo~al) en voor aIle vrienden en neutrale naUen
Dat, volgens U, 'dehave11n¢esteresse . ' .
.~'
eenige onderkooplieden en asslstenten, ,blijke, dat zulke misbruiken. di~~ctelijk
Dan minstens dit :en dat 01 ~us en zoo t1Zoet zlJn
wier taak het in hoofdzaak was de goe.. tegen onze ordre geschied zljn .' Den
En dat U opk nog meent~dat dat Uw· recht is
deren op te koopen, welke met Chinee- Raad werd de vraag vo(;>rgelegd, "hoe
. Dat moe,st eenvoudlg on~estaanbaar zijn.
sche joilken werden aangevoerd. Van men zich verder in 't licentleeren en
-j
Jakatra uit zond de Compagnie zelve uitzenden va'll de vrije lieden zal hebBRAMMIENTJE.
-'
/
1
hart! vaartuigen naar de verschlllende ben te gedragen om verdere zwarighedee~n van den Archipel om de voor de den te prevenieeren". He~ antwoord op
'L it i It d o'e lob, I (l i It S e k (l f' a n g
Europeesche markt geschikte producten die vraag was blijkbaar niet gemakkeop te koopen.
lijk, 'want dezaak bleef onopgelost en
In de beperkte ruimte der Jakatrasche telkens moest de Regeering goed maken
rzijnde tevens eenindirect antwoord aan de, booze
loge was geen plaats voor ~nderen; il1 wat door de vrljburgers was misdreven
doch ongetwijteld hp,rmonisch-rythmisclle dame)
deze situatie kwam verandering, nadat ten opzichte van de'vorsten en de bevolJ. P. Coen het geheele gebied van Ja- king in verschlllende deelen van den
M'n dochter is op Huishou.dschool, .,
katra had veroverd, waarmede hij I1voet Archipel. Herhaaldelijk dreigde de goede
M'n vrouw leert kook..;,op.1ga8,
en dominie in het land .van Java had verstandhouding verloren te gaan en
M'n kokki volgt bij de Aiiiem .
bekomen". Toen eerst kon de op last kwamen er klachten van de inheemsche
E"en Fijne':'Keuken-Klas,
del' Bewindhcbbers' met den naam Ba- vorsten, die zeer ontstemd waren over
I
En toch, al zijn ze aUe drie
tavia gedoopte nederzettin,: tot ontwlk~ ~ "rooverijen en on~hoorlijke proce-,
.En samen in de weer
.
keling komen en uitdijen tot het..,gene- duren door onze vrije lieden op hare
,Zooals rmijn moede;' botles bakt,
raal rendez-vous", w~an Coen ver.. respect!eve onderza~n begaan".
Zoobakt geen mensch ze meer..
klaarde, dat het zou worden "de stapel
Toen in 1622 een expeditie werd ultvan den ganschen Indischen handel, die gezonden om eenige kantoren der ComM'n doc/lter schildert al op zij,'
Malakka eli Goa. weI zoude komen te pagnle op te heffen, kreeg de leider teM'n vrOllW ontwerpt een/ hoed, .
passeel'en".
yens de opdl'acht om en passant den
De naalster 01 eenbaboe":'me1tscf1,
Hiertoe moesten echter andere wegen KQl'lIp'g van P,alembang "pres'eptatie en
. Verstelt 11~'n, 'ondergc1eQ,.
.
worden ingeslagen dan tot dusverre Wa.. restttutie" te gaan duen van tien vrouws.!5.n toc(t, alsik me 's '~f'lJ,t(J,1Jd8 ICC.eed
1'en bewandeld. Er moest gelegenheld'p~lsonen,."d~of .onze vrije li~d~n. ul~' z~~
Dcui zllcht '/.1(, telken$ Wter·,.·
.
g~bOael1' wOl"den tot· het' 'ontstaan Vall kere Pllrembafig~che prauw .geroofd·. ,
Zooals mijn moeder kOltsen stopt,
een gemeente, dle!tlcb kon bezighouden nadat de m~nnelijkeopvaren.den Z011stopt blijkbaar niemand meef. .
met handel en zeevaart' en in' deze del' meer over' bO~rd waren gezet. Verrlchting ging dan ook Coen's streven. volgeilS: moest een ~ezoek worden geM'n dochter danst .de sleep-t'ango,
He~ succes bleef niet uit, want reeds i11t bracht a,an den ·Konmg v~n Johor, "ten
M'n vroltw in 'hoojdzaak step,
zijn brief van 31 Juli 1620' kon Coen einde goed t? waken en tever~oen.en
M'n nicht}e danst in 't zonnebad
aan Bewindliebbers schrijven: "t Is, deoutragie blJ voorzegde anze vrlje heMet paprika oj pep,
wonder om te zien \ hoezeer Jakatra in· 1 den ten onrechte aan de zijnen .gedaan",
En toch, al gaan ze nog zoo kwiek
korten tijd van yolk toe genomen Is. terwljl d. aal'na "een eerlijke sChenkagie"'1
En Argentijnsch te keer,
Met vrije lieden, Maleyen, Klingen enz. aan den gouverneur van Patani moe~t
Zooals mij1.~ moedeY walseil. konj
achten dat omt-rent twee duizend zielen worden gedaan "wegens de faulte bl~
Zoo walst geen moeder meer.. :
sterk".
on~e vrije lieden aan die van Patanl
Om deze lieden te behouden was het tegen onze expresse last, voor zooveel
M'n dOchter leelt van boonensla,'
noadig hen, zooveel als met de belangen het ombren~en van personen ~angaat,
M'n zuster eet 'slechts fruit,
der Compagnie vereenigbaar was, in de begaan". tJlt deze gevallen bhJkt w~l,
M'n vrouw ontzegt .zich meel en vet,
gc1tgenheid te stellen door
dat de vrij11eden er merkwaardig VIIJe
M'n. nichtje knaagtbeschuft,
'
denkbeelden . op na hielden over den
Dat ;moet wel, zegt m'n -oudste zoon,
vrijheid van handel vrljen handel en de' vrije vaart.
I'
Dat '~ischt de slanke lijn !
.
aan Batavia .te binden. Hiermede kwam , Het er.gste j{waad was echter het 1'00Zooals
mijn
1noeder
eten
kan,
'Coeti al dadelijk in conflict met de in- ven van inboorlingen om ze· als slaven
Schijizt onge?ond te zijn!
zichten van zijn lastgevers, die naar be- te verkoopen; hierop moesten dan ook
kend is, elken vorm van vi'ijen handel
zware straUen
lJRAMMETJE.
uit den booze achtten. Doch Coon stoorde zich hieraan niet; in het bijzonder worden gesteld. In ·1622 werden op la,st,
began hij de Chineezen vrlj te laten in: van Gouverneur-Generaal en Raden
hun nering.
eenige vrijburgers, die "hare commissie
Als contra-prestatie elschte hij welis- met rooven, plunderen en moorden, zoo
waar, dat zij medewerkten aan de ver- op vreemde als neutrale. natien groflijR
Toch tracht. Coen nog deze lleden er
sterking van de sta'ct, maar toen de Chi- te 'hulten gegaan hadden", gevangen .ge- ken, zoodat eenige soepelheid raadzaam
bovenop te helpen; hij greep naar een
geacht
werd.
neesche gemeente op vrijstelling van de- nomen en "ter examen" gebracht om
Toen Coen in 1627 voor de tweede middel, dat ook thans door den nood
ze diensten aandrong, stelde hij haar verder "naar bevindin~ en merite en
maal als landvoogd In Indie kwam, in der tljden ,toegepast wordt :" de werkhierv~~ ; vrij tegen betalin~ van een .fault tegen de rechtschuldlgen soo te
de hoop zljn beginselen Inzake den yrijen verschaffing. Hij liet verscheidene openhoofdgeld van 1Y2 reaal van achten per procedeeren als men .zal bevinden te
handel te kunnen doorvoeren, werd hrm bare werken ter hand nemen. Maar zIjn
rna and. Zelfs verhlnderde hij de Chl- behooren".
dit door het Compagnies-bestuur verbo .. hoop om de btirgerij van Batavia in den
neezen nlet naar hun vaderlantl terug
De Raadvan het fort Batavi-a (die
den. En nn is het 'opvallend, hoe Coen, handel te betrekken, had hij opgegeven,
te keeren; in Juli 1620 vertrokken. 200 in 1626 den naam Raad vali Jootitle
Chineezen naar hun land, in verband kreeg) veroordeeldealle schuldigen. tel' die, toch waarlijk riiet sc1).roomde om vooral.. toen ook nog bleek, dat, de weiwll door
drijven, deshoodig" teg~n nigen, die profiteerden van zijn milde
waarmede Coen schreef: "Wij hebben dood, een vonnis, 'dat door Gouverneur- zijn.
de bevelen van zijn principalen In, voor bepalingen ten aanzien van de vrije
ze vrij en vrank laten gaan, want voor Generaal en Raden "voor goed en weI
het vel'bod zwicht.Was dit dezeJfde .vaart. d,,+arvan mlsbruik maakten door
zeker houdel1, dat daartegen toekomende gepronuncieerd" gehtmden werd, maar
eoen die als een leeuw gevochten had
jaar wei 1500 anderen van China Keeren niettemin kwam het de Regeel'ing "om om 'Zijn denkbeelden hlgang te doen de koopwaren voor een veel te lagen
"uit de hand te smljten".
zullen".
verscheidene ce:)llside1'atien" gewenscht vinden en die nu zoo gedwee als een lam prIjs
En principleelals Coen in ,aI zijn daDe vergunning' tot vestiging en het voor, "dat men eenige genade bewijzen zljn toekomstplannen in den steek liet
den was, vaardigde hij nu de strengste
verlof tot handeldrijven aan deze OO~s- en' daar beneffens ook' recht zal doen".
en den Heeren XVII antwoordde: ,.Op bepalingen uit tegen den: particul1eren
tersche vreemdelingen' vormden nog met het gevol~, da't "uit de presente zes het stuk van den vrijen handel volgens
maar het begitl van de uitvoering van verwezenen twee bij loting sterven~ 'ell: UEd. ordre geen verdere ouverture zal handel. WeI bJeef hij aandringenop uitzendlng van behoorlljke gezinnen uit
het plaru, dat Co~n zich dacht. Van grOQ- degenen die ,haar vrij' trektin Compaggedaan worden". Wat kan hem hiertoe Holland ten behoeve van de kolonlsatie,
ter behing achtte hij het ontstaan van nie's dienst gebruikt zuBen worden".
bewogen hebben?
doch niet meer om hen in de gelegenheid
een Europeesche gemeente te Batavia;
Deze beslissing' is weinig in over'eenDe eenlge aannemelijke verklaring
vandaar dat hij aan het Compagnie's stemming met een l'igoureus 'optreden te- lijkt, dat hij er geen hen in zag .met te stellen handel te drijven. Hij wilde
Yolk, dat :djn tijd had uitgediend, ver- genover de slavenroovers, doch Coen be- de vrijburgers van Batavia iets tot stand In Indle landgenooten hebben voor den
landbouw. ambach~snijverheid en wingunde in de stad te .blijven en voor ei- yond .zich ten deze in een moeilijk parte brengen. Al de hun gedurende zljn kelnering. Hierover schreef hij aan de
gen rekening te handelen. Hiermede leg- keto Volgens zijn Inzlchten was er niets,
eerste landvoogdij toegestane voordeede hij den grondvoor een E'urope~sche "daar de Compagnie grooter dienst en len waren zonder vrucht gebleveI). Zijn Heeren XVII:
kolonlsatie en ontstond e1" een klasse profijt aan gedaan kan worden dan aan pogingen om een welvarenden burger"Het sohort in Batavia niet aan
van ingezetenen, de z.g; "vrijburgers", den opkoop en de verzameling van een stand in het .leven te roepen waren mlswenschelijke gelegenheld van cleterwijl Coen bovendien voortdurend bij zeer groote menigte van slaven en slalukt; ontmoediglng klinkt uit zljn woormente seizoenen, van vruchtbar'e tulde Bewindhebbers aandronl§ op de ge- vinnen", waarmede de Compagnie zeUs
den:
nen, zaal- en weilanden, hout- en
regelde uitzending van geschikte lieden meer gebaat werd geacht dan met den
. veerijke bosschen, item vischrijke zee
uit Nederland.
aankoop van "kleeden en andere profijt
Met d~ .vrije lleden in Batavia gaat
enrivieren, Yoorts aan alles wat tot
Vooral dit laatste was eeu kwestie, die gevende goederen". Coen' vreesde nu door
het gariS6Ji.·.slecht; daar zijn eenige
's 11jfs sllstent en meer rioodLg Is onthem na aan het hart lag, want zijn al te ,groote 05trengheid den aanvoer van
weinlgeii,·, tlJe wat middelen hebben,
breekt het hier niet, 0.1 ware het ook
vrijburgers gaven hem veel ·zorg. Hij slaven te bemoeilijken.
,
'
e,I).. zeer :Wetnigen dIe iets bij der
voor eell mil1Ioen menschen om haar
schrijft over hen: "Slimmer dan de on-,
Dergelijke opvattingen mogen al niet
hand nellien on;1 haar eerlijk te gete erneeren".
•
redelijke beesten zijn vee1 van degenen, strooken met onze tegenwoordige begripneeren; Jtzijn meestal tappers en
die wij genoodzaakt zijn vrij te geven pen, zij pleiten niet tege~l' Coen; zijn
dronkaarts, de een· vergaat In exces
Over deelrieming aan den handel echen in het land te houden". Er w,arener doel was immel'S werkkrachten te krijvan drinken, en de ander door.. enkel
ter geen woord.
onder hen echter ook, die van beter ge- gen en de slavenhandel werd inzijn tijd
luiheid in armoede, daaraan geen
Zoo kon ongestoord het verderfelijke
halte waren en aan wie dan ook werd als een eerIijk bedrijf beschouwd, ook
deugd weI besteed kan worden. On-"
CQmpagnle's monopolie .weelderig optoegestaan een compagnl~. te stichten, door de ihheemsche vorsten, mits de leder haar is geen ander vaartulg dan
bloeien, dank zij de bekrompen inzichten
waarvoor Coen een reglement samen- vende waal' bel1corlijk gekocht en bede jachten de Peerle, Brotchia, den
van het opperbewind, dat een' ongestelde. Die Compagnie van vrijbur,gers taald werd. En of dit laatste geschledde,
Harillk en het ,fr~gat Nera, die aile
dachten steun kreeg van de eerste BaInocht zeUs drie jachten uitrusten om was niet altijd met zekerheld, ult te rna ..
samen welhaast sl1jten".
tavlasche vrijburgers.
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nu schrijft zelfsvde
S
ernstige en bezadigde rraagsche Post

SpO:

tEn Ss.,poP!t ei.:. ;~e~sP~J~S I
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0
een goed sportsman iseen goed menscn.
En. de elf sportmannen.idte in Dusseldorf t gedurende tweernaal drie kwartier
geprobeerd .' hebben .om .In naam van
Oranje een leeren bal tusschen drle palen ""te schoppen,
,.. aaahhhh
bien
• it~ de lao .patrie ! ! I
mer s
.~,
Maar laten we niet te sterk overdrij-

I

. ·'·;~::I"o/~~
.:
.. <Jf'" .'

}fl:'

erg boos en bitter over H?l:land's grt~o-.:':, ~ .~.:.~~,;
ten, nationalen avond In Holland's I1a lQ-'
'.:.,.....•U.
naledorp ben Haag: ..... aan den voor,,""';;'1:1
·avond 'van Het Huwelijk..
\ ;~':\J~~
' . ..
:.·:l;'~
En als de H: 'Po vaststelt dat het meer
' ."
dan. ergerlljk, dathet beschamend is ge- r., t':
weest......
dat
t
. geen enkele
.
betHollandsche.
k I t t ..":.:.
kuns enaar van eernge
~een s o ·
deelname aan dat nationale gebeuren :
werd uitgenoodlgd - dat het dliettantta-,
,.f.

het I "
..,---_:__-~-------:--geen heldenvereering worden!
.......ami=",,;.;..~ff.Ji!'i"il.!Wmm:.g
.
kral1ten vertellen hoe Bertus· na

ven
I
Hetjnoet
voetballen blijven! En
ma~

.
:~~o~~s ,~~~~la~;t~'eiS~~S re°:k,::rl~~~ NV leV'OllS',y' erlO' I,'Kuor',fl"UIIIIa-IJI
Mauk melanc110!:e~"'deed omdat hij niet
De

I'

.' .

I'

had mee-getrapt. 'en dat Kobus

vri~n..

~:~iiks:~~~~~~~~ee~.~o:;~P:~i~~; ~~~~

gezichtskaart· aan een sympathiek famllielid zond, en hoe E'vert en Gerrlt Jan
fluks de trein <:iienden te vatten oni naa(
hun sigarenmagazijn terug !e keeren
.
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Kantoor

Batavia... Cel1tru n

End.rie kwart deel :van de Hollandsche populatie vindt die vel'slaggeverij
p.rachtig!
.NoordwiJk .5- Tel. 'j255 Well.
En dan de ,meisjes......... ach, de
1"
4048
~.
4 ec:J"'!iP'fGIM
W~ IIlIIJIIIIIIDI
z w e m m e is j e ~..!
/..
Ali; 'Rietje . ruzie 'krijgt. met Sofietje,
wordt ze g·e'intervlewd.I,
..\
me zich met ellebogen ~n knieen naar
vol'en heeft gewrongen ...... dat daar op'
En al; ze, nlet· meer wil zwemmen, 'bedat tooneel in die' zaalen op dien avond
houdens dan voor zlndelijkheid 'en zoo,
"Kitsch" en nagma~ls "Kitsch" vertoond
en als' ze tegenmoeder Braun din g en en toeogejulchtwer.d.... :. ja, dan moot
zegt en moedel" Braun 'zeg~ ook we~r her weI heel erg zijn geweest I
din g e n terug, dan wordt ze ook
. Eeu stille troost' bUjft ~~'Willy Derby
geinterviewd.
en
KeesPruis zongen niet ,mee.
En als Nini - zestien jaar en verM
a a r ... :.. Willy Derby en Kees Pruis
moedelijk onvolQoende voor algebra en Jopie.- twintig jaar en waarschljn- en Bob Scholten en hun. medezanger.s .
lijkvroeger ook met onvoldoendes - in heerschen onhepei'kt vool.HoUand's roi' .'
Kopenhagen baantjes gaan' zwemmen, en crofonen I
Als het orgel speelt
en Roomljs
als z'e ihet dan niet kunnen wlnnen van
'en Geef mlj ee'naigaren..
een Deensch meiske, dat net een hand- met vanllle
.
.
slag ·gewiekster. 'blljkt, dan zit ~atzelfde bal1dje......
driek,wart deel ~van Holland in de plep- . II un en de h\q;p~n e n, is' de~ gla~s .
zak : daar gaat'je nationale glorie I·
en' de glorle 'van h~t Hollandsche cabaret
en 'van het HoHari~sche
lied I. '
En wanneer, thuls in Hol'land, Hans
Sne} en Annie Prinsen, ljijland op aan..
vraag der. 'vaderlandsche mlcrofoon..
koningen hun rep.ertoire·. bescheldeil1ijk
inzenden, dan ant\v,oor<;it die vorst: "uw
programma is :minder :geschlkt VOO!" onze
lulsteraars"....... en Zijne Hoogheid verg~et,~mwillekeurigl.d~t met 'die. .vorste·-'"
·lijft"e, "Wodsc1'!ap ·gezegd~. luIstelaars een
niet onbeduidel1deopdoffer krljgen !.. .
D~ luisteraars. ...... ja, dat 'zijn o6.k
de \ twintigduizend rechtschapen
rechtgeaarde vaderlanders, die in Ousseld,orf langs de, kalklljntjes oorspronkelijk; IUidkeels zongen dat ziJ niet bang,
waren, die desondanks <hie kwartier lang
mUis'stilletjes in de piepzak ~aten
en.
die nu bereids doende zijn met het vel'zamelen van fondsen ten behoeve' van
een borstbeeld voor' Barend ,Jan 'van
Spaendonck, de jonge' man van den .
4049 hero'ischen gelijkmaker. Tenzij het dan
bij nader i,nzien een sigarenmagazijntj~'
wordt... ) . . ·
.
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En dan schrijven aile kranten water..
en vuur:'artikelen. 'Met fo~o'.s: Nini past
op haal' jongste 'zusje (schattIg, he?) en
Jopie .,verkoopt een ·heeren..,pyama, betere soort (ook schattIg, wat?>.
En dan' weet een verslaggever-metrelaties·opeens dat Rietje toch heel mis.sclJJen weer w.,e I zalzwemmen. En dat
ze net met moeder Braun heeft afgezoend I . En dat wordt dan een hoofd;
ar t I'k~ I .
. . En N€derlanders, ouze balschoppende
nationale vertegenwoordi:gers zijn al
twa a 1 f maal' niet geslagen I En dat
met drie invalIers I Dr i e invaUers,
meneer I '
En taen Leo de Geweldige 'zlek werd,
toen stuurden aUe rechtgeaarde vaderlanders blo~men en fruit en l1chte lectuur. En aIle rechtgeaarde SPQrtjournalisten spoorden naar De:venter en fotdgrafeerdelt' Leo's ziekbed en Leo's famllieleven.En de 'cechtgeaarde dagbla:den bUHetineercten Leo's temperatuur, ' .
curve.

Het is toch weI eeli tikkeltje overdreven. .
En ...... en ...... enne...... is het niet
kinderlijk eenzijdig?
Want er gebeurt in en 'bij H.ol'land ook
nag. weI wat meerl,dan voetbalIen en
zwemmen.
. Professor' SnQuck Hurgronje is overleden;.....

.

.

"

Die luisteraars...... ja, tenslotte vQ-r...
men zij toch H 011 and! .
,
En die honderdduizenden, nee,' die' '.
paar mUlioen voetbal- enzwementhowsiasten vormen al evenzeer Ho 11a"n d I
En riu kunnen we hier In Indie we) t .
de neus optrekken ~n :vaststellen dab
derhalve nog steeds Jan Pet en Plet Boo- "
zei'oen op en om het vaderlandsche plaveisel regeeren, kringetjes spuwen en
ondersteund worden, en we kunnen d us '
.~eslulten in Montreux of in Brussel
mstee van in Den, Haag of, Haarlem
~aan wonen, m a a r
och lleve mede-Nederlande~s, het ouwe land trekt.
ond~nks alles.
E~ In d~t ouwe 'land blijft· het voor-'
100pig glone met lawaaisaus!
"
Daar stal~n Ba.s. van Heel en, ~ ruck:
Halle en Klk Weber en Mauk Andries..
sen en Leo Bak.huys en Leonardus van
Nellen en ClaudlUs Caldenhov:e en Cesar
Wels vo.or en .~oven aBe andere groote
en verdlenstellJke Nede'clanders.
Tenzij dan hier of dgar 'in het donkere, .
Zuiden, waar de ,;kacrels" 'van deZesdaag.sche de koemen del' poPular1~l~
beheersc,hen.
En ~ls een ~ gewiekst gokkantoor eella
sweep.staI{e der- verdienstelijkheid zoude
uitschrijven tusschen den heer 'CoUjn ent'
den heel' Puck van Heel, tusschen' den
aanvoerder Van onsnationaal best~l 'en;
den aanvoerder van het Nederlandsche,'
elf tal, dan wint de voetballer: I.
E,')1 als morgen of pvermorgen een .:.
handige politieke partij Brlnio Halle en .
Berttls Bakhuys candidaat stelt vQ9r de
Tweede Kamer, dan shan die twee el..
ken anderen gegadlgde!.

«: ,

>

. :;

~- : '-

En drle kwart Holland zegt zoo voor
z'n netis: weg: "och' kom, wat u zegt?
Is dat die v.oeger r~htsulterst in
Vanwege de'nationale glQrle en de l1a..
H. V. V. heeft '., ges.peeld? Nee? 0, ik
\
dach~ zoo...... Och kom, een an~ere? tionale Kitsch I
ABR. EXODUS.
De man van het Arabisch ? En v-an dat
<Illf:'
mooie heerenhuis ,aan h'et Rapenburg?
Nee, nooitvan gehoord.
Zoo, en is 'hij nou dood? Tja, je zou I
zeggen, he ?" ......
Inderdaad...... maar een oostersche
professor is tach 90k.~wel "eenzijdig?"
Zeker...... maar onlangs Iser ergens
bij een oefening aan de kust een reddingsbobt cmgeslagen. Twee onbekende,
eenvoudige, doodgewone HoUandsche zeelui v€rdronken. Anders niet. Maar ik heb
nog altijd zelfs_ g~en tweede nog-zooKinillefaprlek
V.
~lein Anetaberichtje hlerover g~lezen J .
laOi .
I
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HOOfDKANTOOR: Sawah·Besar No. 13-15
Telefoon 390 WI.
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Rlske er Uw gezondheld
rust nTet door waardeloos lnsectengi' te gebruik~noftekoopeo
Hetwelk een Imitalie van flit is.
Oothoudt dat er slechts een flit
bestaat. flit wordt aileen v erkocht in het gele bIlk. met de
soldaat en de zwarte band. en .fit:>:~~=--verzegeld om Ir auduleus yullen l:-"~~~
van gebruikte blikken onmo qe- F~III~
fljk te maken. Het geeft geen
ylelcken. U leunt op Flit ver tr ou- ~~~
wen dat het aile huls·
insecten ul dooden.

.I

en·u.. .

-------------------,.---OM GOED WERK TE KUNNEN
VERRICHTEN, DIENT MEN
GOEDE OOGEN TE BEZITTEN.

Sfrooi he' nleu ..... e fllT.POEDER
in ~ 'e.f~n en c.. ,pfeten. Kruipende
insecten reken di' een e'l sferv~n.

DEMI LUNE
CAFE NOIR
ROYAL MIXED
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Daar komen ze aan•••

Z wemrnen, tennissen,

indien U Uwe V A CAN

Oat alles

TIE doorbrengt l~

de bekende biscuits. uit de Verkcda's fobrieken in
Zoandaml Versch UI.t den oven, versch en croqucnt
op tafell De prachsche, hermetlsche slurtinq der
blikken is hiervoor een waarborg..
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GRAND HOTEL LEMBANG
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AFSlUITBARE BENZINE-T ANKOOPPEN
aeveiligen tegen dle'stal .en vp.rlie~.
.·V 0 N & C o.
'Ol.p.tt ... Ii
T.I.foo" 3923

Het eenige afdoende mid del hlertegen is de' oorzaak weg te nemen,
teneinde de ziekte te genezen.

Gedipl. Opticien
Pasar Baroe 83 Batavla-C
Tel~ 159 WIt.
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~proken over- de weL~

FlAT.Gf~'OUW' "GRISSEEWEG"

Abonn6,~J van' het Batafiaa&cb
Nleuwablad te BUl~nzorg 'geUe,en,
deh voor klachten omtrent. ntet

geeft. men' de beste Service?
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WELK
SIGARENMAGAZJJN. is het best gesorteerd?
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.Noordwijk 38b,' Telefoo!, Welt. 349
BrQgQweg 39,
Telefoon '1183 '

IId·e. TABAKSPLANT
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goede it!

tOilet ze"ep \?e~z,~
,
wachten
~1.
l'!po doetoren In 0!l'e·;t
Pika l\ebe~en Z I ch}?"
onomwonden u{tgeJf

S pee i a a I ,$ i' gar e n - Mag a z ij n

dadW'e ui{we~k(ni~
van aeze zUI\;'epe~:
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SOAP OF BEAUTIFUL WOMJ;N
. 'T elefo6n WI. 336 (tu$Schen 8 uur v. m. e~ 5

"Een schakel·
tusschen, ons
en 't moe·derland"·
;

,

UtA

::='::::_.-.. -- -

- \.

M,oppe l1,.

Wenscht:U goede en degelijke Kinderrec:tuur onder ervo·
ren en kundige paedagogische leiding, .
vroagt dan Proefnummers oan van :

-r~---~------

"

G.70

"

kwartaol

" 2.50

"

jaQr
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.._------.,..-------------_......._------------_....-._----~-_.
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Ik kan zeggen, dat ik mijzelf
heelemaal omhoog, gewerkt heb,
sprak de selfmade man trots.

Trekken

I'

_____
r·
'-6

Jaapje:

~

~

HER I B "0'':;;"'N'-.::tiI

Voor abonnementen, klachten omtrent de bezorgtng van het Batavlaas~h Nleuwsblad gelleve men
l •.ch te w~nden tot den Agent. <ten

J.

C. B L 0 K
Tiangkol

relefoon 108 -

*

va'or d'e albums

] aval en II.,. \\

DROST
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"Laten we spelen dati

we getrouwd zijn!" ,

Mimi: "Nee, hopr, moesje heeft
gezegd dat we geeh lawaai mochten maken !"
• ,/1

r ,:

I

•••..,

Jansen: ,,'k Zal je een geheim
vertellen: de vrouw van Smlt is
3S met de Noorderzon verdwenen!"
Bakker (pantoffelheld) : "Tsjonge; en 'wat 1s nu 't. geheim van
Smit ?,.

:.;

/;<,'.

... Zooals onze moderne vlaegdlensten zor- ~\;(~:;':&¥~":'''. . ~~ "..",' .,(~
ger) voor een vlugge verbinding met het
:'~:1\r~ ~': '~~? ~.
..
Moederland, zoo zorgen Droste's Pastilles
··\~]I~.
.....
voor een prettig en nauw contact. Ze komen
'~{:~~~::J~'\tA~~'
hier in speciale tropenverpakk,ng, die nieh
~"::":':':""'"
van kwaliteit e.n '"aroma" verloren laat gaan. '
De: Dr'oste Pastilles smaken hier even voor.treffelijk' als in Holland! Tracteer ~r thuis
• eens opl

Spaart plaatjes

..

~

- Maar daar ben je toch al heel
gauw mee opgehouden, niet? vroeg
zljn vrlend.

DE KRAHT VOOR DE JEUGD
bij de Administrotie JONG INO! E
. Flatgebouw Grisseeweg Batavia-Centrum:
Abonnement~prijs bij vooruitbetali.ng :
f 0.25 per maan9

•
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JONG
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;

,
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.•••

~ Wanneer gaat de trein, chef?
vroeg de oude dame.
- Ne-gentlen acht en dertig, mevrouw, antwoprdde de chef volgens
de nleuwe tljdregel1ng.
- Ik bedoel lliet volgend jaar,
zei de oude dame. Ik wou vandaag
weg.

, - Mijn. man kan 'gewoon; nlet;
buiten lllij.
- Nu, wat mijn man zou moeten
OOgi-n~1ell als hlj mij nlet had vraag
lk me ook dlkwijls af. Al 'wi! hij
maar een knoop ,aan zijn jas zetten dan moet hlj nog bij mij komen om den draad in de naaId'to

4

ALTIJD \VELKO~1

(Aile auteurs-rechten dezer adver'enlle voorbe,houden.)
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1692

VERKADE'S BISCUITS hondhoven dan ook onverminderd den goeden noom, die zi] sinds vele, vere [oren
hebben, zoowel 10 Holland ols in Indie. Dezelfde
lekkere biscuits, die men ols kind thuis kreeg kon
men thons in lndle even zoo genieten, wonnee; men
sl~chts VERKADE'S BISCUITS' vr?ogt.

•

C. flfUfN,O O. D.

CREAM

.

paardrijden. zonnebaden nemen, wandel en etc.

Hoofdpijn is het algemeene verschijnsel van oog-overspannlng.
Geen medicijn kan hoofdpljn of
andere aandoeningen, veroorzaakt
door nervositeit, genezen.
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Buitenlandsche Telegrammen

von'

De executie
, 'F
,

/

,\ De l),efensieleening
BEZWAREN VAN LABOUR

Lon d e n,24Febr. (,Reuter). De
Labour-opposttte zal morgen een amenpement indienen op het wetsontwerp
{p~ake de derenste-Ieenlng, waarln . be.zorgdheld wordt ultgesproken over het
'opeenhoopen van reusachtlge voorra-.
den oorlogsmaterlaal zonder een con. structseve buttenlandsche politiek en
. "hezwarenworden gemaakt tegen de financiel'lng der derensteultgaven door
mlddel van een leenlng.
DE

LO~ENSCIIE

"

GRAAFSCIIAPS-

'RAAD

L 0'0 den,' 24 Febr. (Reuter>. Op 4
Maart a.s, zullen de driejaarlijksche
verkiezlngen plaa\shebben voor den
Londensche Graafschapsi'aad, voor welker 124 zetels heden 268 candidaten
werden gesteld.
Van deze 268 candidaten b~hooren
120 tot de Labour-partij en '101 tot de
Municipal Reform-party, terwijl In
dlstl'1cten in het East End zes leden der
British Fascisti Unioll candldaat werden
gesteld.
'
,Bij de vorlge verklezlngen in 1934
behaalde de Labour-partij voor de
eerste maal sedert 1919 de overwinnlng
op de Municipal Reform-party.• Deze
partijen hadden resp. 69 en 55 zetels.
Vier' leden del' Municipal Reformparty werden heden voor de City bij
,enkelecandldaatstelling gekozen.

•
lNSPEC'.fEUR-GENERAAL
R. A. F.,

"

~

Lon de n, 24 'Febr. ,(Reuter). Lucht-,
maarschalk Sir Edward Ellington werd
met Ing-ang van lSept·ember a.s. benoomd tot' inspecteur-generaal ' der
,Royal Alrtorce.
Tot, ~ijn opvolger als hoord van den
luchtv:a'artstaf .Ls Ibehoemd Sir Cyril Newall.;-

,.

BEPERKING DER VLOOTBE\VA.

RcsDesto

, Engelan~ en Duits,chl~~d,

Ellgel(uul'~

PENING·

••

.-

EEN AR'l'IKEL VAN LORD LONllON.."
DERRY'
""
it.. In 8 t e. r dam, 25 'Febr.' (Trans':
ocean). In eenarttke] in de "Telegraaf"
spreekt. de' vroegera Bngelsche mtntster
van LuchtYaart Lord London~e,rry den
wensch uit datEngeh\l1d en d~ wereld
eindelijk eenszullen beglnnen de touten
te . herstellen, welke te VersailleS--zijn
gemaakt.
\
Lord Londonderry' vel'kla~rt dat het
Verdrag van Versa11les.'een dwaze daad
Is' geweest, welke door de geschiedschrijvers van de toekomsteenstemmlg' zal
worden veroordeeld.
'Na 2ijn Ieedwezen te hebben uitge..
sprokenover het feit dat Engeland een
polit1e-It steunt, welker doel het Is het
herstel van Duitschland's i'echtsgelijkheld te vertragen, wijst de vroegere minister erop dat Dultschland'srechtvaardige elschen Inzake ontwapening door de
andere mogendheden werden genegeerd,
zoodat Duitschland ' gedwolltgel) was ,te
handelen,' zonder tevoren de andere mogendheden te ra,adplegen.
Lord Londonderry neemt vervolgens
de redenen in beschouwlng, waarom
Dultschland, zoo dikwijIs verkeerd begrepen wordt.
De ernstigste tout bll de beoordeeling
van het Derde Rijk is volgens den vroe,.~eren minister gelegen in het tteit, dat
de Engelscheq genelgd zijn detoe8tanden in Duitschland naar Engelscl1en
maatstat te beoordeelen.
"De tijd Is aangebr~en om de diplomat1ekeatmosfeer tusschen Engeland en
Duitschland te' zuiveren van nuttelooze
verwijten en verdenldng. Eilgeland moet
het IDerde R'ljk de eerlijke vrlendenhand
i'eiken".
,Naar de meening vap Lord Londonderry zou deze pogll.1lg tot hetkomell tot
~n vergelij-k voorafgegaan moeten worden door een 'conterentle der verschlllende mogendheden, waarop Duitschland
in staat zou moeten worden gesteld zijn
verlangens kenbaar te maken.
I

Graziani greep per~oonlijk - in"

'.

•

l

~

.'

'

Den laatsten tiJd .deden' hardnekklge
geruchten de ronde dat RasDesta .de
aanstlchterwas geweest.van den' moord..
aanslag op den Onderkbnlng.,

.

,

,

In vele' kringen te Rome' wotdt verzekerd, dat Halle selassle voornemens was
zich bij de kroning van konhlg George
VI door Ras Desta, die zijQ school1zoon
was, te laten vertegenwoordfgen.
In het rapport van maarschalk Graziani wordt, eraan herinnerd, dat Mussolini hem had gelast om onmlddellijk nti
de geyangenneming van Ras Djimmeru
cok 'Ra~ Desta gevangen te nem'en.
R'as Desta traohtte tijd te winnen tijdens ztjn onderhandeUngen met de
speciale Itallaansche atgezanten en con~
centreerde Intusschen alIe te zijner beschikking' staande troepen en wapenen.
Hlerop had Graziani persoonlijk de
lelding over de Itallaansche troepen In
het Meren-district overgenomen. De onderkoning bracht het leger van Ras
Desta eenzware nederhlag, too en maakte 4 kai\onnen, 30 machlnegeweren en
5000 geweren bult, doch RasDesta
~laJg~e erln te ontsnappen:
Een week later 'slaa.gde Ras De,sta' er
nogmaals In dqOr
mazen van het Ita.U~ansche ,I),ettegUppel1~ doch een afde,eling ,A~ka~l~s 'ond¢r, .bevel van luiten~rit 'TuccI, wl~t' hem optte sporen. Gisteren w~rdhi},g~y'angertgenomen, terwijl hij .. hedeti
wetdgefus11leerd.
.,
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;Een nieu,v Trotszkyisten-',
prates

Hitler spreekt
VE'rERAAN-PARTlJKAMERADEN

TWEE PE:RSONEN 'l'E~ nooo
VEROORDEEtD
'M U 11 C hen, 24 Febr. (Transocean). Woensdagavond sprak Rijkskanselier Hitler, een vergaderlng van veteM 0- S k 0 u, 24 \ Febr. , ('rransocean).
raan-partijkameradentoe, weNte werd De Moskousche pers bewaart het stU':'
gehouden in de historische Hofbrau- zwijgen ten aanzien van een nieuw Trotzz:aal,' waar Hitler op 24 Februarl 1920, i<yisten-proces, dat van 12 tot 15 Fe,brua.Yom' de eerste maal het prpgramma der ri j.l. teNIsjnl Oedlnsk in Oost-Slbetie
natlonaal-sodaUstische partlj bekend' heeft plaatsgehad en tljdens hetwelk
m~~kte. Hitler bracht den geest van twee person~n ter ~dood werde~, varoorfailat~sme itt herinnerillg, welke de deeld. De bljzonderheden omtrent het
,vr(jegere dagen van het Natlonaal-So.. proces worden echt~r onthuld 'doQr het
cial1sme kenmerkte.
,.LOcale blad, de "Oost-slberlsche Praw·
"
Sedert dlen, zoo verklaarde HItler te 'da..
mld~ell ,va,l\ Jubelertde uitroo~n, is I
Dultschland 'wederom een wereldmacht I Beklaagden waren drle: spoorwegambgeworden. Slechts zij dIe van een falla .. I tenaren, die beschuldigd werden van
tle)te gesteldheld ~ijn en toegerust Zij~ ~ contra-re~olutfonnaire en Trotzkylstl..
meteeh tanatlekenziel konden de proef ' ~che activlteit, alsmede sabotage. De bedoorstaan en rot het succes doorzetten I klaagden Mirotvortskl en Raspopil1, werVervolgens schetste Hitler DUltsch~ i den ter dood veroordeeld en Novlkoff
land's taak voor'de toekomst, waarbij tot 8 jaar g~vangenlsstraf.
hij. in, hoofdzaak verwees naar het vier J,
'
'
jaren-plan dat, wo verklaarde hij, ont- ,Mirotvortski werd tevens beschuldigd
worpen Is om Duit.schland's onathall- ,van medepllcht1gheld aan, het complot
kelijkheld te bereiken.
: tegen den communistlschen lelder Ky~ Zijn opwekking tot zijn oude volgelin- roff, die destljds te Leningrad werd ver·
't
'
t e hIijven stellen in l11oord.
~, e~ om, ver
touwen
P~litschland~ to~komst,' verwekte bul- t Raspopin ZOU in twee maanden tiJd
~~g,ew()on enthouslas~~.e ortder de aan- doo,r sa!bota,ge, 165 locomotieven heb..
", ,g~y.
ben vernleld.
"

I

I

..

It

L'OEUVRE

YER:aOD~N

, AUe' drleder beklaagden betuigen tij ..

B e r 1 ij n' , 24 F' b' ',(M '
1 dens het proces voortdurend hun on ..
,
e r.. .1ransocean). schuld
Het bekende Parijsche rf\dlcaal-socia- \
.
Ustlsche dagblad ,,1'Oeuvre" 'Is door de!
Duitsche regeerlng voor onbepaalden i
DVITSCIIERS 'UITGEZE'f
tljd In' Duitschland verboden,
I
. "
,
Qfschoon de ·'rederi van dit verbod
Moskou, 25 Febr. (Reute~~. Van 1\1
nlet wordt opge,geveI1 wJrdt erop gewe- hettota~l 45 Dui~~hers, die ~dert oczen dat ,~'oeuvre" nauwe betrekkingen
door, de O. P.Oe gevangen weroen~
onderpoudt met de Sovjet-ambassade oehouden, bes'chuldlgd va: n splonnageen
te Parijs en de bekende sensatloneele nazl-propagan1a,zullen er 10 naar
ber1cbten heeft verspreid onitrent de DUltschla~d uitgezet worden.
beweerde Dultsche plannen een groote
Duitsche" troepenmacht, in spaansch R
' ...
M:uokko te legeren.
oenlelne

;Ober

,

,

"

'1-,--

B e r 1 ij n, 24, Febr.(Reuter>. Het
laa.t.ste scho~ in hetdlspuut in de EvangehschekerK werd heden gelost door de
QPp0s4tie:groepen, die ~ntl~r gezamenlijk eenhjst zonden van de eenlge VOOfwaarden, waaronder zij aan de komende verklezingen voor de Synode wenschen deel, t~ nemen.
ne oPPositle-predikanten eischen vrij.
held van het woord en van vergaderlng,
vrijlating en. weder.aanstelling der gearresteerde predlkanten, het houden v~n
de verklezlngen volgens de kerkelijke
gebruiken en erkenning'van hun recht
am te welgeren ~amen te werken met

de

nattonaal-SOQlaUstlsche

Qhrl:sten.n~

"

Dultsche

De mlhi3~r' voegde hieraantoe, dat er
andere bel'angrijke problenlen te behandelen zijn en dat, de ltaUanenzioh et
nietm.~de bemoelen op welke 'wijze opstallden van in4eemschen in andere kolonien 'word,en' ondefdrukt.
DE

EXECUTI~S,

TE ADD1S ABEBA

R 0 In e. 26 ·Febr. ('transocean). Ret
wordt hier nadrukkelijk ontkend, dat ongeveer 1'100 Ethloplers zonder vorm van
proces in ~ddis Abeba zijn geexecuteerd,
gelijk in sommlge buitenlandsc1:le bladen
werd gellleid. Toegegeven wo'rdt, dat een
aantaf verdachten naar aanleiding van
den Jong$~n boma,anslag werd neerge..
schoten, maar de werkelijke cljfers zijn
nlet 'bekend gemaakt. '
Voorts ,wordt ontkend, dat· Graziani
aan bloedvetglfttglng lljdt. Oemeld wordt
dat hif vOoruitgaat.·
,

Clri,;a

•

•

,

,

•

•

,T 0 k 1 0,' 24 Ii.'ebr. (Domer). Hat verluldtdat de economtscnemtsste, welke
onder Ieldlng van Ohokluro Kadono
naar deVereenlgde staten en Engeland
zal yertrekken, uit acht lederi zal ,be-staan, n.l, een vertegenwoordlger van
de scheepvaart, twee van den bulten'landschEm handel,' twee van het bankwezen, twee van de Industrle ' en een
van de Federatle van Katoenfabrlkan~
ten."
'Men is van oordeel, dat dehervatttng
der :B:rltsch:--Japansche handelsbespreklngen zal worden vergemakkelijkt wanneer de mlsste vertegenwoordlgers van
alle' takken va!l,~ahdel en Industrle
onder haar
, Ieden'-heett.
'
" ,

VERJAARD'AG.VAN l\USLUI{TEN

,

.

touP

x,

',T'okiO, ,2(f'F~br: (DOmei). De eerste verja:ll·dag.van d,en mlslukten coup
v'an ,26 Febniarl is zonder incidenten
vaorbiJgegaan. Alles was norm$al in de ,
hoofdstad' behoudens de herdenkingsdlensfen voor wijleu, den grootzegelbewaarder bur,ggraaf Saito, den minister
van FinancH~n Takahashi, den ins])ecteur-gtmeraal van het militalre onde'fwijs Watanabe' en de' andere slachtOffe1's: pezediensten werden dooreen
groote menigte bijgewoond. Admiraal
Keisuke Ok~da, die tijdens de revolte
prerriier was, leldt ean teruggetrokken '
leven. '
' ,

".

TEItAUCfIl EN DE POLITIEK

T ok i. 6, 24 Febr. (Domei). Het lid
van de Minseito-partij Nor!shlge Yamamasu intei'pelleerde den minl$ter van
()()rlog generaal ~ugiyama., over' het ge-,
rucht, dat zijn voorganger gel1araal.Tetauchi tij~ens de pogingen van generaal
Ugaki om een nlemv' kablilet samen te
stellen de' ontbinding van den Rijksdag
had wUlen bewerkstelligen en met een
te zijner b~schik!king staand bedrag van
8 millioen fen een llieuwe'Polltleke partij had wlllen' vormen,
Minister Sugiyama ontkende elke wetenschap .van dit gerucht.
LEGER~IUTATIES'

T 0 k 1 0,
legermutat1~s,

24 Febr. (Domel). Tot de
welke heden nlet-offlcleel
werden bekendgemaakt, behooren o.a. de
benoeming van luitenant-generaal Imai
tot onderhoofd van den generalen staf,
van het vro~gere onderhoofd van den
g~:p.eralen stat luitenant-generaal Nisho
tot: commandanfvan de kelzerlijke garde-divisle, van het v.roegere hoord van
den gen~ralen staf van het Kwantungleger lu1tenant-generaaf Itagaki tot bevelhe~·ber:.der vijfd~ diVisle en van luitenant-generaal' Tojo tOt hoord van den
gener~len s~af van het Kwantung-Ieger~
, Me# zal zJch welUcht herinneren dat
Premier Hayashi aanvankeliJk generaal
Itagakials minister van Oorlog In zijn
kabinet he eft gewenscht.

--,...--:----------

,j

Britscl,,-Illclie
VERI<I£ZINGEN VOOR PROVo RADEN,"
'M a. d r a s, 25 Febr. (Reuter>. Ma·
dras is de Me staat, waar de COl1gres'"
partij de absolute 'meerderheid b~haalde
bij de ver'kiezingen voor de 'Provlnciale
Raden. ,Zij verkreeg tot dusver !l6zetels van de 160 reeds bekend gewordeU",'
uitslagen in een Huls van 215 zet~ls. ' '

KANSELlER, ,DElt VORS'1'E:N'K.AJ.)IEK

"
ClJANG CIIUN

New

Del h i,

25 Fepr. (Havas).

De Ma.ha~adja van Patlala 1s ~ekozan

S h ,a. n g hal,

25 Fe,br. (Shanghai- tot kanselier de~ Vorst~nkamer.
"
De minister van Buitenlandsche
Zaken Chang Chun heeft 'voor .de tweede ma~l zljn ontslag ingedlend, nadat
NIEU\VE UITGAVEN
deeerste ontslag-aanvrage door Chiang
Ka~-shek, ,werd afgewtrlel11.
, "Natullr ell technlek')
~adio).

AFLOSSING JAPANSCIIE TROEPEN
Pel pin go, 25 ~ej)r. (ShanghaiRadio),.' Den Isten Maart zuIlen 12.000
mall Japallsche troepen te Peiping en
Tientsin arr1veeren ter aflossing van de
met verlof ga,andetroepen v,an het garnlzoen.. De aflossingstroepen zuBen den
27$ten en 28stellf dezer te Tsingtao en
Chingwangtao debarkeeren.

DE

.

SITUATU~ IN,

~

SIIENSI

Pel p { n go, 25 Febr. (Havas). Een
\lIt Slan~fu teruggekeerde Chineesche
jour~al1st verkla~rt, dat de situatie' in
8hensl volkomen geregeld Is. De vertegenwoordlgers der regeering werken
!
samen met den oUderbevelhebber van
I'
IIET DIPtOl\IATIEKE INCIDEN't
Chang Hsueh-llang. Het schljnt, dat de
leider der communlsten Cho Wen-Ial, die
!B 0 e k are s t, 24 Febr. (Havas).
de vertegenwoordlger is van' het Roode
Het diplomatleke incident, dat een ge.. leger, eveneens met de re.geering sai vblg was van de tegenwoordigheld van
menwerkt..
'I de ItaUaansche en' de Duitsche gezanten bi]; de begrafenis van twee ledel1 del'
IJzel'en Garde, die in Spanje waren gePolen
sneuveld, is gesloten.
.
'
Waarschijplijk zal tegelijkertljd te
Boekarest, Rome en Berlijn een com- ,GEARRHS'rEERDe COMl\IUNISTEN
munlque worden uitgegeV'en, waarin
War s c h a u, 24 ~ehr. (Havas).
wordt erkend datbeide diplomaten
slechts voornemens waren geweest een 'fwaalf cQm,munisten, die in GaUcle
godsdienstige plechtlgheid bij te wonen werden gearresteerd, zijn in het lnteren nlet h~dden geweten dat de begra- neeringskamp Beroza clpgesloten.·
De vorlge weekw~J'ell atdaar 15 comrenis zon ontaarden in een pollti,eke de'·
'moJl8tratl~.
mU~lla~~n ieintQrneerd•

I

11M DISPUUT IN DE EV ANGEtJSCIl~
KERK

'I

De minist,er'van: 'propaganda kwalificeerde d~, berichten In:de'buitenlandsche
pers, d,at van· de~2000,p~rsone~1. die in
'{~rban<imet den a~nslag 0p. marschalk
Graalanl werden geatresteerd, 1400'
sta,ndrechtelllk zl,n' d<>Qdgeschoten, als
telldent1.eus,en~tantastlschi "":
".: ....

,r U. S. S.R.
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Groote vreugde, heer!'1ocht itl Italie over (te geboorte vall
een troonsopvolger. Op het balcon van het Paleis te
Napels neemt de vader, 1'\,l'uO nprins Umber to, de heilwenschen eeller julchende nienigte in ontvangst.

..-.

•

1

Ditberlcht maakte deel. tilt van het
uitvoerlge rapport, dat maarschalk Rodolfo Graziani ,he~enmlddag aan MUs~
solinl telegrateerde, "
. '.

DEN GROND
'J... o n den.
26 Febl. (Reuter). Het
8.S. "Llandovery Castle" met 100 passaglers en een 127 kopp\ge bemannin.g aan
boord Is ter hoogte van de Spaansche
kust,. 16 m:ljl van Port 'Vendre~ op een
mijn ge!oopen en zwaar beschadlgd. De ,
kapiteln zette daarop ,koers naar' Port
Vertdres, waar de passaglers hedengedebarkeerd z1jn., Het schipru~r met d'e
kiet opeen' modderboom in de~uJtert..

dQn nos' ntet' bemotllijkt.

,

de

Lon d ,~n, 24 Fe~Transocean).
Kapiteln Eden verklaarde heden in het
Lagerhuls, .dat momenteel onderhan-'
de~lngell, worden gevoerd tusschen de
iBritsche
regeering'eenerzijds
en
Duitschland, SOvjet-Rusland, polen,
TUfokIJ~, .N60rwegen, Finland en Dene_.. ,-,-~,-,marke~lderzljds,- met ,hat:-doel,een, h~ven' en-'lllaakt-water; d(j~h'~f 'bestaat:
kwalitaUeve beperklng der vlootbew:.\- geen. gevaar. De BritSche regeering stelt
pening te verkrijgen op basis van het eell', onderroek in.
',
.
tondensche vlootverdrag van 1936.
ne minister voegde hieraall toe, dat
'P 0 r t V e 11 d r e $, 26 Febr. uta..
hi} 'deze onderhandellngen goede. vorderlrigen zijil gemaakt.
' vas). De, gezagvoerder van de "Llandovery Castle"· verklaarde niet te weteil ot
de explosle het gevolg Is van .:len' m1jn
o VLAG TERUGGEGEVEN
or van. een torpedo. Een enorme golf
·L 0 n den, 24 Febr. (Transocean). lnundeerde onmlddellijk na de ontpbfOP de ouitsche ambassade alhier, had flng de hovenbrug, terwlj1 de rulmen 1
een interessante plechtlgheid plaats, en 2 onder water w~rde11 gezet. '
toen Sir Claud Hollis aan den Dultechen
•••
ambassadeur van Ribbentrep de vlag
ove!4lftaI1digd~, welke tot· 1918 OJ} het re ..
r,
\ geeringsgebol1w in het \'<>onnaUge Dult- f'rankrijk
sche Oost-Afrlka-heeft gewapperd. De
vlag, die In' handen was gevallen van
De sociale wetge,ving
het leger, der Zuld-Afrikaansehe Unle
werd later aan Sir' HollIs overgcgeven.
WIJZJGING GE\VENSCIIT
Degenen die den eersten stoot gaven
Par
iJ s, 24 F"ebr. (Transocean).
tot deze teruggave, waren de leden van
de Engelsch-Duitsche vereenlging, wel- Voor de eerste maal sedert het aan he~
ker president Lord Temple me de de bewbidkoinen van' het kabinet-Blulll
heeft een tot het Volksfront behoorenplechtlgheld bijwoonde.
de pol1t1eke gtoep zlch verstout een poTROEPENVEU,VOER DOOR DE LUCHT glng te doen Om een herzle1i\l1g der $0elale wetten te bewerkstelllgen.
De radlcaal-soclaUstlsche fractle in de
Lon den, 24 Febr. (Transocean).
De M 0 r i1 i ng P 0 s t verneemt (tat Kamer van Afgevaardlgden heert n.1. bede Btitsche militaire autoriteiten den sloten het voorstel van eelt harer leden
laatst~~ tljd ~roefnemingen hebben ge- em de' toepassing van de 40-urlge ardaan'met het vervoeren van infanterle, belds'week tebeperken te <>ndersteul'l.en.
~ groepverlangt dat inhet geval
munitie en brandstof per vllegtuig. In
dit verband bestaat ook het voorl1'emen van industrieen, welke aan selzoel1sde mogelijkheden te onderzoeken van in vloeden <>ndarhevlg zijn, een '48-J1rlge
het neerIaten van troepen uit vllegtul- arbe;dsweek zal worden toegestaan. 1';
gen dool"l middel van valschermen.
ZIJ, DIE VERDWENEN
De' Engelsche militalre autoriteiten
\
Pal"
iJ s, 24 Febr. (Transocean).
gelooven echter niet in, de practische
waalxte van die Sovjet-RuJsische me- Volgerts de' statist1eken, gepubUceerd
thode van het neerlaten van grooteaf- door de Parijsche politie, zijn in het"
deeUngen troepen door mlddel van val- jaar 1936 19.000 personen (mannen,
schermen.
i vrouwen enkinderen) Wilder een spoor
Zoo nien zou overgaan tot de oprlch- na te laten· uit de Ftansche hoofdstad
verdwenen. Ditl cijfer 18 het hoogste in
Ung van. Brltsche lucht-inf'an€erie zou
deze slechts worden gebruikt voor de de geschiedenis van padjs.
Niemand ,weet waarom en waarheen
vernlel1ng van spoorbruggen en ammudeze
19,000 personen zijn verdwenetl.
nitle-opslagplaatsen.
Onder, de vermlsten bevlndelizlch
300() minderjarigen en 3.500 gehuwde
BALLONVE~SPERRINGEN
vrouwen.
.
Oemeend
wordt
dat.
vele
der
jongel1eLon den, 25 Febr. (Transocean).
Zooals reeds werd gemeld zal de metho- den, die vermist worden, dlenst heb, de van het gebruik van ballon-versper- ben genomen bij de spaansche ,rooden.
. De ,ondervinding heeft .gel~erd dat
j:~ngenals beschermlng tegeri nachtelijke luchtaanvallen, dIe reeds In den 60% der vermlsten vandaag of' ,morgen
\'/ereldoorlog w~rd aallgewend, in Enge- wedel' terug,kepren, doch dat de overlgen
v<>orgoed verd~enen, zijn.
bud verder worden ontwikkeld.
De eerste baUonversperrings-detacheDE SE'INE \VA,ST
rr.enten worden bhans gevormd en zij
Par ij s,
24 Febr. (Havas).' De
~~ul1en in het voorjaal' hun eerste manoeuvres houden.
voortdurende 'was van, de 'Seine geeft
Elk detachement bestaat uit 300 man aanlelding tot ernstlge ongerusth~ld.
En is uitgerust met zeer' snelle vracht\Wanneer de regens' heden aal1houden
J uto's' en drle of vier kabelbat10ns die
zal·il1 den nacht van Donderdai'op
cen hoogte van ongeveer 3000 nieter Vrijdag bij 'de Pont d'Austerlitz het pell
Jmnnen bereiken.
van 4.38 m,eter zijn bereikt, ,waaro~ alarm
pe" " ballonversperringen zijn in de moet worden ge~even.
eerste· 'plaats bestemd voor Londen
Het verkeer van grootere vaartuigen
ccic,lf ~ij zunen ook in de a'ndere gro.ote o-p de Seine' en deSaOne ondervh'ldt
~:teden '. wor(t~ntoegepast wan:neer til- groote moeilijkheden, doch de werk..
(1c~ls':~e'!\',s.ij1~nO~Uvl'es ht\ar doeltref· zaamheden aan de tentoonste1l1ng' wor~enlj'1l61d WOldt ~an8eWQ1\d't

NAAR DE, VER. ,STA'IEN EN

,R 0 In e, 25 'Febr. 4(HavaS). Zooals
reeds werd gemeld is, het laatste 'en
voomaamste 'Ethlopische opperhoQfd; da't
zlch tegen de ltalianen verzette, Ras
Desta Damtu, die gisteren na een gevecht in het meren-dlstrlct gevangen
werd genomen, heden door' een Ita-,liaansch executle. peloton doodgeschoten,
:.

Op een mijn gelo,op.en?
DE "LLANDOVERY CASTLE"

Economische missie

, Wij ontvingen een exe:npla.ar van het
bek,ende perlo,dlek uNatuur en technlek".
Het, Januarknummet bevat de eerste
drle vaneen serle belangwef{kende Interviews van den bekenden redacteur
John Kooy met de profe~soren Van Os,
Clay en Burgers oyer "Wetenschap en;
werkeliJkheid".
"
,
V60rts Jser eeninteressant artikel,
"Autorltelt . en deskundigheld" en een
verhandeling over; "Het 'zenuvJstel der
samenleving, dekrant". \ '"
I
De ' belangrijke .uitbrelding, die het,
blad met den in gang ,vall het nieuwe
Jaar heeft ondergaan,zal. bij de lezers
-ongetwijfeld waardeerirtg 'Vinden.

,A. ~I. Schoevers: "Industrla.,
lIsatie en industrie-financiering, ill Nederlantlsch-Ind1ij".
Uitgave O. Kolfl & Co~ ...... ~a ..tavla
l
,~",;
Dit 'vraagstuk, van zoo groote betee..
kenls voor de economlschepolitlek vall
:'l'ederlandsch-Indie, is voor den direc;'
teur der Algemeene Volkscredietbank
lanleiding geweest t~t het schrijven van
bovengenoemde brochure. Na een alge:neen inleldend woord ov-~r het belang
Jer industrlallsatle, gaat de auteur dieper
'JP ,het onderwerp in, waarbij hlj een
'jcherp llcht doet vallen op het pro en
30ntra. aan d~~ Jongste fase der indlmhe economle verbonden. Een groot
aantal paglna's is gewij"d a~n de finan~

CI~rjnu~.mosel~lifllen en •brQnnen•.,.~ .
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In (Ie Buurtschap LaUrOl) onder Drnckamp (',fwente) staan groote uit -rc'Strektheden land onc1lJr water. De
pad::n del' leveranciers gaan hier nlet bellaaId over l·ozen ........ .

,

Bij
intocht der Witte troepen in het
bet veroverde
vel'Overde lUalaga
Malaga is cen
teBlj den Intoeht
een Duitsche persfotograaf tegenwoordJg geweest, van
vall wlcns'
wiens' opnamen wij op deze.
genwoordig
dezes pagilla
pagina een tweetal publiceerell.
publlceeren, Een afatdeeling cavalerle
cavalede trekt,
brengell van dell
den fascistell
deellllg
tr~kt, onder het brengen
tasctsten groet,
greet, de :>tad
stad binen.
blnen.

I

Vos'vall
de~ Iltdes
Jlaag cen
De voorzitter van de Eerste I(,~.mel·,
Kamer, lUI'.
mr. W.
lV. L. baron de Vos
van Stt:enwit(,
Steenwljk, heert
heeft in Hotel de¥;.
Irrdes te Den cllaag
ten diner aangeboden aan de leden V'1n
van !leze
deze Kamer. Ook ministel'-Jrcsident
minlster-..'lreshtent dr. II.
Colljn was hierbij
"!-de heeren
n. lU.
Blomjous,
H. Colijn
hierbiJ aanwezlg,
aali\vezig. V.tn.t.
V.tn.f. "!"tIe
heelen H.
IH. J. nlomjOti3,
dl·.
L.. baron de Vos van Steenwijk, lnol.
... vall
mbdell ell prot. dt.
,
."
dr.. If.
H. Colijn,
Cultjn, lUI'.
fir. W. L.
prof, dr. bD'Q
van .....
Embdcn
dr. P. A. Diep~lorst
Diep~101·st .

..

'V.

. ,\

..
.t

laatsteboll~bardementell
lU;\'drid zijn
zijll elf
elf mehscluill
g.edool\ I
Bij een van de laatste
'bOll1bardementell van lUa1drid
Dlebsc.hen g.edood
ell '72
eell blok Ilatwonln
flatwonhl gen 113
'dezen aanval er lUtzag,'
uitzag',' toollt
Dit is ovel'
uie.uwe ,Madrileensche
lUadrileellsche 'Unlversiteitswljk,
Univel"siteitswiji(, welke nog nret
gehc~l
en
1~ gewond, 1I0e
Jloe een
na dezen
toont , Oit
over van de nleuwe
ntet g.ehe
el was voitooid
voltooid toen de burgcroorlog
burgeroorlog uitultbovenstaallde toto.
brak. Deze wijk is, evenals in
In het begin van bet
het be
leg, wederolll
dageliji(s bet
t.errein vall
hevigen strijll;
gebouwcll
bovenstaande
beles,
wederom dagelljks
het terreln
van hevlgen
strijcI; de gebouwen
op den achtergrond
acbtergroml :djn
opstandelingen, die
'gezijn in de macht
maeht del"
del' opstandellugen,
die er tegenover (0. a. lu;t
het gebouw waaruit deze toto werd se.
llomel»
Daartusschen:: Niem
:uHIsland.
'\
nomen in die. der militia. Daartusschen
Nlemanrlsland,
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JIet
Grollillgen en lIet
het Plein daarvoor
dezer dagen
ooelogsgerucht. Het
12d~ R. J.
een Interessante
oetenlng, waarlJij
waarbl] •
Jlet station te
te' Groningen
daal'vooi' waren de~cl'
Ilagen vol oorIogsgerucht.
lIet 121le.
r. hield
hiehl in samenwerking
samenwei'killg met de luchtmacht erll
il1teressall~e oeCcning,
werd verondersteld,
verolldersteld, dat,.vijaudelijke
ee~ :tanval
ingevolge eell
mobiUsatie bevel - tl'oepen
ken. Na het i!igrlnal
da~.,.,vijalldelijke vliegtulgen een
aanval dedell
deden op het
bet sta UOll,
tlon, waar - Ingevolge
een moblllsatle
troepen bezig waren te vertrek ken,
slgnaal
.."Iuchtaanval"
luchta:utval" stormden
storll1~ell' 300 soldaten
binneu. Nadat daar
danr de gasmaskers
gnsmnskers waren opgezet, begaven demansehappen
demanschal)pen zicb
soldaten. de kelders van bet station blnnen.
zich naal'
naar de treinell
trelnen (gadegeslagen
dCH)r luitenallt-J~lOl1el
gamizoens-commandant
vall GrQnillgen
terwijl de vijandelijke vliegtuigen
al onder vuur wordoor
J~itenant-J~loneJ P. W.
\V. Lever)and,'
Leverland," garnlzoens-com
mandant van
Grqnlngen (links). En terwiji
vllegtulgen van
vall het'
bet' Stationspfein
staucnsptetn af
ill den genomen, nelllen
I ~,
in
nemen de soldaten in snel
suei \empo,
~empo, hun plaatseu
plaatsen in .de
de treinen in.
.
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I{olonel
Kolonel Bouwe VIas,
Vias, de commanlIeils In
dant van het Leger des Hells
in
in het
Nederland, is te Amsterdam in
huweliji( getreden met majoor A. J.
huwelijk
WiIll'msen. Het bruidspaar
het
Willemsen.
bruldspaar bij bet
verlaten van het Stadhuis.
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Onder Redoctie van J.' J. Th, Boon en J,. D. J. A. Kessler
.. J
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Z,oterdog. 2'7 Febr~,o.ri 1.931) le Jaa.rg~n,9
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Onlangs w.ijdd~n we. in een apart stukje zeer
veel aandacht aan .de goode .prij~ndie er in
de laatste tijd in .de 'buitengewes~en gemaakt
worden met <iever'koop van rubber. Niet alleen 'de. rubberondernemlngen varen er wel bij
maar OQK, de bevQl~illg. Het geld stroomt binnen.

•

Oel~kkig

Is. .de regerlng. direct aan het werk
.getogen .om te. trachten met dle grote winsten
zovee:1mQg.e.HjJt l).u~tlgwetr-k te doen. IJverig
wordt .gewetkt.aan., de, verdere openlegging van
:het :,<U~\v'UJ;,s;l1~g wllde achterland. Wegen
I

m

! W!':: "

I'

-worden ,o..v,e:lal, ,aall~l~d. Zo is 'nu in voorbereldln.~I11~.t plan van een w~ tussen de olte-

!

§if

havens ·'i:~ak~n., .en, ~al1~pap~n, een weg .die
'maaJ;.eyentj~,s drlehonderd . kllometers lang
. word~·!, '.: "
...- '~" '
"
.

J

.
WEE.R EEN.

P~INSJE

GEBOREN

>S.c:~oolv~oetbalto.",,,.O,oj ,

'

~,€ecJ~ twee wekenztjn 4e Batavtasche.school- , ,
voetbatwedstnjdcn .aan deg~ng ener .~QrQt
tllnk gestreden vooral langs de I~Jntj€.s .w~,ar,
luld brullend en juichend 'e'n vuurwerk afst~:':,
kend .hnnderden jopgen_s en m~isjes hun, sohopl..• .
verdedlgers aanvuren.
, .', ,
. . .
~ b~langs.teml}g is cJJt ,h~ar: z6 groot' ,dJ~.t' :d~" '

meeste Ji.G4okl1.,m~_t, twee e uta llen, VOQf.: d~ .~a~
werkelij~ aa;r,dig, ~~l
tezlen gegeven. '
vo.rjg Iaar w~(,Cde Aml1~((h~s,~Q.Q9L~,,~pl~~. .
.Wle zal nu met de eer gaan strijken?
zijn gekomen en er wordt

" I . ,

.'

<leen 'Nederl.an'lse . Voetbalploeg

n,a~r Indiif
I~eeds een hele tij<;l waren er. in Holland bespreklngen gaande over het zenden van een

natlonale voetbalploeg naar Indle. I{1er in Indle wH9-e men de H6l~~~q~e voetbalsterren als
H,alle, Md~r1essen~ S~i~, enz, ,~a.arne In leven..
de lljve .?~eQ en ~e:l90f m1.\ar. ger,u,stdilt de Hollanderszelrook gr~a~ e~n kijJ;tJe 1~ J.n<,l~e hadd~n willen nemen, H~t plan g~.at, echter nlet .
'dq<>r qm'pa~ de kosten te 'lJ.~{f zJjl]. en. z~lfsqe ,
allergup.$~l~s~, rec~t.t~'~,
I

l)ij

doet

b~} q~~

{.1~ ,!J,!J aotr» firizpna graajt men ~o9r de irrigatieeen ~20~m.,l,~~p"kiq.nfl.J~l:.tp.M~u,'~q,h~f~~o:n
.
. y'tJ,1J],9:. 1I.e.t iJf.a:ngfLl, ~,at i1m~ik.a~s gro.ot s!!, z:~n(iwo~st~j'1,v.~~q.t..bJlJ!J'.'m9~tfn~Q.4~,tJ?;:.zal. i~ .
spiJle.n, ~93~ .lP(Jr<len ,vqltooi,cl. IJiJ: eJit we~k., 'tP~r(,t .geen sclJ<.~~ ,il). 4.,~, . g.",q~4:~~~~l\~'k ~'.W:9.,,~~, ;gra~l~

Y~t9~lwe~i.~t~iJ9~n

k\lm).~I)1 4~~ .k0§~~ n1e~ de~~~ij.
~~.. ,"H',.. ~.. d~J:l. ,l)l~r ~~p~! Mi\~f:

machfn~

We.1.!
,

I

.'"•

:deden

,at 't, werle; ,£Ie de overlangse 19roeven l.
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hebben.

•

We wezen op hetbestaan van rubber-,
katoen- en zelts wolfabrleken! Ook petroleum
zou synthetlsch (kunstmatlg) vervaardlgd worden 1

Het is echter nlet alleen Dultsland dat zich
toelegt op de vvervaardlglng van kunstmatlge
producten ; alle Euro~~e "have-nots" (zle elders
In dit nummer) Ieggen zlch erop toe als OostenJ'ijk, Hongarije, Tsjecho-S'lowakije, ens, ens,

Ieggen z1~herop too.
'
Zovertoonde de heer J all Ba t'a, die Tsjechlsche

schoenfabrlkant die onlangs Indte bezoekt, zich
op een handetsconterentte te Londen in een pak
dat geheet vervaardlgd was, uit kunstmatlge
wol! We vertelden reeds in een vroeger artikel
dat de Australlsche en Zuid-Afrikaanse wolleveranclers zlch in de .toekomst in hun bestaan
bedrelgd zlenen de EngetSe regerkig gevraagd
hebben om bescherrnende maatregelen. .
Nu is het nog lang zo ver niet dat ernstig
gevreesd moot worden voor die synthetlsche
,producten, maar de vervaardiging ervan wordt
, 'in de Centraal-Europese staten met man en
macht voortgezet,
Zo is 11U in Dultsland onlangs een kunstrnaUge brandstorrenrabrtek verrezen ; steenkolen
zullen in het vervolg dus niet meer uit het buitenland betrokken hoeven te worden; wat lUeer
ugt: Duitsland kan flink wat yan zijn steenkolen exporteren! '

,Waarom vroeger niet en nu wei?
Nu door de stijgende rubberprijzen grate
.welvaart heerst in de bultengewesten is de aantrekkelljkheld ervan voor vele Javanen nog ren
tikje groter gewotden, vooral nu er in de laatste tijd nogal eens welvarende verre OOJl1 een
sncepreisje maakt naal) zijn ,ouwe desa en biJ
zijn arme famiUeleden '"de rijkaard uit het
sprookje" speelt en met guldens omgaat als
zljmet halve' ~enten !
•
Ja, Java l'aakt steeds meer overbevolkt en
in Sumatra en Borneo llggen nog onmetelijke
terreiilel1 te wachten 01> de rijkdoIil brengende
l>IO€g van'den ijverlgen tanl. Reeds is de emlgratie naar Sumatra (en speciaal Deli 'en de'
Lampongs) .en Borneolngeret.

mee

.

Zo helpt Duitsland zlch nu zonder kolonien
en zonder het buitenland.
Of deze manier op den duu'l"' tot het gewenste
doel voert, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

·ste/ansdom,; 'te

J

Waf is een IIhavell en wat een
"

II

have ' not '"
•

Een onzer lezers, komt plotsellng met de
vraagaandragen wat dat zijn: "haves" 'en
"have nots"...Hoe llij aan die vraag gekQmen
is weten wij 'niet, misschwn heeft hij re weI
eens met koeien van letters In de, krant, zien
staan.

.,

,.
,

..

,'Emigratie ,uit ~ava ;

Duitsland wll vool·taan zelf koeiell hebben
,voor )de boter en' zelf val'kens voor het vet.
I\fen is b.v. fnaerlijn reeds ijverig bezig dulrzenden varkens vet te mesten en daartoe ll10et
de hele bevolking meehelpen. Geen e~nsresren
mogen in Berlijn meer bederven, want alles
gaatnaar die varkens toe. En om de huisvrouw
aan te sporen hiel"toe
werken heeft de
regerlng rozige kartonnen varkens laten uitde- .
lell die lin In elke Bel'lljnsekeuken pr1jken en
de keukenpi'insessel1 alsvast eell voorproefje (I)
geven van wat hun in de toekomst te wachten
De Ei//eltore 11, te Parijs die reeds twee
s\aat.
grote -wereEdtentoonstellingen - 1889 en,
1900 - meemaakte, zal binnenkort een
Op <lit varken staat op de. el1ekanti geschre.derde aanschouwen. Hi) is onlangs van
,ven wat een varken nlet lust en. wat een varkell
een geheel nieuwe, geslaagde :verlichting
weI lust: broodkorstj~s en -kruimeIs, alval van
voorzien.
'
groentell, vruchten en aardap~Iel1" vIees en
vlsrestell, en~. enz. Alles wat het varken weI lust
gaat in. een aparte vullnisbak en deze bakken
worden dagelijks weggehaald om er de varkens mee te voeren. En als de lez·er weet dat er in
Berlijnzeven millioon zielen wonen, dan begrijpt hij dat aI.die klelne beetjes een enorme
maa-ltijd opleveren voor die dulzenden varkens !
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En als dltzo voort blijft gaan kan de wereld ..
handel en dus de welvaart nog lelijk gevaar
. lopen I
B<>ter,· kaas en vet worden al -lang niet meer
uit het' bultenland (HolhindD ~angevoord.
Liever eten de Duitsers (op last. van de regel'lng) droog 'brood om hun land tenslotte zo ver
te k'fijgen· qat het andere landen niet meer
nodig zal hoeven te hebben.
'

bOllwwerken.

!.

Tussen deze twee "soorten" landenbestaat
een lichte wrijvi~g. De landen die geen kola ..
nlen hebben zijn Iatoers op de landen die wei
,:'
overzeese ,bezlttingen hebben,
De "haves" blijven door voor de herhaalde
en drlngende verzoeken van de "have nots'' ~m
een klein deel van hun rulme beztttlngen aan
hen af te staan.' Maar de "have nots" bliJv~
aandrlngen en met meerklem.
En, dit is wel te verklaren. Zij zijn Immers
nu gedwongen om koloniale producten van andere mogendheden, de "haves", te betrekken en
daarvoor moeten ze fUnkbetalen. Hun import
13- dus hoog, terwtll hun export (van Industrleproducten) betrekkeIijk gering is omdat ook de
"haves" elgen Industrleen hebben.
Nude ,.have nots" hun zln nlet krijgen, pro ..
beren~e op a~1re wJjze onafhankelijk te ·wor·
den van het bultenland &1 wel door het maken
van synthetische 'produc~ die de kolontale
producten vervangen. Nu deze bedrijven nog In
hun ktnderschoenen staan lachen de "haves"
er nog om (zle 011S artikel: "Fabrlekel1:.vervangen kolonlen), maar of ze dat nog zullen doen
over- een [aar of twintig?
.

,IIi een ultvoerlg stuk over Duitsland bespraken. -we onlangs ook de geweldlge vooruitgang
van de vervaardlgtng vankunstproducten die
de natuurhjke. producten (ult de kolonlen)
moesten vervangen.
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Kolonien

Een der jraaf-
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,Met deze twee woorden nu worden staten be ..
die kolonlen hebben en, die geen kolonten

Fobrieken vervonqen

,
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Bij honderden trekken de gelul<zoekers weg
uit hun arme desa's om ver in den vreemde
nieuwe desa's en misschien weI kota's te stich..
ten. Reed-s verrijzell In de Lampongs nieuwe
dorpjes temidden van wuivende rijstvelden.
Magere, lui rondIumrrielende slungels zijn veranderd in stoore, gespierde- booren, die onvervaard met bij1 enkapmes de stl'ijd aange~n..
den hebben niet het fmmer dreigende oerbos,
die bandjirrendekaU's bedwongen hebben tus..
sen sterke dijken, dl~ gevaarlijke moerassen ge
ctenipt hebben ..... ~ die..1n korre tijd een woostenij veranderd hebben in een Land van Be·
lofte.
4

Nog steeds gaat deze emigratle echter niet
vlug genoe~ ma~r dat komt omdat trekken voor
den Oosrerling een onbekel1ct- begrip is. Van
geslacht opges1acht Jmmers hebben ze in de·
zeltdede'sa gewoond? Waarom nu dan weg?
Waarom kon het yroeger weI en nu nlet? De
eenvOlidige desa-mensen begrijpen het niet,
maar \vlj weI:
Vroeger immerszorgdell allerlel rampen als :
voortdurend~" strljd 'tussen ~rijgende vorsten,
l'oofovervaUen door ongebreidelde horden, vre·
selljke epidemleen, hevige bandJirs en hongers-'
l1odenvoor eell zodanig: sterftecijfer dat de
gl'oel. van hetvolk erdoor tegengegaan werd.
Nt\ echt-er is er een vreedzaam bewind, po_
liUe zorgt ervoor dat rampokpartijen maar heel
zelden voorkomen; de Dienst van Gezondheidi '
geneest en voorkomt ziekten, enorme irrigatlewerken maken bandjirs tot een ze-Idzaamheld
en wanneer ze plaat~ hebben helpt de regering
dadelijk, terwijl uitstekend onderlficht op de
land'bouwschole,n €en beter bebouwen en sue·'
cesv'ollebestrijdlng van aUerlel plagen mogelijk
maken.
'Ret sterftecijter is door al deze -gunstlge om·
standlgheden zeer gedaald, terwijl het geboortecijfer- even groot is, ja zelfs nog groter dan
vroeger omdat de men~n gezonder zijn.

Omdat dit w6ol'd echter in de Iaatste jaren
zoot"' veel gebrulkt wordt en In de toeko~t
best weI een gangbare term kan worden geven
Daanjm is de beV'olking 'van Java zo tooge·
we hier een beknopteuitleg.
.
nomen en daarom ook Is nu emigratie heel
hard nooig. Want op een lapje· grond waal'
Heide woorden zijn ontleend aan het· Engels; vroeger tien mensen woonden, wonen·· er un '
,.have" (spreek uit : hey) betekent "hebbel1" en vijftig en die lijdel1 dus honger. De emlgratle
"have not" ~preek uit : hey not) betekent "nlet geeft nn leder' w~t hem tookomt eri· dan komen
hebben".
• de werkelljk goode t1jden wel w~r wrug.
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nleld, er wordt nlet wreedaardlg op los gerane
seld,er wordt werkelijk In hoofdzaak geboks~

!

Maar nu komen we bij

de beroepsboksers,
of in het Engels: professionals, kortweg profs.
De betekenls van dit woord wordt maar al te
dikwljls verkeerd begrepen door hen dle geen
Engels verstaan.

De Keerzijde

Zij zlen b.v. op een reclamebord of In een
advententie staan : Prof. Piet .ransan, Dans-school. En ze denken dan dat die mijnheer Piet
Jansen een professor Is. Maar ze hebben het
mls, want dat prof. is eerrarkortlng van professional of protesseur (Fr.). Piet Jansen is dus
beroepsdanser, Als we dus in een ,krant slen :
staan : "de prof. Max Schmeling" .ot "deprof~
Jesse Owens", dan zijn deze heren geen proressoren l
.

van de. Medaille

Talloze Slachtoffers ge'vallen -otuler

.lYIooj:.clende· Slevgen
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. We gaan nu dus verder met de pr~i~ss19mlIs.·
Zij moeten voor hun broodje vechten. Eri"d:a~r
zij slechts hoogstens zes of zeven laar: hun
sterke body behouden, moeten ze
die paar
[aren genoeg zien te verdlenen 'om er de .rest
Van ons artlkel "Een vuistgevecht in de vo- wat moelte om bij het ontvangen van een van hun leven van te genleten.
rlge eeuw" hebben llefhebbers van de boks- l pijnlijke klap te lachen en te zeggen : Dat
Nu zullen de lezers mlsschlen ook weI begrij..
sport - en welke [ongen genlet er nu 'niet , is een treffer! Goed gedaan t l Maa« de "vOl.
pen
waarom, er altijd om sulke grote bedragen
van? - 'ongetwljteld gesmuld. Niet waar? Ret I gende Is aan mij l"
gebokst wordt. Zo ~ b.v. de beurs die de 'Yin.
is prachtig en moedlg en mannelljk om mekaar
Meestalontlokt zo'n goede stoot een verwen- naar van het wereldkamploenschap verdtent,
een uur lang zo flink bij te pulmen dat nog
sing
en doet d e l u s t o n tow a, ken een half millioen gulden groot I
weken lang de sporen ervan duldelijk te zien
o m 0 0 k P ij n t e d 0 en! En hler
zijn!
komen we op het gevaarlijke punt in de boksDe wlnnaar van de match SChmeling Brad..
ruim €en
Welke [ongen droomt er niet vaneens we- sport.Wanneer w r a a kg e v 0 e 1 e 11 s er 'clock krijgt een half mlllloen dollar
bij komen (lk zal die vent straks ook een watle- mlllicen gulden! De verliezer krijgt "maar"
reldkamploen te zijn?
450.000 gulden !
• '
, Wie heett, er niet genoten (inzijn dromen kou verkopen!) dan is het boksen geen sport
meer, maar dan wordt het vechten En d a n .
..
natuurlljk.l) van geweldlge vulstgevechten dat Is
die sport nlet moot
.' i
k 'I Dit. geld kt ijgen ze echter, slechts dan geheel
~
meer,
maarw£erz
nwe
'tb
t
ld
l'
.
neuzen platgeslagen werden ais roomsoezen en kend I
.
me aa
a s de recette
(de ontvangst-en op
bulten als aardappels zo groot?
de avond van de we-dstl'ijd) bevredigend zijn.
We Zlen dUS dat slechts beheerste llaturen Dit is trouwens met alIe wedstrijdenhet geval
Iedere jongen natuurlijk.
,
.., Maar als we zo het hele risje jongens van he,t boksen als sport kunnenbeoefenen en zij en het is'vaak V'oorgekomen d-at 'beide boksers
Indie enzelfs .van de hele wereld afgaan (jon- kunnen, het dan oak doen tot zlJ de middel- n30 elkaar de hele avond als bultzakken bewerkt
gens van een jaar of tien a zestien) dan ko- bare leeftijd berelkt hebben en danzijn ze nog te hebben, na 'afloop nog geell centjes kregen!
men we tot de verbazlngwekkende ontdekking gaarne Qereid om een gezellig rondje met hun Nou, en dan moest dikwijls de hele politiemacht
dat eL' van die duizenden slechts een 000d- zoons t~ span-en '0 (oefenen zonder hard te! erbij komen om te voorkomen dat er twee men..
s-Iaan).
se1ijke typhoon~ in de boksarena losbraken !
enke-Ie is die die sport beoefent.
o
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En doen we eeft onderzoek bij de jongens
van ouder dan zestien, dan blij'kt dat aantal
nlet veel grooter te zijn. WeI zien weop deze
feeftiJd talloze knapen die~r aan begonnen
zijn, maar die tenslotte toch de bokshandschoenel'i aan de kapsto,k gehangen 'hebben en een
mindel' pljnlijke sport zijn gaanb~oefenen. '

Aandere jongens; die' zich nlet beheersen kt.mnen, beoefenen de bokssport niet lang. Dan'
fmmer's blijkt ieder oefenpartljtje onaangenaam
en vermoo~end. Er wordt ~hard geslagen en er
wordt flink pijn gedaan. Dan is de pret er af.
En als zo'n jongen dan nogeens een gevoelig
pak sla,ag heeft gehad, dan scheidt hij er doorgaans mee uit.
°

En geen wonder! ' Boksen is geen sport voor
Nu hebOOn we dus de z.g. amateurs gehad :
Ja~ en alleman! Slechts kereis als bomen; die
,~ bulken van de spierel1, die een krokodllienhuid zij die niet boksen om hun broodje maar om
hebben, die klaarblijkelijk geboren zijn zondel' de sport zeif. Ret door hen vertoonde boksen

zenuwen, die zo'n dikke kop hebben dat een is prettig om aan te e;ien. Er wordt nlets ver4
klap ze nlet noemenswaa:rd pijn doet, die doen
aan deze sport enkunnen er wat In berelken.
En dan nog......... maar daarover straks.

'\Vanneer echter Js de opkomst van het pubUek "zeer groot? Ais de mensen wetEm dat ze' "waar
vQoor hun geld kt:ijgen". Ze willen maar al t~
dikwijIs geen boksell zienmaar moorden f
Bioeden rammelende tandell en kiezen en
tomaatneuz'en en gespleten lippen en oren-aan·
flarden en ..zo ! ,Hoe moorddadiger hoe' lllooler I
En €en \~edstrijd mag natuurlijk ook niet na
twee ron den afgelopen zijn. Dit weten beroeps..
boksers dan ook zeer goeden 'ze zorgen ervoor
dat .hun wedstrijden "fijn kijkspui", zijn.
Ze zorgert ervoor de volle vljftiell londen
overeind te blijven e.n elkaar illtussen verschrik.

Dit zijn dus de kerels die hoogstwaarschijnliJk
voor bokser in de wieg gelegd zijn en voor
hen Is boksen dan ook geel1 sport meer, maar
verdiemte, 'broodwinning! Zulke, jongelul kunnen we dan ook Iiiet op hUD.. geble<l ontmoeten,"1
En dat is maar gelukkig ook f
.
Maa'l"' dan zijn er nog jongens die de' boks·
sportbeoefenen omdat aIleen.

.!

het sportefement

hen aantrekt. Zij vormen dan tesamen een
clubje waar we ook moellijk inopgenomen kun..:
nen· worden, want· ~Ut ClubJ~ blijkt te bestaan
uit ,eenvoudige, allerminst 151Qeddorstige knapen. ,Deze jongens boksen i11et om te winnen
of om een tegenstander nOll eens lekker "kapot
te beuken", maar om het genot van slagen handig te ontwijken, te ontduiken, op te vangen
en handige tegenstoten te plaatsen. Bij hen
wordt de bokss,port werkelijk ~tend zoals zij
bedoolt te zijn: de' edele' kUllst van ze}fverde, diging.

Voor ,de eerste
m..aal heejt de B.B.C.
twee weken geleden
een televi8ie-uitzending gegeven van
een bokwedstrijd te
Londen. Tot dat doel
was b~ven de ring
een platform opge- ,
hangen, dat de ap..
paratuur en'· bedieningsmanschappen
,1.0rste.

Zulke jongens komen 's avonds' van hun
,bokspartijtje ook niet thuls met bulten en
. ~chrammen en. blauwe ogen.

.._4

Maar we kunnen hier ook \reI eerlijk zeggen
- dat er maar heel welnigzulke clubs bestaan.
Het blijkt ook dat slechtsbeschaafd~, ontwlk=kelde jongens lid zijn van die clubs. Deze boksers geven niet toe aan de nelging waar feder
last van heeft: om er maar· eens lekker ·op los
te raliselen. Daarvoor is zelfbeheerslng nodlg :
het koot een grof of opvUegend Jongmens heel •
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met traan.g~.soonimen, en waarbl] er op los
beukt wordt dat het een 'lust is! Elli onder-.
tussen kijkell de betde boksers, ieunend OP de
touwen, geamuseerd toeI De wedstrijd wordt
dan gestaakt "wegens onsportieve Incldenten
in de zaal" zeals er de volgende dag 'in de krant
staat
!
Nee, dat is geen sport meer !
,
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gelegenheden is dan ook €en, polltlemacht op de
been zo groot als de hele 'polltlemacht van
Batavta l l
, i
. T' h 1 dit
h I kl .
I kI
OCJ.L S 1 .nog maar een ee
em opperv a ,
van de keerzijde der medaille I
I'
Wij hebben n1. nog niet gedacht aan de onI
.
gelukken. die teweeg gebracht kunnen worden
seer %)Vaar gewed. door te harde klappen op tere lichaamsdelen of
.' .
.
organen. En wij overdrijven niet als we zeg.
Blj. de w~dst'~ljd. tussen den neger Joe ·Louis gen dat van alle beroepsboksers tA)t nog too
en Schmehug werd er door alle negers van
I
"
New York zoo zw~ar gewed op den eersten bOk-1
.
ongeveer 60 % il1valide
ser dat, teen deze verloor, er de volgeride dag
I
geen rooie cent in heel New Yorks n~gerWijk"1 is geworden, terwijl ook het percenta,se boksers I
H ar'I em, meer was
,/ ..
,'
.. woord dood ...
" "
dat in de letterlljke zln van het
Die weddenschappen zijn er ook oorzaak van geslagen is, ongelooflljk groot i~
:
dat' op heel wat wedstrijden 'allergeineenst geIn de Iaatste tU<,i is het aantal boksers dat
knceld wordt. Kornen b.v. In de ring Battling dood geslagen wordt lang zoo groot niet meer
(vechtende) Tommy en Killer (doder) Jack. De en dat komt voornamelljk hlerdoor : de bokheren vuistvechters in Amerika hebben altijd sers trainen veel meer en ernstiger waardoor
veelbelovende namen! ,Tommy is ongetwijfeld hun lichaam meer gehard wordt en verder om'"
veel en veel sterkel' dan Jack, maar er wordt dat n\.1 voor' boksers van een bepaald gewicht
nu; al eellmaal· ~wa.ar. 01.> Jack gewed en als een sp~ciale handschoen wordt voorgeschreven.
deze dus verliest zijn h~l wat sportliefheb- In he~ ~lIereerste begin van de ookssport wer- ; r:.;<:.';j
bers (I) aT hun centjes kWIJt. Tommy mag dus den er III het geheel geen bokshandschoenen ";';;"'::"':::
. n 001 t winnen! De scheidsrechter wO'rdt om- gebruikt en de verwondingen, veroorzaakt
,
.
gekoobt of, als hij nlet om te kopen is, krijgt door slagen met de blote vuist, moeten De Franse' minister van Marine op het schip
hij ,straks wet uit een duistere hook een bler- afzlchtelijk geweest zljn. De bokssport was dan der. 1.Coestijn. Minister Gasnier Dup(lrc, die een
fles 'tegen het hoofd· geslingerd. en kan er een ook ten. strengste bij de wet verbodel1. Wij reis in Algiers maakt, op een kameel tijdens
fen excu.rsie.
nieuwe. weI omkoopbare, scheidsrechter op . de weten oo}{ nlet h~ye~l slt\ehtoff€'r~ er in die
proppen komen, en die ~heidsrechter zlet toe... tij d a~n deze spOr.t g~valle.n, zijn,
vallfg niets van alIe gemene slagen van Jack,
De ler.er k.an ec,hter zelf ,wel})e,gdjpen dat, een
maar .hi! let heel scherp .oP de kieinste foutjes
slag
met de blote vuist, toegebracht door een s~~t ~.ls ~-en lang nlet bekw;:1am, m;:1ar uite'r8t
van Tommy!
krachtpatser val1 80 kilo ofm~r, verwoe~tende hard,.,v~cAte.r. Z.ijn slagen zijn Ql}gelooflijk hard ,_ .
Ieqer eerlijk m~ns loopt na een paa'f' minu- gevolgen moot hebben. Ribben worden dQQ! en wanlle~r ze treff~n hebben ~ ook in 90 van
.
ten weg van zo'n wedstrijd omdat aHemaal zo'n klap als luclfe'rshoutjes gebroken terwijl de 100 gevallen tie k,o. too gevolge.
Deze
,,~iller" (doder) -Quintana zag kau"$ den
het
slacbtoffer
nog
gro.te
.kaus
heeft
OP
zwaar
"daar In'.en in de ol1middellijke nabijheid van
de ring hun uiterste best doen om Tommy klein inwen~lig. l~tsel. als bevJg~ bloedingen en ge- jongen Marino in ach~ronden vijf maal tegen
de plal1keno te slaan met oritzettend harde trette )uiJgen. Ook de wedders op Tommy hebben schewrde ,maa~plerel1 of zeUs. een kapotte lefers 'tegen het hoofd. Alle vijf keren stond
spoedlg genoog in de gaten wat men van plan ver I! Dat kUnk.t aUemaal' weI ongelooflijk,
Marino €chter weer op om het gevecht met
m~r
oude
.Engelse,
doktersda:gooeken
vermeldis met h\ln kampioente doen.
.leeuwenmced door. t~. z.etten, maa-r opeens >zakte
den meermalen dem~lijke verwQ:ndit.1gen. ;
. . ;
hij ~wtJ.steloos
iheen
'om. '~nlet~,
. Er worden hevige protesten' gegild en ge.
- , meer bij t~
Later werden bij vuistgevechten speciale ge~' komeil hoowel
men 'aIle ri16gelijke moeite' daarschr~uwd, er wordt gevloekt en .gescholdeu, dan
worden de (reeds van te voren goed gevulde) watte-erde handschoenen voorgeschteven, de Z.g. toe d~ed. IJlings overgebracht 1\aar het hospizaklten geledjgd en de illhoud ervan, die meest- bokshandschoonen. De. handSoChoe-nen' van. de taal over!e:ed Tony Marillodaar enk-ele uren l,a:al bestaat uit reel' onwelriekende stoffen als zwaargewichtklassen wegen meel'dere ponden ter te-ngevolge van e.en .zware hers-enschud':
!!
rotte .eieren, be<Xel'vende koolstronken, overrijpe en vergroten qe v.uist aanmerkelijk. Hierdoor ding
.:. tomaten e.d. de arena in gegooid. De kaatsers is <;lekans dat. door eenklap ,riboon e.d. gebroDit is het jongste geval, maar wanneer we in
krijgen de verwachte bal heel spoedig terug en ken worden tot een minimum teruggebracht, de boksgeschledenls teruggaan komen we tienhetgeen
eehter
niet
wegneemt
dat
er
nog
mandan ontstaat een verwoed handgemeen, waar
taHen zulke voorbeelden teg-en. ZO geniet b.v. •
zelfs. de tlentallen politleagenten in opgeslokt netjesputters genoeg bestaan die zelfs met €en Dover een onaangename 1:'€putatie omdat in die
wOI~en, w~nt llU p.Ujt~n. 09~ h~l wat e~;rzame 9P d.i.e .manier ,Jngekap~,lde" vuist ribbekasten plaats ree·ds twee'malen ,en weI ko.rt na elkaar
Jo mek.a.ar kwmell, slaan J .
bur~er~ in bf:~ bemt W. :din van P9Jlt1ekn}.lpp~lsJ
boksel"s tengevolge van heyige. slagen op de
pl~rt~nd04~r~, zW~~,.. ~fu~Jlu~el}: .~n zdb
Er vallen dano:o.k.·
hartstree~ in de rin.~, zijn gedood! !
revolvers!· Ma~r dart l~ d~· "swrUeve" avond
. h~Qst elk, jci~r doden
Ook in Luik worden geen wedstrijden ineer'
oak' ten ejnqe~, ~ dJ.~.ht:stbijzijnde politlepo.st
g:eorgani5e-erd 'omdat ook daar reeds twee rna ..
wor:4t. gewaarschuwd die een :war sectle's PQll1n de rmg. Onlangs vermeldde de krant nog len boksers in de ring zijn gesneuveld terwijl
tlemannen, tQt l(Je ~an~en gewa~nd, naar het
de doodvan Tony ,Marino. Deze jongeman van Pittsbu-rg waar va~daanMarl,no kpmt 6Q% van
slagwrrein zen<it on4er <>Qrverdov~nd.sirenege23 jaar dong naar de tl~~ van wereldkamploen al haar boksers in het hospita'al heeft zien ver- ll
loet der pol1tieauw's.
Bantamgewicht en trad daartoe in het strijd- ctwijnen. Daarvan ~ijn de meesten gelukkig weer
Er wordt dan een stormloop op de vechtende perk tegen sarlos. Quintana
uit .Panama
.
" . ' die levend terug gekom,en, zij het dan ook in vele
mleL'enhoop ondernomen, su<;cesvol. gesteund numme.r twee op het lijstJe. sta.at en ~~~p.d ;evaHen met e€l1 'verlamd been, een oog min,tle,r, ,eep. patl~ zilv~ren ribben of een fraaie
'-~-, .......--:------....:;..~-------_....-.._---------ku;nstkaa~~,! 1
De b€kendereus PrimoCarnera is u,it de ring
v€lrdWene~l, omdat l1f.I. zulke' geweldlge klap~n
teg,e)i;.ue:link~rzijde .van .het hoofdheeft gekre~
gen' <iat 'nij'
gede~lteUjk' verlamd, en kreupel
s.an. het' , recl1terbeen als invallde door het
Ie.
ve,n moet gaan! Ter ophelderlng willen wij
hier .even zeggen dat aUe bewegingen van het
lic.haam b-e~'tuurd worden door de hersenen en
wet zo,' dat· de, rechterzijde van het lichaam
wordt .bestuurd' dooJ:l de linkerheift del' hersenen en o~ngekeerd. De klappen nu die Carnera
t€gen he~' hoofd gekregen heeft, hebben speciale . hersende-eltjes verwoest en weI die, die
het rechterbeen besturen. Zijn dagen als kampicen zijn nu geteld en liet is maar te hOpell
dat de re,u.s 'genoeg geleerd heeft op de lagere
school oql ZJ1 bx:oodje te verdlenen.
D~ lijst kan ongetwijfelq nog grote\" gel),1~kt
wQrden,'
maar VQOrlopig is dit gerioe-g : de keer:'
•
z~jd; v'ln :'de, m~.da\lle" l~, ~e,l er~ .zw~rt ~n w~
doon <la~t9m g~. de~ -S~J;~ a~~: de;: U~th~}J
OOB over W laten ! '
Koloo~l Char~~8 Lf1wbergh, .in de 8jJecfaal vaor Item ontroorpen ),Miles MohatQk".
kelijjt kapO.t te ,slaan. ,,810 pen" is de gelief-I
. de term van net publlek hlervoor en het is
waarhjk een goed gekozen woord want na de
wedstrijd zien de belde boksers e'rl als rumes uit.
Maar het publlek :teeft" "genoten !" Ze hebben gegilden gebruld en gestarnpt met de I
voeten en gestompt met de vulsten. Op de
staantrtbunes ontstaan' dikwijls massagevechten die meermalen nlet alleen met de- vuist
maar- oak met het mes en zelfs met de revolver
beslecht worden.
'..
Na e~n geslaagde bokswedstrtld in Amerika'
zijn de hospitalen altijd voor een paar dagen
good bezet en komt er af en toe ook op het
k kh t e
t
k .. bli !
.
er .0 een ex ~a ruisje IJ.
wordt bij'derg;lijke wedstrljden
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Als Sartje

·Een Knappe Toyenaar

., Tikketak

•

I-

tikke~ok

Gaat de klelne kookoeksklok' I ,
'"
't Klokje slaat zo vrees'lijk hard,
Angstig lulstert klelne Bart,

Hoe hij den gulzigen Ridder f.opte,
.. ,'
.. - ..

, r :

' "

,

,

jokt.~',

, I

,~

/

J

Een aardig Sprookje •
\,

I

In een land hler heel ver vandaan .woonde
een keizer, die gehoord had, dat er in zijn land
e-en tovenaar woonde, die in staat was de meest
wonderlijke 'dingen te doen,

,

De keizer, die heel .graag eens kennis met
den tovenaar wilde maken, liet hem verzoeken
aarr het hot te willen komen, waar de tovenaar
. met veel eerbewijzen 'ontvangen en bij den keizer
gebracht werd.

..

De keizer vroeg aan den tovenaar of hij entge
staaltjes van 'zijn toverkunst wilde geven en
nauwelijks waren deze woorden geuit, of de
keizer hoorde mooi gezang, daarna vlogeri er
een paar .vogels met prachtlg gekleurde veren
door de kamer en zo glng het maar door. De
keizer was verrukt over deze kunsten en nodlgde
'den tovenaar bij hem aan tarel,

'.

"

'.

van den rid del', pre velde een paar toverwoorden en op .hetzelfde
oogenbllk had de ridder een groot gewel op
het hoofd,· dat echter
bul ten het raam uitstak en met geen mogelijkheid door de opening kon.

'

,

De andere gasten, die langs het raam liepen,
zagen wat er gebeurd was en lachten de rldder
uit, die door het leven' wakker werd, Toen hij
nu trachtte zijn hoofd naar blnnen te trekken,
bleet hij met het gewel klem ztttenvzodat hij
noch VOOl" noeh achteruitkon. Natuurlijk lachten de gasten hem uit en die keizer bergreep,
dat de- tovenaar hler een grap had ultgehaald,
Gelukkig duurde 'de betovering. niet lang en
even plotseling als het gewei ontstaan was, verdween ,het ook~ee'r. .De rtdder was.echter woodend en besloot zich op den tovenaar te wreken.

Ti}{ketak,'t is zeven uur
Zegt het klokje aan de mum';
Bartje, wil Je slapen gaan?

I

.

Waarom heb Ie dat gedaan ? '

'k Zeg het telkens, Ied'ren d~g
- Dus le weet, dathet ntetmag.
Tikketak tlkketok
Kleine, stoute jokkebrok!
Kijk, nu hull le en hebt spijt
Maar zo gaat het ook altijd
Iedereen wordt dan heel, kwaad: ;
En berouw komt steeds te laat. :

Na een paar avonden, teen de keizer naar
bed was gegaan in zijn gewone slaapkamer, kon
hij de volgende morgen, toen hij wakker werd,
maar. nlet begrdpen, waar hij zich bevond. Door
de toverkunst van den tovenaar was de ~laap
kaql~r~.ya.n den keizer in een prachtige tubl
veranderd,' waar . bomen stonden, beladen met
Die gelegenhetd deedzlch' tamelijk gauw voor.
rijpe vruchten, _t~rwijl de vogeis op de takken
De
tovenaar had aan den keizer g~zegd, dat hij
heen ,en weer sprongen en, het hoogste lied
weer naar zijn toverkasteel terug moest en had
zongen.
afscheid genomen.
.
Eerst bleef de keizer stH in bed liggen, daarl1~
De gefgpte dd:d~'''' glnglite~ zes van zijn sterk, sprong hij eli uit en ging op een stoeliittell
ste krtechts de kant op vaii"deweg, die de toveomeens l'ond ziChheen te kunnen zien. De
liaal' mcest nemen, en stelde zich daar ver- kamerdienaren begrepen niet, dat de keizer nog
dekt op. .
nfet wakker was, t~ meer, omdat hij 's morgens
Weet je, wat je nn moest doen?
altijd zo vroeg op was. Eindelijk beraadslaagden ,De tovenaar reed rustig op zijn p~achtige
Geef je maedervlu'g een zoen
zij, dat het beter was eens ,naar binnen te witte schimmel door het bos, toen hij opeens
Dan is 't voor ditkeer weer goed,
gaan om te zien of de keizer 80ms ziek was. door de zes mannen omringd werd, die 'zijn
paard bij de teugels grepen. De riddet· kwam '
O~oot was htm vel'bazil1g, toen zil hem gezond
Als je nooit we~r zolets doet......
en welop een stoel in die prachtige tuin zagen te voorschijn en zei, dat de tovenaar zich gezittel1. Vlug haald~ zij aIle leden van de hof- vangen moest geyen. Tikketak tikketok
De knechts glrepen echter plotseling hi de
honding er bij en iedereen moest de prachtige
, Ik beloof het, Heve klok! '
lucht, wf,lnt de tovenaar had zowel zichzelt als
'omgeving bewonderen.
zijn paard onzichtba~r gemaakt. Terwijl d~
Je begrijpt het zeker al,
mannen nog in het rond stonden te kijken om
Oat' ik ' n60it· weer jokken zall
Toen gebeurde
tezien, waar de tovenaar ineens gebleven was;
er lets eigenaar""
kwameil er van versehillende kanten, opeens
Tikketak tikketok
digs. Debladeren
hele legers sold aten opzetten, die den ridder vast-,
Zo is 't .good,·zei onze klok
aall de bomell
paktel~, zijn ,wapens afnamen, terwijl zij ook
En ,zij tikt nu vrlendlijk zacht
cie wapens en de paarden van de soldaten mee- ,
verdorden, door
de ramen kwam
voerden. Toen trad de tovenaar naar voren~ die
• Dat beteekent: goode nacht.
een wind: opzetzlch weer zlchtbaarhad gemaakt en zei teg'en
den ridder: "U zlet, dat het dwaas is, mij te
ten en binnen:
AW"
enkele minuten was e1' van de hele tuin niets willen aanvaUen. Ik 'zal Uvoor deze keer wa- eRr _
pel1Emen paar<ien geven, doch denk er om, de
meer te zien. '
volgel'lde keer loopt het mlndergoed met U at".
De keizer beyond zich weer' In zljn, gewone En meteen· was, hij verdwenen.
slaapkamer. OnmiddeHijk 'Het hij den, t~Yellaar '..-:,.•...,;4 al w(... 'g
_ bij 2lch ontbie<ienell bedankte hem vo<>r deze
zeer bljzondere 'kunst. De tovenaar boog, en zei
Iachend: "Ik ben blij, dat, ikUwe Majest€it een
De p~.arden zow~l als
genoegen heb kunnen doel).".
de l'idder kregen. nu
Eenpaar dagen later had de keizer verschil- betoverde ~apellen en
, lende gasten aan zijn tafel. genodigd en hier- paarden. Zij reden wat
onder was een ridder,' die wveel at en geen zijkonden om de stad
enkele schaal voorbij llet gaan, dat hij na afloop te bereiken, doch onvan de maaltij<:l bijna nlat meer lopen kon. derweg kregen de dieDe tovenaar had dit gezien en wilde den gulzigen ren dorst en gingell bij
ridder eens een goed Iesje geven. De ddder een vijver dtlPken.
was op een stoel bijeen vall! de vensters gaan Maar in het Wttter ·108zitteri en leundemet zljn ellebogen op de vel1- ten' dew op en de knechts zouden bljna vel""
sterbank. Het duurde niet lang of hij was in dronken -zijn. Zij moesten nn' het 'hele eind
' .
een diepe slaap verwnken. Nu was de t(jd voor naar de stad terug lo~n. Het was een goode
, "Moeder, geefme gauw e,en'.ande~'
'den tovenaar gekomeu. Hij. l1ep zachtjes 'uaar les vom' den· ridder, die voortaall nooit .meer
naaln! Papa heeft' gezegd, datlk, klap..
. hem too" bewoogzijnr handen bovenhet hoofd· zogl.l1zig was.' ' !
pe~ . krijg, ZO' waar l~ Llentje' h~ett·',...
,
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Beertje's Wens
Een kluwen wol, een ahaaknaalct !
Ik maak voor Beereen [as,
Die komt ,hem - 't wordt gauw
winter! Nu lmmers best te' pas. ,

•

Mijn Beertje IS wat kouw'Iljk,
:;,Hij bromt soms droef enzacht:
-'k Ril over heel mljn lijfje !
. . ~~ 'k Heb lang op zon gewacht t

-Maar dte wouheue nlet komen
- En .. : regen heb 'k nlet graag l
-'- Vleet· Ie, wat. 'k -S1riterklaaiJe
. - (HiJ komt tech Immers lr--.

I

/

Het%elfde !

vraag?

Boeren: "Nou ik vader 20 zle gapen, valt
't me opeens in, KreUs! De deur van de hoolsc!Wur-staat nag ppen !"

I

- Och, Ileve 'SlnterkIaasje,
- Geef mij een portle zon!-'
- 'k Wou, dat de- grtlzeBlsschop,
~ Me die bezorgen kon!-

_- ..

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

,t
,.f'.

D~ ~rt(Jepster

',;:.,~--,;,,-.-------~~-..;...-------------------

Rctttdsels

!

...

Schouwburgportier tot boer': ,;Waarom gaat
u nu al heen? Het eerste bedrijf Is pas argeIopen l "Boer: "Jao, maor op mlen programma
staot, da 't twiede bedrief een jaor laoter I.~
speultl

Ja, Beet, 'k .help het je wensen,
Maar toch haak ik een [as, •
Want. die komt, deze winter
Je stelllg goed te pas!

---

.

Hi J· k
on niet·%CI~ng wachten! .

"Waatbrt1 kijk je in 'de aptegel alsTe een
'taartje eet 1" vroeg de moeder aan haar vier1ilr1g' .d'ochtettje.·
"Olll:dat het dan is alsof ik twee taartjes'eet"/. ,
. zei:l\et klelne rneiske..
.ftnqezotuiett door

Boodschappen doen

! .

.,

I

E'" lopen twee kleutertles over deweg.

-:-Hun-. schoentjes
,

,

'

-s-uu.

gaan·k-lep~·rdeklai>.

,Ze mogen -eenboodschap voor Moedertje doen.

Voor 'groteren

Is dat nter verschrlkkelijk knap?

SIi", '

op

Jantje :' ,;Mcieder ikkwain
straat een
joiigentegeneli die wiSt nlet hoe een room..

Mljn geheel wordt met 10 lettersgeschreven ~
en ncemteen reest," .
. '.'
9, 19~ "2, 3, 1 is het tegenovergestelda Van: ~
zW~k.
.
,1', 7, 8, 4 iseen verkorte·jongensnaam.
'; Een 6, 3, 8, 10 Is €'en viervoetlg' dler,
, Een 1, 7" 3, 9 Iseen vruchtje.
pe, 3, 8; 9, 5 is, wat overbnjtt.
2. Welltemorld kan ni~t praten? '
1.

taartje smaakte i';

,

Maeder: ,,~wat zeijij '~oen 1)1 . '
•
'J'ant!e: ;,Dat ik het ookntet meergoed.wtst I"
(IngeZottden door 'Dahlia).
\

','.,

.\

'Die nalrien 'vast Yoorscho'.

,i

'toor kleineren
1.

Mijll eerste 'is rond, mijn tweede is 2/3 Ief
'err li1ij~ derde hetzelrde als kwaad, terwijl
mljrr 'g~heel~en'kmlpperd is.
2. Wij- zijrimet oris tweeen.Lopen doenwij vlug
In de [onge jaren.Ghat de baas terug
Of 'de' 'vrouw, we vangen
De terugtocht aan.
In ~t kruidenierswinkeltje moeten ze zijn.
't· Baasj' of 't vrouwtje kunnen
Zonderons rii€t gaan !
D"aar ko~nze suiker en m~el,

Oplo,ssingen d'e-r radcfsels uit,

,

:h,ef,

yorige 'nummer '

Boer: "Voor U naal" huis gaatmijn heer zal
. ik eerst no"g wat appels afschudden .........

Hozijnenen eieren; bote.r, en, 66k ;
Een zakje met fijne kaneel.

!

Vo 0 r 'g.r ~ t er· en: 1. Kelk, tak, nerf, Omdat Maeder jarig is, bakt 'ze hiervan
stam. 2. Hongarije (groen, hoera, rijn, regen,
Een ·heerlijke, gOUdgele taart
heg).
V 0 0 r k I,e i ne r en:' 1. Dik, sik, fik, Met rose gIazuur, en die smaak~ tach zo goed
f11k, tik. 2. 'Batavia (a~ta, Vat, lilt>.
Geen kruimeltje blijft er Dewaa'rd'. I

.

DE SCHIETSCHIJF'
.~

, bom Jan iseen ultstekend schutter. Hij kari iedere ring op, de
schijt raken. 'E'erts echter had men
"

,

voor uw jongens! I"

hem voor een :mooHijke opgave ge;steld waarover hijhtrige tijd nloest
'nadenken. 'Hij moest llamelijk p,re~
cies hond~rd pUnten schieten.
'Hoeyeel schoten' ntoest· hij lo~sen
enrwel,ke ril1'gen' taken, om precies
honderd punten te halen?
.

,

Op105sl"9 :'
Hij moot viermaal schleten en
weI 17"23, 29 en 31, dat zijn samen

J~t~Cl~), ilbhderd punten.
c

'Wte\vlnatrlogfu~t' Oplosslhgell. '1'
o

~

<J

Jan: "Waarom neeit eell zwaan zo'n
lange-. hal~ 1'~
,
i Pie~: "Nou,anders verdrinkt hij natuurlijk".
~

.

",j.':"."

•
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:BRUJNTJ[;. ,BEER
Jetl :het
-SC:HOENtv1'A~KERT

•

•

JE'

, ,',N€em ml] ntet 'kWaUjk", "~gt ;Brulntle be;.
schelden, "maar het is zogek.-dat, ik nletweet
hoe tl beet!"
' '
. "lk ben",'zegt de; klelne ulan, ;,dwe~g Wist~~t?J
Brulntje vraagt : ;,En, wat doe je dap?" . t;,~'~"" ,
~~':

.

,;Schoennlaker b~n fk van mljn vak~;t'jr
krlJgt 'alsbelo~lri.g''een paar brutneecnoentfes
met een ,iode hak",

..

'

t"D?~:hoeftnlet",aritwbordt'Bruintje,.Jk 'OOn
, -al 'tevreden, als u 'ml] ,wilt 'zeggen, of ikm~t
de nteuwe pantotfels, die lk voor moeder kocht,
,-eer In' zal Ieggen,

Wistik haalt de pantoff.eIs utt de doos,kijkt
Brulntje aan en zegt : "Het 18 het beste, dat
wij sarnen naar mtjn ,werkplaats gaan".
Als ze sarnen in de werkplaats van den
schoerimaker . ~ifn gekomen .en dekleine 'man
:~e'der utt een wilden pot l1eeU genomen, stroolt
-hij "dat met· een ernstlg gezlcht 'en met eeu
houdlng van het grootst'e3ewlcht In de 'pantoft.els; die BrufntJe heeftgekOcht.
'
.'

hij, "ais [emoeder deze
hulsschoenen unaar "een keer heett. gedragen,

,,'zlezo, vrlend", zegt

'·rlJ1~~W;~~~~~ll.~n.fi.
rn

1I

•

.,

.

zal

z~J

voortaan rioolt ;meer over koude voeten
'

'kl~gen".'

: :,ite,er~~j~!" crOeJ;>t'~!uhit~,e, ,~n~~ wor,dthet:'~as
, .een prachtlg, gescherrk l Mijnlieer de schoen-.
'~aker,'ikdank uzeerI"
,

'

, ,:Tot fe"di.enst, Bruhli!e,-en'komgauw ma~r
eensweer I"
De volgende morgen l1eeft Brulntle zijn; cadeautle op de ontbljttate! gezeten van te voren
verheugt lfiij zlch :al op de 'pret, die hij zal
hebben, als moeder vertelt, hoe warm haar voeten wel zljn;

.

.'

Mevrouw Beet" opent het pakje en vindt het
'fljn, dat haar [ongen aan haar heert gedacht.
"Zoiets moots", zegt z1j, ,\had ik nlet ver~wacbt !"
'\
'badelijk doet z'ij 'de nleuwe pantoffels aan, .
lWJ'1rmlm~~~~77J7--lm~~~~~m!PJt maar merkt dan tot haar schrtk, dat zij geen
oogenbllk stll kan blllven vstaan, Zij. danst
voortdurend en weet geen raad.
---------~~..;..:,,

"

..:.'..::--.-;.::.
:::;;,;-;j';=-;J

,

-_ ......

, ,,0, moeder'v zegt ' Brulntje bijna schrelend,

"wat erg! Misschlen weet vader ,wel,wat dit
dansen beduidt",
Met een verschrlkt gezlcht loopt. bij de kamer ult.
,

'

.

Vers~hrlkt '''kl!kt vader Beer naar zijn dan..
sende vrouw, E1ndelijk zegt hij: "Bru1ntje,
loop- jij eens gauw naar dien schoenmaker, van
wien je hebt verteld".
"Zeker", antwoordt Bruintje, nog heelemaal
ontsteld, '"wat gemeen, dat het mannetje' miJ
heeft beet genomen, nadat II< hem zo vlug en
zo goed, te hulp was gekomen".
Haastig 'Irnoopt hij zijn das omen rent door
de slieeuw ,ter'ug. Van verre zlet bij den schoen~'Di'Zl~T.r.IIII maker; al lVoor 'zijn' huisje.
"Lelijke bedrieger !" roept Bruintje, "wat heb
jij gedaan ? Je hebtmij tegenover, ,mijn ouders
voor mal 'laten staan! "
Bij het o.wergje gekomen vertelt Brulntje
veront\yaardigd alles, wat, er is' ~eschled.
"Heus",zegt hij,Jlog heel erg -'0008, "mijnheer scho~rimaker, ik 'begrijp nlet, dat u z61ets
hebt kunnen (loen. Strooit u zulk poeder ~mi8
schten in iede,ren.. schoen?fr, ,
.

.r

Meteen _.§Pm>(deschoeriritak~"water is gebeurd.·
" -: i "

"

,

1

"II{ heb mlj", zegt hij, ;,In' de 'patten vergist.
.Ik ga s~tslag8: nIet, je 'mee om liet kwaad

•
t,

,,.,

~eer greg: te ,ma~~n. Je Qu!ders' zullen, hO'OIl.
ik,1w11len begrIJpen" dat lk ~et nle,t 'met o~et
deed. Met; tgeoourde do~t ,mlj ·'lneelel1r'leed".

,.'
!

\,~~.

•

•

J.

•

4
hopeloos droogen.vervelend L seha~d~lijk he,
e~genUjk magik 'Je dit nlet vertellen, maar Je
zal't toch zeker rilet verklappen? Was deze
f11m dus wel Ieuk ? ,Fijn; die film van het hu'welijk yah de Prinses heb ik ookgesten,' Jammer date die ntet zo erg auideUJk is !he? Erzijn

van- \ll1rider~tje,! Jij gaat steeds mool-er schril- "'
ven; als je 't nu heel erg 'geed Ran, kfljg lk
dan veen ge-schre-ven brief van je? Hebjij
een· fij-ne ver-jaar-dag ge-had? En wat heb
Ie een.bSJel ge-kre-gen l Nu weet ik ook wanneer ie. ja-rig" oont, 2 Fe-bru-ad he? Als Je

weI meer .'m·e.lSjeS ~.ie nlet Van Kar.l.·.. Ma y-ooeken.·.·'.1 VO...I-ge-. n.d.'.' jaa.r met Ie .ve.r-ja. ar.~qag. nog steeds"
houden hoor, en dat Is best te begrljpen, want brief-jes, sehrijft-aan Tan-te Edith, kan ik je
't zijn echte Iongensboeken l .Tot sehnjrs, in' de brle-ven-bus fe-:li-cl-te-ren! ZouJe d,at
tekenen ! .
'.
. ' : . ',.".': Ieuk' vln:"d~n l' J3,ij-na' alle kran-te-nlcht-Ies
. neb-ben me 'ver-teldwan~nee[ ze [a-rlg zij:n.
COSSETTE. "Ein tolles Madel" hell ik nlet Somskrijgen ze de k!n-der,-kr.ant dan Jutst ~P.
, 'g~len; Oom en, ik gaan heel zelden naar een hun ver-Iaar-dag, Dan Iamlj ge-luk-wens dTh>
Duitse film, omdat we die nietzoaardlg vln- pre-cles op tijd, leuk he?' nag Vlin-der-tje,'
--~._-------'--den'! Maar Annie Ondra speelt erg leuk he? doe je. mammiemijn har-te-njke groeten?
Lee,fjij .ook altijd so mee met de' film? Oom Daaaaag I L. .
,
.
Beste Pennelikkers,
, 'J~n' had een vrlend dle-dat- ook doet en die
1.
"
.
vergat weI eenshelemaal dat 't een film was
SNUFFEL08AAO. Fijn dat jij bij de goede
• Ik wed dat er 3;1 heel watbrievenbu~ers de .en waarschuwde .de in 't nauw gedrev~n held behoort, meiske,eh Krekel ook !Maar is dat
oagen. tellen voor de Paas~acantie begl?t! En b1jv!j ZO, dat allevmensen die bij hem In de .nou wel in orde dat Iullle naast mekaar zttde kinders die .dat doen, ZIJn of aartslWlak~en buurt zaten .erom lachten! "Pas nou op, sut- ten?' nat zal toch vgeen .verhutzing "in rang"
of ze h.ebben erg l~uke plannetjes voor. de va: fert, kijk ac~te~ je" gllde hiJ d~n .. De ande- tot ~(\VOI~ hebben ? Jammer dat [e me nog
cantle In hun hoofd I En, hoe zijn de rapper ren lachten zlch wei eens naar om die malle I nletS-,kon . ver~lIeri Jver de padvlnderij, maar
teng~worden? He?ben jullieje met helden- AIs er ruimte genoeg is, 'komter.deie 'wee,k dat komt dart. nog weI. Kon~t Krekel er ook?
moed door. de repetlties gewerkt? Ik maak elk~ weer een gedichtje .vande rijmwedstrijd in het De 'raadselswareh erg ~akke1ijk he? Dat
brief reuze llieu'!Vsglerig open, want jullie heb- krantje, en anderszie.je de volgende week je I komt omdat ik'.le ui~'.loek ; als Oom er een stelben me nog' steed~' raadsels beloofd en belofte wens ~vervuld !. De aardlgste heboon!w'e nu 'ge- letje voor jullie opsnuffeltJ hebben jullie het
maa~t schUld, I Krlel heeft me al van een la~ loof ik weI gehad. Dag Koosj'e! ".(Zou jij '.lo vee} mindergemakkelijk ! 'Zal lk 't In het verdIng moppen voor'.lien, waar lk weI twee maan- willen heten 1) . . . ' "
vo)g dan maar aan Oom Jan overlaten 1 AIle
den geneegenvan zal beleven! Maar dat wll
luHakken gill~n1': Jaaa!! Jij hebt toch nlet
niet. zeggen' dat jullie geen rrioppen h~ft in
BOLKE DE BERIN. Deze keer''.lijn de Shir- meegegild, Snuffelgraag? Je :moot je naam eer
. testuren hOOf, die kunnen er. nog altijd weI ley's weer -heel good gelukt, teken je ze' na of aandoen! Daag !
.
bij ! Gelukklg dat de repetities' nu' voorbiJ zijn trek je ze over van e~m: briefkaart of program.
he? '~ Was nlet erg gemakkelijk met de'.le ma? Als je '.le natekent,·· :benje een knappert 'MARGRIET. 't Was d'us'niet zo erg dat jullie
warmte te werken" Oom Jan zegt weI dat jul- hoor, ~o'n. knap~rt ben ik nooitgeweest . in nlet mee mochten n,aar de bloscoop? Was 't
He lli~ts te klagen- hebbell, :want julliezlt' maar telken'!
.., ..... . "
een mObl verhaal' datde juffrouw heeft voortoteen 'uur op schooi en dIe arme oom nioet.
'.
.
.
..' gelezen? 't Word~ steed~. prettiger..op zangles
't ,tot's. middags .kunnen' uithouden ! ,
,,'t Zeeroversjongetje" ken lk nlet, Is het h~Margriet? Gaat het zingen :ook.. al wat beZi 'ki d
'k . l'
d .b i
.mooi? ',,'t Jodlnnetje van Elspeet".· heb ik
tel'? Zijn er riu al wat meer zangvogeltjes?
t", • ezo
n. erSt nu Iigat 1 v ug d~an t e Itr
lezen· toeh lk net zo oud w. as. al.s Jij lk weet I'
gaat het· met de' dieren op school? Leeft
vc:gmnen, wan er g een aar IgS ape- jevel1
e op'
. '.
.'.
'. " .
d
I' d
f
'
t .
ht
.
.
rilet meer- precies waar't over gaat, maar wel: e schi dpa . ~og ? Hee t hij nn een apart hok?
me e wac en.
herinner ik me dat lk 't toen ook een prachtig lOa iij ook wel eens naar de Dlerentuln? Welke
ROBBEDOES. Jij. hebt vandaag de' eer het book -:- yond! Ik meen zeUs nog enkelll tranen ~esten vind jij. het Jeuks~. om na~r te kijken ? ~
eerst ;lan de beurt tezija I. Vondjij het niet gestort te heoben, z6 mooi yond lk .het I I Ik BUjfje het langst 'bij deapen staan ?Dle'.lijn
leuk gelijk gekleed te gaari met jezusjes? vind de Dionne-vijfling ook snoe'.lig, ,maarik ,ook altijd even grappig he?Envoer ,je ze d~fl
Nee, ik ~lOester Gok niets van hebbeu,· maar kan nlet. zeggen welke ik hetaardigst vind! ook pisang en apenootjes J Toen Babsje de
ik yond 't weI fijn om precles dezelfde jurk ZO, heb je van me gedroomd, dat iwas dan 'ze- tijgers zag zei ze: m~uw! Ze Ujken dan ook
,aan. te hebben. alsmijn bestevriendinnetje! ker' een erg prettlge droom! Dag BoIke, brom op' grbte poeseri,' vind je ook nlet? Maar dan
Die~envriendin ls.geloof ik in de vacantieja-' je devolgende week ,we.er '.lo'n lange brIef ?
erg. groot ! Dag Mar.grlet, tot..deYoIgende week.
rig he? 'Vat. e.en 'boffert, dan kan ze de volDaag !!
gende dag fljl1.uitslapen, .als·'t laat wordt!
VLINDERTJE. 'Dank je weI VOOl"_ de lange.
Heb je plezler gehad In de Dierenttiln? 'Ben brief! Wat heb iij moo! post-pa-pier. ALs ui Zlezo kinders,en· nu gaat de bus dicht. AIje er ,met Viooltje naar toe geweest? Nlet van bui-ten op de brief 'zie, dat hij van'Sin-tang lemaal, gegroet en een h.d.do.v.k. van
'de' schommel gevaHen? Babsje vindt de komt, maak ik hem heel vlugo-pen,.,want lk
TANTE EDITH.·
schommel ook weI fljn, maar als 0011). Jan te ben altijd erg nieuws-gie-rlg naar de brief-jes
. hoc,&, g~at begfnt ze angstig te gillen! 't Al1erfijrist ,vfndt z~ tech maar al dIe beesten ! Daar
kan ie nooltgenoeg naar 'kijken! Dag Robbe do-es, tot zlens!

ge-I

LACHEBEKJE. O( ik· de· zweefmolen ook
leuk vind? 'J.a, als er eel1 ander dan Tante
.' Edlt)l aan zweeft, is hij ;hest aardig Lach.ebekje, ,
wa~t Vanzweven en schommelen moot ik nlets
(
·hebben! Daar word.ik naar'van, ik l)en ook
I
f
·.op elke. bootreis zeez!ek geweest! Naar he?
Maar zoals je in' deR'enbode g'ezien hebt, is
er nu a:1 eeri mlddel u~tgev()riden tegen zee~
zlekte, .d\,ls . m~schlen. kan lk nog wel eens ~en
ze·ereLs maken.zoncterziek te worden .!OomJan
zegt dat, 'zeezleI<'· z'ljn nle.ts anders Is' dan ver~
beelding, maar dat ka'nje makkelijk zeggen aI.8 .
je ~r. zelf geelt .last van hebt he Lachebekje?
Dat zegt hij n~tuurUjk om me te plagen ,maar
. 11
ik kan net als Robbedo~s 'heel goed tegen pla~
gen ! Dag· 1l1eiske ! .
'21
REOENBOOG. Zo, jongedame ik' h~b jouw
naamgenoot al een hele tijd nlet gezlen .. VIees
met zand_? ([)aar moet j~ een tijger, voor z1jn
om dat te lusteI1; lk' ben Hever nlet in dat
berenhok a-ls. ze zo'n honger hebben! 'Also! lk
. erander.s· wd in: 20U durven !Bapsje .noemt-'
alle :grote "beestell'waarze de naainl1h~t . van
ollthouden kan':bOe~! Welgemakkelijkhe?
En, klelne 'beesten die ze voor 't,eerstzMt zijn :
Beesjt! En dan grtezelt :ie .erbij ! 'lk weet' op
ge-en stuk~e~ na hee de "'film heet die je ali
schoolfilm gezien' hebt en ,waar die over gh.1g !
Mc€,st ·je· er metdeklas heen of mocht je' oIl
je eigen houtje,
naar
; ..
.de bios?· Hoe is deliieuwe.
meneer? Afijn, 't hangt natuurlijk ook van
jullie at hoe 'de onderwijzer zal zijnl Dag'
Regenb..oog, delrOetentssen. aa~ . .wHdzang !
DIERENVRIENOEN.Daar heb ik julst aal)
Regenboog gescl,1reven dat~ ikriiets' van die WAARVAN SCHRIKKEN DE DIEREN ZO?
~choolfHm afweet en .riu· 'verteljij
~,watje
.',:1..
..
i·'-':'2.·:;:·~-·~ .... ' ..... _,-~-allemaat: gezlen .hebt I Ja, Dlerenvrlendin: ik . Ach, wat ziil~ ~deze'dler~l}'geschrokken.Plotvow: een sehoolfllm vroeger .ook alleen.maar '
, ..,., .. ' ;. . . . ,'
;'.
leuk, omdat Jeer 'me't'Je" .vrlendlnnetjes ·zo'n selin,g ~l,idd~n: o,nder',het spele.n ~wam ~r opeens
, ple!ier .ikon h~~~~ . ~ De' IUm, ~If .w~s Jneesi~l. ee.n. ~e~~~e~· v~el : naar ,hen toegevlogen en
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zette. zich rustigtussen hen in.Als 'je .wilt weten, wat ioor een vogel hetls"verbind dan de
punten onder de cijfers van f--52. A1s je die
punten ~verbonden hebt, zle je vanwlfJ dat ie
eenvoge-l hebt, getek~nd.. Zijn naam weten jUl- .
He. riatuurUjk· al1emaal.~' -.'.
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