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Rondom de Lease and Lend-bill
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Roosevelt doet Onthullingen over
Senator Wheeler
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Diplomatieke Mutaties
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rijke- wijzigingen in

h.i n «51 on, 31 Jan. (Reuter). Meri verwacht.'
,dal de redevoeringen van Hit l;e r >11 admiraal Ra ed e r het aaïiiieiiien van de Lend and lease-bill door hel Vertegenwoordiging- deriVereenifdefstttl
ten
in het lVerre, Oosten f aanstaande
Dit zal hovendien nog meer
h'eTwitl
in .le 1.:.,,,! »<:\*<-rkt worden 'door
I.
Wnen-W tel Hótff haddenltCTOfrènf al ffitweigerj
gedane onthulling, 11.1. dat wijlen commentaar, opfdit fxerU^tTtef^**l *^!
ÜWjjijlllifflSip ufofclr<l, in leven ambassadeur (ler Vereeriigde
Verklaring van Knox
Berl
fver t eld ej*i
na t <m\|
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i^^i3M^ydS.'^êa^[n"azi»overhecrsehing

1e r had" .n, ,ïl||i«iiiiimiiii iMjiiff., ■ miiiiiiiHMiiiii .■■ jniim jj
ipiiioiiMi|
van /huropa onvermijdelijk zou zijn. Volgens
vele beoorleken;toestand zal deze onthulling de
jW
lliiwufliiiiii Jïï lil, lilgedaan
I lil 1. II fflj is.
jzaa k?gti 1 CmW heel er&v 00rsta a t. schaden omdat
zij
juist óp het oogenblik, dat déze leidende isolationist een
aanval op ,1., 1x.i.l an-l
vourhorei.!..
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Het Britsche Rijk
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tprj Brltain-bill in. behandeling
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f neemt en

tegen het einde ". van
dat het ontwerp
fep
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Was h i H ff t
de volgende; week; zal wordenaangePress). Na ee;i beleefdheidsbezoek : aan MvnfiaBHÉnBSBftMHHHMn
iih»i«iiiii»iiiwiüi
Mutliwiwiiii nptirar w; «fhninrTi nomen. ■
J
den voorzitter van de commissie voor
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Senaat,
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in vaIj tal f gedaan fwo'rd enTopjltrs
I'datYdel
[öf f zeven havensfeii fntet

gegeyrafdoorldcnl
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"'f-; Britsche 'bevoorradlngacommlssle ;A.,8.
fpJaPTyJ ifsTgaari l de} pêrsberlchtenlvól-

Londen, 31'Jan!
M

het: nleuwè Brltsché "slagschlploJeXolrl
worden' tegen 20: Amerlkaaöscheïdes-

"gens

RUSSISCH PROTEST
(Un. : Press)., De

afifs)lcyjheeffc

troyers.

bij rdejßrltschej regeeririjgIgeprotesteerd

iklarlnglyahTeénWdëel f. der v' lading,

be-

staande'uit huiden, leer en hout, aan
boord van het Grleksche sjs. „K or 1 anti k'o s" bij de Falkland-eilanden, welk schip van Buenos Aires op weg
naar Wladi wostock was. Het Foreign
Office] zegde]een] ónderaoekjterzakel toe?
MaLsky confereerde ook met minister
D i'l ton over deze aangelegenheid.
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DONOVAN IN TURKIJE
I s t a nb o e l,' 3l v Jan. (Reuter).
De speciale afgezant

De Nieuwe Orde
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1 jtïlkoloneffldVn ó>ï&fn, gls 1uit
SalonlklYalhierj
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moëdt?Bdat] hü [eent peraooniykelbood-f
«cfiapTvanl Roosevelt; aanTdèn.Turkscheri
President iblj [zich' heeft.' ''IMMMMBi

De Lucht-Oorlog

(Reut er j.

Jan.

Generaal De Gaullè >'deed hedenavond
'Akrachtig!
f inj een | radiotoespraak! een
beroepTopJKetlFransche
■ legerj in f Afrika (omfdêhi oor logste
tjzc
hervatten] tejtfeiridejopj
0 bjjj tëjdragënji tot [de, algeheele]hér~

m
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zeidé^ldatTdefgrootejitrjji jinTde
jzte plótsêlingpn
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i'fomva ng\ kan\toenemen\ enwanneeri

de strijd verloren zou 'worden*zoü
onafhankelijkheid
Dit zou
verdicijnen.
B
beteekenen het einde van het
'

f-'Jdek Fransche

oorlog[gewonnen] ipordtfëal

.
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het lot van

zijn..

vijand bezegeld

den
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Na in herinnering te hebben ge-

fdoorldéJVrije
\brachtldëlrolXdle
el troepen'

'Fransch
'dé'Middellandscfye Zee gespeeld is.
zeide De Caulle „Generaals, officieren en manschappen van
wapenbroeders,
Fransch-Afrika,
laat|
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Tokio wijzigt Politiek ten aanzien
van China

BOMBARDEMENTEN IN HET WIL-
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.
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(Nadruk verboden)

•

Protest tegen de „Nieuwe Orde”

WEG

Het A.N.P. seint uit Londen, dat de Nederlandsche
gezant te'Tokio, naar. aanleiding van hetgeen door den
Jöpanschen minister van Buitenlandsche Zaken MatwolkenTl haddënl tot Tresultaat,T dat he-" suoka in zijn rede tegenover den Rijksdag op 20 Januari
denïdrlelzielcenhulzên in Londen werJapan bereid tot onderhandelen met Chungking den
met betrèkking tot Nederlandsch-lndië werd opgegetroffen, terwijl een alleen opereerend vliegtuig visschersbooten ter merkt, in opdracht van de Nederlandsche regeering, ter
Wang
hoögtëJ,lvan|Cornwall ï mltraUlëerdeJën
Ching
van
Verklaring
Theatrale
Wei
een s andere hetzelfde deed nabij; LewLs
kennis van de Japansche regeering heeft, gebracht/dat
hospitaalsoldaat
van
in Sussex. Een
welke ook de bedoelingen dier opmerkingen moge zijn
een der Londensche ■ ziekenhuizen, kwaar
Tokio, 31 Jan. (Reuter). Voor de sub-commiseen bom Ween] hoek Ivanjhetlhoofdgede Nederlandsche regeering elke gedachte
geweest,
sie van het Lagerhuis verklaarde de Japansche minisbouw; trof, werd gedood. Twee andere
aan eenjindeeling wat haar gebied betreft bij de nieuwe
ter van Buitenlandsche Zaken, M a t slu|oJKioahe* hospitaalsoldaten\ enjeen 'f medisch
[zwaar] gewónd; (erlwerden
onder leiding van welke mogendheid
den dat Japan zijn politiek van niet-onderhandelen met evenwel geen patiënten getroffen. In orde in Oost-Azië
de? scha de ook, verwerpt.
de Ghungking-regeering'heeft laten varen, terwijl Japan hetlftweedeTzlekenhulalbleef
beperkt; tot de.keuken en eenige venhet.Nanking-regiem van Wa n g Chi n g We i er- sters. Het derde"ziekenhuis werd r geGeneraal Pabst deelde in dit verband aan de Japanpaenkele
raaktfdoorTeenlvoltreffer
kent. Hij legde er den nadruk op; dat Japan op dit oogen- tiënten bekwamenUlchteï verwondingen, sche regeering mede, dat de Nederlandsche regeering
blik tracht een samensmelting van deze beide regiems docKfeenTaantal! leden I.van het perso- niet van zins is, hetzij door daden, hetzij door berusting
neel v'werdl zwaar jgewond.7flQHHK£D4
in China te bewerkstelligen.
bij te dragen tot de vestiging.van een zoodanige nieuwe
Een officieele bekendmaking over de
VJheden ondernomen aanvallen,. zegt:
Terwijl hij er verder op wees dat Japan sedert No„Alleen opereerende vliegtuigen wiervember j.l. geen nieuwe stappen ondernam, zeide hij pen door de wolken heen bommen op
verschillende punten van het gebied
cJatWang Ching .Wei aan Ghungking mededeelde, dat van
LondenT en andere plaatsen'in Zuidopenbare
terug
leven
te
trekhet
Valona gebombardeerd
Engeland.,
zich'.uit
bereid
was
hij
Enkele hulzen'en andere gevan
Ons
hetfggblèd
[Van]
bouwen] ln|
Londen\werr
ken, in ballingschap te gaan en zelfs den dood te aanPress).
Bedèh] beschadigd,*; terwijl [een] kléinTaantal ■ sTt|r t
(Vijf bladen)
melden,
.vijf
van
de
dat
grens
richten
te<sluiten.
[door
Japan
vrede
met
branden
werd!
veroorzaakt
brandvaarden om
J
vliegtuigen heden
en
Londen,
31: Jan. (Reuter). De
In het wilde weg, uitgevoerde, bombardementen bij: daglicht, waarbij«de ; raiders jfzlchyyerborgen | hielden] achter] dt
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vcrhederd[en\

geestelijk gebroken, wanneer over
het lot van Frankrijk en zijn koloniaal imperium rcordt beslist bin•;

lnenfhêttbereiksuwer

kanonnen.

Waarmeenmmanjffals . generaal
Calt ko u x irobroeklbinnentrokjen
T

geneTaalmD\eWü\a\rj m ijnl a]<

het [dan

niet: uw .plicht om de
vanjLybii [tëlvoltooien

%

Thailand

Laat joh>

en

DE FRANSCHE DELEGATIE

Indo-China

nlêtlgroót?|ElderaTwaa -de^ichadeTslechts 'om 7.30

Britsche

BIJBLADEN

aur Valona bombardeerden, een

brand , Het Tweede. Blad Waarom de Kanaal
licht, terwijl ook het aantal slachtof-- lUliaansch schip] Infdëj
en
havens
worden \ aangevallend (Telegrafisch» )É
gering;;was..
fers
Een
officieel
bericht
zetten
o a lgo n, 1 Febr. (Domei). Volgens
correspondentie wan i wlngcommanderji LAV.TtP
verklaart,v dat twee vijandelijke' bom- vliegveld wierpen. Twee huizen werden Fraser)
f
a]u- menwerpers vernietigd werden."
wellngeliciitclkringen
I ndisch j Nieuws f—J Handels-Ten ü
in de stad beschadigd ; 6 personen wer- SportnleuwsAMUmnßriHHaßßMßßM
secretaris-generaal
-11 e r.TH
Ivanfdc
gbden: gedood en 17 gewond.
Het' Derde Blad :! Onze correspondent iin w,
AMERIKAANSCHE WAARNEMER
geering van Indochina, benoemd tot
1-, over. Amerika'* 'i bewapening
Callfornië
§
GETROFFEN
leider var. de Fransche. delegatie naar
tegenover)
blokkade,*
Blokkade
door
1
iVlUanuïll
TORNADO-VLIEGTUIG
VOOR EEN
HIJ m LTojnld fëjnM 31 ff JanTa (Utirj Press) I
r-1 Op ] denjUlUük [_—> Polen! houden', moedigs
Onze redacteur in Nederland'over,
zal bijgestaan worden
door kapitein Majoorffl Rfflb[<W tMWj 1| lil ■lTa' mT<i >Ks ltnfg[^|öTrjê,ÏßSlf Jan.' (Reuter):l vol
bombardement,van
Rotterdam
Personalia;^
Jfoju 1aln.lcheflvan\het jßureau voor waarnemer van de Amerlkaanafche De,'! 81ngaporemTurfi Club]
10.000 IU |||1
«lil P,
luchtmacht gedetacheerd - bij de' R.A.F. pond H«terllng MyoorJ denlaankoopTvan Het Vierde Blad Kunst en Letteren:
Militaire
werd heden bij bombardementen i geeen .Tornadorvliegtuig geschonken. Dit Bridge- en' SchaaknibriekHMßßÉßKSHßvßß
Tliajt'nlgl wordtl hlerj bêschrevènTals ihêt Lt Het «ivilfde 'lt BladTtiDgTnmtlngeUng
de • afdeeling! Bultenlandsche Zaken van wörid*|| HU twèrdj gë trof fenfdoor
Yoegoslavlë
Shawl Desmond • schrijft i over.
politieke
aangelegenvliegend
glas
hospitaal
.voor
en
In
Bureau
moest
het
hu;
Is ] Londen';
bi)
7
bombardementen
Kerkdienwor&n{opgeoomeri?BHMMiMlMHi dat (door j de' R.A.F.- gebruikt \wordt.
heden en nog drie anderen.
sten
Juridische Vrajjenbus
Personalia.

tuaschcn
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lfl'dóchlneeïche
krachten! totldcYondêrtéekenlngfranl de
ya
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GEEN ALARM

fersgls Grieksche

bommenrg Het gaantal

verovering

gezamenlijk den rerhtvaardigsten
van
oorlogen, den oorlop voor
'eerten bevrijding, voeren".

heden
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Ocoot Londën?BEflVailgeenlaJa r mlse>
:

dertlhètUnvallénivanTdefdulsteniïfl,, of-

(

Press):
WVRttó e n, 1 Febr. (Un.rustig,ln
communiqué
Tot half een 's nachts was het

van

laatV:fi,Dë

schoon f eenlgelra ldèrsTlnjdëntloöplvsn geheel
den avond' boven,de provincies gemeld
bezet

>n

leydé'foonpronke

heeft'
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Thaische strijdkrachten
Thailand ineeÜjfd".
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Uit Verdrukt NederlandOnderwijsver

wing

De Vluchtelingen
Indië had de ■ Nederlandsche vluchte-

llngen'diejdezer'dagen;uit'Portugal hier

Buitenkor

aavoteens Sa<lesgj,Dallyi; Hêralu"" deèjde ]
Hltlër/tijdens zljn laatste „besprekingen
met Mussert,'aan dezen-laatste mede,

f

zijn

dat

van

benoeming

vertegenwoordiger

jlnHhet

IVtirAf Oosten^^anWgeneraal|p|e
l|l|e?irdtëlzU n'f hoofdkwa rtler.
f
gevestigd
'üfngapore
■ lo
tmidia',Februari een reis té'maken
wing; ïn iyider-'
naTrK allepi^tBentin|^nfressort?
rwjjs,en, opyoeding? Het' béstuurTvahTdên
waar comité's\vanldeiVrh Fran^"

totFührer van
Holland 'moet uitblijven, zoolang de
N.S.B. . slechts 20% van de Nederland 1 f inl tle ve oprichting f
sche bevolking^omvat, aldus seint het terizorgscheV
'A JU.''uit' Londnn.'uü!WBIMÉWBBÉMB meenschap jvoor:

plaatsing in Overheidsdienst

Semarang

aiWWb*rii»i

*

■
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■■wwrat
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bPBß|#

1

llUklte^tglgefen

wordt grootsteedsch
fifAlsf laatstëjdër[groot 3|J a va-bladënftslg
gin t
i vraag ihedèpjg ookSclëßXocoinótiëf 'ifmetleeng
'vftn] het\VolX3raadslldl Sjó'ëH? aTrMjjJo ochtendblad'ajverschënén.'idat [dagelljksji.
oTerj hetlpërcentageglndoneelicbcg J u|j
OokT
risten, 1' artsenTënl tf.gênlsursrdatfdj] laat- het] Semarangschëy.jAlgemeenl
stejvij f! j
fwerd jop- blad'U'ia fopt dëhzelfdën|voetf met een
gVriomen, heeft'de_ regeering thans o.a? ochtendblad'begonnen. .
;v^
het volgende -medegedeeld:
koopvaardij
.Bij een .beoordeeling van»de .cijfers," Feestavond voor
welke,hetilnVs Lands^dlenst^zjjndéjaan-' P
lsJdelM

En hun

,j wij lnj

«55

:

jg zljnfaangekomen graag {een janderj welf
kom bereid.'Het sentiment begint dadebij do gedachte dat deze
door de nazi's opgejaagde zwervelingen
in plaats van hartelijk opgenomen te
worden ln onze levende maatschappij
• vooi loopig op Onrust geïsoleerd moeten
blijven. Het gevoel is echter niet altijd
S eenfrgoede jwegwljzer. Kennisneming van
1
de argumenten
tot.de,, erkenning :dat,het in dit ,geval
inderdaad niet anders , kan. ,Wij zullen

f.fit Ka&r

Work in

Padag

„Amiraal” Mussert

Korte Berichten

De Indonesische Academici

De Vrije Franschen

.

•

'

L
.Mussert draagt tegenwoordig een kring*i Buitenzorg,wérd
1 als .volgtf sJmén"soort admiraalsuniform met bijbehooopvaren
talj|lndonèsischë''»academici
schen zijn gevestigd. Het is waard
E.' M. I
renden steek en is ,de risée van geheel gesteld
aangébodeng
gj
■„te
worden
oog
koopvaard
Ij
dient
niet
uit
het
ïverjdën&van 1 delf
De, Schomprê'
dell heer;
fschUnHJk, daty
der Bultenzorgsöhe
'school,' voohltter, BB"**iwnlioia■'immmmi
JÖren,Tdat feerstTslndi Idej hlërltë] lande. [feestavond feentgrootf
op deze reis ook een bezoek zal
Haat in Holland
gevestigde hoogescholen gegradueerden
Ongeveer' 150'gasten waren aanwestoep, penniigmeest«r,enTde heeren
brengen aan /Bfa|t|atvllfaßßßl
bégQnhengaf
te
j
f
Mededeelingén aan het Zweedsche P a n d 1 So"e# iiTffr d'J'aji'eiy
lende
over}
I
ons in het, belang jvari"onzejgemeen- blad fc'i.Arbetarbladet" ,van i2B dezer,; be- d Alll y, . commli
■ Sedert de] heer} DeSchomprê, eenlge een ruimer aanbod van Indonesische
.
,|
gelederiTT zijn |
ln krachten kon wordenbeschikt en dat'er De
uit Lonschap zoowel, als ,van devluchtelingen vestigen,
De bijeenkomso' werd ingelelfi;»door weken
HMftandaggSuff
Stagaporef'y
den,
de
t
merkwaardige
jhij
zeer,
mèdedéelinheeftH
den heer d ei'vV i 1 es,*jf<Ué]jmetideelde zich j met;grootè?energlé}gewijd
neer . moeten 3 leggen} bij - dezen maatregel gen,
ookfthans 1 nogi
aanjde
welke een Amerikaan, 'aangeduid
f
maandfëe4j
geen; of i nagenoegTgeën; aanbod ivanl Inwelks tijdelijk karakter „bovendien vast- alsv„mr.-Smith" voor de radio' deed.' dat :zoo mogelijktplke'
wegnëmërißiVanï post zegels!
orga nlsatle r van de steun verleening aan
]o;r ja] wMwi.;tlitPPnnnrilff<liinLi
donesische* ïijdï|bsstsiit.i Het|isÏYoor&l het
va n
KS.Mjei u».iu;b i HUC reuen I UU» (Opgenomen«Mn»-ons ochtendbladlvan
auiat. En
ln
[Oosten;]
aan!
de
1
het\Verre
DelGaulleJ
be? toeëlgeriïngSjftvanEPQstetukkenßlQTzlJna
tel
bepaald'
van
de*
Dinsdag.
_hand'
dat,de
meerderheid
van
Red.
Het
blad
schrijft:
aan
B.NJ.
vte 1 nemen,
beroepskeuze,«het] projectonderwijs, het generaal heeft ontvangen., ~
u
Mi iMtiJp HIP' 'I^I* ,^IMÉIBi*/(|||lCi* l^l'
i'
TfflPHfllßßOMfj
jpostcontroleur,- aldus v seint
.r
de vluchtelingen : zelf dat ook gaarne • '■De -gevoelens>in■ 'Holland JegenaJ^de unif
wilde
ric re ambtenaren | het 1 percentage} Indo; frAnetelult!
De heer
verklaarde te- nesische? academiclfnog gering is.
bezetters zijn typisch!voor dé} mentali 3: zangr"|ehf muziekonderwijs;' enz. Ook! ligt
■
■■
> Jeugdcwic ;rten'
en genoverXdeÏpew:iy*Jk \ geloof,'> dat zéker [:
; Het} Duit-'; heiltatdêlbedoéliiig
Tot nutoe, .heeft, de "aankomst;-van olt|ln |~alle bezette
Hoewel de bij dit antwoord[overgelêgTj Drie weken hechtenis voor
iffiiaJi* 1 *****frw* mf scheiVolk (zalongetwUfeldjyop|zekèren'
100 i procent
hét
a
ioudere
.toonéelTÓorstellinnn'voor-Me
delstaatTslechtstëenjglftiaal; beeld jkanl auto-aanrijding
Nederlanders , hler. weini» - moeilijkheden dag duur hebben;te betalen \-oor; Hitler's jeugd; te organlsëèren.'- Hierna" gaf spr.
gevoelen
iyanl
.
j-mmmm
l
1De poll tierechtemëjSoerabala
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Bernhard, leve prinses Juliana, leve het
Zondagavond heeft de politie ite Meprinsesje". De heelc Nederlandsehe jeugd
Zooals gezegd prettig ls dit alles niet,
vierde feest en zong van „Het is Oranje dan een inval gedaan In-een Chlnèesch
nóch voor de.autoriteiten nóch voor het
het blijft Oranje, het is Oranje boven huis aan -de •Sjanghaistraat, !vwaar.yvalen van .de „Zilvervloot"..
Indische .publiek, nóch voor de vluchteEr was niet alleen feestvreugde, doch cens i geruchten J gelegenheid tou .worden
lingen. Maar . het moet nu eenmaal geook een gewade en geheiligde dank steeg' gegeven -tot het spelen van hazard. Deze
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het Oranjehuis en het Jonge prinsesje te
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betrof dit, 7G personen, mechet hierbij,niet zal laten. Er zal voor de
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leeft thans in ballingschap,. ver. van ons,
vluchtelingen werkgelegenheid worden
wreed ontrukt aan ons, die haar zoo lief
Deze spelers zijndes,avonds omstreeks
hebben. Prinses Beatrix is Jarig, niet' algezocht opdat zij, die betrouwbaar blijleen in ballingschap; . doch ook in, een- twaalr vpr;uit de.SJanghaistraat.overken zoo spoedig mogelijk in de vrije
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naar O.ar.ie. 31 Januari : 1941'" is' geen' dag i-.Dlt
ïndlë »neemt de maatregelen die de
van blijdschap,' doch wer van dank, gebed, aan tal; personen 'dat gehoord moest woren belofte, evenals op den geboortedag.van den, niet bijzonder." snel .en; Maandagnuchtere feiten in het belang L van geprinses Beatrix in "1938 , ook'.van dank,
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dag van dank, gebe<f' en ook van, belofte. e n daarom i
moesten[dèjötrokkenenJfdië
waard ia dan teerhartige betuigingen
Heel zacht, aoch uit het diepst van ,Uw nog
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r?, ï.'y olgde het ze3de couplet van trof meerendeels spelletjes met betrekv,oV
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kelijk kleine Inzetten.
T
Starkenborthlf ealdël Intêndantfej met i mevrouw; Lan»intT"»la»n het'défiléM opl hetlpalëislwrdesigade
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Planken
Een amusant

Maanden onvoorwaardelijk geëischt

Hin'yederland* Hetj liep haarL denJverjaar- BS pëlß&afl|vanTJustltlejzétte
Kdag >van onze Konlngln enLhet-weer. bleef de]

JhétJbewusté

-

teriterechtzUtirigTafgelejde'verklaringen
te]l handhaven»MM|HHßgi
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„Lillian Russell"..

„Typhoon".
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tatelgenoot1! antwoordde! hem jfüetjopi
in| hét j tljd£'
morgen, schijnt de Oranje-;
vakii 1931 1836 f hijf een 1klferj of [vlj ff op
jeasc h"é én óenlßultenzofgschen jweg,! töenl de iheer
BnT:B het

|ieiJShijs

ij 1 o b e:

R' ex:

jeugdigen leeftijdzöoals* ze zijn.' «CjaTpJltt-°ll
11.. „Let
Dat' pleit iVoori hem'*.5 Het' is alleen' maar BDTëlcTarPjajF, k ":I." „De gebochelde
ja,mmer ,datyTobntJes vader er. niet zoo jvan.l del Notrel DameyJJBHWBMWIB
| rustig Jdökter ïen
óverfff
„De Gébóchelde van
bezadigd
wenscht hij niets ae]Cinema:
Notre]
lieverdan T dat zijn zoontje een braaf WkZtp r la': r?,Opgé]aa gd
kereltje -Yjzal worden, dat alleen maar KCentra 1e:ft,Priel Millloen' B. C.".
het goede van de wereld ziet. Verschil
meening, niet waar, mèer niet;
van
Soekaboemi
maar toch leidt' het. opvóedings-prjnplpelbljnal totTeenlëchtsch'eldirig en t wat
BIOSCOPEN HEDENAVOND
dies meer zij;. Jngewikkelde situaties en
kostelij ke f fagmentSnzyn"? het Tgcvolg
van. Toontj es [rake $ teekeningjénjhèt jl3 Flora:,. ..The j Student's l Romance".
Kin g: Br os. f „Four Wives".
gelukkig, dat]alles
een onschuldig [avontuurtje! vanlToontjes'moèder weer op zijn pootjes terecht komt.
Bandoeng
zijn

gffAlijxdoore verdediger opgeroepen,
en nog
ntfdel heer} R}f-A7] B r o uEen m9JfÉsip.T>> I kjel

■ MatgenlisFde)Koningin^jarig
■fftteédiü Is Ter j niets [van |fe|

BIOSCOPEN HEDENAVOND

moederJ;,ehï hU izletTdeTdlhgenTondanka

f* JB ê kpKyerklaartidesgevraagdiaTihare

:

Batavia

•

£

aanrijding' öpjderi} BüitenzorgschehTwég?

legenheden'vanT de; Residentiestad »ont
moetten ,wij èen Indischen verlofganger*'
■£ie} zoo]terlc>ops;de
hebgalfzoóveel gehoord' van het
d
bUjft dat nu ?

Engelsch blijspel

Toontje zal zóowat acht jaar oud zijn
geweest,;
| paard
teekehde X ev ? n natuurgetrouw a.ls kun T
tj él
n

| vandaag

H jnie«erigT«ft somber.1 Inteen\ vanf del gë- mevrouwffJ.Yd e]fJ.T| lnïverband fmêttdë
,

Agenda

„Toontje's Paard” op de

Buiten-

•

Jannet

-11

gdenlvblgenden|dag Fel ten*, kleurig[en Rancurétf
heeft
■ gal | zoodoende het onmisbare cachet laan geprobeerd [dezej tëj
f get.V
«cénTzool feestelljkënTdag.^^l^^j^llm^^ die'ëen, kleine auto»had,, signalen. gaf;
reageerde i del heer J RancuretyfdlëTprac-£
] ook I inTdënjl
gnu
tlschlt midden opTdenlwezlreedjldaar.
nationale nietjop,;zóodit"get? hem danjnlètjdurfde
B tulfl?BFél Seri]kleurig
jrevuej tën [volle 1 waardig1 1 gWtewlWMB InhiJenjy^leenl^üslerieenltegenllg^er
Wij beginnen :?costumes ;en décors aankwam s enget.„ook,een , meelegger
|^o)hTr>lfB^BmdlëlklhWyTzreM;l had, j'kreeg}, hij, � doort overschakelen
danstechnische leiding
kans [den! heerj
v ;
.'.S clhr o;l r t"ë^ri; tcjteksten\yaii ide liedj es curet ln te halen..
;
het or-•M i eV B a rib i-1-1 o n
Get., die den heer Rancuret kende,
kest onder de]
beschouwde (dit j als) eendsoort*plagerij.'
Hew|S [p]lll ml tTéir.'lskVerder]
Get.[heeft'hetzelfdejook,wel van andere
•
len deelneemsters ■ én deelnemers. .Voorts automobilisten rmeègemaaktjteßfflÈfflffi'
'<iiMai.JW' ' ' ■pup 'tf
a up '"9*Vr^Br^Bßi9L
«ên'r totrdêlnogfeeyuldêj zaal l
Get. herinnerti r zich>niet,;dat,de,heer
„\Vij
brengen
Openingsnummer
it
<_het
signalen*gaf om te
Izonn étj eßonté|mengelingivanTzang Rancuret.jalsjget.
poseren,\damnogjnaarirechtsïultweek,
"verkwikkend, met
en dans.
[te
doch! in[decLlregell gaf »Tde^'heer]
lii<F|-PlöTsHl
ü
m yniuTiMenlC h r is weinig!
IK
ruim tel omUeln^seeWnMMMg|W
iv/ajpßß elejkgalsTmlddelpuritenrDonj
Nal 1936'hadfget?geen auto meer, zooD f afs
.derend 'i applaus.S; Dan
dat hij [er 1verder, geen ilast van had.'

,

même

Op den feestavond van France quand

waren verscheidene bijzondere

8?
dan'maar

attracties,-Idie; niét f weini?ƒ bijdroegen ?Ttcjfc^de f^eaniipeeroe|Btêmniuig, fdie
Zoo heeft men zichiiink geamuseerd mei de afsiruffiiis
erjherrschte

;

—

vanHitierjenT«ijn{inedeVerkers, wiérfgroote monden
Mnmarup menig; bezoeker zijn werphandigheid
>

een. doel
beproefde

vormden,

,

na,

«
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Lesley Stórm heeftj al veel succes geBIOSCOPEN HEDENAVOND
had met zijn
drie-acter. Diverse
; tóóneelgézelschappenr zoowel In
De nieuwe Vluchtelingen
Verlaging van
Oriëntal: „Witte Vanen".
binnen-Vals buitenland 'hebben; zijnjstük
Majes t i c
„All this and Heavën
opgevoerd ien'steedsl toonde] het] publiek
De R.IP."D. meldt:
Wie er uit Portugal meekwamen
zich voldaan over ide vertooning. Eenlge toojMHMWVQI
Lju'x o)r,:g?,lf)l)hadlmy.,Way."
Sedert j liet >uitbreken van den tooijlog jareptgeledenzagen ...wij £Toont je": op•Ro x y
-Tot t besluit, van .het verslag der keni.Thsl Singing: Marine".
,vérr geyoerd[doqrhet3esidentie 7to°ne eron1|tj a■: *. ;,GfèénlHell7.lßHH
nlsmaklng B metf hét Teerste t contingent hebben wij*.ons ten aanzien yari
lE|ll
schillende "artikelen ermede vertrouwd derjregie van Betsy Ranucci-Beckman
R 1 völ i: t.Hawallan Nights".
Nederlandsche vluchtelingen
dat.wij met evenin prijs mpes- 'fp fwy; moeten
deze
moeten
dat.
O r a n ] e: „Bloedgeld."
nog
zonderheden
bij
gal! zend
[ons
van het gé?.
worden .verhoogd. 'Al is .de prysstij-' veel genoegen
omtrent Tenkelexft hunnerTMHHBHB ten
ging tot heden, toe in . Nederlandsch- zelschap-Hénlc_èmlt hebben bijgewoond.
Cheribon
In cnze eerste
maakten IndlëVzeer ibeperkt gebleven, en al j volHet 'stuk is knap en geestig geschre•'
wij
trekt "ij f zich; dank zij .de Overheids- ven, sprankelend van, echt] Britschen
KOpÏ
j Indischen 1
BIOSCOPEN HEDENAVOND
;bemoeienisjzeer];geleldeljjk, ris het .ver- geest. Dé 'dialogenzijn kort ;en f zakelljk
naar| het} schilderachtige
melden, 'dat de gehouden,',;al ,het overtollige is over
verlof te
doorbracht? Dit .de* hëer", heugend te kunnen
'overheid«er soms <in slaagt, prijzen <te boord geworpen, en mede dank - zij den Rex . ,21 Days, together".. y
1 de® muziek,
fcostuums ï en kans j had gekrcgenfnaastTdenTwagén vaii
Ci ty „The; Saint,in Loridon".
Rancuret ïtélkömen,deze]óok degenen. behoórend, • die .vergunning verlSgen^BMHHûMÉaBgagßil lnteressantén
is .' het \een
weerïyólfgail gaf Gët.Thadfdaarl échter kregen* te Tandjong Priok aan wal te
hoogst
:én verkwikkend (ge-j,
gaan:
geen bepaalde hinder
U sterflamldaarj
Een recent voorbeeld hiervan vindt heel} gew°fdenf||gMßßß|BWWÉjßßßhM|
; je£tippenjjkan 1 Oud I
De President deelt na het getuiUit zijn relaas blijkt (opnieuw), dat men in cement.
Wat.jie rolbezetting betreft in. één
De Vliegclub-Actie
burengekij f Jen | het lonafscheide£ genverhoor jmedêleenjbrlêfBti|
lOden
adem zouden wij willen noemen. D o ha,
geen.
verschil
Hjkë,
Een gèkregên|vanllemand,\dlelschreef 'naar de oouogsdreiglng
bestaat hier te lande
~de; /
voor< Nederland %,tot ;> Erverkoopprijs
,
Jtüsschen, het geïmpor- y,a n' .Wie 1 Sje.-m
schitterende imitatie, .vol scherts.en aanléiding tvanfctelopmerklng ï in; het een benauwende spanning
Het: is een .uitstekende . daad {van de
/
Den"
g a als
grootmoeder,',.A'i
4
/steeg.;
tc.e,.5,0
n,n
e.
L
!
Vliegclubdóór; haarA oproep
-NederBataviasche
reize'njverder,":lParjjs
t.%Wlj
en
de
door.
-de
N.V.
jteerde
jK.Old persverslag, .opgenomen, da tf del heer
öIU
I
hét opstandige, dökt'ersvfqüwjje.;",; en om
Cement
en moreelen, steun voor
financieelen,
French Can-can". Maurice Chevaliêr Rancuret jde,auto,van .ibekl.,toenïdeze
Portland
landschrlndische'
stu ürJ/arvßreda het_ bevel;tot evacuatie. ..Maatschappij
The p Sc h e
Padang
vervaardigde
te
der sportvliegerij, ons
uitbreiding
Hétß bailétW
sterke
ke hêmTwildg |
zouïhebben
'Opfdéyyraag""ff?, Waarheen ?"; kreeg!mei?
„ondeugende" 'overgrqotvaaer die niet
béidesoorten
cement
wakker
hóuden
in het besef, dat het
Voor,
schoonheid 1 gepaard! aan V gratie "enchar- derd .* Defschr ij verlvarf[den 8
.cement.
te
achtte ten antwoord „Naar het , Zuiden
r
Economische zijn ; stekelige opmerkingen kéér op keer in\dezen, oorlog gaat
stelt; het departement
als
me.. Klaterend t
Dan :
.je vtitTnitff
de zaal.lri den; lach doet schieten.
rijwiel verliet, het gezin hierop Zaken ~y00r.,;
Per
den
in
onafhankelijk
V
van
Snip
?«VfDeïtwee;bevrije
een,
juffrouw;
onderdanen
"dat'nüï
heer C. F. van! Assen- Breda en sloeg
tArchipél een maximum' •.verkoopprijs G a b y d e Vos vertolkte'de rol Koninkrijk der Nederlanden 'onder? leiIkende'Avró-daities]ln' iridlë, met'de pat- deHet* is deK #n
de
iji
welke prijs .al; naar/gelang de lig : van het a,.s.' bruidje, op' een manier die ding van Oranje. Daarvoor moet alles
ste gelegenheid ontsnapt uit' het begetuige
Batavia'Golf,
Club,
die
hierna
als
volgenden
den
toch*
brak
«hét
dag
*tlng van- deze' havenplaatsen, vareert. bewondering „verdient, evenals,,de..heer wijken.
:;; i
.
dompte Moederland.
.WordtTgehoord.'fMßßflnHflÉtfHM.
logsge
weid
over
look;
ï'
Een oer-komische j imitatie ; met een
Së'dert het uitbreken van den oorlog L e f è. b r e zijn .lang, niet gemakke■ Goed, getrainde en krachtige mannen
ellende,
en
angst
hel
Get.
den
heer
Rancuret.
van
in lijke rol van
llngCMkkeldë'cómbinatie (van ?de jChestkende
■dienden . déze ■. maximum-prijzen
vróuwen kan ons land altijd en overal
bereikt men, na" önbe-' yrerba'nd met., de hoogere noteeringen
plotseling'-ilit-déh -band- en
Spruytehburg: (kent verzorgde :n.l; zijn administratie.'Get; onzekerheid
gebruiken,
doch speciaal het vliegwapen
schrijfelijke/vermoeienissen, Frankrijk?. jyoyr;het importcementeenige malen spiingt.- yM,I ly, B
| Ujhém | n<wj?) ï die jnu[ergéns j injjfiej buurt
■
f.'A
zeer
eischt
veel personeel.
gewijzigde;omstandigheden te de ;?en\dubbele Voleerst, als dienstvaji'il Kebon f Bihatang; moetwonen-, v f:: geredenen beschouwde 'tJ hem ais een'
Te Rouaan trof men. dagen later,
De schitterende prestaties in de lucht
aangepast, d.w.z." te worden ver- melsj e en daarna als; journaliste. Ce
twee; Nederlandschej militairen aan,; die
?HètWsucces^stukljvan deng-avond? byionder} kalmelry
f
moeten
laatst'*,
>höögd,
per
Januari
1940.
j1
4
in het bijzonder de jeugd bezieloos"
het
verkeer
zou
het
was
brengen.
in gevaar
Zij
,
cnlapotheose;
n'est l qu'un j
haar, Engeland, wilden %
Üefren
-Wil'
-war*-*
prijzen;
per,
len
om
de voetsporen te drukken van
zijn
Deze,
maximum
iyimeer
voldoende;
ievenwel
Heer
a'
T
n
De
jyarenlper*j
V
!;Behltterendé}llchteffee tenn gebaseerd fop
dan
Get. heeft nooit,meegemaakt, t dat .de
7
rzoovelen,
voor'alle'havens*
die dag en nacht onze vrijheid
;
n.g
W,
aa
d
vertolkte
de
ll\FebruariTas;
?
r
ij
; hét fprlnclpêy datWonder j invloed v,van heer,Rancuret er, afkt er ig van k was auto
d,e n
oer ; zij
/v.'e
cent
zaK4
aWg
d
met
10
bevechten.
ÉTOÉWHÉMM
pVaisendén
van
den
én
1
rol
r
geen,geld.,De heerj; Molénaarigingj.eérf
"die
wilden'
kg^ncttó).
(=l7O
te
vlot.
bruidegom
.vlot,'somswel; ietwat,
Uit een sterk - korps sportvliegers zal
Hij Ë betaalde! de;
zeèrlntëhi"A óplichten en wel
seeren.'.Weljechter heeft 'de?heer.Ran- accoord\mét)
heer D e H :a',a n als deXiosermacht. hare vliegers',en reserve
nog
benzine,en gezamenlijk trokfmen-verder
, wondervolle/ kleur en fenf kl&ur fnüances.
Dan
de^
r
Toontjes-vader.—ook nlet'onverdiénst'e- vliegers putten,, welke zij zoo broodnoo;|myatërleüze f dans? "op, den weg, top een 'helling'ontmoette, :/Na s veel pourparlers kreeg ;> men verI
|
ITótem
.Ook ,de dig heeft om haar taak naar behooren te
;
een bocht afgesneden,; waarvan gét.' gunning door Spanje te reizen en in Gevallen voor het Vaderland Hjk,, maar nog
'goéde panden vervullen.
rollétrè's
r'.Zijn er nog gêstraften/Tdle; meidén zelfeenige hinder had..
kleine,
,warén;ln
I
fzlch)bUfdeXwacht l£|Ber.tf Qar tho 1
boord van het , Portugees^he ; Onder, het hoofd „gevallen", voor het en last ' hot;' least 'regisseur H e n k
plaatsjaan
Laat de oproep der Bataviaschc vlieggetuigenverhoor
Hiermede, is. het.
'.voor ;zijn werk
'SmU,;,wien
• kwartierarrest.
'enfj'A r i e D a-s
jfretleersté]
NédéS
honderdtal}
CCWPAaatI
Sportkroniek.
maakte
club
daarom voor .allen een - aansporing
aan
is
het
woord
-.de
u
-.Mr.
[Arme M lao d4tQTOer>Mmaar JBteyejlsY- geëindigd
vluchtelingen uit Portugal naar Van begin Juni melding van het sneu- toekomt en\qle ' aan het eind van de zijn, te doen \ioat] gedaan kan en moet
van Justitie, voor landsche
voorstellingVdanbok een hartelijk ap- worden, én laat
hetTOost^bracht.*iflÉflßHßdHHE. Velen van de volgende voetballers:
dit prachtige initiatief
plausje in ontvangst kreeg,te nemen.;
heidslleve"nde|en j moedige f landstonners. zijrij"requlgitolrTHMHBBBHKÉÊMH
r voorbeeld.zijn voor allen,
een.
lichtend
5
overal} térjzeeJB
Een geslaagde, opvoering die.,tenyolle die tot het bereiken van dit schoone en
komen wij nog jeven'(terug
M. H. Plambeck, lid van DHS, SchieTenslotte
aan
de
hand
!
Mr.
Scheffers
betoost
:
overgang
„Brittannia
belangstelling Cvan h'et; publiek 'ver- vaderlandslievende. doel kunnen bijdraWonderlijke|
de'
1
de dam W. van Dullemennl lid Ivanj DUNOy diend nAttKHRSBBEHABSHHI:
van t;etnigen^Jcnïdeskundig<yi7Vcr T
Roy al r AlrI Force
I
lid
juist : aangekomen
d !aarir de
...vluch- 's-Gravenhage D. v. d.' . Miinnink,
tige 1 samen werklng~B tegent HltlérslmlnDE 'COMMANDANT DER
telingen tuit] Portugal | bghoprtf! Het 'is'; de van-,E80H,. Dordrecht,' E. ; van' Be'mmel,
aanrijding , wettig en i overtuigend is
van
ZEEMACHT
Enkhof,
jH.
van
Ede
lid
Ede,
en
heer
Van
Schucren/'
buitènlandsch
lid
der
bewezen
eischt. ten».slotte -haar
Men verzoekt ons mede te; deelen
lid
van
De
Gelria,
Velp
Wilgenhof,
de,
van
Maasbode.
J.
correspondent
veroordeelipg: ,tot_ een onvoorwaarde[gtcuntjons g metlfg'eld
Enthousiast
J-iJ.vßour, lid
Het blijkt dat vele menschen, iin da
lijke hcchtènisstraf van., zes
? ] ülch.t|het|S"publlèk ; het .voorstel i;, toe?
De heer.. Van der Schueren is veie Kennerners,; Bev'erwUk.
lid
war
;
A.
Sruit,,
maand
VanV
DordrechtMèrvede,'
gebrachtTdoorjdeititel lvahy „Toon
e,n, met
door
Leri \ matroos-"
jaren geledenC-rr,,UUis^thans, 58;/jaar
France
même
een paard geteekend",' in de
Waarde,
d.
tje
A.
v.
RFC,"
delstfajT
bevoegd
de"
'van
Rotterdam
heeft.
róntzeêeioê-van
jesY Resultaat: / meer f dan} bevredigend.!
oud
in Indischen militairen' diénst
lid van Sallandia, Deventer. M. .Vlaming, meening verkeeren, dat „Toontje" een
ln|
heid tot. bet besturen van motorvoer»HÓllandfihetlytëdlgë Holland. dat zoo
De feestavond van France .Quand
Texel, Texel J. J. D. .van .Lèeur kinderstuk ls. Al Y.
jaar.
tuigen voor den tijd van één
laf t werd overvallen/.Voor ■) hén;;, die
hij; journalist.; Hij werkte ö.a. jarenlang lid
batélvanlgericraal) DejGaulle
Mfflieltënj
is waar...
g mach tlgêffilaeclamatle'
als correspondent van, het bekende Ka-] wen,,, lidsVan Alphen, t te Alphen F. > Het
men ons : mededeelt, bijna
heeft,
naar,
CVC, te Emmer- blijspel is; niet. geschikt voor, .kinderen
Dc verdediger, ;njr. Va n Hassel t tholieke Rotter jamsché blad te Berlijn* Brughgraef ' lid
Van
i
/opgebracht.
Een zeer mooi' re-v
JSV, beneden 16 Jaar;: omdat het niet van pi:
wij 'zullen komtJinTzÖnJ plêidool|totT'die|conclusle, In 1936 moest hij,r op last
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5. Verkiezing van een CommlsM.79Ó UITVOERDER. bekend met burDud-Gondangdla 14, telefoon Wl. 5726. Directrice MeVr. 'J. v. Lookcren.
geachtejclientèl eTmeae,Tdat~wij
M itramanweg No. 44 ,Tel- Mc. 715
spoörwefrjTMbruraén
enffl
105/ 6. Vaststelling
3131
presentiegelden
4
per
■ J»-'
1 Februari i , BUNGALOW te, huur. gevraagd wegenbouw*!zoekt' werkkring, on.
"""""

...

.

,

...

.

"•»

De Directeur
J. W. R. THOMSON.
Soerabaja, 1 Februari 1941.
3157

D.D.S-

:

met

Sj. WIEMANS
3168
Tandarts D.D.S-

onder leiding[vanjl.lESJT HART.
I'laatitbespreken aan da Schouwburg va» 8.30
Woensdag en Donderdag 5 en 6 Kcbruari
Vrijdag en Zaterdag 14 en 15 Februiri.
;

■

.
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eoede

met

ter

Voor amb.
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.
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12 uur a 1020

-

bedrijf.
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Bikoopt, briet

tot ,„loor

op„,. v.„
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VOLKSCONCERT TOONKUNST

VOLKSCONCERT TOONKUNS'i
KRAAMKLINIEK teJhoudenjop]Maandagss 1Februari Plaatsbésprëking^inj|jden
Stads1941 in i den• Stadsschouwburg.' So- schouwburg! Maandag] 38 Februari
DrüQBtIMAIUNGK list: Ignaz FrledmanJßTAanvahg 19411varil 2 luur.\Toeg*angsprjj v
Parkweg' 34, telf. Btz. 170
half 9.
m 799 0.30; plaatsbespreking f 0.10.
f; ■
Opnamei

/

Ie kl.

f 7

d.'
REPARATIES,» verbouwingen,
P d.W
nieuwbouw,l aanlegiên jaiphaltee3e kl. geheel afhnn rênJvanVwegen;.Bouwkundigl
But l"L
I.
het inkomen.
keiijk. van L'
reau' J.* Bakker,', telefoon 6215 Wit.
Voor f baby- en ; kraamkamer worden
MiBoB
geen extra kosten
in rekening gebracht.
3133 GROOT GEMEUEILEERD HUIS
p.

f 5.-

*

•

'•«-*«.

'

'

"

„

>

.

jongnH PARTICULIERE

ooruitz. Aanv. sal. f 100.
pasfoto onder No, 3C53 Reclame-Bureau A de la Mir
\

-

i

ftßHHßHnin&raHHfl*

bij tapo,,.

1,.1t«d.-..p1:1di.«. Üi*
S 3166 b
u
"'

"'"

•

'

~

■

TJIBADAK

■■■nMBHHMMFAVHHPwBBBHBWwI
Voor

.

.

.

.

.

J»

1 EffvanjVerre,'?

abonnementen
klachten omtrent'de soen] 20.1 Meester-Cornellsï telefoon
1
M 810
■MMMMB bezorging# vanS| het
bataviaascii
N I E UjVv S B L*A D
IBMMÉBffIMÉUÜ
GEDAMEgmetgminstens j 3-Jarlge
enz.Mwéi gelieve
men
zich |te flwendenltot HJBjß.T|oplêidlhg,*i i voor J directJge;

,

en eenige kantoor-ervaring.
volledige inlichtingen onder No, 3178 Dat. Nieuwsblad.-

gevraagd bij importeur, voor adminintratie
en tikwerk.
Bekend met Kngelsch.
Zij die zelfstandig hebben gewerkt
inVeen admivtiatieve
functie genieten de voorkeur.
Brieven onder No. 3167 Bat.viaasch Nieuwsblad.

■■■■■■Mpßkj

»

FLINKE^

.

vraagd

TOKO BOGORI hulp
Pro v I sI 6
n

«„

Telefoon No. 7

Di.akV»
(zeven)

voor

Europëes'che OcculTe'consulteeren Hotel DjocJa
jBB
lKamer]
foto'sTooklvoorJzlêktegevallen.
j
pén}
ConsultVj
ook r aan
r
1
huis
té ontbieden, ook op Zondag.
1
BOENDER,

(tist.

/

M .796

*

jf

Matramanplant- jplantsoen

!

...

in goed .* bergklimaat te huyrigevraagd tvoorjfJüll. ft eventueel Juni
en Juli. Brleven;te zenden naar

"

admlnlitratlêTen/of

;

in Matraman24. modern| rustig, ge-

zzond r en]
1hoofdgcbou wXmët g 3] kamersT
galerijen ,1 gemakken binnenshuis,

jgarage,Tput.l 2, bediendenkamers Jen
ppaviljoen [metTelgen! gemakken* diirect te betrekken. Bevragen IJsffabrieklaangïeMbUßllttahgsaan jsH
morgéhagtt/mlPluurJen
MMH

in ?■ de winkel. I(Beginsalaris cOost.TL's;
fI&T/X75,~)?«8f
»i's middags van 1 t/m 9 ,uur.
No. M 805 Bat. Nieuwsblad^:
*

1

met

eimldipl. 5 H. B. S.

.

teleioneeren

Brieven

'

i

lil
i
druk
kentoor kan

168 a

j

VJJVh
Brieven

i
geplaatst
worden een
CHINEES C H J O N G MEN SC H
voor assistentie bij administratief werk.
Vereischten: Goed Hollandsch sprekond, kunnende

een

"

JONG HOLLANDER

.

ADMINISTRATIE
Up

ff

EXPORTFIRMA

IMf

-

•

'

Jonge man

Kinder-operette in 4 bedrijven opgevoerd door kinderen van
„Instituut Soek iboemi" met medewerking van vele andeiei

■-

K.

[.

,

■

KLAAS v.d BOSWACHTER

.

—

]

en

Mevrouw
I.P.E. EILERTS DE HAAN

„

,

Tandartsen
A. F. EILERTS

-

|

GEASSOCIEERD:

SBCFV

-

i

aandeelen, afgegeven
door een bankinstelling, genoemd
ln artikel\7[dèrj Deviezen-verordening, tegen ontvangstbewijs dat als
tot de vergadering
DE HAAN toegangsbewijs
strekt. Houders van aandeelen op
D.D.S.-M.S.D. naam moeten zijn voorzien van een
toegangsbewijs, dat
12
Februari 1941 bij den Directeur kan
worden aangevraagd.
der

■_

_..

{

mers

-

■_

*

]

■

i

aandeelhouders.' Tot uitoefening
van hunne rechten moeten houop Maandag 3 Februari 'r avonds 8.30 u' ders van aandeelen aan toonder
plaatsbespreking 's morgens 8 -12 u. uiterlijk op 12 Februari 1941 ten
kantore i van
vennootschap inVolwassenen f 0.30 Scholieren f o.l^ leveren hunnede aandeelen of een
3163 depótbewijs,
vermeldende de num-

HERMANDAD

C

,

STADSSCHOUWBURG

MOLENVLIET OOST IR

'

den; ten kantore van' de vennoot-

schap te Soerabaja ter inzage van

1

(Solist: Ignaz Friedman)
in den

■

zijn'; gedurende 1 week, eerste helft verschillig waar. Brieven No.
Februari •] llefstl 3 "slaapkamers, bU M; 807.; Bat. Nieuwsblad.
i——————iai
■
voorkeur PoentJak. Brieven No.
bewakingsdienst; Detectieve- en- lnfutmatiebureau
M: 804 Bat* Nieuwsblad.
ZIT-SLAAPKAMER- met uitstekend j pension en hulselljkTvérkëèf
N.V. NEDERLAND.
Inlichtingen' alleen f
SCHE
MIJ. VAN vanBEHEER-VERHUUR-VERKOOP
eigendommen": > N.V.'Ad- mondeling
k vaste
[38 hoofdgeKOGELLAGERS ministratiekantoor JKlaasenl tel Co",
.
bouw achter.
M 811
3, telefoon Wl. 4443 4444.
TJikini
relefoon Wl. 2250
■
Legert bewaking ouder volle garantie
M 809
• • • • ALBUM lnh. 1500 mo
VERSJES
Telefoon Priok 36
Bij eventueele Inbraak wordt alle acha- Bijkantoor Bal.-C„ Tel. W1.5004
from Hollywood,H.
EXPOSITIE DJOKJASCH ZIL- /^o.7sr»Verkrijgbaar bij Muziek
Dir. J. F. J. WANDERS
de door ONS vartroid
VERWERK |totfenf«net]B Februari handel Tio Tek Tjoe Sluisbrug, |0
ajs^in|het!ParklHotelißljswi]k|l!
straat
—ißataviajC/Mnpri^H
Ia het U bekend dat de
Mevrouw; J. Wels-Schótel, DJokJaM ,794
INDISCHE
LLOYLi
y/pgß
karta.
M 798
1
l e laagste auto-verzetil til
keringstarieven' heelt ?
TENNISBANEN.VAN DER HOUTH I fc*!
Inlichtingen
Pinloe
SOEKABOEMI OF OMGEVING LAAN] met f zeer jfrulme! ultloopers.
M I fel
pi Ij
Besar 04, Tel. bat voor/Jullj hüisT gevraagd;} liefst jgef Nog [eenlgéTöchtendbaneni te • huur
889 en 18S9
meubileerd,1 3 slaapkamers. Brieven tegen!■ billijke! prijzen. Inlichtingen
129 No. M 775 Bat. Nieuwsblad.
M 795
Welt. 336.' '
gevestigd

.

.

VOLKSCONCERT

van Commissarissen (art. 14
der statuten). ;v;V;:/:'
7. Vaststelling salaris Directeur
(art., 12 der statuten).
De Jaarstukken liggen vanaf he-

.

:j;

'

v

A

—MM.....

—

I_.GB%JSELIV AN

&

STEUR zouden ook Uw makelaars

zijn, indien U Uw huis verkocht

|

van

Zaterdag 1 Februari

1941

,

-

TWEEDE BLAD

digends

in de geïncrimineerde J passages
zo'rdejpolltierechter. er. anders over denken, dan zou nog niet bewezen zijn. dat er bij bekl. opzet in het

Geen Beleediging maar Rechtzetting

Waarom de Kanaalhavens worden
Aangevallen

en,zelfs al

l

spel,was. Het opzet ligt}hier, niet, zooais bij érnstige en grove beleeóigingen
het : gevalj is, in "de /handeling besloten.
.

De Kwestie van Ir. Van Gendt's vervroegd Ontslag

rechtsver-

volging omdat primair de eer e.i
goede naam
van getuige Van Gendt

getuige Van,

voor den

Gendt

aan, het, werkgezetr niëtzjjnT"uui;erand)fglü | b"fs] 1 fdTl HTÏ irr

kan • aan; deze f lijst dus
minste bewijskracht worden

te

aannemers

.

de fniet*2
toegekßnrflmail.lB»L

zijn aanklacht eigeniük
beoogde, in
de rechtzaal de gelegenheid te

bekJlaardM hoofd [heen] in
openbaar, zijn grieven. tegen hét
provinciaal bestuurj te s
luchten.

het

district; van 's landsgebouwendienst

Het Vonnis

Nu.de tweede gëïncrimineërde,passaT
ge . (dat get. Van Gendt aan twëe zijner
voornaamste ondergeschikten vernietigeridé i conduites, zou hebben, uitgereikt
omdat . zij weigerden,. steeds de voorschriften térzijde te stellen).
Get. Van Gendt heeft ten aanzien
hiervan gezegd dat men hem.
juridische zijde verteld had dat hij zien
schuldig; gemaakt zou hebben aan .een
misdrijf indien dit tenlastegelegde juist

in

, Met de,beslissing van den politierechter om beklaagde niet tot. de levering
van.het bewijs toe te laten kan beklaagde zich thans volkomen, verf enigen. Toen bekl.
daartoe het verzoek
deed, lag .het verloop van het proces
nog,»in jhet duister., Getuige Van
.Gendt
heeft echter zóóveel bewijzen. geleverd
van de waarheid van het hem ln bekbasdes stukje tenlastegelegde dat verBekl. betoogt dat een dergelijk verdere bewijslevering, mede in verband
met t de doopgetuige Bak afgelegde ver- gaande l strekking in zijn woorden,rïièfc
opgesloten ligt.
klaringen, overbodig kan heeten.
,

[l i

dèeit

Na opening: der zitting

de poijfire fxyêTc |hlt|el rffmedêfdat hij 1 geen

' tênnenl heef t

1

JknninenlvlndëSYöm

|

hët

verzoek;,van] beklaagde [omltoegelateiü te
worden tot de levering van het bewijs

[y@hetfaan] lr\VanlQendtl ten' lastegelegdé, in te willigen. -WKÊÈÈKÊÊêM
_

Requisitoir

.

van:

„

Hierna'isj heilwoord, aan den officier;
mr?B 8 'clhTe! f 1 f
hij ii'ffiiii jniii «imi fel ifm iriii iii wnPirHPiyPiWnM
Getuige Van Gendt zou zich
De
beleebetoogt
officier
dat er dlgd
t.w U!f,elÉkan]bestaan of be- meele(achten lomdatllnlhetTstükJ eTT,förlaster" aan zijn adres voorkomt,
klaagde
doch
een
dergelijke uitleg kan er niet
naam van getuige Van j Gendt [opzette?
aanïworden\gegeven. Bekl. bstoogt dat
het fstukj e|ln | hétfalgemeen belang geschreven is om èeri eind te maken aan
*> Als ; beklaagde niet [ inziet
dat de
gerucht dat
het
krenkend» waarin
geknoeid was, in den doofpot gewsuen; T&orXdèTeerJèn f den fgöederi ;
stopt'
hadden
[en [om [d ënjnaam
; :
Van
tuige
Gendt,
die in de uitoefening
gevoelloos fj
IB lil hU jeeng ongeneeslijkW
l ■ iiin I—g van zijn functie
de dader van die
knoeierijen
zou
zijn,
in verdediging te
Spr. schetst het stukje als een
nemen.
in
stukje de heer
Wanneer
dit
journalistiekfgcslaagdfp~roduct,l etng
VanjjGendt}
beleedigd.
zou zijn, zóu
sensatieproduct'JTen falsKvßUnlte-al
toch'
de[opzet\werzeer
en Inconseonlogisch
sohryr;
quent moeten zijn.
V
Beklaagde's|berocplop|
de door den Officier ter teMm een qbelang Jgaatj n ietj öpJomdaty
rechtzitting uitgesproken meening dat
iUn stukje; noódelóos krenkend' is.

Vermoedelijkis get. Vari Gendt in
de war met den brief van Gedeputeerden van 22 Mei jl.; waarin hU
o.m. ervan beschuldigd wordt, enkele malen ondergeschikten op-

4

Ujk[Mngera&d^|HHHl|

dracht|tcgevcnl tëi hebtiïgfitf ftê
teekènen voor de ontvangst van
werken, die nog niet .of nog niet
volledig geléverd waren. Deze handeling doet inderdaad denken aan
overtreding i van >rt.l 421|W.Tv.'iSJ?
waarin strafbaar gesteld wordt o.a.
de ambtenaar die door misbruik van
gezag (iémand dwingt, iets te doen.

Getuige Van Gendt had inderdaad,
zooals ter terechtzitting gebleken is,'een
vernietigend oordeel over :de ,twee' ondergeschikten; | diêïzich|ovërjf tiuntcon*
bekl.filch"lnletTop) hétTalgemeen belang duite hebben beklaagd. Getuige ' Vftn
beroepen kah[ocidatrült[zljn stukje niet Gendt was, indien dit zijn eerlijke'meeidit J lnjdejcbn?
bHjkt[dat]hlj [voor] Gedeputeerden schauitdrukking
brengen en
te,
duites
tot
delijke geruchten den kop wilde'indruko'aar
dit
vernietigend
oordeel
betrof. de
ken, voert bekl. aan', dat dit uit het
wijze
zijn
ondergeschiktenhun
waarop,
stukje wel -degelijk blijkt, dat. boveneigen aannemers bevoordeelden in het
dien}
[naam
tijdstip
der uitbetaling en het achter?
van een ambtenaar; die : in zijn functie
stellen,
van
andere aannemers op .dit
geknoeid zou hebben ook het algemeen
punt, zooals gétuige de zaak zag, terwijl
belang]; raakt len fdatjtënislottël hgtlëF
ook" niet toe doet. of. bekl. ten overstaan zijn ondergeschikten s méénden dat«get.
ïstrijdJmctVdé(voorschriften's
jvanjhetfepubl i ek ||wél j heeft {aange- in
toond dat i hij, in het algemeen belang betaling wilde'overgaan" als de tijd nog
daar was, hielden de herhaalde
wilde handelen,'want dat het voldoende niet
oneenigheden
bij den landsgebouwenmoet worden geacht dat hij dit tegennauwste verband met; de; afdienst.ten
overTdemï réchter doet. ''SÏMrf wijkende meening . van getuige v.Van
De (lezing,, die getuige Van Gendt ter Gendt op het stuk .van de voorschriften.
terechtzitting heeft . gegeven van zij n Uit'de tverklaring van getuige Bak blijkt
behandeling door het Bat. Nieuwsblad, danookTdatTdê]kwestie ,van; het J terzijde
'weg,
roemt bekl. in strijd met de waarheid. stéllèn 1 van de voorschriftenJhaar
tigéibewoordingen,
ge T
zij ihet in^vooraich
vond éiTf hee ft J
In ét n
DE „BELEEDIGENDE” PASSAGES
daarvan mérkt getuige Van • Geridttim;

>

Bovendien,; als beklaagde meende $in
het algemeen belang te
hij zijn^stükjëllnjdelperi!hebbênTraoetën
ho«den}al£Jhlj ï vond[dat] hij [dezêjzaaic
niet, kon rechtzëtten
-

-

oor2aken][van}het]jöntÖajj^vanr derïjheér

weidend Dltjlaats te

nooit fgedaan\hebbên|metfde
bedoeling "om dezen ge tulge ? IhTverdediging! te'; némen.

-Omgaat zijn bëroe^op' het

algemeen
op omdat uit; zijn stukje

niet
[jPj hfet Igeheeï | nletl blUltifdit i faU pen
eind L wilde maken aan voor Gedeputeerden én de provincie}'' schadélij ke
geruchten, ƒ Gedeputeerden konden het
ook best zonder béklaagdés ongevraagde
reclame] stêUënfën| IndléHï hü 1 niets] had
geschreven, zouden de 'roddelpraatjes
vanzelf jpgehouden hebben.
hier;wél in een deraocratiWIJ;
sche "maatschappij,, zegt spr., dóch' tegen dergelijk geschrijf'dient l opgetreden
belang

-

;

*

;

„

'

;

léven.

,

'

-

mers op „is zeer op de penning voor

tel wórden.

Spr. memoreert dat bekl. twaalf
Jaar |gèléden%ookJ reed» kwrü een
soortgelijk misdrijf is gestraft en

«n*entfdat[eenTschcrpe[correctie

het

de. eerste van ide beide geïncrimineerde : passages betreft (dat
getuige ,Van * Gendt Eich niet aan de
voorschriftenI stoorde] en 1 bij v^Tsteeds

I

op

de bewuste ondergeWerkten
schikten, 'als executant mét het
toelicht|ópTde werken belast,'- niet
mee, dan gelastte get. Van .Gendt
eenvoudig j betaling. buiten, hen, om,
aldlis blijkt uit den brief van 22
,

■

t

a

s
boete WaSJh oftderd fgulderih
sidiair tien i'dagên} hechtehls^Hfli

Hierna komt beklaagde aan het woord
'<
voor zijn pleidooi.

Bekl. vestigt er, nóg dè aandacht op
dat al deze bezwarende feiten pas t na

'

Met den aanne»erj Kortekaas werkte
hij soliede
ImèrlcenMatTniemandtvanlzyhTrelaties,' eöjgöëdkoopj was.' Waaróm! zou] gèt.Tdan
die het desbëlréffendë^'itükjelin^het ter . wille , van de „bepalingen"i met annummer 1van 15f Juni | Jl.j gelézen! heeft; deren!werken >? JtMHBKfIHMHÉHI
begrepen heeftjop\welkea|grondihUEu
eigenlijk,
laat'ln(hetjmidden. of. get. Van
fard£n niet] lnj hét/weê]lQuterjterJontlasting
Gendt!
hiermede
dat|het[stük]
i van
den heer Van Gèhdt;*waiTgeschreven7 zenlijk!belangivan|fdesjdlenst] handelde
enf offdël bepalingen Inderdaad 1 niét! té
|Zélfsjêeji r p-elatle,a dié
■gezind was, zelde tot, beklaagde „toen stroef j waren*Eenf
j hu fdé
Ikjhetfctükjej las 'dacht ik „ha,'eindelijk v^r schrlftên{negeefdéfïn|de; instructie
eens] eenl kran tfdlé} het tvoorlVanTOendt bleek in/ieder geval, zóóverre juist, dat
de f schUn- van t bevoórdêeling ? inderdaad
opneemt, en nu wordt U vervólgd !"
ge wekt. wérd.
begint'met op te

en ha de terechtzitting van .24 Januari
jl. te zijner kérihlsse zijn gekomen, zoodat zij niét als achtergrond" voor zijn
stukje van 5• Juni Jl.'hebben gediend.
Dat 3 thans' blijkt dat aan zijn woorden
een veel verdér strekkende -beteekenis
kan worden -toegekend; zónder aan de
waarheid te kort té doen,, Is-wel een bewijs dat hij zich strikt aan de hem 'door
die wel op de. hoogte
getuige Bak

j

B e k 1 a a g dé

|

>

/

félflffiheildat

■

WAAROM BELEEDIGD?

gemakkelijk anderen ;beleedigt. . Zoo
heeft: hij i van den; Gouverneur verklaard

dat! deze een' btféf; ltTithjd
héld fj
Gedeputeerden, terwijl dezen van de taak
nietsi.afwisten».;een brief waarvan"; de
inhoud bovendien lnT
held
heeft hiji gezegd dat zijhunTelgen?aan?
nemers, opi „schandelijke" wijze bevoordeeldenllnjhêt> tij ds tlplvan 8 uitbetaling
eng het] provinciaalfibestuur]heeft®hQ
*

belde

i
te [veel over.anagekletst". Get. hield

.zeer, ongunstig
beoordeeld had tengevolge van het feit
dat er... voortdurend .oneenigheld .was
over het overschrijden en weigeren, te
overschrijden van, de , voorschriften,
waaromtrent getuige, er zeer afwijkende
Inzichten, op na hield.

en,doorjiiJn]l n structie{ ènfdooriiijir
eigenTiinnemer.TElétTinee{op.VliTj
1933 heeft I hij ,7fgrooteTwerken tot

onder, £ die, omstandigheden , het
voegwoord „omdat" op zijn plaats was,
laat bekl. in het midden, al zou elk ander woord voor '■deni totaal-Indruk.' niet
het minste verschir hebben gemaakt.

i%? ir

v9®r

jde^oqUlagkwestie, bij

hem
metldefmededeelinjc „ik scheid er
maar] ltever [mee iult,l want er I wordt
»

W ft—welf t>U fopfdatToogenbllkf étn\

een i totaal-bedrag va n; een] ton.'fgló-?.

ondergeschikten
-

v

(

vóelt' aangetastdoor zijn. stukje, nu
deze) getuige ter*terechtzitting bewezen
heeft,t lemand 1fé| zflnTjdle} zéerlvlót[en'

—

was' van deze.bezwa rende. fei ten —verstrekte informaties hééft géhouden,
geen bewijs dat beklaagde er
maar
eenige andere beteekenis Ls v heeft willen
leggen
dan dat get. Van Gendt'zijn

Volgens de eigen mededeellng
getuige van;. G«ndt kwam de

I Beklaagde. 2et vervolgens, uitéén dat
[merkwaardig jls
het
tV an
GendiTachllfiTiUfiTefer'ên goedên naa>n

.

■'j. OtL.,

;

j

zonder. schriftelijke

GEEN OPZET

vastlegglpg [tm| aannemlngssom«öf
eenheidsprijzen,' 'ên|Knder; mededinging tvan derden gegund aan dén
heer] Kortekaai^Bßrt^BßWttßßß

Beklaagde wijdt vervolgens nog aandacht aan de "viaag of; hem opzett, e,'i;u k ie aanranding van de , eer en
•Wat de eerste der geïncrimineerde den„ goeden ;i r.aam< van getuige Va".
H£t] liemt
verweten
passages betreftgia|hetl bëwüalvanldê Gendt tenlastegelegd 1
worden. Bekl
carrlère zonder;vÖTOlvanlpr<)ces^a.h T den waarheid . ruimschoots döorJde|vèrkla- betoogt dat de jurisprudentie uitwijkt
gezét hééft oplvalsche beschüldl- rlngenlvanj
zelf [ ge? dat hier „boos opzet" niet verèischt
gingenTya^erdenJflMHHßßHf leverd: De 5 getulge\VanfGendt]
doorl hemjoyergélegde lijst wordt en dat opzet hier! betëekent „w?-

i

,

i'datl

nafeènt

eiègt,' ;ter; térècht«lttlngldanookHdëTovertülglnglbêj
komen te hebben dat getuige met
®

*

I*' a
-

»

gd

...De-,politierechter wees,na; een korte
onderbreking. onmiddellijk :\ vonnis."
Uit de, overwegingen' bleek dat de
politierechter, beklaagde niet tot de
levering vanyhetjbewijs van de waarheid
heeft,toegelaten omdat;ten aanzien van
de,, beslissing hierover, de prealabele
vraag is of door het gerechtelijk onderzoek beklaagdes. schuld wettig en {overtuigend iis bewezen. Het zou geen zin
hebben ,om 1 beklaagdes opgave dat hij
in het algemeen belang gehandeld heeft,
te onderzoeken .indien zijn schuld niet
is komen vast te staanTUriSBÉBHBI

Britse he schépen dat tengévolgé
torpedo-aanvallen verloren gaat.

censuur

bronXwerd jla tcrTvernomenT datTdè
Lorient;zeer|ef!ectië!
raid
deze eene raid in December, dje .wij als
voorbeeld, hebben, genoemd, wéten wij
thans uit rapporten dat twee duikbooten
getroffen, werden, en zonken ; Britsche
bommenwerpers hadden; de schepen, die
gemeerd plagen volkomen verrast. Bovendien! bleken de
sluisdeuren van één
basin • te Lorient 1; ontzet. te zijn, en het
basin,zou vermoedelijk wel voor zes
maanden buiten' gebruik blijven.

op,

van
-

Deze aanvallen!worden zwaar, én héb-

.

ben veelvuldig plaats., Zij zijn op het
oogenblik het belangrijkste onderdeel
van het offensief van de R A. F. tegen
dei Duitsche oorlogsmacht.
Tot en met 26 Januari van dit jaar is
Willhelmshafen niet minder dan 41.maal
aangevallen,' 26 aanvallen hadden plaats
Niet .is. komen vast. te staan nu,
op Kiél, 33 aanvallen .werden gedaan op
dat beklaagde opzettclijkTdeleerj en
Lorient, ,47 ,maal vloog de«R.A.F. boven
den goeden,naam van getuige Van
Brèst; 13 raids werden gehouden op. de
Gendt heeft aangerand.
haven van Bordeaux. Hamburg werd
niet. minder dan 64 ,maal gebombarDe twee geïncrimineerde .passages deerd,.. terwijl .Bremen ,60 raids telde.
houden / niets|andersllnf danleenlaan? Doch, in déze laatste steden; waren: na-:
duiding vanldëTautorltaire! wijzei waaróp tuurlijk.. nog;:andere objecten .dan.ds
ir. Van Gendt in zijn bediening te werk onderzeeboot-havens eh de onderzeeplacht te gaan, en dé. gevolgen van bootwerf.
dlênlilr\VanToèndtTatoordëTzfchl
Toch hebben de, werven van, Blohm
werk niet aan de hem gegeven voorunc Voss zwaar geleden, zij zijn herschriftén, bijvoorbeeld door met den- haaldelijk getroffen, .terwijl ook de .hazelfden aannemer , te werken.
venfaciliteiten van Bremen mét exploTwee, zijner., voornaamste onderge;
sieven, zijn:
Onder, dé belangrijkste doelen bevonschikten die zich' in, hun, bediening we.
aan hun voorschriften; hielden, wenschden zich de.ondèrzéebbötwerven in deze
ten,daarvan niet af te wijken, als gelaatste : twee havens.' In. Wilhelmshaf en
volg waarvan ir. Van, Gendt, die hiermoestén de droogdokken het] ontgelden,
over een andere meening was toegedé, marinewerf, en de Bauhafen.' Deze
daan.' over hen ,een .ongunstige dienst- laatste werd stééds weer gebombardeerd,
beoordeeling' hééft t üi tgebracHt.^HSjßHS daar hier gelegenheid is voor het óp
stapel zetten ,van r 24 onderzeebooten
Dé . politierechter overwoog voorts
tégelijkéftljd. Wilhélmshafen is ook dé
dat niet gezegd kan worden dat ir.
groote basis waar de onderzeeërs moeten
Van Gendt in de beide geïncrimiterügkeeren voor revisié of, groote, reneerde alinea's in zijn eergevoél is
paraties. Te Kléi varen dezé booten
aangetast of dat daarin afbreuk zou
proef I en' hief worden de bemanningen
worden gedaan aan zijn goeden
geoefendMBBMIWBWPPHjMBWI
naam, terwijl jlé, wijze waarop in dé
Voor den val van Frankrijk lagen alle
bewuste passages de tenlastelegging
voórultgeschovenbases van hét Duitsche
ónderzeewapénf,aans dëj(Noördkust van
-.van die: feiten heeft, plaats gevondén, niet' n nodeloos krenkend "is te
Düitschland, 7 maar deze zijn thans verblijkt ook uit de
{ noemen. .Verder
plaatst naar de Golf vn Biscaye, waarverdere bewoordingen waarin het
vandaan de groote Duitsche
artikel is opgesteld niet dat de eer
gaande booten .thans de . scheepvaart' en de "goede naam van getuige Van
lijnen naar.de Engelsche havens in het
Gendt zouden zijn aangerand,
Zuiden bedreigen.
politierechter
is
van
meening
\De
DE KANAALHAVENS
dat het artikel een ontlastend e strekking htdtSßß|
~Ook deze kleine bases in Frankrijk
hebben
faciliteiten voor het uitvoeren
Noch ook iiit hetgeen verder in het
van
voor normale service.
reparaties
7
geding .is gebleken is komen vast te
1
Het||
havens aan den
bezityiranydéze
staan«dat .bekl. getuige Van Gendt opOceaan
is
,
Atlantischen
éen_groot voorzettelijk in zijn eer en goeden naam
Düitschers;
'voor
deel
dé
Dóch dezé haaangerand zou hebben,; hebbende getuiVéns
aan de R.A.F.
tegelijkertijd
bieden
ge mr.' tB a k,'.'secretaris der provincie
gèlegènheid
tegenvoor
het
doen'van
West-Java, toch' onder eede verklaard
Lórient
voornaamste
aanvallen.
is
de
c'at| de inhoud van het artikel ] geheel in
overeenstemming r is; met' de, door hem düikboothavéri aa.n den Oceaan.' Deze
aan beklaagde verstrekte' inlichtingen. haven ligt Richter bij Engeland dan bij
Overwegende dus dat niet bewezen is de thuishaven Wilhelmshafén. Britsche
kunnen ten aanval
dat beklaagde zich schuldig gemaakt
over
van gedwongen
gaan
inplaats
zee,
heeft aan het tenlastegelegde sprak de
politierechter hem vrij, met passeering te worden óver, de góéd-verdédigde vlakvan het door beklaagde aangeboden ten van Noord-Duitschland te vliegen.
Verder, gebruiken de Düitschers Brest,
bewijs.
■
terwijl;Bordeaux•,de.hoofdbasis van.ds
Italiaanschej.- dulkbooten ..is geworden
die. buiten de Middellandsche zee opereeren.

®

-

BOVEN BORDEAUX

Gedurende dén' nacht van 8 December vlóóg een aantal zware bommenwerpers over dé vlakten van West
ëen tocht van meer dan
Frankrijk;
duizend mijl
en: viel "Bordeaux van

..

„

—

,

InTzUn

de landzijde aan. Een groot aantal van
onze bommenwerpersï viel, Italiaansche

t'iffi

.

;

langs

de dokken

.

'

....

zware.

veroorzaakten.

ZWAAR VERDEDIGD
De; haven � van Bordeaux bléék, zwaar
verdédigd door. batterijen luchtdoelgeschut, die_ zoowel pp schepen als op den
grohd ,warén opgesteld, .wel;
bewijs
dat de vijand prijs stelde op het, ongestoorde bezit van deze, basis. **•;
1

een;

-

en

Weer werd, na* eenigen tijd,. hét trapport dat de f piloten uitbrachten aange;
vuld door , een verslag uit het Fransche

;

.

binnenland dat.doorfilterde. Later, bleek
dat, twéé Italiaansche duikbooten
tot
zinken, waren; gebracht, ook een, onder r
en
zeebootmoederschip was getroffen
lag v onder, water.

.

~Wilhelmshafenis voortdurend een

van.

doel
de .R.A. F. geweest. Keer op
keer is de marinewerf aangevallen. Gë-J
durende den nacht.van 15, Januari 1941
was het.gehéele.
van.dé Bauha
vlammenzee.
fen. één,,
1 Enkele piloten
mérkten zóodra' zij ;
Nederlandf
sche kust,vlogen reeds een Vuurglans,
die dén, wég wees aan opyolgéndé;eskaders. De lucht achter.hen was.roód
licht voor 130 mijlen toen de laatste
machinés naar huis terug'vlogen.
:

"

Vervolg Telegrammen

AANVALSMOGELIJKHEDEN

Dé bommenwerpers ../van dc R.A.F.
kunnen thans tot" achter, de. frontlinies
ADMIRAAL RAEDER
31 Jan.(Reuter). Brit- van het Duitsche onderzeew&pe n tot den
sche patrouilles hebben K posities bereikt aanval overgaan, 1 in allé stadia" van conVan onverwachte; zijde kwam een tri64?jkilometer voorbij; de grens van. Ita- structie zóówel als gebruik zijn dc boobuut
voor het. grondige werk dat, de
liaans'ch Somaliland -gelegen, aldu3 ten kwetsbaar.De fabrieken,
onméldt een hedenavond üitgegéven, offi- derdeden ..worden. vervaardigd ..staan R.A. F. hier had opgeknapt. 0p,28 JaIN ITALIAANSCH SOMALILAND

j

nuari hield.de Duitsche admiraal. Rae?
de
toespraak tot de arbeiders van de Duitsche 'werven te Wllhélmshafêqjßgp^B
..Ik weet" zside hil.'„dat gij hét vórige
jaar onder ; moeilijke omstandigheden
hebt gewerkt. De resultaten waren
zwaar
te behalen. Zelfs vielen velé
slachtoffers. Er bestaat voortdurend gévaar JVWrTluchtbombardementenV. Over
de schade sprekende zeide hij nog „de
lushtaanvallen van de R.A.F. nemen

,

cieel . communiqué. Kleine schermutse- aan .bombardementen hloot,.dochjook
lingen met inheemsche troepen* hadden de werven, waar de schepen worden
plaats," waarbij éeri, Britsche' T Askari verzameld, de bases van waaruit zij ope
7
licht K werd, gewond. , Dé Britten maakten reeren,aan de kust van de.Noordzee en
k'rUgsgévangénéri. én brachtén verliézén de vooruitgeschoven posities in Franktoe. aan vijandelijke inheémschc eén- rijk
u
KëdenTBnUBSMHÉBBBBHBnHBI
Een duikboot is .een delicaat instrument eenmaal op zee zijn. duikbooten
formidabel door. hun bewapening maar
LEAHY HEEFT HET DRUK
op twee maanden varen moeten, zij drie
maanden in het dok, liggqn, voor. een
„V i,c h,y, .31 Jan. (Un. . Press). Het deel in de.vooruitgeschoven bases, en
protocolalre , program afwerend,
be- voor een deel in de thuishaven.
„L'.'e a h y de AmeriBOMMEN „THUISBRENGEN”
kaarischè ambassadeur te Vichy,'heden
verschillende, ministers, die hem later
Daarom Is het een verstandige polieênf tegenbezoek zullen brengen,; waardiplomatieke verplichtin- tiek om;de aanvallen tegen. het. onderna'
gen zal hebben vervuld en zich verder zèewapen voornamelijk op de bases te
volledig; aan zijn taak als ambassadeur richten. De aanvallen,van de.R.A.F.
varieerden natuurlijk, In Intensiteit.
zal kunnen wijden.
Maar ..de nachtraid op,Lorlerjt,op 27
December kan als een góed,.voorbeeld
DUITSCH HOSPITAAL IN ROME
dienen van het werk van Brltsche bom.

'

_

..

"

:

*

*

voortdurend toe".

'

■

,;

Dat is eindelijk een Duitsche verklaring die de Britsche rëgëeringfrilétj
gen zal spreken. Het ia onmogelijk medé
te deelen hoeveel duikbooten direct werden vernietigd, dat zullen wij paia'i na
den oorlog wëten7j|nHHß^ÉMßHH

WAAR HET OM GAAT

.

,

-

Het aantal gezonken; dülkbooten' \a
zeker reeds groot genoegfomTdezeïraldiH
te rechtvaardigen
doch'-uiteindelijk
De Brltsche bommenwerpers kozen gaati hetTnlétTêëniToml het\totTz 1 n ke na
een helderen, nacht uit en .vlogen, boven brengen\vanTdülkbootenßDêTultgebreldaM
de'haven van 7 uur 15 dés avonds toi v ernletlglng lvanj havens 1
middernacht. ledere piloot kon zijn scn houdt herstelllngswerkzaamh'edën
doelen, duidelijk' onderscheiden,
en aan deze schépen tegen, Ven'? belemmert'
ook het resultaat van zijn bommen bovendlenl tieU bo
Het
controlëërenMßMMßMJigMßßßßM
bij gedragen! totl hetfslaVlak naast; het droogdok ,van. Lorlent gen van *dé Brltsche; campagne tegen*
ligt bij voorbeeld 'één- smidse, die zeer hetTgevaarïdatT<lê]Brltsche |
schepen! op]
gemakkelijk ls geplaatst voor. het.doen denl oceaan) löopexulßHiißflMUM
van herstellingen, en ■ het" plaatsen van

1

*

;

tenlwetëns'.'.fdoch

mers. Ten opzichteTvanlhet aantal'door zelfs op dit oogenbllk nog niets'belee-

die

waren gemeerd. -De vliegtuigen kwamen een.voor een over, en lieten onafhankelijk van elkander hun. vernietigende lading vallen. Het rapport dat de
piloten mee naar huis brachten leest
als een lange en zakelijke,catalogus.
Branden en ontploffingen van verschillende kleuren werden waargenomen/allen. van verschillende hevigheid, ; doch
allen In de doelgebieden. Een ontploffing komt In,het rapport duidelijk uit:
deze verlichtte den .binnenkant van een
vliegtuig toen dit op een r hoogte van
elfduizend , voet over kwam. Een brand
viel op door helder vuur,; dat zonder
rook brandde, bij de-monding van de
Giróride. Het. vuur kon nóg op een afstand van vijftig mijlen; worden waargenomen.
De,., piloten waren er. zeker van dat
meerdere
brisantbommen op ;en
rcnd de onderzeeërs in het dok terecht
kwamen, en men gelooft .dat eens de
deuren van het dok zelf .werdén; getroffen, . . toen
een groot aantal vallende
bommen. Eén verpletterende; reeks ontploffingen bij den ingang van het dok

*

R o m e, 31 Jan. (Un. Press). Medegedeeld wordt, dat, een klein ,Dultsch
hospitaal voor gewonde Dultsche soldaten, die in Italië strijden) binnenkort
te Rome zal geopend worden. Het zal
staan onder de leiding van de Düitsché
luchtmacht]lnfltalië." Het personeel, de
yanFfaannemer#llalw»« rdeloós, aangeia
ff-willens
dektoren en,verpleegsters etc. zullen alzjen;hlfropopk;voprkomeii de door zijn bekl..heeft ook getuige ,Van ,Gendt'niet len Dultschers zijn ten getale vari ong3onderèeschlkten aangebrachte "aanne- „willens en wetens" beleedigd. Hij ziet veer zestig. Het hospitaal zal een dertig»

tendef

aan

onderzeeërs

.„

*

■

—

*

'

,

•

31 Jan.
\Op goede gronden méént mén te Londen te mogen-aanhemen' dat de systematische | aanvallen | van" de Royal Air
Forcc op de; Duitsche cnderzecbocfbascs
voor één góéd déél verantwoordelijk zijn
voor J
degTFècenten
val In' het! wekellj ksche géïniddélde aan

;

.Ook hier.is-het bewijs „van, de
heid dus voldoende geleverd, mede' door
de verklaringen van getuige Van Gendt.

niét wildé |WCTkënJfcVoorjéén
besteding t waü-volgens hem een wagonlading j papier! noodig en 34 stel
t«ekeningcnJMj|^B2HhjÉHßßÉßM

Beklaagdes Pleidooi

gouvernement,^watJtottonbillijkhe-

den tegénover °de aannemers«leidt".

terwijl
dit volgens de instructies niet mocht
omyverkeerdcl indrukken te Ivermijdcn )]betoogt] beklaagdeTdat [getuige
iVang Gendt 1 tërj terechtzitting/zelf
beweerdjheeft dat hij in het nauwe
JceursUjf j dein bepalingen niet kon en

beklaagdes zeer afkeurenswaardige
handelingJniêtïmag uitblijven,
Spr.lvordertg derhalve eenfgeld

•"

l

kanjp

>

Londen,

DUITES”

BELANG

;

—

DE „VERNIETIGENDE CON-

ALGEMEEN

EN

1

:

BEWIJSLEVERING

Britsche piloten hun rapporten hadden
uitgebracht,: kwam later.— en onafhankelijk hiervan
het rapport. uit het
door de Duitschers bezette gebied binnen, doch dezen informaties kunnen.weken onderweg zijn voor, zü door de

WINGCOMMANDER L.V. FRASER

■

redactëürj[vah| hetff3atavlaasch jf Niéuwsblad","terzake van smaadschrift tegen
■. Gendt.' aestuas'hoof divan het; l ë
irVan
(

door

tal bedden'krijgen.

•

.

|

!

jdfeglhëa^W.?,C?SK^iT^d{e:rTs, 5!lë

;

i

Batavia. ,mr.
in]h I a] U jtjefn.'lïettej hedënmorg en
de] behandellngTvoort^aHTde; zaak l tegen

ónderdeelen. Minstens, dertig zware
explosies werden in en. rond deze smidse geteld, enïde dokken zelf werden telkens en telkens getroffen. Nadat de

Telegrafische Correspondentie

:

„

|

®

goede naam niet opzettelijk
aangerand, m eer subsi-

:

;

krij-

Het Geheim van Blohm und Voss

deze eer en

zijn

diair geen smaadschrift is gepleegd
den blooten grond'dat bekl. in het
op
.
tuurlijk .CtU.tnTgiri'alnlogs a l i sjwor" algeméén belang gehandeld heeft, waarden opgevat, vrij .vertaald
met een bij, bovendien; ter terechtzitting volbeetje gezond verstand en niet al te doende is komen vast' te staan dat in
1
letterlijk.
het bizonder de geïncriminërde passages op'de waaiheid berusten.
11
Het j.woordje ,steeds';, moet hier ;na

Bewijslevering onnoodig

Vernietigingen onder het Duikbootwapen
aangericht

Kolossale

:

•

,

Ontlasting

Stukje beteekende

I Be ,M drinïtftënfsfottê laanïoplvrj]spraak dan wel ontslag van

1

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

wenHhlërrïSïß
<

««"tilIS

aan het Hoofdbestuur van de Christelijke Onderwijzers Vereeniging

Gemeente

en

Stadswacht

■

om,

\

'

"

richting{van(de stadswacht; heeft

B. en W. zijn van meening dat dit
verzoek dient te wordea ingewilligd om
deCweerbaarheld van Buitenzorg te verhoogen.
Zelfs 1heeft: het college aan den gemeenteraad In overweging gegeven om
behalve de garantie nog een bedrag van
ƒ 5.000 ter beschikking te stellen.
Het "voorstel van B. en W. zal in de
vergadering van 4 Februari a.s. in behandeling komen.
:

'

Aanwijzing

van hoofdwegen

In het gemeenteblad, ls bekend gemaakt welke wegen binnen de stadsgemeente als hoofdwegen dienen te

worden te aangemerktTttSßHHHßßN
Bij het

wegen

bekende kruispunt van hoofd-

Grooteweg en Bantammerweg
wordt de Grooteweg ten opzichte van
den anderen weg als hoofdweg be*

laMe?gfa]rjattert'
aloêifs o]i|rJ| (ajD'J
mevrouw
d

]

,

—
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"

-

Tt. Ncw-York •)
Tt. Batavia *)
Tt. Shanghai
Tt. Bombay
Tt. Hongkong
Tt. Singapore •)
Tt. Japan (Kobe)

Robot

Llando. 1
wielrijders. ;
10e. Bataljon Infanterie.

Voetbal

•'

•

.

.

*

-

•--

offi koersen.

•)

...

•*

"

■ 11.

België

—

„

36Vi

353/4 35%
37% .37%

36

;67%

8%
79%
64%

United; Alrcraft

»

Nederland

t

36y2

36%

Jull/Sept.
f.o.b. Jan.
■
Medium ■

:

24

DuJPontYdëJ Nemours

wrn.

April/Juni

36%

36% '36%

g 11
26%
-.26 %
82%" B Delmarktiwas {hedenTitil. ——j
19'/. UgnrißmnHmn

18%
62%
23%
.31%

Douglas: Aircraft

2 Runtukahu wrn.
3 Robot X.

37
37

;

«(9

slot
36%

—

Curtlss'. Wrlght

1 Manopo'X.
2 Mamahit wrn.
3 Wemur wrn.

W.

10%
8%
33%

81 %

Steel

Hudson Motor Car
••)

57

.

10%
8%
33%

-

.

-*,4%

4%
58

Cltics Service
Clties Service;(pref.)
Shell Union
Sócony Vacuum
Std. 01l of New; Jersey

y
öeihlehëm

nn^ï^^oJrMyjl^^

ffBIK
Maart lev..

31'Jan.

.

New-York

•

r

Mél?lèV.'

i

iuli-lev^

.

V

.

f

•

19.80.V .19.79

i9.65;

1955!
19-45
.19.42
19.35

19.64
119J4

-

30 Jan. 31 Jan.
Naar het A. N. P. uit Londen seint, ■■■nHHHMiM Sept.lcv.
.
19.41
heeft het Belgische elftal, dat Zaterdag Tt. New-York/Londen
4.031 i AW* October lev.
19.4;
,2.18
2.16
September lev.
ral spelen, de volgende samenstelling Tt. New/Parijs
:19.34' ,
Tt. New-York/Japan
23.48 23.48 BMwnMfMIPiVPMIWHfI
.
.
Kuwaert (Ostende).
De-markt was prijshoudend.
;
(Os;
Callier (Ostende) en Crlckellie
Bla.t a.vilia, . 1 Febr.jOff. noteerln-,
Kapokfabrikanten bijeen
gen- van de .N. I.,Rubberverecniglng op
*iui>ebüsser'.,(Herentha'.e>, Billlet (BrubasLs
halve'
t
géSl; aanvoerder )en Barthels"(Sainttkilogram;
;
Kapokcentrale opgericht
Marktprijs; om. 12.15.u. n.m. per nalf
Schuermans
Clerink (Salnttrond),
Donderdagochtend [hield fdé] Ned.-Ind. IfVBMHÉiSnHnnnBH
(Corteberg), *, Kinnen % (Kralhhenjfifdc Kapokfabrlkantenbond
8 lnshètfgabouw, Java Std. Crêpe
30% ct.
Rath (Racing) en Kennens (Beringen). 'der j Chlneeschegj handëlßverëëhlglrigflte
Java Std :Sheets;
31
ct.
llcentie-A
Semarang een vergadering ter besprc , lndicatie-noteerlngen
'per
De Nirom-uitzendingen klng
a>
30
ct.
kg.
lezen\wlj|ln
1 vanldël kapoksituatie,l
29%.
'f-1
J
De Nirom had op grondivan vroegere
Soe raba J a, 1; Febr. (Reuter).
telegrafische berichten de hoop gekoesHet eerste kwartaal van' het vörlgè
Sheets spot
31%', vraag!
terd fëèKï belangrjjkTdeel
kapokfabrikanten] teer
Jaariwailyoor/dë'[
, 30%".vraag
Crêpe.
'strijd\ Hollahd-Bèlglë 1 telknnneriTültzen- slecht. Export had vrij wel nietf plaats.
uli t[echter] heef tTzlj [ een j telgden.'fZoÖJJ
Het laatste kwartaal' gaf ;eenlge'opKOFFIE
grafische Jmededeellng uit Londen ont1939
levingfenTdêistocktvanidenJoogst;
vangen, dat de P.T.T.-dlenst in Engeko'nj gehec 1[worden \verkoch t/5 De J nieuwe
31 [Jan?
omstandigheden
land fdoorl onvoorziene f
letsj
betere]
Vólgens
prlj
oogst;
maak
tl
zen.\
Rio-kwallteit,
A,
nieuw
"contract
slot.
nlètfmlitaatliïrdenTdoorlhaarlbU(voor; schatting ft van\he t "departement
ter-'beschikking
pjaatfgehuurden zender
Economische^Zaken| ls ,de "productie ;CAMp»>nomlnaaï)?Wßi|MÉ^MpaHHß
30 Jan. 31 Jan;
!tèTstellen. Dat. is natuurlijk: een groote thans 15% meer. dan 'In 1939, dus rond December
,4.91
4.95
teleurstelling.
20.000
ton mëërJWM
v
' Deze. wordt echter verzacht door het
De markt«was: prijshoudend:
Na bespreking van de' aspecten var.
aanbod jvan |dc) B.' B.C.lvQOT|d>njj duur
van tweemaal vijftien nilnutenV den hetTnleuwëlJaar,'gafjdé]hecrjpjh o|a
B.a t;a'v;l!a; 1 Febr. Off.'noteerlhg
NlromTëënfzendër|af|tejstaan. Enlna- uit' Batavialeëniulteenzettlng ovêr de In-, LamporïgjRobUsta?|QMfflaHgÉHM*Bai
tuur ijk maakt de Nirom hiervan een voering van het „slngle-seller; systeem"
Oedaan' laatste laatste
enldeoprlchtlrilgtVan eênl kapokcentrale!
dankbaar]
Palenibang:
'
(Kofflefonds»
E.k.
Vanavond'om 22.25 uur zullen de Ni-, Spr.*rweea|opi
.vraag 'aanb.
31/1
1/2
rqm -zenders laa ngëslotenI zijnI op ] Lon- instelling met als voorbeeld de rljsthan- FebryMrt. •)
)]
21.25
21.25
HBIIiiIIIIIiIBÉIMMI
i rifflÉlMMfff
. toespraak van
.
cLen\voor de inleidende
ar-«. i- •;»!> S.k. Telok|
Beton*
i
oogeen
'door
bovendien
dat
ook
gevolgd
Het is
\ewenscht
Prins]Bërnhard,
getuigeverslag van den wedstrijd vojr de, producenten ln OostfJava!zich' bij !de
.
.
Febr./Mrt..
centrale aansluiten.
tiêhTduüflvknftlenl mlnutên?^BÉflPMil
nal mlddernachtüfdusTom [ één y H e t|y;o o r,Sit eïlltjö tgo plrji c,h•)
export 30% trlage.
uur, in den nacht van heden ,op morgen Tl ltriTgft&vy
c
rTa'l
zendtr deß.B.TC.r eén'résuméiiilt JvaH|fen we r dim et' al ge m een# s temSoe raba Ja, .1, Febr. (Reuter).
geheelen wedstrijd.l De)NlrömIzalfdltlop1zalfdltlop men aangenomen. 1
flefondaj héden jgesloten ;B|yoor| 2e
Kof
jiji itni i .iJyi
platen vastleggcnßen|morgeriochtenl
Een voorstel om de.prUzenjvantkapok handsche handel was.voor ! FebryMaart
om: 7.05 uur ,uitzenden. Een herhaling
Ingetrokken daarde- lev.;/ 23.87*JaË^MHBBHBH
volgt om
11.05 onmiddellijk na het zë* regeling'thans tot dê'cömpetëritiè van
meuws.
de centrale behoort.
GOUD
alsï, Het I aftredend bestuur van den bond
De gang van zaken zal dus zijn■
T o n d'é.'n,, 31 Jan.,Goudtnoteerde
werd in dezelfde samenstelling h'ërkövolgt:
■»
\ InfsUvwmU ri' pér! oz!' £' 8 J.O.
h,
heden
*en.'
Heden.avond
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.iSpEVOHE
bedrUfsmld»,•
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26.6

...

kassiers en daggeldleeningen,
Nederl., Indisch Schatkist-

Kas,

J07531.81

Beschikbare
delen

/

40.090.000

-

Deposito's,op >termen
26.632.046.88
r i Crediteuren V .IMW»' 164.269.180.12
papier
3M83jM.000.000.Wissels; : .
31670.658.31 .Kassiers en genomen dagBankiers ln binnen-; enlMMMM'geklleenlngen
612.675.75
buitenland
.67 Overloopende posten en
3.458.643,49 *
Effecten en syndicaten
3.067.154.75
resultaten
Prolongatlen i en
.*
,
;
. .
ten tegen effecten
6.073.587.55'
Debiteuren:
V
39878.859.79
Deelnemingenï (inclusief
;
i
Vl^
"

,
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digen en toepassen, dat een leder
en alles dat zich niet met die stelsels veréenlgt, moet worden vernietigd.

•a. den oorlog te staken,
o. de bezette landen vrij te geven,
Eerst als U dit gedaan krijgt, kunnen
c. te herstellen wat zy in die
er aan denken èn de Dultschers èn de
wij
landen
hebben vernietigd en
Italianen weder een plaats ln ons hart
ln

te ruimen.

d. in eigen land het
nationaal soclaLaat ons allen hopen, dat bovengeUsme en fascisme uit te roeien,
noemde
vier wenschen spoedig in verf elsels welke ln zich de
kiemen vulling mogen gaan.
en verdert dra 2en, omdat kbeide landen het principe
hu'.,

EEN

GOED NEDERLANDER.

Donderdagmiddag J.l. omstreeks vijf
uur kwam een Chineesche familie op
bezoek bij landgenoo'.en ln de desa
Ratoedjaja
nabij Depok. Na eenlgs
Abonné's van het
oogenbllkken moest het dochtertje van
het bezoek, een meisje van omstreeks
NIEUWSBLAD
8 Jaar, zich even verwijderen. Toen het
te Buitenzorg gelleven «ch voor
kind na een half uur nog niet terug
was. ging men op onderzoek uit. In dc
wel
voorbij "het huis stroomende. kali werd
ongeregeld ontvangen van de
het lijkje drijvende gevonden. 200 meter
krant te wenden tot den Agent
verder dan de plek, waarheen de ondeh Heer
gelukkige zich begeven had. ,Dr. Wuller,
uit Depok heeft nog gerulmen tijd gepoogd de levensgeesten op te wekker.,
doch helaas zonder gunstig gevolg.
Laan van der WUck 3 (boek Parkwegl
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Handelsondern. 1.175.000—
Div. cultuurond.
11.328.448.26
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Oeneral Motors

De uitgaven over het Jaar *1940 waren
/ 14.000 geraamdJlDèjtwerkelijke uitgaven zijn echter tot ƒ 18.000 opgeloopen. De oorzaken, die tot deze begrootlngsoverschrljdlng hebben; geleld
zijn
o. a.
wegenvert>eterlng en -onderhoud
en de vennootschapsbelasting ad / 1050.
De uitgaven over : het jaar 1941 zijn geover staat echter een te verwachten raamd op ƒ 16.000. Verschillende verontvangst wegens verkoop van
voor- beteringen aan wegen en gebouwen
keursrechten aan de N. V. Volkshuisves- staan nog op het programma.
ting van ƒ 87.600.
Gedurende de periode Juli 1938-Junl
De J. P. Coenweg zal verder naar het 1940 heeft de steenbakkerij netto ƒ 1.600
Noorden worden doorgetrokken.
opgebracht. Dit bedrijf werkt op volle
De gemeenteraad zal ook de indeeling kracht en de producten vinden geregeld
der perceelen in verschillende prijsklas- afzet.
sen moeten vaststellen. B. en W. hebDe passer ls gedurende: het' afgelooben thans een algeheele herziening der pen Jaar wederom uitgebreid?entfeen
prijsklassen en Indeeling der perceelen bron
van steeds groote.re Inkomsten.
in die prijsklassen In studie, en voor- Aan het passërper'soneel r is een extrauitloopende op de behandeling van de belooning toegekend.
terzake door den directeur van GemeenHet Bestuur werd ln zijn geheel her:
tewerken
en het hoofd der afdeellng kozen.
Financiën uitgebrachte adviezen, heeft
22.20 uur : Aankondiging. van de opVerder gaf de President een overhet college den raad voorgesteld de aan zicht van de wegenverbetering en ver- stelling der spelersTdoqrJjdeïNirom.,
de N. V. Volkshuisvesting uit te geven duidelijkte aan zijn gehoor de bepalinPrins Bern22.25 uur: Toespraak
1
perceelen in te deelen in de 6e en 7e gen van de bouwverordening.
klasse en daarvoor als eenheidsprijs per
Des avonds om half elf werd de bij22.30 uur : Tien minuten'reportage
m' vast te stejlen een bedrag van res- eenkomst gesloten. Het geheel had een van de eerste helft van den wedstrijd.
'^
pect. ƒ 2.— en ƒ 1.50 (de thans geldende kalm verloop en er was geen oppositie. ■lP'aa4HHÉMPI^MÉPB^BPlll lM,ll^H^P^,Ma<l9 aaßaari
uur:
07.05
en
11.05
Morgenochtend
prijzen
zijn thans respect, ƒ 1.80 en
Kort résumé van het verloop van di
ƒ 1.42'.
Meisje verdronken
geheele matcb. .jnAHgËfMS

1 1

opgezweept tot een haat, die het verstand'benevelt, de blik, verduistert, het
concentratievermogen verlamt en da
geestelijke weerbaarheid van ons volk
ondermijnt.
De haat, die het huldig Dultsch regiem
thans oproept, verscherpt echter zoowel ons verstand als onze blik, omdat
wij thans eindelijk onderkennen met
wat voor tuig wij te maken hebben. Door
dit duivelsch kwaad ln te zien, wordt
onze geestelijke weerbaarheid echter
juist verhoogd en wordt ons concentratievermogen om dit kwaad met alle
ons ten dienste staande middelen te
vernietigen, versterkt.
Ook wekt zij
zooals Uw vereeniglr.g
blijkbaar wel vreest
geen onrust en
onze
(Inzonderverwarring, waardoor
heid geestelijke) paraatheid naar alle
zijden wordt ondergraven.
Integendeel ; juist doordat de pers
ons de berichtgeving over de misdadige
handelingen der Dultschers niet ontncudt, zullen wij in toenemende mate
ongeacht ras, rang, stand of geloof
schouder aan schouder staan ln onzen
strijd tegen de Dultschers en hun aanhang.
Alles bij elkaar genomen, zoude U beter gedaan hebben als U lnstede van een
open brief aan den Landvoogd te schrijven, een praat-beurt aan de Nlrom had
gevraagd en aan Hitier en Mussollnl
vla de radio had verzocht:

I'Nangoij wrn. •)
2 Wangkij wrn.

'

keurd.

31 Jan.

103% 103V»

U. ' S." Stèèl /
in December*j.l.igêhoudënl
mens. De prijzen werden met een toe- 'Anaconda Copper
passelijk woord uitgereikt door overste Kennecobt Copper
Internat. Nlckel
Hamming/ als wnd plaatselijk Commandant.
Southern Pacific
Union, Pacific
V
De uitslagen zijn als volgt:
Chrysler Corp.

*

Jonathans, de

30 Jan.
Tr.,

tournoói IronndeTeènlgoed fslótVvanTdê Republiek Steel

"

bijeenkomst met gebed. Daarna werd
een bijbellezing j gehoudenTMßHNH
De notulen van de vorige jaarvergadering werden voorgelezen en goedge-

Inv.'

(Reuter-Eastern-Aneta)

;

Jot

President,*fde|heerj'J.\C.

r)

'

'

<

?

tisch tusschen de beide „infanterie"werd fel en
korpsen. Menige party
'sportief gestreden, hetgeen vooral tot
uitdrukking kwam ln de klasse équipe
geweer, waarin inf. X winnaar werd
mét een verschil van 1 partij en 1
treffer.
Van de .17 uitgeloofde' prijzen werden
er 8 gehaald door inf. X, 6 door de
Wielrijdersjenylfdoorjdei Cavalerie. pit

dc laatste plaats bezette zaal
In de
van het K. J. 0.-gebouw werd gisteren- Sabel B.
avond door den K. S. B. een Oranjeavond gehouden, welke een groot succes
genoemd mag worden.
.'
geopend
werd
door
den
De
avond
voorzitter van den K. S. 8.,. dén! héér Oeweer A.
Baars,
die
de aanwezigen welkom
bijzonder
de autoriteiten
heette, In het
met hunne dames, t. w.'resident en me* Oeweer B.
vröuwiv a'njß oss e n.nregentfënTraden

„

e ute

Hét|msTdaiTëenlstrijd f pracj'

'deï

Oranje-avond Sabel A.

1
:

i i ■

?

Door de uitbreiding van het garnizoen is een tekort aan hulzen ontstaani
waarin de N. V. Volkshuisvesting denkt
te voorzien door een aantal woningen
te bouwen. Hiervoor! isfechter noodig
dat tot verdere openlegging van Kedoeng Halang wordt overgegaan,
B. en W. hebben den raad voorgesteld
een" nieuw wegen-en rooilijnplan voor
de streek ten Noorden van den Koninginneweg vast te stellen. Met het aanleggen van die wegen zal een bedrag van
circa ƒ, 27.000 gemoeid zijn. Hiertegen-

korpsen',waren het 10e, Bataljon Infan;
terie, de Wielrijders en "deCavalerie ;
van de'cavalerie bereikte slechts 1 man

aan?

■

—

•

aanleiding van ons, in het
avondblad van Woensdag 29 Januari'op-*
genomen bericht betreffende f een)
rijding tusschen de auto's, van] mevrATh:
geb. W. M. en van' dr. ■ O.'
nog mededeelen; dat de politie" nog een
nader onderzoek {heeft] ingesteld |en; dat
niet als vaststaand mag worden aangenomen, dat mevr. Th. de schuld aan
het ongeval zou dragen. De landrechter
zal dit t. g.'t. hebben uit te zoeken.

±

—

Op" 28, 29 en 30 Januari hebben ln de
Söcietelt aan den Sipaijersweg Rubber Plant..
te Weltevreden^de ? garnlzoens-schermf War Loan
3%
wedstrijden. plaats \ gehad. Deelnemende

Naar

H l l
burgemeester en
e£ntdiyjMBBBHIiBBB
a|
bTrJ
Spr. zette uiteen dat de opzet van dezen avond niet was een feestelijke viering
van den verjaardag van Prinses Beatrix,
maar een bijeenkomst waarin allen
uiting konden geven aan hun gevoelens
van trouw en aanhankelijkheid aan ons
Vorstenhuis,
Nadat het le en 6e couplet van het
Wilhelmus waren gezongen; sprak Ir.
W. Z'wart, lid van den Volksraad, een
rede uit.
Verder werd de avond gevuld met een
gevarieerd progamma, waarvan.de vertoonlng|van ecnige Oranje-films wel
het meest in den smaak vielsAfgedraaid
wérden de film van het huwelijk van" de
Prinses, van de huwelijksreis in Polen
en van de feesten ter eere van de geboorte van Prinses lrenëjH|HHHH
In zijn slotwoord'zegde de heer Baars
allen, die' tot het welslagen Vvan den
avond hadden" medegewerkt,- dank,'
waarna geëindigd werd met het zingen
Vanlhet 6e couplet van het Wilhelmus
enjhetffcod [save the] KIng^HHHBMI

(R

'

Aanrijding

schouwd. IKK
Verder zijn ten aanzien van de daarop uitkomende zijwegen als hoofdwegen
aangemerkt: de Parkweg, Laan van der
Wljck, Hospltaalweg Boebpelak, Tjlkeumeuh, Tjllendek, Gasfabrlekweg, TJiwarlnglnlaan, Bondongan.
Depok
hoofdweg
Voorts ls de Parkweg
t.o.'v.
Gasfabrlekweg en Hospltaalweg,"
Jaarvergadering der Gemeente
TJI- hoofdweg t.'o. v. Tjllendek' en
Gasfabrlekweg ƒ hoofdGasfabrlekweg,
Donderdagmiddag om 5 uur hield de
weg t. o. v. Tjiwarlnglnlaan en BoeboeGemeente Depok
haar jaarlijksche
lak hoofdweg t.o. v. Tjiwarlnglnlaan.
vergadering van deelgerechtigdénj[Ors
dér. flinke belangstelling, er waren 130
Stadsuitbreiding deeigerechtigden opgekomen, opende de

?

Garnizoens-Schermwedstrijden

■

van haat meer zijn.
In de tweede plaats Uw openlijke getuigenis van afschuw;en verontwaardiging over de verraderlijke Duitsche
overval, waardoor op gruwelijke wijze
de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden ls geschonden, de
rechten van het'Huis van Oranje-Nassau zijn aangetast en'lnbreuk ls gemaakt op de rechten'der Nederland*
sche natie. Deze getuigenis zal Inderdaad door alle goede Nederlanders

worden onderschrevënXnSarJ.waaroin
slechts Uw afschuw en verontwaardiging geuit over het lot; dat Holland en
Wel.'t
ons Vorstenhuis is overkomen
dan de vertrapping van de andere landen en andere Vorstenhuizen Uw afschuw en verontwaardiging niet op ?
Dat kunnen wij van U als Christelijke
Vereeniglng niet gelooven. Maar waarom .maakt U dan van alle gruwelijke
misdaden van dit Dultsch regiem ook
al heeft dit
jegens het Joodsche volk
volk dan ook sinds eeuwen geen vadergeen melland ;en geen Vorstenhuis
ding
Was U misschien bevreesd dat,
als U zulks wel had gedaan, .U haatzaaien ln de schoenen zou worden geschoven en daardoor de strekking van
Uw open brief was verzwakt
Uw goed recht ls het standpunt ln te
nemei.,
dat onze samenleving wordt

het
zich

gemeentebestuur verzocht of het
garant wil stellen voor, een bedrag van
ten hoogste ƒ. 15.000 aan particuliere
bijdragen. Indien de ; giften dus minder
dan dat bedrag zouden bedragen, zal de
Gemeente het ontbrekende moeten bij-

taliteit te krljgeH?Jãjnp9E
Als deze mentaliteit zich ten goede
keert, dan zullen er ook geen gevoelens

,

[

Het moet vooral U als onderwijzers
uit de, geschiedenis bekend zijn hoe de
Dultschers gehandeld hebben in den
PraHSch-Dultschen: oorlog en nog niet
zoo lang geleden in den wereldoorlog.
Dat toen de: handelingen der Dultschers
niet die gevoelens hebben wakker geroepen, welke thans opkomen bij de
overheerschte volkeren, dat hadden de
Dultschers alleen te danken aan het
toen vrijwel algemeen heerschende getoch heusch nog zoo] kwaad
loof,
niet,waren ; gelukkig dat ons thans de
oogen geopend zijn. Dit alles weder ln
de gedachte oproepen, heeft niet de
bedoeling om oude koeien uit de sloot
te halen of om haat te zaaien, doch
dient slechts om zoo noodig een juist
Inzicht in-de misdadige Duitsche men-

Producten-markten

Beurs te Londen

%

'

begrootingsvergadering
de
Tijdens
In een.N.B.na het slot van Uw in
het Eerste blad van "het Batavlaasch van den gemeenteraad deelde de burNieuwsblad van Vrijdag 31 JanuariJJ. gemeester reeds mede, dat een evenfii opgenomen „Open brief" aan den Gou- tueel[verzoekTvan de Stadswacht
van Nederlandsch- nancieelen steun bij het dagelijksch
tot opschrift draagt „Tegen bestuur van de gemeente een willig oor
de haatcampagne" wordt verzocht zou vinden.
adhesie-betuigingen te zenden aan .den
Thans heeft het gemeentebestuur een
eersten onderteekenaar d.i. den Voor- zoodanig
ontvangen
]
.
tltter van Uwe Vereeniglng.
lege van B.' en W. heeft den Raad voorMet een tegen-argumentatie komt gesteld, dc Stadswacht'in tweeërlei opmen dus bij Uwe vereeniglng niet te- zicht tegemoet te komen.
recht öf zij is misschien in Uw oogen
Blijkens den aanbiedingsbrief van dit
van geenerlel waarde.
voorstel zal het oprichten van een
Om deze reden blijft ons die het met Stadswacht ter sterkte van een comde strekking van Uw open briefjniet pagnie a 3 secties (waarvan één. gemoeens zijn, geen anderen weg.open dan toriseerd)
een bedrag van f 35.000 k
in dit dagblad een ingezonden;artikel f 50.000 vergen. Deze som zal moeten
te plegen !n de hoop,: dpl ook dit artikel word erf! bijeengebracht door iïiiduel j Van
onder de oogen van den Landvoogd vrijwillige, bijdragen van bedrijven/ Instellingen en particulieren, terwijl het
opmerking
de
eerste
Uw
plaats
In
tekort zal worden bijgepast doör het
over de haatpolemieken in een deel van centraal comité voor de stads- en landde Indische pers,' welke in het slot van wachten.
Uw open brief als volksvergiftiging
Met het bijeenbrengen van dit bedrag
wordt gewraakt: Uw vereeniglng keert zal uiteraard eenigen tijd gemoeid zijn
hier echterldéTröllénfom. Als erheen]
tn het zou. te betreuren zijn indien de
stantle is die gevoelens van haat op- verdere voorbereidingen zoudenlmoeten
roept en aanwakkert,
dan Is het wachten tot alles in'kannen en kruiken
het nationaal-socialistisch regiem in is.
Dultschland. Zooals de Dultsche menZoodra de zekerheid : bestaat dat over
taliteit zich thans openbaart, is haar
kan worden beschikt; kan met
elk elementair begrip van menschen- ƒ 15.000
van de stadswacht wororganisatie
liéfdè] laat; staan van Christelijke naas- de
den begonnen. Het comité voor de optenliefde tèn eenemale vreemd.
,

Schermen

I

Buitenzorg

Handel en Nijverheid

Sport en Spel

De schietvereeniglng. ..Buitenzorg'',
die in 1927 werd opgericht maar na een
periode van bloei vele jaren sluimerde,
werd in Juni 1940 door dr., van der Goot
e.a. tot nieuw leven gewekt. Terstond
•
trad een . groot aantal leden toe.
waren .de' schietdagen
Aanvankelijk
Zaterdagmiddag (en' Zon-'
dagmorgen'om de 14 dagen? Het is thans
aan het bestuur mogen gelukken om
met
ingang van deze maand iëde'rën
Zondagmorgen de baan van B—ll uur
ter beschikking tè krijgen.
Teneinde de oefengelegenheid nog t3
vergrooten zijn thansjplanherjlnjvoorbereit'Jng om naast de bestaande" schietbaan op Tanah]SarealfTênfoweedelbaan
te openen. Nieuwe leden;kunnen zier.
anmelden bij mej. dr. B. Polak, Schenk
de Jongweg 10.

I

Open Brief

Schietvereeniging „Buitenzorg”

•

Uit de Provincie

ONS:

TWEEDE BiïAD

1 Februari

Zate

van

!

MEN SCHRIJFT

CATAMAASCn NIEUWSBLAD

i

;

.^l^.'.
'

;*323
-

.

i

v

;

ƒ

.r •

504.803.548.24

aangetoonde. bedrijfsmiddelen i beschikt \de maatschappij*
stillle reserves,. gevormd door<de f afschrijving tot op / l.
van- ver«

—

-■*

1941

BAtaVËO^-NffiWSftCfl)^>an;Zaea

TWEEDE BLAD

-

SUIKER

Het Goede Voorbeeld van Escompto

Contract-4.

SI De >marlet jwasrprllshoudênd.*iw.iiM

SM Sjoje' affiaÏÏfjfollß Fe

Het

Reuter)?

Nivas verkocht ,voorj|consumptie
2.0351 tonlsupTfent 163i[ton]
export 1.467 ton sup.
&ggg
In de 2e hand'was de rioteerlng voor

Deviezeninstituut Aandeelen welke in
Nederlandsche Guldens luiden

'

De

1

Waar blijven

PEPER

[Zwarte

'.

1

:,.'

1

'
'

v

'•

31 Jan.

aanb. aanb.

\

Spot lev.

5%
aanb

v

5%

*

a nb
*

"

.

(De

•

van 27;• en 30 'Jan:

noteeringen-

:

waren
onveranderd;
traago).

r,

schrijft

Het voornaamste
gebeuren op effectengebied gedurende de afgeloopen weelt
,1( t vrijgeven voor den handel van een zestig-tal
aandeelen. Het heeft .weliswaar bijna Ze S weken moeten
duren aleer het zoover was, maar tenslotte is het er dan toch
:

wa^lSlt

eekome^ößK

ver-

telegram

■

Unze financiccle medewerker

'

Ten zeerste zijn ,wij verheugd, dat de het juridisch. en technisch, aspect der
New -Y o r.k, 31 Jan. betreffende
autoriteit blijkbaar .j het kwestie; tot ï- richtsnoer heeft genomen.
30 Jan; 31 Jan. standpunt]inneemt,' dat éls er. fondsen Mitsdlen\valt)ult T de vrijgeving van r deze
voor den handel worden vrijgegeven, aandeelen'op zich 'zelf [ geenTenkele,
4.33
•Maar.
4.13
dit - zoodanig geschiedt, dat alle;,verdere clusle te trekken ten" aanzien van hunne
4.29
Mei
4.19
belemmeringen
worden opgeheven. Dit belangen bij bezet gebied." Het wordt geJuli-4.37 J
4.27
geval geweest met de heeljaanjde beurs overgelaten'mogelijke
Is
eerst
het
• '
genoteerde obligaties en thans aan deze aandeelen verbonden „verborhier
I
Bat a v l.a.j-l Febr. Off. noteering
eveneens" "met' de vrijgeving van deze gen gebreken'jJopltelsporênlenfzoo;Hpovan jde Handelsvereniging te 12 uur
i
aandeelen.
dig in de koerszetting te verdisconteeren?
gistermiddag.
vf
■

>

-

JPSBPHff

■

-

-

V.

■

.

:

*
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E.k. Batavia:

E.k. Telok

_

—

_

:

—

FebryMaart

—

Febr ./April

—

V——

•.

Mei/Juli

—

Februari

—

7.65.
7.65

7.90

7.65

7.75
7.90

7.75

B.—

7.—

.7.50;

.

20PAhy/ftrtMMgllßiai 20.—

20.50
20.50

-

;

.

.

I

s

,Lo n d e.n, .31 Jan.

Cash

30 Jan.
31 Jan:
vraag aanb. vraag aanö.
256
256V2 256 256%

l

.

,

,

-

258

257& 257«/ 2

3-maands-lev.

■

.

paniekkoersen

gaan plaatsvinden,' het instituut
zeker J niét 1zal |nalatenKvan j hare"
bevoegdheden' gebruik te maken en
waar noodig'regelend op te treden.

Alleen hopen wij dan van harte, dat

te?dürenl alvorens I eventueel | genomen

8.0 m b a y, 31 Jan.

■

tot

vreesverkoopen

hetTnléttweer] 8 Yöf Ï9 J maandenj behoeft

ZILVER
'

mochten zijn, mogen bedenken, dat
mëtydeze Rvrljgevlng hetfderiexeninstituut geen enkel; "recht uit handen geeft. Aan de hand van de
betreffende ordonnantie blijft. het
instituut gemachtigd zoo noodig
/weder} inf te g grijpen Ten 1! hetzij [den
handel (weder tijdelijk;te "verbieden?
hetzij deze te binden aan minimum[<

..

.

onze. In onze vorige
artikelen hebben wij, onze inzichten
hieromtrent HitvoerigMnaarlvorên"

koersen.Tt|WUJUjn 1cnahl overtuigd;
fdat j mochten êr Jopl grooteischaal

TIN

.:

[#
strookt met de

hëtf metldezcl'opTatting|niet [eens

_

.

Betong

Fefcruari

.

pS-\Wij 1behoeven hier]niet tcjvermei-

gebracht en toegelicht. Degenen die

FebryMaart

•„

•

.

Spot:

maatregelen'.weder i worden ingetrokken'

Het' instituut)kan[danTln ruime

profiteeren

van

de

mate
thans bpgedane

Cash-

1

'

-

■

•

Verr. 5 21 »Febr.

;

;

•

■BKBefmarkt

■

;gs^gm

•

■
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i
g

'

...

.

fhet

KATOEN

■

N e.w ->Y o r k,

31 Jan.

30 Jan.

31 Jan.
10.39 .

Maart-versch.
De

'markt! was

10.35

prijshoudend.

TARWE

„GROOTE” FONDSEN

Een.

fonds

als

Koninklijke Olie,
Factorij ,f Amsterdam

Rubber} heeftfa II e e njmeer] beteekenis
voor"7derflbeurshandel dan; tienfof | twintig yan.de thar.s vrijgelaten, aandeelen
tezamen., Alle „groote" fondsen, met
uitzondering . misschien • van. aandieelen
Nederlaridsch Indische Escompto «Mij,
ori tbreken jno? op het appèl, evenals alle
voor den Indlschen handel zoo belangrijke Amerikanen?HHHÉMM|nfel
■

•

31 Jan
30 Jan. 31 Jan

C h i c a g o,
"

MeNvcrschTIBMOHMMB» 82%j182 lA
De markt was • prijshoudend.

,

MAIS

Alvorens er weder sprake kan zijn

Chlcago,

31 Jan.

30 Jan. 31 Jan.
61 V/

a-MpBU^

Mei-versch. ;
De markt was prijshoudend.

TAPIOCA

Witte Muntok, fob. Banka
Januari
T n'n Vr»hr

:

vant eenXvolledigen 1 vrijen (effecten?!
handel,' moeten eerst de bezwaren

zijn aan de
vrijjeving ) vanfdeze] groote [en
naams! e groepen wordenuit den weg
geruimd.^ Als l wij de< gevoelens boeten weergeven
van de beurs ten
van,
thans'
plaatsgevonaanzien;
de
den hebbende vrijgeving van fondsen meenen wij dit ongeveer, te doen

met Tdëgwoorden!: jiètnl heel i kléin

beet je,tevreden, maar nog bij lange
nslnletlnldaanTHHMÉflMj

De aandeden, die thans vrijgegeven
zUnfnader] bekijkend.'lsT ërJ één'ding fdat
*4Lrfo|nfd|e}nfa 3l f JanHßeuter's prijs- direct opvalt. En wel dit," dat alle
index., voor; producteni binnen* het Ver- maatschappijen'V'ieri aandeelen, hierbij
ïenigd'Koninkrijk .(basis 18 Sept. 1931 betrokkeni zijn! ree d s v ó ó r -1 0
M[ëllg]
l
lOOJlwwïvoor
i?
eng tevens gdat a 1 1 fè
ev
es
t
g
Ig
dfr
■■■* '<:■ .■ 1
zoodanige aandeelen voor den handel zijn
Heden
179.5
--Qistereo;.-.
179.5
PRODUCTEN-INDEX LONDEN

_,

>

I^l

•-■■■.

;

■.

-

,

Vier. 1,

geleden.

53 ,Weken" geleden

'180.2
170.9

bij de beoordééllngiWelke

aandeelèïvkori?
den worden^vrljgeêeyen^niet'heeft] laten

lelden dooridêlvraaglcifj het] betreffende
bedrijf'al dan niet betrokken!is]bij
zet TgebledfënXdaardooFrwelllcht in cene
Raad- van Justitie té S o e r a- Situatie]is gekomenTdlëfhetlzeerimóéllUk
125/1\ NaltfjAwJ zou!kunnen 1 maken om voor het betrefBek, ,in. leven. td.' vervangend' notaris. te fendësaandeel .een . redelijke koersbasls
■ Soerabaia?||ißßÉHSHÜHMnßUßl te vinden, doch dat het'lnstituut meer
FAILLISSEMENTEN

•

'

Relatieve [vochin

23.8

7 uur
12 uur

%

92

75
29.0
Boven Noord China heeft zich' een drukdaling ingezet,! terwijl boven het verdere
gedeelte van; het waarnemingsgebied de
«

zijn. De
barometerstijgingen
druk is thans i overal" hoog,' hoewel de kern
van ; het hoogedrukgebied een lagere druk
aanwijst ten opzichte van gisteren.
B o.v ein\winn]d e n. Westmoessonwinden heerschen. boven den geheelen
Archipel: matig > tot krachtig - boven' Java;
Madoera,' de KI. Soenda Eil., Zuid Celebes
en de Molukken, 4 matig boven Zuid| Sumatra en Borneo; verder zwak.
Ner,York,l3l ;Jan. (Reuter). Wallopgemaakt
te
Verwachting
street opende stil en prijshoudend.
11 uur.
De markt sloot onregelmatig. De
Java, Madoera, de Westelijke en Middelste KI. Soendag Eil.; Midden Suxnatra,
omzet bedroeg 470.000'hares.
Zuid
Zuid ; Sumatra langs de
Bornco,' Zuid Celebes en de Molufcken buiig
DOW AND JONES
weer Hst i overige gedeelte v vsn "t Nsd. t Xndlé
plaatselijke buien.
-

,

*

.

r

Wij .weten wel dat b.v. voor Levensverzekering Maatschappijen, die
als regel hunne premiereserves hebben berekend op basis , van eene
.

jaarlijkschc rentèvan 3

*

:

het

*

.

momenteele rendement van dit papier niet , bister aantrekkelijk is,
doch aangezien dit het eenigepapier
is, dat .in eenigszins omvangrijke
mate in Indië aanwezig is, zullen zij
te eeniger tijd toch tot aankoop
daarvan moeten overgaan, en dan
vragen
wy 'ons af oT zij dit dan
maar niet beter thans doen, dan
te zijner tijd wellicht aanzienlijk
meer ervoor te moeten betalen.

datum

indus- Sporen Utilities Omzet
vvr:"| -v;"•
in duitrials
• Ciï.
zenden
.fê'WZ.
128.34
29.48
20.27
470
128.52
29.48
20.35 . 410
128.96
29.65
20.48
220

23'1
24/1
25/1
27/1
28/1
29/1
30/1

129.03

128.60

126.00
124.05
124.13

31/1

29.67
29.48
28.72
28.17

20.33
20.24
19.94

«

1

■'

—samm

-

«■

28.25

19.55

Dit staridpüntTvan] hetlDcvlezenlnstltuut
Julchenjwij j ten] zeerste]toe en is geheel
identiek met het steeds door ons beplëltellDlt I neemtfëchterjnlêttwég.idat
déze]taak] vanydëj beura 1ten} zeérste tVer-

Batavia

470

19.53

WEEKOVERZICHT 25 TOT 30

780

470
In dit verband zij mede weder de aandacht gevestigd op de i laatste' weekbalans van de Javasche Bank, die met een
GROOTHANDELSPRIJZEN EXPORTbedrag van meer dan d r l e h o n
PRODUCTEN
der.dfcnTéé n mlllloen guldje.n uit hoofde van saldi van derden,
gemakkelijktfzouiwordenTl
(Volgens Centraal Kantoor voor .de
een} nieuw hoogterecord bereikte. 4 %
treffende maatschappijen.'hierbij hunne p[e,m*B*e n t e 1 e e n ln'g en bleven Statistiek).
medewerking zouden willen verleenen. over.de geheele linie tot 101% gevraagd,
zonder verkoopers beneden 102 %„ 4 %
Indexcijfers, gewogen met uitvoerVOORBEELD VAN ESCOMPTO
pandbrieven Nederlandsch hoeveelhedenin" 1935 (1929
100).
Indische Hypotheekbani:
(voorl. cijfers)
werden tot 100i/2 % verhandeld, eene 0.1.
39,7
'36
Sept.
18
Nov.
23
. Een, prachtig voorbeeld in dezen
Nov. '40 51,8
iete te lage noteering voor dit mooie
63,5
reeds
NederMrt.
'37
25
Nov.
30
Nov.
'40 52,4
gegeven door dé
werd
papier.
Mrt. '38 40,7 2 Dec.— 7 Dec;-'4O 52,7
landsch Indische pscompjto MaatSept. '38 44,5 9 Dec.
14 Dec. '40 53.0
schappij. Deze bankinstelling publiAANDEELEN
Aug. '39 47,9 16 Dec.
ceerde nl. aan den vooravond van den
21 Dèc. '40 52,6
Nov. '39 56,8 23 Dec. —28'Dec. '40 52,7
dag, waarop ' hare "aandeelen weder
4 Jan. '41 52,8
voor Jhetl eerst officieel verhandeld
Van de aandeelenmarkt, die deze wctk Juli '40 45,7 30 Dec.
in'de'dagbladen
48,8
'40
6
Sept.
haJan.
'41 —11 Jan. '41 52,8
zouden worden.
slechts 2 dagen „meedeed" valt in het
51,9
Nov.
'40
13
Jan.
'41 —18 Jan. .'4l 52,5
re iverkortë] balans'per] 31; December
algemeen te : zeggen, dat zij stil doch
52,7
'40
20
25 Jan. '41 52,0
jI-> vergezeld van eene verklaring
Dec.
Jan.
'41
zeer vast was. Er viel geen enkel spoor
omtrent hare belangen bij bezet gevan wantrouwen of, onrust ite ontdekuêd.MnHÉÉMfl ken. Trouwens dit werd ook door nieMIJNBOUWRAPPORTEN
mand -verwacht. Men kan zelfs zeggen,
De directie der Maatschappij verdient dat de markt precies reageerde conform
van
deze publicatie de de door de diverse overzichtschrijvers
tengevolge
Gedurende de maand December 1940
grootst mogelijke appreciatie'zoowel(vaH gewekte verwachtingen. Wanneer wij werden te Lebong Dönok 7900 metrieke
hêtj beleggend publlekTals^vanTden!
dan ook zeggen, dat de markt stil was, tonnen erts vermalen' van t gemiddeld
del. Dit oplichten' van den sluler werkte bedoelen wij daarmede ( uitsluitend het 3,57 gram goud per ton en 20,2 gram
zeer verhelderend, met. het gevolg dat kantal itot stand gekomen affaires, en zilver per ton.
nft niemand meer bevreesd is uit, hoof; niet de.vraag voor goede aandeelen. Wat
de van; mogelijke „verborgen gebreken" ditjlaatste betreft zou men de markt
Behandeld werden 2970 metrieke tonaandeelen Escoropto. in v zij n | portffeuilr.
nen
zand . en
slik.
zeer..»levendig kunnen noemen.
Ie te houden of,te. nemen. Werden aan- Maar (Zij «souffreert aan, hetzelfde
verdeelen Escompto zeer,kort f geleden, naar schijnsel als de Obllgatiemarkt van
Geëxtraheerd werden. 25456{ grammen
wy
onderhands jnog]
goud
en_ 136991 grammen, zilver, terwijl
eenige weken ; geleden, toen deze' voor
ge veer 65% verhandeld, na twee dagen 3% , Indië ongeveer 90;
bijproducten
uit.
werd verkregen 1011
noteerde
veel
nóteering .werden zij' tér,beur- vraag maar geen bijkomend'
of f
grammen
goud
en
79242 grammen zilaanbod.
ze grif gekocht;tegen 79% en werd na- Evenals thans voor
ver,
gezamenlijke
totaal'ter
waarde
in
/de goede aandeelen.
dien zelfs reeds vergeefs • 80%'. geboden. wasj hetjkoerspell f toen Vyoorjdëjobligavan ca. ƒ 56,200.— op basis van ƒ,2000.—
tlêiïtg laag.l Melïl kanl hat]echtêrj gerust per kg goud en ƒ 15.— per kg zilver.
WIJ ZOUDEN, ALLE DIRECTIES VAN aan de beurs overlaten om geleidelijk
De bedrijfskosten over December beMAATSCHAPPIJEN
WAARVAN
DE aan het juiste niveau te vinden.
droegen
ca. ƒ 53,000.^3hBHÉHSwH
,
&
r
AANDEELEN THANS WEDER VER>;. -T
K■
HANDELD WORDEN J DRINGEND WIL(Nadruk verboden).
LEN fi| UITNOODIGEN DIT \ SCHOONE
VOORBEELD VAN; DE ESCOMPTO TE
Gedurende de maand December 1940
VOLGEN |EN ALSNOG EVENEENS TOT
CITRONELLA-OLIE
werden
te Lebong Simpang?22o9 meZOODANIGEj
EENE
PUBLICATIE OVER
trieke tonnen erts vermalen van ge-ulcSTE GAAN. HIERMEDE ZOU EEN PUB a tav 1 a, 1 Febr. Off. noteerindeld 4,27 gram'goud per ton.
BLIEK y, BELANG VAN,DE
ORDE gediend] zijN.vßßninßM g>;n van de Handelsvereeniging te 12.00
uur Citronella-olie iricl.' drums, 85 +
Behandeld werden 2210 metrieke ton35% (e.v verkoop pakhuis)lsjHfßSHHÉ nen slik.
NEDERLANDSCH COURANT
«»*.

Producten markt

600

-

-

=

Onze medewerker voor productenzaIreïïYschrlj ftlons flnj het* overzicht, van
de Bataviasche: markt'van deze week
•••ƒ-'. LiwXu'x-?r^..i
s •>Ü' ,'K*'
Lampong; Robusta &
Kol.fle
:

:

W.1.8. Robusta. De koffie termijnhanzag de
del
een vasté markt, de termijnnöteerin.r
kon oploopen van 473"t0t 491, evenwél
had de#e stijging op de Javamarkt geen

'

—

—

—

—

Het. kof fiefonds was ook voor biedin-.
gen voor} locale consumptie tot onveranderde prijzen n.l. 15% triage tot
ƒ 20.50 basis e.k. Telok Betong. Tot dezen prijs kwamen er echter weinig transacties totlstand/MMMBHBÉBM

—

—

i

;

:

>

'63 rupees,. 5 anna's ervaringen, teneinde .zooveel„mogelijk
[anna's eéntvrUèh' handel te 'krijgen" en 'te:bè■; 63Verr> 25 Maart
62 rupees; 14 'anna's w«HÉÉflÉÉi
was prijshoudend.
Eigenlijk is het wel een zeer, groot
woord, dat wij hier 'gebruiken om den
Lon.en. „
toestand van thans aan'itëjgeven. Van
een} vrijen handel in de volle beteekenis
van het woord is immers zelfs thans nog
geen
sprake. Er heeft thans handel
tfaatsjlniobllgatles en in een vrij groot
De .markt was stil en prijshoudend, kwantum , aandeelen; Men dient echter
zonder." bepaalde
Slechts wel ste realiseeren," dat in feite; slechts
de. eerste , stappen tot herstel van een
uiterst
NftTdelofflcleelélvaststêlling van den vryen handel in effecten zijn genomen;
SB koeisjwa?[déTmarkt- leer? stil •en zonder .Want'al'maaktlmisschlenlhet/aan tal
der thans vrijgegeven fondsen op den
, /aken.
.
buitenstaander' eenigen |
I toj
eiWi-J,Y o r k, 31 Jan. Buiten- slderFweet [maarjal I téjgoed.fdat
taal
fondsen'
belang,dezer
in
volkomen
landsch zilver noteerde heden 34% per
nletTzlnktlbülhet36èlahgldat!Spuhet
i
•■z. fijn:;
bllek en beurs hebben bij de fondsen
die nog niet 'werden vrijgegeven, '*r
•

spoorwegfondsen'; eveneens
stegen in verband met het;naderend
dividendseizben. De andere; af deelingen
men, dat zij, die .voor hunne beleggin- waren meerendeels, lusteloos, uitgezon
gen min of meer aangewezen zijn op der enkele buitenlandsche fondsen,
dit meest • courante papier er goed aan waarnaar geringe speculatieve vraag
zullen doen hunne orders op ongeveer bestond.
dezen prijs in de markt te brengen.-Tenzij, uit hoofde van-angstverkoopen, kan
Wallstreet
nauwelijks verwacht worden, dat de
kóers nog van beteekenis verder'zal terugloopen annnßHi

'

Batavia
Gedaan laatste laatste
•31/1 1/2 vraag aanb.

Lampong Peper, e.k.

,

ïngelsche

L

■

terwijl

Temperatuur

5090'metrieke^tonnen

-

Voor' export werd de bevolkingskof fie
aanvankelijk eveneens' op onveranderd
niveau t gehouden, tegen het einde van
de. wéék wérd'de prijs voor export ƒ I.—
verlaagd. De omzet : bleef ' echter noa;

klein.

'

.

.

•

t

Zwarte Lampong Peper:
Vanaf den 24sten Januari noteerde New
York Jan. 406, Maart 414, Mei 420, op den
3Qsten Januari voor Maart' 413, Mei 419
en voor Juli 420. De markt te Telok
Betong was in", het algemeen 'prijshoudend"tVoor^dichtbij levering Jan./Febr.
wasteen'enkele exporteur, en. verder
Chlneesche. handelaren ; geregeld ; lri de
markt!totjƒ|7.so' en 7.6Ö tot 1 welke prijzen vrij veel werd afgedaan.

"

iciëèle\

:

r

'

f

Bestond er dus blijkbaar uit Juridisch
en technisch oogpunt ïvoorj hetTdeviezeninstituut geen bezwaar om aandee-'
len van vóór 10 Mei jl. in Indië gevestigde maatschappijen, welke aandeelen
mitsdien in Indisch. Courant luiden en
wier eventueele dividendbetallngen dus
eveneens in Indisch" Courant plaatsvinden, weder}tot(den" handel[toej te] laten;
dit kan natuurlijk niet zonder meer
gelden* voor, de - groote en voornaamste
groep aandeelen, die in Nederlandsche
guldens luiden. Hier zullen, alvorens tot
vrijgeving kan worden r overgegaan, spe<

—

kon'

'

—

—

—

—

—

—

—

—

:
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_

—
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De

1941 Pontiac

tot ƒ 0.92Vè werden toen kleine hoeveelheden afgedaan. Dringend aanbod
wordt evenwel niet verwacht," daar * producenten reeds voldoende voor
de
maanden Januari en Februari verkocht
hebben.. Het ',zou ons: niets j, verwonderen
wanneer binnenkort weer ƒ 0.95 betaald
werd.
*

.

IN ONS VOLGEND ARTIKEL HOPEN
WIJ DE NEDERLANDSCH COURANT
KWESTIE NADER TE BEKIJKEN, TEN-

Voor contract C. en ook voor olie met
85% 'geranlol en' 30% citronellal bestond
animo, waardoor "de; mindere < kwaliteiten ook opgeruimd. konden - worden.
%

HETjjDEVIEZENINSTITUUT ONS
VOORDIEN ZOU i KOMEN VERRASSEN
MET EENE OPLOSSING OOK VAN
DEZE KWESTIE 3EN DE | BETREFFENZIJ

?

leder jaar was Pontiac een verrassing
DE AANDEELEN INMIDDELS VOOR voor ons. De 1941 Pontiac is echter
een
DEN HANDELIHEEFT VRIJGEGEVEN. gTóóte verrassing! Deze uiterst matig
INiDATi GEVAL ZOU J HET 'ONS MOEI- geprijsde wagen is in afwerking van
LIJK VALLEN VOLDOENDE WOOR- interieur en exterieur zoo luxueus, dat
DEN TE VINDENiVOOR DE SAMENze geruSt vergeleken kan worden met
STELLING VAN 1 OEN \ PLUIM j DIE t WIJ wagens van een hoogere
prijsklasse.
DANJ: OPi DES | DEVIEZENINSTITUUTS Distinctie en fijne elegance zijn de kenHOED ZOUDEN WILLEN ZETTEN.V,..'.
merken, die het eerst opvallen.
De grootste surprise,-die Pontiac echOBLIGATIES
ter brengt is, dat voor 1941 ook een
acht cyllnder wordt geïntroduceerd
Thans gaan wij over tot de beurs zel- en wel op de stijlvolle Custom Sedan
3.09 m). Pontiac bewondeve, die in verslagperiode slechts drie (wielbasis
raars]hebben
dus nu de keuze tusschen
dagen geopend was.'
een
zes
en
een
acht cyllnder. De zes
De Obllgatie-afdeeling was zeer stil.
cyllnder,
uitgebracht
op! twee zeer
wordt
Weliswaar kwamen er geregeld afdoemooie
modellen
ningen tot stand in de 3
*!mSs«HS£B3nnra9a
I n d 1 ë,
doch de. zaken die daarop tot stand
De Luxe Sedan, wielbasis 3.02 m.
kwamen hadden niet zoo heel veel oni
Convertible Coupé, wielbasis 3.02 m:
het »lijf. Het', koerspell moest nog lets
meer prijsgeven en retireerde van
Alle • Sedans" zijn van het reeds zoo
9516% naar 95%. Het wil ons voorko- populaire. „Torpedo"- model.'. De indruk
-

:

•

"

~

|

getroffen moeten
maatregelen
worden. Wij weten thans ■ eindelijk uit
welk principieel, standpunt' de kwestie
der vrijgeving beoordeeld' wordt.

•

,

voornamelijk; Oost T en Midden-Java
toonden hiervoor belangstelling, .Telok
evenwel hieldj iets_i hooger. $
f

\

ciale

%

bléven

oogst

de markt tot f 7.—,

in

Witte Muntok Peper:
Het witte product ]
nog j steeds weinig belangstelling trekken, hierdoor
warén verkoopers gedwongen de prijs te
verlagen tot "f 20.— fob Banka.' Ook op
dit niveau kon slechts een kleine transactie tot stand komen, koopers boden
niet hooger. dan f: 19.30. De oogstverwachtingen-voor 1941 zijn niet hoog gespannen, in verband met de vele ver•;
waarloosde tuinen. De 1941-oogst zal
i|aaM|nKMPWHP MWwVI
ongetwijfeld weer minder zijn' dan die.
Gedaan laatste laatste
Geëxtraheerd werden' 8.804. grammen van het afgeloopen jaar, en.waarschijn31/1 1/2 vraag aanb. goud en, 3.747 grammen zilver; ter ge- lijk hoogstens 5000 ton; bedragen.
Rcady
zamenlijke waarde van circa ƒ
92»/2 95
—
Cit ro n'e lla-O 1 1 e
De vasop basis-van;/ 2000.— per kg goud en
Februari
'92J/2 95
tere markt bij het'slultentvanl hetTvój
,—
'
f 15.— per kg zilver.
92»/ 2 95
rige overzicht bleef aanhouden. Op
92i/ z 95
AprjMuni
De bedrijfskosten over de maand De- Zaterdag werden groote hoeveelheden
92% 95
Febr. en Febr./Mrt. leveringen door excember bedroegen circa ƒ'21.000-—.
Juli/Dec.
ƒ.0.95 per Kg. uit de markt
genomen. Nadien.werd door hen een Tafwachtende houding aangenomen; waardoor de markt een flauwer, aanzien had,
>

,

Voor forward nieuwen
speculanten

■

30 Jan.
•

en

•

Batavia, 31 Jan.

(Van Zaterdag 1 Februari 1941)

Londen, 31, Jan. (Reuter). Kaffirs Batavia
trokken . aan op, aankoppenlvan ilocale*

•

?.-*'*

-Witte; Muntók
;

Groote Fondsen?

Londen, 31 Jan.

.

Londensche Beurs

Taplo c a 's
Fabrikanten konden
nog steeds hunne prijzen
handhaven
ondanks de mindere' belangstelling van
Amerika". Voor de AA- soorten werd 'nos
steeds tót ƒ 8.25. tot ƒ 8.15 ' gevraagd,
terwijl de A-soorten ƒ 7.85 tot ƒ 7.75
deden. Slechts enkele afdoeningen
kwamen ons ter oore?MM^MWËMhÉII^B
:

van snelheid en kracht wordt nog geaccentueerd door het bijzondere nieuwe . spatbord-ontwerp en de zeer
geslaagde chroom-afwerklnÈ^flHÉHHfll
De
carrosserie-afmetingen zijn royaal ; de ruime zitbanken en de soepele
veering verzekeren een hoog rijcomfort.

Voor het gebakken product bestond
Technische kenmerken zijn er vele en wel eenlge lntéressflfdochlkoop«isßtuW[
een opsomming zoü ons te ver -voeren, verkoopers waren niet 'bij felkaaxatilftt

doch wij zouden toch. gaarne even den te„ ge„.
.
.
;
nadruk willen leggen op de specifieke
R ij s t: Pe VerkoopcentralallsTdeM
kwaliteiten, waarvoor Pontiac sinds haar
geheele/weëkTg
introductie in 1926 bekend staat:
men dus geen locale zaken tót' stand/.
Betrouwbaarheid, veiligheid, zuinig- HetiV/M.'FVjkochtfnog een'.2soo]tona,vang
heid, lange levensduur.
Febraarilba>'it|
■rfwliïM IHOBMMI! Indramajoe|ëHXwëHop|
■PHlil 111 li lIFIH—I II
op de volgende richtprijzen.,
:
De nieuwe modellen zijn

Br%
"

gen

te bezichti-

N. V. Javaschëi Automobiel
MIJ. Berkhemer-eni een kijkje
deze in alle opzichten uitzonder-

bij

Handel

naar
lijke i .'.wagen is zeer zeker de moeite

I

Slot,.biedprijzen

1

yjpYjöjrjggnTJg?
voor

Weerbericht

BEURSOVERZICHT

waard.'StfBBHMIHHnBÉMKHHHi

tons
•toni'
i5OO
'1200 tons
800

'

■'

;>

lictor,

ISS
HST

8.32

ƒ

/7.85V2
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Dé N.V. Ne'dérlandscK'e Ll<^d
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Stadshuisplein, Batavia-Stac;
DJOKMASCH ZILVERWERK
ii 1 ra
ffoSül 01 IIhTC
Buitendienst
ExP 0 s m eBBBBBHI
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5
zilverwerk
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Vttidubedrljf „(RUREI-

EEN MAANDK\ART
EN ZWEMT DAGELIJKS

.Maandag V«dut.e
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%

TJemarolaan
J.

Zondagmorgen. II uur
„

DANSMUZIEK

...door

I

vj.
Aanvangsalaris,afhankelijk ,van^lepft4di«ntervar.n^';r
In 1 belde!betrekkingen goede vooruitzichten:. Vóór zeer goedeikrachaanname, op, stafcondities
Sollicitaties alleen schriftelijk. Mondeling' onderhoud uitsluitend na

-?.

.JHEJELODY,MAKERS'; I
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fViile.
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ime»bur«?.iu,
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VEkZÊKÉkÓ
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nauwkeurig. heeft opgegeven; wal m
•v.'« «.'•••:■
ü verlangde.
Indien U LIMONADE of AER-.
'Uwen langBLANDA 2
noödlg,' dat
het
beslist
ganan.' la
opigëëft,
bij
er
i,
U
dat h'et van
>*■ sr\ t
zijn,
dan la L'
u
i',
moet
.'■■ v
„LOURDES"
van vas t e eigend o m m e n
er zake. van lets goeds te krijgen.
flßESEMßb?«BAOT9^4plHMertiispi«#nN»|Vß<.
Waarom zoudt U lets flskeefenï
&
Heeft Uw langganan . toevallig
onze artikelen., niet, In .voorraad,
vraagt dan" éven'verbinding niet
TEL. WELT. 4444 4612
RIJSWIJK 18

BEHEER
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MODHRNÈ
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N.V. Administratiekantodr KLAASEN Co.
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M. w. F. „LOURDES"
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inboedel. Manilla ziti» m. bank.;
salon-zitje, TAPIITEN. da-
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voorafgaande oproeping.

»

Duet*)

(Mevr.
Compl-

*

5-jarige;H.B.S/ (of'gelijkwaardig diploma) of vol:»
doende praktijkervaring.

'gerei.'Junkar gasgelser,

I .KIJKDAG:en Moruen,
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VEREISCHTEN
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(Administratief)

GEHEIMHOUDING
HET IS UW EI6EN SCHULD pMmmimvMWU'
tnTmTwmMliTiTiTi 11111 in 111
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B,Februar.

in UèlAerë artikelen.' ruims keuze «Eovendlen sczocht een:

.ii. Crioie

*

.»11111 wil mm

HOTEL, VEREIECHTEN.: Jleeftljd ongeveer-25. jaar of ouder.en voldoende
voorpraktijk;. Aanvangsalaris / 250.— per' maand, met vrij gebruik
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Muidontsieringen
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zoo gemakkelijk en afdoend
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genezen kunnen wordenl
Al» uWjgcUal ontsierd word» door t
vlekken,
uitslag. *',iuisien, roode
vurigheid ol ruwheid der huid,
7»*.")
ij l
Kii
■ >*,»•,*~"Tj H
zonnebrand eni., onthoud dan dat

1

1
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I
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MtltrBjie[dowlh«bl[diii>|

avonds de aangedane plaats te
bedekken met Purol, de sinds jaren
bekende probate, huidzali. En poev.
der u dan■ s morcens na net man'•
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*

b

dien met het verrukkelijk , opdrogende en verkoelende I'urolppeder.
Beide preparaten bevatten verschillende ongeëvenaarde medicamenten,
die de huidontsteking desinlecteerhw~
IMVMHU Tnf" 'H —H fl' WH'"
ren, de huidweefsels voeden en opbouwen, alle ontsiering der huid
doen verdwijnen, en uw gelaatshuid
weer irisch', gezond, jeugdig en
[«oëpelf maken. En men zal u, als
v

& Go.
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I trekkracht.
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Mr.-A.ïA.'Kroon)..
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24 Fcbr.' 1941 Ang Uong;merk:Ang'Lam, Krawang.
- r
»t7f April3lMl wJ.lMaramis.. Buitenzorg.
u
VERIPICATIE-VEROADERINO: 10 u. V.m. gebouw. R. v. J.
Lam
vd.
•
12 Maart 1941 Ang«Liong i merk. Ang

"

•

Batavia ddo.

*

(

[M'Aprtl-

Maramis;vdJngMHHH|^^nn

J.
BEËINDIGING door opheffing by besch. R. v. J. ddo.
F. Lie ten rechte F. Lie Tiam Nio.
24 Jan.

•
......

19JI

194 r Mevr.

'M[ 1BEEINDIGÏNG

24' Jan.-SB 1941 frJofLam
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-26 Dec.
14 Jan.
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Batavia-Stad.

hét verbindend worden der

6lotulWeellngsltjst
1940 J.. W. A. Doorncbosch, destijds "Bandoeng.
TJay Goan,
1941 Nal. Oey
• '
-

door

�

••
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B&tavia.'
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ROYAL BABY

CBnaHKR&VMESSBBfIinHM
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VAN' M.VATSCHAPPELÏJKÊN
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aannemer.,wonende; Bandocng, CtOn ;

INDIEMNG-ECHULDVORDERINGEN ulterlHk

■

.

<R. Cs. Mr. A. P. C.

Pekalowanweg.

Kroon».
'9A.'Bandocng-."(R. Cs.' Mr. A.
vonnis 31'. Jan.; 1941 (R. Cs.

H. J. Schenk,

ƒ I.— per plaatsing)
de kleine advertenties met grooti
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Ciiralricc Weeskamer Batavia

WongiSoeyiSiong.Tkoopman.Tliandeklr. O/h merk>TJan Hong ( Hoo, Bantjeuj
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Tan.Jio <Jie> Nio,koopvrouw. Cheribon.
H. A: Kruysboom, th*n«;woncnde «an de. Gang. Spoor,ll,no.^ußaUjia^C.
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Raad van Juslilic Bativia
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Amerika's
voor

Op den Uitkijk

Bewapening brengt Welvaart

Millioenen en Millioenen

1940

hebben denlaatsten tijd in „Op
den Uitkijk" meerdere beroemde,mannen aangehaald die over dictatuur heb-

geneigd, geloof te hechten aan de voorspellingen Vvan|hgnsdléïbewerenrdatTër
uiterlijk in den zomer,van 1942

Reeds wordt „Boom” gevoeld

dere.werkloozen meer,lnfAmerlkaTzullén
zijn dan de zoogenaamde
bles'.': Natuurlijk tenzij er lntusschenfeen
wijziging in de wereldsituatie , mocht'

ben gesproken in woorden die toepasselijk zijn op Hitier. Daar waren de scherpe
woorden van Savonarola, de analyse
welke Plato van den demagoog gaf, zelfs
hebben wij den jongen Churchill aan
het woord gelaten die een roman schreef
waarin de hoofdpersoon in opstand
kwam tegen een militair regiem.

komen;:.;..

.

-

al

SCHOLING

een

sloeg

Voor verschillende Bedrijven
Record-jaar dat 192

Gulliver kende Hitler

■

Arbeid

vin Za.enla,. 1 Fel.Vuari 1941 -BERDE BLAB

Tenslotte nog lets over de wijze, waarop de , federale regeering meehelpt tot
het, vormen van de geschikte nieuwe
-

Jwerk^eriTmeert

-

Statenj

wordt thans

het record

dWjhetjïaatste

|

—

gehouden

jaar

toen de begrooting acht-

reldoorlog,

tien en een half miljard bedroeg.
Omtrent de federale inkomsten, waar-

;*ütfdle?enormeXiiltgavén.'<althans } tér»
deele | moéten\wordënj

loopen

de schattingen nogal 'uiteen. Sommige
deskundigen taxeeren ze op acht miljard dollar, andere*op ongeveertien jmtljard.*Als het'gemiddelde Lvanlnegen|nifi-

1

3ard| het r dlchtst]blj TdèTwaarheid mócht

pit 1 aandeel van de niet-militaire
bedrijven ' aan
de /verwezenlijking

r

■yan|dcTdefensic-plannen|isinog [des

regeering |fde
zaak op waarlijk Amerikaansche wijjie|heeft aangepakt. Niet alleen
vërstrekt]«iJ jhet |[ kaplttal [roOTjde
uitbreiding van de bestaande wapent
fabrieken,) niet alleen. bouwt zij zelf
talloose; kazernes/ kxunpen enzoovoorts/maar zij houdt ookltttWiiin
met het feit, dat . duizenden werk-

,te JfrdotèrJ

L

■

ven. Want .Washington' beseft heel goed.'
dat er veel kostbare tijd verloren'zoii
gaan, als het initiatief voor de scholing
van die zoo dringend noodige niéuwe
dé I industrieën] in] kwestie
krachten!
zou worden overgelaten. Daarom komt
De; Rotterdammers, die thans dakloo?, zijn, worden op vele plaatsen in; ons
er op de begrooting een post van zestig
land'ondergebracht —'De vereeniging „Hulp voor
millioen dollar'voor, die door het „Ofdam doet haar naam eer aan en herbergt vele inwoners der Maasstad, die
fice of Education" voor dit scholingser een liefderijke verzorging vinden
proces' wordt uitgegeven. Het geld gaat
naar ongeveer vijfhonderd ambachts- stemd' voor de training van de platte- herscholing en daarna betrekkingen
scholen] in [alle] uithoeken ,van
landsjeugd'in mechanische beroepen die voor hen vindt.
nigde,Staten, scholen die in zesjmaanj hun nut hebben
voor den, landbouw
Zoo ziet de Amerikaansche arbeidsdenjeen} half fmlllloen j leerllngénjKvoor maar tevens van waarde zijn voor de markt er uit bij het aanbreken van het
de essentieele defensie-beroepen kunHonderddui- jaar ' 1941. Het is een beeld, dat hoop
nen trainen. '
zend jongelieden van zeventien tót geeft aan millioenen gezinnen, \yoor4wie
vierentwintig jaarkrijgen voorts on- naj een] lange periode van zorgelijk en
Maar, dat is nog niet alles. Er staan derwijs op het gebied van de werktuig- karig bestaan eindelijk-wat voorspoed
ook] fondiëntvan I de« federalef rêgeerlng kunde/metaalbewerking, radio, electri- in zicht is. Zooals het Amerikaansche
ter beschikking van universiteiten en citeit.' wegen- en bruggenbouw door de defensie-programma zélf hoop geeft
technische hoogescholen, die speciale zorgen van een bizonder regeeringsbu- aan .tientallen' millioenen anderen, in
cursussen voor de scholing van
en "buiten de Vereenigde Staten,.omdat
reau, de „National. Youth Administratuig-, artillerie- en scfieepsbouw-inge-; tiön". En tenslotte is er nog de.W. P. A. zij dat gigantische bewapeningsplan als
nieurs houden ; wan
bëstaat|tieh'oef- |(,',Work Projects Admlnistration"), die een garantie beschouwen voor de uitte aandertigduizend van zulke inge- den werkloozen, wier bruikbaarheid on- eindelijke overwinning van de Demonieurs. Een' andere >begrootingspost, ten der,een lange periode van werkloosheid cratieën.
bedrage van tien ! millioen■ dollar, is'be- 'heeft
(Nadruk verboden)
geleden; gelegenheid geeft tot

zoekenden| nMrJdtTtentralTOnldc

aant

üTdebouwbedrljven^BßMßfcflßßßß
.

Bestrijding van dezen Oorlogsvorm kost Britten veel Inspanning, maar voor Duitschland is het nog erger

Luchtoorlog tegen Londen mislukt

zijn de geleerden het nog minder met
elkaarJeem[dahToveridë]telverwachten
Een ander voorbeeld,van
inkomsten. De schattingen varleeren king7(dieiyietyibewapeningspfograinma
tusschen de .vijf" en ]de tien miljard: heeft -op l gebieden ver* buiten *dfe|yan
Het} hoogstel cij fërjjzal {InTjdltl geval fwël de verdedlgingsf industrie, J vonden we
dagen fin '{een fonopvallend % pers-

Brief uit Londen

.

*

-

datTdêlveertlenduizend man,* die* in

worden] gestatlonnëërd.'
's Zondags} bezoek f vanl tallóozei vrienden

en familieleden zullen'krijgen,
het|zakenlevën\van Wrlghtstown stellig
totl ongekeridenbloei| zalf komen Nog
het)' kamp
voordat] dë [eerste lrecruut'
EFFECT OP DE WERKLOOSHEID
was aangekomen,' waren er tal van nieuwe 1winkels] inl hetfdorpM geopend.Men
Die. uitgave. van tienduizend fmillioen vermenlgvuldige dit voorbeeld f
'*dollar.'boven;en benevens de normale honderden|
I de f regeerlngffaeen geweldig" brlekenjl ka mpen fenf kazernes bouwt)[en
regeeringsuitgaven zal
1
effect)
ineh]krUgt|ongeveer een beeld van wat
onoplosbare probleem van jde Ameri- Amerika's herbewapening voor den „man
Jtaansche werkloosheid. Reeds nu,-: hoe- lnl thë r
bëteekentfHHÉßSËtfßi
"wel rdêlultvoeringlvanl het|defensle T programma nog pas in haar beginstadium
GROOTERE OMZETTEN
lsTfbeglnt Amerika dat probleem met
andere oogen te zien. ?
Hoe algemeen de „boom", die nog
De vraag naar nieuwe werkkrachmaar,'nauwelijks'ls begonnen, al wordt
ten neemt gestadig toe en die toegevoeld, -.blijkt duidelijk uit de. omzetneming belooft in de naaste toekomst
cijfers van allerlei volkomen' vreedzame
in voortdurend sneller tempo te
bedrijven.
gaan. De vliegtuig-industrie, die in
het defensie-programma de hoofdNu het aantal gezinnen met vaste
rol vervult, heeft haar personeel
en fvoer JeenIfgrootTdeel frulnie I lngedurende het afgeloopen ; jaar, af
komsten van : dag[ tot dag!
verdrievoudigd ; het aantal werkstijgt j tevens] het
{van] huiskrachten is van 53000 in December
houdelijke •en luxe-artikelen.
December
tót'
'39
'40 ;! en :in de volgende zes maanden
De'Amerikaansche automobiel-indusmoetfdatTaantaljnogicens met] 130%' trie vervaardigde gedurende* het >af getoenemen, want in den zomer van
looperi jaar niet minderldan\4.7oo.ooo
1941 hoopt de industrie 382.000 man
personen- en vracht-auto's of bijna
in vasten dienst te ziillen hebben.
dertig percent méér . dan in het jaar
daarvoor.; En voor de sigaretten-IndusOok de scheepsbouw heeft reeds aantrie, de zuivelbedrijven, de' paplerfabriemerkelijk geprofiteerd van het streven kenfêHj|drukkerljen, de glasblazerijen
om.izooaLs het'in Washington wordt enltaUvanyandere takken van bedrijf
genoemd, Amerika tot „een arsenaal v/as
1940 een recordjaar," dat zelfs dc
voor de democratieën" te -maken. Niet herinnering aan ; de omzetten van het
alleen op de marinewerven wordt harder „prpsperity"-jaar 1929 deed verbleeken.
'gewerkt dan sedert 1918 ooit het geval

evenveel

jcritiek stadium.
De Engelscnen zullen er iets op
moeten vinden.om , de schepen in
en buiten convooi beter te beschermen. Er is geen reden om aan te nemen dat zli daarin zullen te kort
nmiant» nifl uw WfHiiJiii—
schieten ; In het voorjaar van 1917
De oorlog is in een

■■ui

*

ipt

*f

hebben zij voor een nog moeilijker
•U' WWMI 1
vraagstuk gestaan. Toen scheen het
'i •■» -ww»
Lwm»'ni
i jWniijiM—uil M
even hopeloos, een middel tegen de
L
;
,fufm 'jm 'imiaiu 1 mtn .
duikbootpest te vinden als nu tegen
de nachtelijke bommenwerpers. Maar
men werd het euvel afdoende -de
r-iHaMfe.v.
~i t
l i <mr.|]Ml
«Mn"»
baas. De middelen, die men»toen
litm'
llftl
il
ir
■HlMWfcJwll
wrt——
—IIII
toepaste hee!t men ook nu ter beNwwMUiii—
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hébbenlopj[het|totlnuftoe?gchler

Londen, 3 December.
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voörjrecrutentvan] het' nieuwe |conscrlptieleger wordt. Die verdubbeling is niet
slechts] het J gevolg van de behoefte [aan
arbeiders tvoorTde B Inrichting M van? hét
kamp,l maarfëvenzeerj vanT de | verwacht

-

k

VILLANUS

Wrlghtstown' in: New Jersey -is in een
half; jaar verdubbeld,: omdat} het1} nabij
gelegen fort' Dix een trainingskamp

ting,'

toeneemt?

[gestegenf

1G5.000, in'

laj geweeatTTfcde]

. Str.tlstici hebben uitgerekend, dat de
van het geheele defensieuitvoering
en
ongeëvenaarde krachtsinspanning
programma zooals het op het oogenfgêdurendëXde laatste maanden hebben blik is vastgesteld,
miljard
vijfentwintigduizend man nieuw
zij
werk-uren
zal
".vereischen;
Dat
beteepersoneel,te.werk gesteld. Maar,er zullen
ƒ mlüiöenTarbeiders [er
tlvlër
nog minstens honderdduizend arbeiders
honderd weken werk aan
méér rioodlg[zijn om den particulieren
scheepsbouw op maximum capaclteltjtó ben. Maarfdlë] berekening blijft ver bedëiWerkeHjkhëld. Zij dientjtëTwör?
laten' werken en aangezien daarmee nog neden
aangevuld 1 metihet]cljfërivanteënl?
den
twaalf[a jvij ftien maandënfgëmocid zullen zynMsëteekcnt dat ivoor, het volgend ge mlllioenen arbeiders en arbeidsters,
werk-worden'gesteld ln de kieinjaar alleeni In dit bedrUf plaats voor diejte
handelsbedrijven,:
waar het personeel
ongeveer 7500' nieuwe arbeidskrachten
van
de
wapenfabrieken
zijn loon ln koop?*;
per'maand.
waar omzet. En met 'ongeveer Veen mll-

i

[ven | zy h|cyeneens] het] tooneel jvanTeen

,

kentTduS.Tda

'

l

WEERSLAG OP ANDERE INDUSTRIEEN

lloenTrëcruterilvanïhetTconscrlptle-legef,
die aan' de arbeidsmarkt "/worden onttrokkenlenjdus' plaats j makehl vöórJ atw

plotselinge deren

Het spreekt vanzelf, dat de
verruiming'van de arbeidsmarkt op zoo Telt men al die cijfers op,

af ,fenYzoo[plenterleifj bewust handelen
dat zij in verstrooide concentratie over

den rand . van hun
zouden vallen
indien zij geen slaven hadden die hét
gewone .werk voor hen deden, en zonder
wier hulp zij ten gronde zouden gaan,
hoewel zij de slaven diep verachten. Tenslotte . als een oud en vermoeid man
komt Gulliver terecht in het land
van de paarden, waar de menschen zóó
laag zijn dat zij slechts* goed genoeg
zijn om de wagens te trekken waarin
de veulens naar school rijden. In een
gesprek met een hengst over de instellingen der menschen zegt deze: -ga

.waren!

dan la men

Daarom zijn 'ook de verliezen altijd
nog belangrijk lager dan Jn het voorjaar
van 1917, maar zij zijn grooter dan
men, gegeven de verbetering van de afweermiddelen in de sedertdien verloopen 23 jaar, zou mogen verwachten.
Daarvoor echter zijn" tal van redenen.
De Dültschers beschikken nu "over alle
havens van West-Europa benoorden de
Pyreneeën. In den vorlgen oorlog hadden zij, behalve hun eigen havens,
slechts Zeebrugge. Dat werd toen zoo
hinderlijk'gevonden dat de Engelschen
hun beroemde en'grootendeels geslaagde
poging. deden om den uitgang van die
haven 'te , verstoppen. De geallieerden
waren echter in staat de eigenlijke engte
van'het Kanaal voor dulkbooten af te
sluiten. De Duitsche duikbooten moesten
Noord om Engeland, en ,waren dus .'n
operatiemogelijkheden
beperkt.
hun
Engeland zelf was in een gunstiger situatie om tal van redenen. Zijn vloot
was, Jaij de dulkbootjacht en bij h«t
convoyeerén, versterkt door die van
Frankrijk, Italië en 'Amerika. In het
Verre Oosten ,was JJapan zijn bondgenoot. Het had nog de beschikking over
de havens van Zuid lerland, poor de
voorziening Van zijn' düikbooüJageM.
Bovendien bestond toen nog niet de
mogelijkheid, de scheepvaart met vliegtuigen In eenigszins ; belangrijke mate
te bestoken. Nu kunnen Duitsche bommenwerpers zeer ; vér op den Oceaan dc
schepen opzoeken. Zij hebben caarbj
het voordeel van het uiterste Westen
van Frankrijk te kunnen gebruik maken
als ultgangspur.t, waardoor zij Engeland reeds overvleugelen.
*

•

■

(

Als men met dit alles rekening
houdt, moet men i zich verbazen dat
het niet erger is dan het reeds is, én

begrijpt men welk een Inspanning
«Je. bestrijding van den blokkadeoorlog; der Duitschers de Engelschen
kost, en welk een inspanning die
verder nog zal gaan vergen. ;

DE ITALIAANSCHE ZENUWEN
Voorloopig kcmen in de eerste plaats
de Itali£mnsche zenuwen voor. beschouwing ln aanmerking. Er is ,een merkwaardig verschijnsel in Engeland, betreffende de Italianen waar te nemen,
dat zeker de aandacht waard is. De
Britten zijn niet altijd even teerhartig
in hun pers, als zij de, terugtochten der
Italianen in, Griekenland en Albanië
beschrijven en beoordeelen. De officieele
en . officieuse uitlatingen 'echter zijn
bijna altijd opmerkelijk vriendelijk.-Men
geeft

is

misdadig,! en

(

,

.

'

Op het oogenblik, en voor het kozeeoorlog
mende halve jaar,
misschien in belang al het andere,
wat er gebeurt, overtreffen. Zelfs
de luchtoorlog. • Maar deze laatste
zal waarschijnlijk toch de beslissing
brengen, ook al kan een oorlog niet
in de lucht worden gewonnen.

zeer gehate avonturiers, die het land
in zoo noodlottige omstandigheden
hebben gebracht, en het weldenkende, vredelievende, en ten deele
nog altijd Engeland welgezinde Italië. En flat bereikt men niet, door
alle Italianen in een pot te werpen,
en van alle gelijkelijk de nationale
gevoelens te kwetsen. '

Want wij zijn aardbewoners, en op den

Dit is een beleid, waarvan het uit-

zalfde!

vasten grond berust ons bestaan. Dat gangspunt niet moeilijk te gissen is.
bestaan kan echter uit de hoogte zo 3 Daarom worden ;de Engelschen

moeilijk worden gemaakt, dat de zenuwen voor den besllssenden strijd het
weerstandsvermogen verhezen. WIJ 'hebben daarvan al lets' gezien In, Frankrijk. ; Daar echter werkten de oiimstandigheden, die reeds uit den treure besproken pijn, zeer daartoe mede. Maar
zijn de zenuwen der Italianen beter?
En hoe staat het met de Dultschers, als
die mens goed op de . proef worden gesteld, wat zeker gebeuren|zalL?J?Schrijver dezes heet't hun zenuwen ln 1918
reeds eenmaal zien afbreken; het wu3
te voorzien, tr.cn kortzichtige lieden
meenden dat de oorloggeest, nog voor�reffeMjk 'V' ln Duitschland. De nationale eenheid was toen grooter, de
vijandigheid tegen het regime ln el°;?n
kant toen pneindlg veel geringer dan

■

Een minister-president heeft geen
andere passies dan onstilbaar verlangen
maar weelde, macht en titels, en dat!ls
van toepassing op al zijn daden. Dóch
zijn woorden gevenjzynlware]bedoelingen niet weer wanneer hij de waarheid
zegt is het zijn bedoeling
derdanen deze als een leugen zullen'opvatten, nooit vertelt hij een leugen. of
hij doet dit zóó dat de menschen het
als een waarheid zullen beschouwen.'
:

toe :iDe.polltlekejleidingln' Italië
de/aanv«rins~<tegeu
Griekenland is beneden alle critiek 'geweest. Daarvan echter zijn dan ook de
strijdende troepen de dupe geworden!
Het
ls niet gebrek aan moed of miliblokkade
tegenover
Gelukkig bestaat
eigenschappen in het Italiaansche
taire
blokkade, en is die der Britten voorals- leger, die de
oorzaak zijn van de nedernog veel meer afdoende, ft Duitschland laag. Mussolini had voor zijn politieke
heeft reeds, gebrek aan allerlei grond- doeleinden een (succes noodig, en hij
heeft een 'bluf gewaagd, om dat te verstoffen, en het gaat voort zijn olievoordat hij de
krijgen, erop rekenende,
raden aan te tasten, zonder precies te Grieken voldoende zou hebben bang
weten hoe het die aangevuld krijgt. Op gemaakt. Dat is misgeloopen.
den duur, moet dit een verlammende uitwerking hebben op de aanvalskracht der
De Itallaansche soldaten vechten dapDültschers, terwijl de Engelsche lucht- per, zoo kan men hier telkens hooren.
omvang toeneemt, Er Is ook iets voor te zeggen, want tot
zeker In'sneller tempo dan dié van zijn op het oogenblik, waarop wij dit schrijven is het aantal gevangenen niet bijsvijanden;
I
ter groot, in verhouding tot den omvang van de nederlaag en van'het
MOEILIJKE TIJDEN KOMEN NOG
verloren terrein, in het bijzonder als men
rekening houdt met het karakter van
WU igaan, zonder eenigen jtwijfel. het terrein en in het bijzonder ,met de
spannende en vooral Inspannende tij- wegen voor den terugtocht. Men blijft
den tegemoet. De redding van Engeland, in hooge Engelsche kringen complimenvan de rest van de wereld, teus, ook voor de Italiaansche zee£|ëa
luchtmacht, olschoon men nog geen
van den afgeloopen zogevaren
uit de
mer] Is [eênfgeweldlge prestatie geweest wonderen daarvan heeft gezien. Men
der Britten, snaar, het'Winnen'van den wil blijkbaar niet het leger, door geoorlog zal," vooral in het komende voor- kwetst eergevoel, tot werkelijk bondgejaar, nog' veel ■ groótere prestaties ei- noot van Mussolini maken, wat hét na
schen. Maar zij zullen volbracht worden. innerlijk niet heet te zijn.
Wat echter zal de prijs ervan zijn? Wij
kunnen het nog niet gissen. Maar de
Men moet een zoo scherp mogewereld bereidt zich voor op harde en
lijke scheiding maken tussclien de,
schokkende tijden.
j '
bij tallooze Italianen tegenwoordig
?

p

f
|

l

r

van

financiën, berichtje. De bevolking van het dorp

ren aard gedürehdë"|hetßïóopendê|belaatingjaar rond zeven miljard .en eils geen reden, waarom dit gedeelte van
dftl begrooting j hetlyölgendf jaar een'aan?
zienlijke wijziging; zou ondergaan. Men
zalfduslveilig kunnen aannemënjfdat
dejuitvoering [van 1 het'defensleT-programma, waaraan tijdens het belastingjaar
1940-'4l vijf miljard dollar/wordt; uitgegeven, in de ' daaropvolgende, twaalf
maanden]ten V naaste bij het dubbele
ivanTdleJsom zal bedragen.

De eigenlijke Gulliver komt eerst tusschen de dwergen (in jeugdige zelfoverschatting) doch later, tusschen de reuzen
(wanneer het eerste contact met de
wereld der volwassenen hem met problemen doet worstelen). Daarna komt
de volwassen Gulliver op een eiland dat
in de lucht zweeft, waar de menschen
intellectueel zijn op het stompzinnige

o

Blokkade tegenover Blokkade

wapen-industrie stroomen en dat er
in die oentra dus woningnood

:

bedragenYdelultgaven (vanl

*

-

bl ij ken | te |zljn,Tzal | hetTyölgendëj belasj
Om dat gevaar te bezweren' laat de
tingjaarrdusreenjtekortlyanl achtfmllnu zelf. woningen voor' arbelregeering
en
dat
óple
opzicht
in
veren]
jard
isTde sltuatle;heel^röt|beter t daïrln! 1918.' ders|iri Ide I defensie-industrieën | bouwen,"
toen het nadeelige saldo niet minder waarvoor, zij - een bedrag: van 95 millioen
dan' 13.3701milllóent'döllar, bedroeg. H dollar heeft uitgetrokken. Het onmiddelOmtrent de'vraag, welk bedrag de re- lijk gevolg: daarvan jis 'de tewerkstelgeering gedurende het belastingjaar ling van 35.000 man nieuw personeel
'41-'42 voor de bewapening zal uitgeven,

arbéidskrachtenJvoorJdëTdefensie-indus*£
trieën en de daarmee verwante bedrij-

der Italianen niet
overmoediger tegenover hen, maar doen
zij, Integendeel, hun best de pijn der
wonden te verzachten van dat Italië,
waarvan men verwachten kan dat het
met den grootsten tegenzin meedoet aan

lederen tegenslag

dejöndernemlngen, welke Mussolini het
land heeft opgelegd.

Mussolini Is de vijand, niet het Italiaansche volk. Dat Is heel anders dan
met de Dultschers. De Duitsche volksgeaardheid beschouwt men als oorzaat,
Hitier: slechts als natuurlijk gevolg. Bij
de Italianen ls Mussolini jde oorzaak, en
zijn de droevige omstandigheden, waarin het volk geraakt ls, van die oorzaak
slechts het uitvloeisel. Men wacht nu
met spanning, en niet zonder verwachop dit oogenbllk. WIJ mosen niet atle ting op een zelfbevrijding van de Itaverwachtingen; op dit punt onderdruk- üahenrMBMHHMMBBMÉMMI
IwnTloqlc'aljzou}hetJdwaasheld zijn, berekeningen daarop op te bouwen.
(Nadruk verboden)

Degenen 'die hij'achter hun rug belas-,
tert,' zal hij verheffen; doch wanneer, hij
personen in het openbaar' roemt, heeft
hy hun val op het oog. Het 'slechtste
wat hij een mensch kan aandoen is: iets
beloven, vooral wanneer hy een plechtige belofte met een eed bevestigt. De
wy ze man; trektjffzlchlechter • uit • deze
wereld terug, en koestert geen verlangens meer.
"

-

-

Het paleis van den. minister-president
is geiyk een hoogeschool, waarin anderen in zijn levenswandel worden onderwezen, pages, ondergeschikten en bedienden doen hun.heer na, en brengen
het op hun beurt tot aanzien in de verschillende landstreken van het ryk,
wanneer zy slechts I.leeren uit te blinken in drie voorname ondeugden
matiging leugen en corruptie. Dezen
krygen op hun . beurt een eigen hof van
voorname lieden rond zich en soms, door
streken en schaamteloosheid;? klimmen
zy hooger in rang op, tot zy zelfs hun
heer opvolgen".

.

Volgens de officieuze berichten
uit Washington, die ieder jaar aan de
officieele vooraf plegen te gaan, zal
de begrooting,voor het komende belastingjaar het imposante eindcijfer
van zeventien miljard dollar bedragen.?
en er is; alle"reden om dat aan te
zal het belastingjaar 1941nemen
1942 ons op één-na;de hoogste begrooting in de gchecle geschiedenis
brengen ;
[Vanfde\Vereen igd e

Ook D a a'ngß, w.l'f
de schrijver
van G u 1 1 i v e r, heeft iets over
dictatuur te zegien. De groote pülllvër,
"zooals deze|ln"de 'Angelsaksische l
wordt'gelezen, ls hier, helaas ,vrlJwèl] ü&-~
bekend.'Eveiials Danicl Defoe's Roblnso n Cru s o e is het boek hier hoofdzakelijk bekend als een kinderboek. ,Toch
is Gul 11 ver een van de scherpste
satyres uit de wereldliteratuur, en allerminst als een onderwerp voor bonte
kinderprenten bedoeld.

|

fVatt onzen eigen correspondent)

groote schaal niet tot de wapenindustrieën alleen beperkt blijft. De fabrlkatie van wapenen staat in onverbrekeljj k? vwbanid | met | tal Ivanl civiele 1 lndus£
trieën, die daardoor automatisch hun
deel krijgen van de regceringsopdrachtfen. Bij den bouw en de uitrusting van
voor de
een enkelen bommenwerper
luchtmacht b.v. zijn... vijfhonderd fabrieken van den meest uiteenloopenden
aard betrokken. Verdubbeling,, verdrievoudiging en verzeven voudiging van de
vliegtulg-lndustrlêlfcë teekent dus ,vanzelf meer
lwerkkrachten
voorj al [dief andere]
permlj nena en j petroleumraf fInader ij en,
houtzaagmolens en . glasslijpers,
voor spinnerijen en fabrieken van radio-

'

Brief uit Californië

Tot zoo ver Dean Swift. Alleens biyft
dat G u 1 1 i ver met de
paarden leerde spreken, omdatjhy | Holf
landsch kende. De taal van de paarden,
zegt Swift, lijkt 'veel op Hollandsch, het
is hetzelfde soort, hinnikende keelgeluid
dat wy van de zeelleden. In onze* havens
kennen. Is dit een compliment voor ons ?.
Of heeft de goede Dean. geprobeerd
corrupte staatslieden en Tde Hollanders
tegelijk den nek om te draaien ?
1.

Italianen
j£en kapitein van een Australische compagnie in Lybië had, gruwelijk het
land, dat zijn compagnie nog geen. enkelen krijgsgevangene had gemaakt en
hij beloofde een jong tweede luitenant
voor lederen Italiaan, dien de compagnie
den volgenden dag in handen zou krijgen, drie shilling (ongeveer negentig
cent).

Den volgenden morgen werd hij van
het ontbijt weggeroepen., Tot zijn groote
verbazing stonden »'er tweeduizend Italianen in rij en gelid te wachten op een •
inspectie, waarna ze
gevangenenkamp konden worden overgebracht.

naar/een"

Met een somber gezicht telde hij do
beloofde. belooning van ongeveer v achttienhonderd gulden a uit.
.

Hoe heb je ze zoo. gauw te, pakken
gekregen ? vroeg} hl]
blonden Jongen tweeden'lult.
—

—

b

—

:

dat was nogal ge-

makkelU^^eg^défe^enTduë]
beltjeiaangebödênllaTiffgëTzich

krlles-

gevangenl wlldênl latenlnemin?! En? toen

maestllkrer^ogf^edulzendtwegstürén,'

omdati ik\U i niet vwüde 1rulneer»n WMHb
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DERDE BLAD
STH-%.»

bet-n fe ; brcugeri;*-ditmaal^op de Rclegerihedén 7 dé»or.dèrschclding geEngelsclien bodem; Na 'de tegenslagen 'noten'
s
van 'de Koninklijke 'bélafjstelgémecha-,
Polen,
waar
alles
voor
de
in
ling.' KoningTGéorgé 'heelt
nlsee'rdê Duitsche strijdkrachten moest tor onlangs geïnspecteerd, terwijl ooi;
wijken en ender den voet werd géloo-' de hertog „van 1
Kent? en de Brltsche prepen, werd een Poolsch leger In Frank* mier, mr. Winston Churchill.'ér één berijk als het ware uit den*
zeek brachten.'.' AUériTiprdlcèn >hun be-'
stampt, gedeeltelijk gevormd uit'dc reswóndéring uit voor. de'houding 'en de ',
tanten van de heldhaftige Poolsche le- verrlchtingeh der Poolsche troepen wier
gergroepen, die; uit de Poolsche hel wis- ongeschokt vertrouwen in de eindoverten te ontsnappen cn
verschil- winning, een weerklank vindt in de gelende routes Frankrijk 'te bsrelken; voelens hunner Britsche wapenbroeders. •
aangevuld
met de tallooze Poolsche
vrijwilligers
uit Frankrijk, Amerika,
Inderdaad , leeft sterk'; in lederen ;
Brazilië en overal elders waar de'zonen
Po'ól hét besef,'dat hij ccn persoon- I
van dit krijgshaftige en 'vrijheidlievende volk gevestigd Iwaren^ÉS-Ttld enafflê'
veldslagen In Vlaanderen en :NoordFrankrijk
stonden dd Polen letterlijk
óveral aan het front. Sommige éénheden leden geweldige vérliezen „cn een
afdecllng groot 18 duizend man, "dié
weigerde zich over te geven,, wist-zich
door de Duitsche linies heen «te slaan
en ' werd in Zwitserland geïnterneerd.
op

*

"

óver

toéval

dè

\

-cn zijn boekhouding
desniettegenstaande
klopt. Maar
wil het nog wel eens gelukken om
hem te verschalken. Het is bij herling bijvoorbeeld aan Polen gelukt
om uit de Poolsche gebieden, waar

de Dultschcr heerschappij voert, te
ontsnappen.

En uit hun mond verneemt dan de
wereld niet alleen van de bestialiteit
van de Dultsche machtswellustelingen'
en van
het martelaarschap van het
Poolsche volk, maar krijgt men de bevestiging,, dat de geest der Polen ongebroken blijft. Hun geloof in de eindzege
van'■ de 1 geallieerde zaak blijft onverzettelijk. A la barbc van dc Gestapo Maar een groot gedeelte slaagde
erin
patriottische om Engeland
zetten oni'irgrondsche
te
bereiken
en het gereorganisaties*hun levensgevaarlijken ar- organiseerde Poolsche leger
staat wat
beid'voort, de zwakken-steunende, angetalsterkte betreft slechts bij de Britderen-weet* <de helpende hand biedende sche legermacht ten
achter. Op grond
om'over de grens te komen en naar bevan militaire overwegingen mag
deze
vriend gebied'de wijk te nemen, en den getalsterkte niet aan de openbaarheid
weig bereidende voor de omverwerping worden prijsgegeven, maar
het ls: geen
van de Dultsche ovcrheerschlng.
geheim, dat de Poolsche troepenmacht
ledere Pool, die in het bezit van een uit minstens 5 divisies bestaat. Aan dit
radio-apparaat wordt aangetroffen,?is leger ls geheel zelfstandig *de
des doods schuldig en parate executie ging toevertrouwd van enkele verdediaan de
volgt, maar desondanks 'wordt voortge- kust gelegen sectoren
Schotland,
ln
gaan met het opvangen van' draadlooze Noord-lerland en Wales.
berichten, in Warschau cn elders, cn ln
De'Poolsche luchtmacht, welke bij de
het diepste geheim gaat het nieuws R."A. F. is ingelijfd, maar uit
afzónderdoor het 'land,'dat in gespannen aanlijke Poolsche eenheden bestadt; 'Vtelt
dacht den uitbouw vans dc Poolsche'lemeer dan *5.000: man in haar'gelederen
gers,' zoo ln Engeland als in Egypte met inbegrip
van het grondpersoneel.
volgt, zoomede de handelingen van de Het is
feit, dat de Poolsche
een-bekend
Poolsche regeering,' die'in Londen zeescadrilles zich'reeds bij verschillende
telt,
geestdriftig de glorieuse wapengeléjjenhedcn' ten''zeerste hebben onvan de Brltsche en Grleksche
feiten
derscheiden.' Een escadrille, bekend 'onstrijdmachten toejuicht en trotsch is op der haar nummer
303, schoot in' 3
de ongebroken geestkracht van het Britmaartden
tijds, van Augustus tot ' en
sche volk, dat < niet versaagt onder de mèt'Octobcr, nist minder.dan 120 DultRilde Duitschc luchtaanvallen. '
sche toestellen neer. Ook némen Poolsche
bommenwerpers deel aan de
DE TOESTAND IN POLEN
luchtbombardementen van Duitichland,
waar hun kennis van de topografie en
van de Dultsche gevechtstactlck■' hun
De Poolsche Intelligentsia ls stelsel- prachtig te
stade komt;'
matig uitgeroeid. Het streven van de
Dultsche bloedhonden was er van den
beginne
op gericht om het Poolsche
geestelijke leiders
zijn
volk-van
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brlèkf te 1

;

stuwkracht;

een [artikel tvariTdenï
keiler, ls thans "eenfmerkartikel gewor-

ïpM:t

IJ.

: -

:

té' schenken" aan? de'.* moderne';

waaraari|hy £ é®n

kunst;
|

overplaatsing
Met intrekking van
joor,'van'al 1e"córyptieeën der
naar; Tjllatjap.iovergeplaatst -.van/Madendaagsche H
iwas bly.'S een ikassarjriaar • Saerabaja, de; le luitenant
bewonderaar;
van
grootl
Kees van Donzijn

;werken

*

'derj

en fmenl?'kiihistef
vkri'hèm

gen,%TarH

'-

—

-

MEPWWW
(Nadruk verboden)
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"

van
schrijvingen »(Sumatrazandblad)
hij een "der,
Militaire Administratie
.voornaamste; promotorsontbrak 'zijn
markante figuur t,vrijwel nooit.
E;Overgeplaatst van, Bandoeng naar
Tjimahl de kapitein der Militaire; Adml-,
Op 1 October ,1940, is het
hlstratie H. Due.
bestaan van de. Karei I-fabrieken, .weBlijft.geplaatst,te,Padang de le lulgens .de ï tijdsomstandigheden,; in stilte,
Administratie; F. C.
'(ShBHÉUH tenant'.der'Militaire
gevierd.
met intrekking van zijne
—

iietl gebruik««daarvan"iwas

dood?”

•

BVPPViHfIBiKBvVtHnBHHH

Onze eigen redacteur in Neder,

land heeft

Mei impressies

begin

heeft

het

Angstwekkender dan. het geronk
der dood j'en verderf zaaiende: vliegtuigen, dan het gedreun deirjontploffingen en het lawaai'der instoraanfiü,
tende j huizen
.het r luisteren naar Ide • radio • ge-

.

De heer Van Abbe was. ridder in de
orde van den.Nederlandschcn Leeuw en
officier in 'de t ordeTvan' Oranje-Nassau

31'Januari\ dus,ibijna
uge-

riegenï'maandenimadat $ het

is, ontving en%wtfjplotiez.
schreven.
ïing van hem een artikel waar'lV

WU drukken"hierne-

bovenstaat.

weest.

r.'».

i

de'

Ihlj
-

.

'
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Telkens werd de muziek afgebroken:
en dan hoorde men een nerveuze stem,
namens r .i den. luchtwachtdienst, r berichten voorlezen oyer de positie'der,'aan„Meneer,
stormende bommenwerpers.
het was complëet óm gek te worden. De
muziek brak af in de schone blaue
nau-'of'een dergelijk mopje. . En dan
hoorde jeßij 'I Leiden' waargenomen
twaalf Heinkels, richting 'Noord-Zuid-.'
—

'een'stuk

Volgde

Éven later , weer
Bij

den'Dohau-Walsl
luchtwachtdienst":'
de.

van

Sliedrecht gepasseerd - tien vliegtui-

richting
Zuid-Oost ; Noord-West.'
Muziek. Dan opeens een pauze," en de
man van' dë luchtwacht; ln z'n zenuwachtigheid' struikelend over' z'n' woorden Bij' Gouda-' waargenomen 'vijftien
gen/

'

;

:

bommènwerpers, -'richting" Noord-Oost
Zuid-West."..::.' Die kunnen oter vijf minuten hier zijn, zel v mijn neef. En zoo
ging het maar door. ■:
■

Wij zaten daar met z'n vieren bij
eikaar in •de êhuiskamer en i wisten

niet waar •»«! het zoeken;zouden.Precies als ter dood veroordeelden
die de voetsta ppenTvanTdènlbêuiral
dichterbij hoorden komen... Niet om
uit te houden, ilk zeg zet die radio
af, a ndrrsjworden\wëfallemaal nog
dol. Dat]hebbenlwejtocn; gedaan en
het was een opluchting Even-later
spatten de» eerstet bommen■< uit elkaar. Maar ik voor inij \vond dat
nog minder ..fg dan dat, benauwende wachten bij de radio".~ .
»

<

—-

..

Elemans.tzülks

gekomen.

Dochïgister,

i

••

geschreven)uit]dejpcwogenldagen.
v' Hij
zijn icerk vrijwel vergeefs

legde

in Puin

•

De plechtige

vens een vaar zinsneden af'f ïnjhet
bijzonder uit het verhaal van een
man 'die de hel 'van Rotterdam
'
heeft meegeleefd.
r

overplaatsting naar .TJirnahi.
1?BlijftS geplaatst te Meester-GornelU
de • 2de luitenant der Militaire Adml,

!

uitvaart; geschieddejiiiTde: lcing; van-

St. Joriskerk-te-Eindhoven-Stratum op
Donderdag 21

Novëmbër?BHWHHfti

Nederlanders

zijne;

overplaatsing.naar^Pa-

Blijft geplaatst te Weltevreden de ser-

geant-majoor

der: Militaire" Administra-

tie-F.*-'Dulmstra, zulks met'intrekking
van'zijne l overplaatsing naar' Meester-

te Calais

Elijft geplaatst te Bandoeng de Europ.
sergeant; der' Infanterie .( geëxamineerd

*

Naar op 3 Juni 1940 aan het A.N.P.

„Nee.,ik ben hcclemaal geen'held
geweest. Toen *er 's. morgens overal' op tej Amsterdam\wërd 1medegedeeld,yaldus
dagblastraat £, gevochteniXwërd j merkte!ik j bij lezen" ; wij in dë Nëderlandsche ,'de
óp»diëii*(datüm
vertoefden'
naden,
angst.
van
Toen
mezelf eigenlijk 'niets
teCalais,»vanNederlanders.
volgende
een
en
paar óiidë menschën
heb iik "nog.
wat kinderen; naar, een jschüilplaatajgëj Waar 'zij weer teruggevoerd zouden worbracht. ■ Maarmiddags; bij t datbom- dënlnaar} het troderland (IhHHËHHBI
bardement" heb ik'.'op. onze etage zitten
D. van Gulik, Prins Mauritskufti 96.' Haar.
te rillen en te bëvehralslëenVjuffers'
,
Westweg b
:

t

—

'

lcm-Overveen: J. v.d. Vrcede,
101', KrabbedUke; kW A..Verplanke* Oroede;
O.' Wouters.'Kerkratle' Voortersstraat' 83;iF.
G rasser,, Kloosterrade; t J.*gv.d.t Borst,*j Willemstraat i 6,",Venraay; t W.,v.d. Broecke, Molenwater 6,'Brvskens;■ I. van Grol.'jlelZandstraat: 15.'- Breskens; A; Simpelaar, Brecdt
straat f 79,' Oostburg.! L;- Oppeneen,* Schoondüke; J.' AA de»Wilde,-> L.. de .Wilde, Kloosterzar.de; CSP.I Nflde 1Block,?Axel;1 J. Rot,
Aardenburg;; M.' Bakker,YAxel; IW., de' Njjs;
Blen'llet; jM. ,Verbrugge, Walsoorden;) P.'
417!
de 'Muynck, Bies>ens;-J. Niks.)Shetstraai
80. Arnhem; W. Geelen, Gestelsestraat ,79.'
Eindhoven;
K. .Thomas, Blelerheidestraat
100,'- Kerkrade;*fA^lG. ï Bouten. Nobelstraat
*

hondje..

•

Mijn vroiiw niet, die was flink en
'v—■ >-t ai, ir'hield haar'zinnen" bij elkaar. Ook
T lowßiaj; «»*«awiir<rwto."iwt iiw/t
toen een, bom de halve straat achter ons in ; puin Jlei.'jllet ;was een
ontzettende klap/ en 't leek vlak bij,
voor de deur om V zoo te*zeggen.
gaan wij nu ook dood ?,
Moesje;
a»V
vroeg mijn kleine,
Maar 'mijn
meid.,
Mé)li mm* mm»
lnnari liim-; «Jmc* NfMiAi
vrouw zei:[nee hoor snoes, maar we
graan wel naar buiten....
"
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*
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Nou,. toen' zijn we' naar beneden, gegaan erifde straat' opseloopén', -net als
dé buren. t: We^lèpen, eigenlijk'iftaar
blindelings
heen; terwijl
links
en rechts alles Instortte en de
vlammen uit dei
verder precies gebeurd Is-herinner Ik
me niet meer. Ma*a*r"s avonds'zaten we
alle vier, m'n vróuw, m'n kind, m'n : neel
en Sk, bij kennissen ln Schiedam, zonder een schram maar zonder'ook lets
meer op de wereld dan' wat.we aan' en
bij ons hadden: vWant van . ons huls' en
de meubels hebjlkyhooltlleta]teruglgë
zien. Alles'was daar . één groote puin•
hoop"..--I;.
■ .

voor'f'bns

..

.

'

-

,

103, Rotterdamf(C.)j;!H.fJ.''Curlcl.'Krabbendtlke; { C.l Oerso->-Van I Klooster,: lersekel'.H;
Mühlers, ScJioreïJJJ. de-Kok, Schore; iJ.'
Poelman, Van.. RandwykUraat, lerseke;
,

1

.

Oorlog

-

'

Zoo hoor ik voor den zooveelstcn
in beslag genomen door de Duitschers keer die .verhalen van den eersten dag,
en hun gezinnen, en eveneens is het toen om elf uur 's morgens de Dultsche
aan
de meeste ziekenhuizen slechts stootbrigades al op het Beursplein ververgund om Duitschers in verpleging schenen, ik hoor van de watervliegtuite nemen, aangezien het aantal slacht- gen die op de Maas neerstreken en ruboffers van de luchtaanvallen der R.A.F. berbootjes uitzetten, van het ontbreken
op militaire objecten in de Dultsche van behoorlijke ' afweermiddelen, van
steden snel toeneemt en een groot perden furieuzen.tegenstand der mariniers
centage van de gewonden naar Polen die bij de bruggen als duivels 'hebben
gevochten, van den hopeloozen-strijd
ls geëvacueerd.
der in allerijl aangevoerde versterkinincidenten
Het zijn juist
van oogenschijnlijk geringe beteckenls, die
het gen die hun best deden', om de'in de
bewijs leveren, dat de geest der Polen heele stad geïnfiltreerde parachutisten
ongebroken blijft. Zoo gebeurde het'in en tirailleurs op te sporen en onscha- !
Krakau, de residentie van den zeer be- 'deiijk te maken, waar ze niet in slaagruchten dr. Frank, Dultsch stadhouder den Ten ook niet in komen slagen omdat
van Polen, dat in den morgen van den de Duitschers steeds weer versterkingen
15en' October eensklaps op den toren kregen, zoowel door de lucht als uit
van de Marla-kerk. een bouwwerk, dat Brabant over den Moerdijk." En'eindewereldvermaardheid bezit, de Poolsche lijk komt dan het' bombardement' a!an
van
en de Engelsche vlag bleken tjeheschen, de beurt, die groote verdrukking
dag
uren
der
t
op
capitulatie.,
den
tot immense vreugde van de bewoners. twee
De kerk was gesloten geweest en
de Hier ls de woordenschat van den Rot-;
toegang tot den toren verzegeld door de terdammer, alhoewel respectabel, niet
toereikend om den' omvang en de inoverheerschers, maar dat was voor
manifestanten geen onoverkomelijk tensiteit van de ramp te schilderen. Albezwaar gebleken. Een gestreng onder- les was enorm," alles was ontzettend, alzoek werd terstond door de Gestapo
in- les was ongelooflijk en om nooit te .vergesteld. maar do daders bleken op
het geten, en tot aan zijn stervensure zou
kerkhof te liggen. De schuldigen
zich het nijdig gieren herinneren,
ziin
J
nooit ontdekt.
van de duikende bommenwerpers, het
gefluit van de bommen vlak voor den
ROEMRUCHTE WAPENFEITEN
inslag en dan, dadelijk daarop, de alles
I overstemmende knallen en daveringen
leders Pool. onverschillig of hij zich der
explosies. En toch was dit nog het
ln het buitenland bevindt dan wel da- \. ergste
niet van dién bangen dag, zei hij.

r.urzmjavr.:

ztfnj beldè'jzoons) en Wij nTan'derë fmede"wérkers,*! Jie«ft"]t o tfzijn rdoodjnog] geheel
Tijdelijk belast met de waarneming
bsirekklngSvani f Topograaf S bij
btfihem|l)ëniit.ilnf 1937 'werd;yoor het
omvangrijkê C personeel, een* pensioen- k4ënfcTópograflichenlDlenst.'jgrd££AdJufonds aan [de; fabrieken verbonden! l Bij dant-ondèrófficièrl topograaf te ■ Malang,
de 'belangrijke . jaarlijksche' tabaksin- T. J. H. Woüdstra.

—
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.TaaTOrondelleß.^^SHgßH^^S^SHl

De dagelijksche leiding ,van het groote
bcdrlj f,'{waarin: Hij Iwerd} btygesMumfdoor,

Waardevolle soldalen in de Westelijke Woestijn zijn ook
die men op 'deze foto in actie
n«, weer. de • Britsch-Indiërs,
Onder:
ziet" 'Boven*!' Het spannen van", prikkeldraad'
voorpost
—fin
■K'"

Overgeplaatst- van Soerabaja naar TJIj
le' luitenant der l GenieiG.' A.

-e

ontvangen.

■

Mei 1940

Genie

was.*

In zijn'particuliere verzameling>komen

i

Haag,

Douane

•

.

Den

■

'■'. ■;
H Geplaatst op het Hoofdkantoor, .F.
Behalve de zorgen voor zijn fabrieken, Ohr.' van Hogerlinden,'), ambtenaar 3de
dlc 'als' 'modclinrichtlngènmogen i wor-; klasse (verificateur) te Batavia (tolkanden beschouwd;:
nog gelegenheid gevonden zijn 'aandacht
v

•

•

Belast met de waarneming van de befdêjChlneetrekking
schie ï boekhoudinge/WJ het ;Infectiekan toorf »van • Financiën tePalembarig
Thlan: Kie .TJong* particulier te Batavia.
'

gegèveri. Dë sigaar, eertijds in hoofdzaak

-

onzen Redacteur in Nederland)

Belastingen

dezer

:

De overledene heeft aan de gedachte,
sigaren onder* het • éigen

Het Bombardement van Rotterdam

(Door

....

*

,
'

de Bommen”

4

....

:

„De Radio nog erger dan

Tydelljk

•

eeuw het'bëdrijf-was'gevestigd.'-

Straat achter haar

voedseltoestand in de bezette
Poolsche gebieden verergert met den
dag. De winter in 'al zijn gestrengheid
ls in het land, en de steenkool-rantsoenen zijn uiterst schaarsch. Er zijn tal
van plaatsen, die het. buiten alle voedsel- cn steenkool-voorraden moeten
stellen; In de steden zijn de beste cn
meest comfortabele huizen uitsluitend

;

;

Zoo vroeg de kleine Meid toen een Bom de halve

De

Justitie

Te Eindhoven is -18 November,r 1940,
|BW» lifwiujlliwil
naar wij ; reeds eerder meldden, ruim 90

;

„Moesje gaan wijnu ook

voortzetten;

cn

gebouwtje, waarin aan'-het begin

!

herstel

Off. Berichten

HHBE kunstbcsclicrnic^BMßHßH

*

<

•

:

*

bracht, óf zuchten in concentratiekampen, hetgeen veel en veel erger
is.-Evenwel, is de opzet der Duitcchers
volkomen mislukt
thans
zijn het de arbeiders en*de boeren,
die het kruis hebben overgenomen
en de taak van het vaderlandsch

,#

~

"

De dragers van de Poolsche wetenschap zijn thans óf ter dood Kt'-

312Q
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belast met de waarneming
Rédacteur! bij] het
Jaar oud, overleden deheer,- Henri. van
Hoof dkantöorlvanfdênl Immigratiedienst
Abbe,* stichter en hoofddirecteur, der ;nMH4wALagerwey?WßßßtfßftJß3l
■■■■■Wil 'M
■ iimi Ti >i ii *i iiwtTM —wmf
Karei I-fabrieken. BovendlenTwasi;,zijn
Met ingang van'l Februari 1941 aan,'i'ma.wif
mniiH WliiJ i li'f ujoiHWj |»f
niet-imcéiiyk, cm.in?déV Hartelijkheid, naam «iiiKßifclg
«door- zijn schenking aan £es teld [
bekend
red act eiir? fi.Vnieü?
Bii* ifc» hTifPwiliniiH| I li ikl Bi ail l|
timbt
i
waarmedejhijiU liltsóodigt," de zékèrHeid ide«
gemeente. Eindhoven
hetf stedeIste*klërk| bijfêvfe'ngète onderscheiden, "dat"hy eens" ln staat lijk'Van Abbemuseuni.' '
rioëmdenfdlenstjf(Hopf rik a n toor van het
-y;
zal zijn U als gast*, te.' begroeten Vin zijn Bhmhr.
Gevangeniswezen):*: -'r ei ïr&Mt '/*»»•'
huls 7;;. in een nieuw; eèn% hérrezen
De heer ,Van Abbe was Amsterdammer **Met'lngang van;l Februari,aangesteld
ftV-ï,;- '?h ■' ' ~j>.■
,-NrtPV' joti
Polen.
L\
I van
-l*i>geboorte.
■ ■■(Nadruk
3den ffcomnatèsTf E.% Stofberg,'& thans
Na<zijn,opleiding
ln^het!
verboden)
iyn
Jiui-M" ffkm f*n
L'?
J
■ S
tijdelijk]
klerk i bij fevengenoemdenfdlenat
tabaksvak vestigde hij zich?zelfstandig (Hoofdkantöor^v/lf^Gerangenlswézen).
als sigaren fabrikant jlnide|jhoofdstad'.
hoer VanffAbbcl
In|J.9oB
Financiën
Eindhoven;
Cwaar| hlj|
f
Jjnaarj;
lÊU
meende?." datYzlJn ü
naar.BandoengJten'elnbaar.; gebléken:.fabrlekitot Igrooter.j ontbelaat Imê t[ de] leiding, van
plooiing zou küniien komen. Dat hij, dit d eTj telwonlenj
de.Cyclostylë'cëhtralej aldaar" P.\ CSBlergoed 'heeft > gézienlizal [welmlèmandjontj
hüijs,: onderhoofd vVajn"de'Cyclóstyfe''cenkennen, Tdieitharisi heticomplèxïder |
w
réi i I-fabrieken» te' Eindhoven? Reusel (en' trale >teï Batavia.

'

rooven in de hoop van de overblijvenden een speelbal te maken voor hun
misdadige'; politieke agitatie.
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Stichter van Karei,
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Abbe t

van
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T
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:
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:

a-moraliteit en haar gekieskeurigheid in methodes,
ringe
er een administratief systeem op na
hcudt, dat aan het volmaakte
grenst. Himmler laat niets aan het
volstrekte

v

/

h-

..-.f

/

yW

/

,

,

Heerlijk In 't gebruik, zuinig' bóvendien. Koopt nog beden!

ƒ

**

rr y_

:":

;

Het ls een overbekend feit, dat
de Gestapo, afgescheiden van haar

D: Pool heeft 'n appeltje mst Goerlng
tc'schillen; hij heeft niSts ver£eten,' odk
'niet' hét' gerroer' vin dén dikken :maaKechalk. dat tot dusvér geen 'enkele' Poolsche bom op Berlijn, was gedeponeerd,
hoewel 't van 'dé'Poolsche grens tot de
Duitsche hoofdstad" niet meer dan een
half uur
De Pool heeft niet vergeten, dat zijn
prachtige hoofdstad, Warschau,' in een
rockende ruïne wtrd*'herschapen'. Hij
weet. /dat cfé, bevrijding yari zijn land
var. de'bestiale hord?." die het thans*bezf/jdelt. "medë aftóhkélijk is van" zijn
cnverschrcktfenhêld; van;zijn' bekwaamheid óm. dé aari's'ëwczeii dcelen : te raken
'met
cn de' Duitsche
lamheid,tè slaan. En wanneer hij'U.ult'noc diit, cm hem .'. eens té'? komen be
Vüeksn.' later. v wannéér' Polen' bevrijd 'zal
zijri van""de DulJschè'prst, dan"f valt het
*

yjj
y

••

U;

/êfra l«Choonj $U houdtfde"tandeaTtUalëndH^B^B
volkomeny!en*chad«ll)k.
!
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correspondentie)
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(Speciale

zich'Voorstellen-ónder
h t'arm a'd
te*"richtên. v"'
S.'M»
vage,- die f zij
GotHng's

'

'

-

|WV>
■ÉÉT

1 tt

Kl deren tunn?? Infè» jong genoeg
letren huo tanden te verzorgen.'Squibb .
Tond
°

ditTverlics' injhet]niét'
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Jong gewond

zal ivenJnkenivergclekenl bij

:

r

■

gelijks dé wreede behandeling door de wapenbroeders ' zitten zij den ; géhaten
Gestapo.heeft te ondergam. voelt'ziéh gemcenschappelijkèn'vijand
de ('borst! zwellen van trols warneer-hu ken óp z'n huid en leveren zij een
verneemt van de wapenfeiten "van zijn devolle 'bedrage tin *de* doorvoering van
de voor het Duitsclie oorlogs-apparaat
landgenooten, die zich : met roem 'overdekten op'de slagvelden tan Polen; van zoo fnuikendé'f blókkadë.'^p^^T
Noorwegen en Frankrijk'en thans zooDE KONING OP BEZOEK
wel in «Engeland als in ' Egypte zijn vereenigdtot legers, die er zijn mogen. Ds
Poolsche ; opperbevelhebber en Premier,
Da rectoren ln Schotland,' waarvan
generaal JSikorski, is er voor de;tweede dé verdediging aan het Poclsche leger
maal»n =-geslaagd cm ren legermacht ls toevertrouwd,'hebben bij : verschillen-

Volk dat Rekening te
vereffenen heeft

gezworen, dat

vlcot- thans r krachtiger|^f^b|J|hetTuitbreken' dér !
tember 1939, daar er. inYdéji- loop van

:>

»/<

zallln

fnigen ivcrlcrénTeïi;dê*j t'oicn ï hebben

eveneens ten J onder./Desniettsminlisjde

1940 i b2la\igr Uke'y
Vrordén" tóegevoegdftTé&unOTlmetifen'
Fngèlsch'e;

:

7*

?

Deittrhrr;Antwêcfw 11 ;*Thr> hun f orr
r IOÖ !,ylie
m'.ïabïlc"

vijaridelijkJKëdM^ms^®ns

Leger en Luchtmacht in Engeland

«V

■

-

dêiïlrooUchen veldtocht! h'ebbenfde

•

In zoowel als Buiten het Eisen Land

lijkei rrkeningïmétTdel Dniw.hVf«ttc
vereffenen g heeft» en f, (leze ook, cr

ikcnüsXWStl

«A

».

.

Polen houden moedig vol

De Poolsche vloot, die erin slaacde
cm uit de Ocstzse' te ontsnappen!tnihet
'bsgiri
van den cirlci.vhsjftTdaiarbö
zwaïm tol meetenfb:talentorpedojagcr Grom vérdween i tijdess de' exprultïé "iittuf NuorvcseifT-ift? <de.*üicpte
tri: ; dé liïïbcniue u:: d-jtzé'svf*GrzciÊsging

•

—
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1941

van Zaterdag 1 Februari

•

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

admle!) J J..
met Intrekking van zijne'overplaatsing
0.0.

der" mil.

iiaar Weltevreden.'

.

----u

Marine
Benoemd in vasten dienst van den
tot commies-redacteur : bij het
Departement der Marine,-! R.x'Akijuwen,
:

Lande

~

/

tijdelijk.- ;waarnemend hcommiesTredacteur'bij genoemd «Departement.
; Benoemd
in-vasten • dienst van den
Lande'i tót klerk bij ihet Departement der
tijdelijk?waarne-Marine,*; C.< F.'
meridl klerk | bij 3 genoemd Departement.,
Benoemd in vasten dienst
:

?

Laiide' tot lstej klerkêlblilhét 1

ment der Marine, ■ mej. M.

H.

Schoma'ck

van" der Waag, tijdelijk .'waarnemend
lste klerke'blj- genoemd Departement.
>

van'l Januart'fl94l' benoemd tot Officier-vlieger, der Meelas;

Met'ingang-

se-' voor - pcciales diensten l bij *de Kovfü
Herendreef,' Aardenburg J iiC." ninklijke Marine-reservé, de gepensionI.lPo'nger, JAmsterd.Vweg 352. 'Amstelveen; neerde 'oMJclervlleger der- 2de klasse
A. Verhoef,: Krieckelbergweg; 5.T Kerkrade; G. -1 C.' t M.'SchoUen>
'Si?
A. Smulders. jMeelenburgstraat) 25,*, Eindhoven; J.en A.-H. Arbman. NeureniiJ. Risfeeuw, Krulsdljk, Grcede; J.' DiWcenbierg.'
.
Zuidrede; ftP/.' Stox,- Waierlandkerkje;
,T. 'i.'
121'■* i}\ ;. V i t;; iLT . -1
'

?

-

-

'

-

'•

Wolphaartsdljk; 'A. Haamen,
Verstelle,
EchoondUke;'»E;, J. de, Sllva; en ? twee zoons.
IJzendUke; E. van Goethcm.l S. A., 46,YVogel waarde; A.' Kools, Hobbemastraat 18, Tilburg; lß* J.*' Klnde, PhlllpDlne;ï H, >A. van
Heltcn.' Boulevard 144.' Arnhem : J.' v/d Hoonaad. Slotsche dUk 161 (2)."i Poortugaal bi|
Rotterdam; A. J.,Pey, BeverstraatjBsb 11,
Rotterddm; dr.. K.\ r. Proost. WesUecdnt
128e,'01
Huls", Rotterdam; Jagers; p.a.
J. C. Doorns, Tuinpad 22, Terneuzen.
•

;
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EIKEN DAG MMETIES
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de kleine advertenties met

trekkiacht
(minimum F 1.- per plaatsing)
prootc
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-Zaicrïïag T PeEruarï/1551
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STAALBUIS LEDIKANTEN

I

voor 1 en 2 personen, met en zonder veeren
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vBATAVmSCH NIEUWSBEró

Batavïi-C^TeL w I»2J

1

Gegarandeerd

de beste kwaliteit.
BILLIJKE PRIJZEN
il^ri^m M
B ema kk e U)*e i betalingsvoorwaarden,
Zendingen
Batavia \ onder} rembours.

1

fl
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jj

bulten;

H

[« ClülffilllH
MPJBMiir
Kerkstraat
cöiinklis 'téi^mcßw
.
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Wij leveren voor de huishouding
Groene Zeep, Creoline en Creonol (dennen-geur).
•.v ft t Groenezeep >ook In blikken* van 2'/i KG.
Bestellingen; worden, francoothuis bezorgd.
'
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Wagens,; die overal bewonderd worden
V
om hun luxe en i-lijn, en
verbluffende zuinigheid in verbruik.
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DAVID O. SELZNICK'S production oj
MARGARET MITCHELL'S
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CLARK GABLE
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HOWARD
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Rhctt Butler
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OLIVIA

.

De H AVILLAND
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VIVIEN LEIGH
1

'eSScar/ettO'Ha-a
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A SELZNICK INTERNATIONAL PICTURE
DirectrJ tyVicrOß FLEMING ' '
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1941 Pontiac 'Cabriolet. «Prima; lederen be- '
kleeding .ên
kap "b'ehoóren
tot de standaard-uitrusting.
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N.V. Javasche Automobiel
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8.20 n.m.
Weekdagen:
4.45
Zaterdag
Zondag: 0.30 v.m. en 8.20 n.in.
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Loge (Baicon)
Stalles
le Ran*
2e Rang
3e Rang
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1.35

f
»

„

„

toeslag)

1

'E
V

L

i

0.9«

4

réV:
2.40
1, 1.80
1.20
0.75
0.36

ƒ

<.

e
klas
klas
klas

„

„

|]

„

I

!

(voor de laatste 2 rangen
geen' plaatsbespreking)
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Weekdagen:
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v/h Autohandel J. A. Berkhemer
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vooral den wagen op den weg kennen. Wii
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GROÓTÊ PREMÏtRE op DINSDAG
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bf SIDNEY HOWARD
Music by Ma* Sceintr
A Metro-Goldwyn-Mayer Release
'

Jv

'''

\

starring

in

-

12

n.m. voor 4 tot 9

minstens een j*ar wordt

Februari

„Gone with the Wind"

q
D

tegen verhoogde prijzen vertoond !

B

Duur der voorstelling ongeveer vier uur.
Tegen *dc pauze zijn sandwiches elc. verkrijgbaar.

jj

—

'Vooraf:''' Metro" News
*
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TKINSES' JULIANA

BESPREEKT TIJDIG!
PRÉMIÈRE BIJNA UITVERKOCHT!
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Matinée'*» voor Tuinleden
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5.30 n.m.
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„FOUND ALIVE?
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"''■ Kindervoorstellingen
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BXÏAVKASCH NIEtJWSBÜAC van Zaterdag

„CENTRALE"

BIOSCOOP
voor

:

.

O.

"

(Inde Voorwereld)
met in «le
hoofdrollen: Victor MATURE, Carole LANDIS en
Lon CIIANEY Jr. Zoo verbazingwekkend, dat U/Uw eigen oogen

———— ——

■

manpen, roept

melodie

en

U

om een iij.l van

■
amusement mede te maken
-

,

verzoek):

OCHTEND 10.15

'

-

vy;'.'

""'y::

■'

-*^ïir

HEDENAVOND

7

GAPITÖL
LET

p

LA GAIETÉ

en

__

i

:

...

HEDENMIDDAG 4.30. MORGENMORGENMIDDAG 4.30 voor OUD en JONG
UNDER-PUP" me, di U-jarige Gloria JEAN in haar
3136
glor'euze eerste film.

MATINÊF.'a (op

(9. u.)

Toegankelijk voor alle leeftijden!

niet zult willen gelooven.

~THE

bruinde

OPENINGS
D"

-VOORSTÊLLING
(verh. & regie: T. D. Tio Jr.)
„MELATI- T IJ
HFDFNAVOND SPECIAAL PROGR.I «(Prijzen 15'c.! tot F 150)
MÓRGEN: 'i achitt. „GANDROENG-BALr (De Satrya v Badong)

*H E DEN

-

MIL LI O N B.

ON E

I

DERDE BLAP

in een tijdperk, toen praehiatorische gedrochten het
recht van den aterkste deden gelden

v

■

-

MR. CORNEUS

HEDEN- t/m MOK<JEN A V O N D
wederom een SENSATIONEELE film, zich»afspelend

Bréngt

I FiErüar! TSM

'

.1

Si- ;4i

!

Ook U heht K A N S op een waarclcvollen prijs!.'.'

GEORGE DO I T

NIE T!

DEZEN AVO ND

VERG EET

Een Gong>Buccen, waarin de beroemde hngelscne droogkomiek de zaal zal doen schudden van het lachen

formby

bGEORGE

Vooraf nieuwste GauroontJournaal.

(Alle leeftijden^.

OEC A PA IK

Matinée's Zaterdag 5 n.m.. Zondag 10.30 v.m. en 5 n.m
lAVC ABC AID" met CHARLES BOYER
MrritlK
IjLUVE
en IRENE DUNNE.
(Alle; leeftijden)
'

-

HEDEN-

7.15 en 9.45

k
"£?

CINEMA PALACE
avonden

en volgende

7.15 en 9.45

*

3174

ë.II

E D E NAVO N D
9 UUR

PRECIES

<t Succesblijspel:

„

....

_

TOONTJE HEEFT EEN PAARD GETEEKENO

TOEGANGSPRIJZEN:

Geen voorfilm» !

I

DECA

■

f 1.50,
f 1.80, f 2.40 belasting inbegrepen
fi0.90,
Kaarten hedenavond vanaf 8 uur aan 't loket

gI

.

Zaterdag

4.45 n.m.,

Zaterdag

1030 v.m?enï4.4sn.mïw

Zondag

Zondag!

inel '■ Barbar*
*

n

EÊ Ê

m

(Toecang

17

AIRCONDITIONED
Heden en morgen 7.30 eu'P.4s

M

-

MW

mei

Henry Fonda.

:

£%

Stanwyck en

alleen\ voor

JOURNEY"

Conrad Veidt en
Vivian I- e >Kh.^Hy|H
(Tóegang alleen voor
17 jaar.en oude r

.

jaar, en ouder)

4Jo:n.m.,

v

10 v.m.'en <430tSti.m;-

..DARK

„MAD MISS MANTON''

jaar, en ouder)

C I NÏE M A

MATINÉE'S

.

17

(Toegang «Heen voor

"

.

-

—~

•;

—

GLO B E

REX THEATER

"

(AIRCONDITIONED)
toont ü het liefdc»levenlvan|
Nou Yórlt'i •choónite vrouw
W.' cóoiidine, J'
voor 17 jaar
Zondag 10.30 v.m. en 5 n.m.

„LILLIAN RUSSELL"

ouder)

niet

Matinée's Zaterdag 5 n.m..
(DE ONGEKROONDE KEIZERIN)
If h T
AH
l|K
A l : II A
met DANIELLE DARRIEUX
Toegankelijk.alleen voor 17 jaar en ouder
:

Donderdag. 6 Februari a.s. Vochlends

Vana! Maanda e

12

uur en

voort» vana»

fTi

it

„M PH

'

'
.

i

"

Zondag 10.15 en 4.30.

Cl

Q

DOROTHY LAMOUR,
PRESTON JFOSTER en
LYNNE OVERMAN.
Vooraf I'aramount-; en Univeraal oorloos--journaals.
(Toegang boven 17 jaar)

ALEXANDER

MERLE OBERON...

met

mm
:MD/VOXCEOFiADYX MM
ImA\l\\
-

LORETTA YOUNG cn
WARNEH BAXTER;
Niet voor kinderen.

.

A Comtdy in T.chnlcelor with IAURENCt OllVII»

'

'

317

31,3

■

,

Matinée's:

v

„Wife, Doctor and Hfirse"

jCJcaJr

oor

met

Matinée's Zaterdag 4.30,

r
'ithe use ofr your room.
"Tlianks for

'

'

L

10 lot

y

jf

■

van

geweldige'

actiefilm in technicolor

I

Alice Faye, DonlAmeche
en Henry Fonda.

Vooraf Fox—Nieuw».
(Voor alle leeftijden)

offreert de

.

Zaterdag 4.30,

„Pirates of the . Skies"
met KENT TAYLOR en

i—_r

**.1: ■

•»»

•

jt-tr

sm

art*»

FEUILLETON

-

doodjM|HH|^HH

Een geval van Plagiaat

j

'

stoel.^H

»

1

"

Bilzee)ïueheer]

,

■

i

i

,

*

{

j

-
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ti

„Jewel. Dat Is dan* te zeggen sedert
„Bij mijn ?" en haar oogen draalden
Mocht het antwoord van
„Nou niet zoo hatelijk, Shlrley!" slobkousen en in <jen borstzak tan zijn gelijkheid.
dat meneer Jansen vertrokken ■is ;'> nou
komen als ik straks bij schichtig ; weg^HH^Bßij^H^PQ
Yard
Scotland
pochette
beetje
1"
me
een
zat
een
blauwe
„Je
colbert
Romljn.
moet
sprak
staan-alle drie de kamers om zoo te
dr. Wanders ben wil Je het dan dade„Ja, u zegt zelf dat u een pension zeggen leeg".
sparen. Ik heb nog een klein katertje 1"
Romijn knikte.
houdt en als pensionnaire had u dan
lijk nasturen ?"
„En wanneer ls meneer Jansen ver„Enfin dan, omdat lk lid van de die,4a, dan ls er geen twijfel aan", gaf
toch meneer Van Gameren ?"
„Zeker".
renbescherming ben ! De dr. Wanderstrdkke^?^JBBBOVHBPVBHHHHH|
hij toe.
„Die is
De agent Verbeet' kwam op dat oogen T
V -„Meneer Jansen?,O nee".
zaak. Allda het negermeisje en haar
er
„Gisteravond"', vervolgde Tilly, Ls
"„Wel allemachtig !" viel Romijn uit.
blikl berichten, dat ln de wachtkamer
jweerKo)nee ? Wanneer ls
vriend Willem Lodewijk van Gamenaziekenhuizen
de
verschillende
was
bU
uit
Bllthoven
hij
tlldTgëweest^dat;
ter]
juffrouw
ï
Volders.
UftochTookTëënt
ren.,..."
meneer Jansen vertrokken?"
door
vraag
gedaan of daar:ook'een zekere aangekomen' en; even j
was en toen\ woonde; hij toch
gegaan
dood
niet
Maar hoe weet meneer Van Gameren was opgenomen
„Ja, ja, dat zei Je
Romijn die juffrouw dan ook
vel
van
o
u
meneer, maar wach
es,
Ja naar
?"
JU
of de kamer ln.
als gevolg van een '
F. de Sinclair
'SÉfl
Kuuresauw".
„Jewel. dat zee Ik, meneer".
„Ssssst 1 Nu niet in de rede vallen 1" zoo. Nu, het ondergoed ls gedeeltelijk;Gj j§{Het(was een vrouwtje van een jaar
'„Maar wanneer, wanneer ?"
j
heel Iwat I anders.l Maar
gebood Tilly. „Ik herzegge dus: Allda gemerkt en het lijk werd ten slotte 'dan of zestig, grijs, mager, bleek en . nogal pRNee
11)
„Nou, vóórdat'meneer ■ Van Gameren
het negermeisje en haar vriend Willem ook herkend door een Juffrouw Volders slordig en met[iri]Jiaarjbllk iets achter- dat doet er niet toe. Wanneer.ls
kwam natuurlijk,, anders had zijn niet
neer Van Gameren bij u komen, woLodewijk van Gameren zijn belden ver- uit Bllthoven, waar de vermoorde man dochtigs en wantrouwigs,
„Zoo. zoo, dus meneer heeft de blom- moord door
oplhemlrijnl
het verwekken van een in- op kamers woonde. Die juffrouw Volders me menschen hebbenlals! gevolglvanlde
metjes eens echt bulten gezet! En Is er
ontboden
en
zal,
„O, dus die meneer Jansen .ls weg.
hier
die
als'te
ik
heb
,Die is dood".
fectie met Mamba-glf In den hals..Allda
ze
wanen
omstandigheid,
dat
telkens
hier vanmorgen nog iets geweest, wat ten
Van Gameren".
huize van dr. Wanders ; Van Ga- geen verstek laat gaan, dadelijk wel ko- voor, den?gekote, worden gehouden, inRomljn
zijn vuist op de ta- Maar nu die, meneer
mij kan lnteresseeren ?"
bevolkingsbureau
WU>WiHopQdT''MBBWBWPWBi
men.
het
is
me
Op
een
bank
aan
den
openbaren
meren op
gevraagd, dat ze
gebleken, dat Willem bodewijk dien hun' iets wordt
„Maar toen die. nog niet dood 'j wm,
weg te Bllthoven. De gelijksoortigheid voorts
„Niks. Jij nog wat bijzonders ?"
begrjjpën?HHfflflßMMßßß „Wel allemachtig ! Juffrouw als u nou wat
nlëtl
van
vovan
het
op
Gameren
Maart
17
wel
zeer
moorddeed [dlë i toènTvoorldenl kost ?£§Sse
Tilly
uitzonderlijke
nam van de
„Zoo 't een en ander", en
Romijn nog eens het hart hebt om te zeggen datzitten,
Bllthoven
zei
ü;
„Gaat
van
naar
ls
Juffrouw"
ilge
jaar
bij mijn in de kost. meheer".
Londen
er
dat
beide
slacht„Kijk,
wijst
op,
„Hij,was
methode
nu ook plaats achter haar bureau.
ls, dan laat lk u in het cachot
Ie
dood
naar
den
wijzend
jaar
dat
52
zonder
begekomen,
hij
was,
persoon
offers
door
een
watlwas-le\yan?zljnlvak
en denzelfden
Jij was gistermiddag zoo in het vooruitopsluiten, hoor r
„O niks. Die was gepensieneerd".
tarbot, niet bepaald om het leven zijn gebracht.... En als roep en ongehuwd, terwijl hij ln 1920
Een beetje aarzelend *nam ze plaats.
zicht van die
Haag zonder ach„Uw naam, leeftijd, beroep cn woon•„Maar meheer'V zei ze bevend, „ik geef jfJOilwit 7'iZmun iVaiuimiiimifflgMM
in een stemming om samenhang te ont- dat zoo Is, stonden zc dus den moorde- is vertrokken uit Den
van een adres. Vermoedelijk ls plaats ?"
toch antwoord op wat u vraagt; 't is
dekken tusschen schijnbaar heterogene naar om dezelfde reden of ongeveer terlating
en
hij
Frankrijk
gegaan
toen
naar
heeft
g
we
voor mijn al erg genoeg' dat-le
jden
1"
reden
in
„Wat was-ie vroeger' geweest ?"
dezelfde
dingen, hè ?"
~Hoe zelt u ?,"
daar dienst genomen bij het Vreemde- jfaiïuTdoof ?"
eetllkjnlë?. IiaBMMMW
Romijn knikte.
„Wanneer ■is hij bij u komen inwo-; MlDatlw
„Nee, dat geef lk toe. Zelfs nu vind
lingenlegioen".
u, dat hij gepenslonneerd
weet
„Hoe
en ze keek wat schichtig nen ?"
„Doof?"
ik je nog erg moeilijk I" antwoordde hij
„Ja, maar de identiteit van Van GaRomljn knikte.
naar Tilly. „Niet da'k weet"..
.
lachend. „Ik herinner me alleen, dat Je meren en den vriend van Allda, hoe kun
„Wanneer ?"
v
„Hoe of ik dat
„Keurig,
Shlrley
n
1"
g} Romljrifi^haaideldeivraag.
afscheidswoorden het karakter droegen Je die bewijzen ?"
'
'
,4a','.
„Vervolgens", ging ze voort, „heb ik
van een soort geheimzinnige openbameheer",
Volders,
„Loulsa
Geertrulda
meneer''.,.
nle,
?"
weet
lk
„Dat
„O, u bedoelt wanneer
„Dat zal ik je vertellen. Allda's vriend gisteravond
ring l"
nog een telegram gezonjaar; lk
fr;,Heef
tl meneeriVan[Gamerenlu [nooit
droeg een baard en een uilebril; hij den naar Scotland Yard met verzoek antwoordde' ze nu, „oud 59
jbedoelj
WJ
a.Ttflat
„Zoo iets", en Tilly lachte ook.
woon Eikenlaan 30 ln Bllthoven cn ik
placht verder witte slobkousen te dra- even
„Dat was nog voor Pasichen verleden eens 'verteld wat of hij vroeger had
bij
de uitgeversfirma Methucn hou een pesjon".
„En je zal me nu werkelijk een ge'gedaan ?jJHBBKBfIHBHBfiBSfIB3P"fI
noegen doen", zei Romijn, „als je mijn gen, een streepjespak' en een blauwe Scott i & , Co, te informeeren naar het
hoeveel
„En
u
Romljn.
„Mooi",
prees
verbij
pochettc. Goed. De vermoorde man
„Wonen er nog meer menschen
„Wat-ie had gedaan ? O ncc, niks
geheugen nog eens even op wilt frisadres van meneer Ralph Salvator, den
het
oogenop
heeft
u
pensiongasten
toonde aan zijn kin, rechts en links de schrijver
tehen. Hoe ver zijn we nu eigenlijk
meneeriaHijghetjgnooit
in?"
van het boek, waarover dr.
met
die dr. Wanders-zaak 1"
vlekjes van het herhaaldelijk gebruik Wanders zoo ontsteld was. Ik heb te- blik ?".
Ze aarzelde even.
.tlWaalêehljnetTpersoon. Da ar liet] ik
Ivan grimeer-kleefstof, dus droeg hij legrafisch antwoord verzocht, maar daar „Nee".
„Ikzelf; natuurlijk".
altijd spesjaal . op" zietlu.f aafivrouw
„Dus je wilde een résumé hebben ?
?"
meermalen
een
valschen
I
baard.
De
ulle„En
behalve
uzelf
meneer
Gameren
Van
?j
Ja, ja, dat is maar gemakkelijk", plaagnog niets op gehoord".
„Wat nee Die
-1 bril zat in een der zakken van zijn gegerust niet meheer",,zei
de ze, „een ander zoekt het pit. rangwoonde
Romijn begon met zijn vingers op de
toch bij u ?"
1 streept colbertpak. Let wel, hij had ihem „Dus jij ziet nog altijd verband tuseen;bevende
schikt alles, en als de conclusie dan voor
ze
stem.
tafel, te trommelen en zijn katertje
met
„Die is dood meheer".
nnlet op, toen hij gevonden werd. Het schen die moorden en die schending van
hot grijpen ligt, dan pak je haar en | was dan
..Dus toen meneer.Van Gameren; nog ving blijkbaar, lichtelijk aan; tel blazen.
*
ook een bril met gewoon glas het auteursrecht ?*!JBHHÉnBMtjHM
Ja, dat
zegt: Vüiiu 1 Zgq lOSaéil meer grooU e er in, een
hij de eenlge, die bij u
I
vermommlngsbril. De man
„Ik zie het helaas nog niet 1" ant- de toch bij u, toen hij nog niet dood leefde, was
mannen problemen op 1"
(Wordt vervolgd/
?"
| droeg, toen hij gevonden werd, witte woordde Tilly.
Inwoonde
„Ik veronderstel de mo-

BATAVIAXSCH NIEUWSBLAD

-

VIERDE" BLAD

nu de publlclteC.tsmogelQkhèdén
betreft. de uitgeweken j schrijvers . zijn
vrijwel uitsluitend op Indië aangewezen.
Van Engeland en' Amerika valt op dit
gebied niets te verwachten. In ZuldAfrika heeft ;meri" wel goeden -j' wilï ge?
toond door een dichtbundelf van Flnus
S «Wat

zal steeds meer blijken, dat er in
Indië uitstekende ■ schrijvers op - velerlei terrein aanwezig rijn.

-1

Geestelijke Waarden

Voor 10 Mei: Onzekerheid, Weerzin en Vrees

De verbittering -en het gemis,
|enTdeIvernedering Ivanl te j leangst
de i
ven in deze wereld en in
heeft s hij uitgesproken in zijn „realistische" verhalen „Geld speelt de, grootste rol" en „Tusschen archief en; kantoor"." Hij toont daarin
gevoeli1916).

toe” Ernsting geworden

„tot bloeden,

Gesprek met J. Greshoff

mengeling
*

die van

verteedering

en

en aan de schande

■

van i ditleven«te ontkomen, -vluchtte;

hij in zijn,, surrealistische" verhalen
die verzameld zijn onder den naam

*,Oefeningen''.! Hlerinl leeft [een fdroomwereld,V onsamenhangend en zinneloos!
dochf dit ]is ï slechtst schijn,*)[ want lieder
beeld 'is ■* met■ een diepe: zielsdrift verbonden.

~n

zijn laatste, acht jaar, geleden verSchenen dichtbundeltje „Pro Domo"
heeft' Jan Greshoff van zichzelf gezegd
:

zy die hun oorüeel gronden op de schijn
Hebben eenparig vastgesteld
Dat', ik'een gore, cynicus moet zijn
Met een gemoed vol droesem en venijn':

dikant" inTzijn'onafgëbrokenjbèstrijding
\ burvanl hetfarrlTlsmê,l he f

Hollandschelsloomheldten
plechtige) ernsffi ZIJ [warën\vanT meening
gerdom, de

J. Greshoff

dat „zij n invallen en
zeer
dikwijls den" grondslag van inzicht en

het hier volgende lange ■ vraaggesprek
zalfde] lezer, zien[dat hij niet 1 langerj den
;,happy| few^Cgeeatlcultlveert.Tdie| hem

feennls]mlssenysënjdat'hij

en onbezonken" in zijn geschrilten is.

vroegerJmlnTofnpeerJapartrzettëTenJër,
hem,l met! Duj Perron?, toé] bracht; omfde
poëzie: aristocratisch-èxcluslvistisch: ).te
dverdfy

Bloem had [een gun-

yoor, hem ls Qreshoff i ëën
feëplcurlsttsph"elpes3lmlst" f?Aemand fdie
taanj denjeenen} kant fd ëj
Lvanl het 1levenf inl
<

beschouwen $ als fëen

enkele!filne}luyden'|ïiGreshofff kent

nu

den'anderen] kant Ter eenf saamhoorigheldsgeyoel {tnlveel jbree-

Eicht diep!en[pijnlijk [van} bewust]isTdat 'derjverbandvals', logische;reactie ;op dé

van' ten

,

[

allerleste \ te"-' ramp die ons .vaderland! getroffen heeft,'
jniëtlmêtjde ënl&-waarjjhij
metVvre~ugdë|en
gangbare {verdoezeling f ën f gratuitë\vër£ zwierjkonfafbrekëh.l later] thans'da]ernzekeririgèn' 4 wil [ troosten, maar'de
stigëlentvMbeten\wil 1om'meel te
onder joogen* zietf enjwil fzien| zooals ] zj]
den oorlog• aan' geestelijke^ waarden^zoo
eich aan hem voordoen"
gehavend Iwerd;
zwaar
,Hoe juist Bloem dit ge voeldyï heeft
plaats'
blijkt
lange gedicht,Tdat'we'in. den* Taahhef
Levensangst
citeerden,l waar Greshoff; schreef: ïff.; Hier volgt onze eerste vraag
' Veel liever dan met leugens om:te gaan
*

:

:

Zou l'k zwijgen,tot mijn laatste nood.
Ik spreek niet van net mannetje in de
|
SHP |BVMP|xnaBn

Hoe" ziet, u v den toestand; van de
Nederlandscheï letteren] in] hetfjaarl dat
aan de Dultsche invasie voorafging ?
—

ridder met een
>

(AlrinpHßHpaßßnpi zwaan;

Het geheele Nederlandsche

Vóór j den; fatalen

1

leven

datum,y en] düsTookïdé

Nederlandsche {letterkunde, was doorCtoot; trokken van ' drie ; overheerschende l . geEr is geen;kleine achterdeur,meer.epen voelens
en
onzekerheid,
weerzin
Ik kan den heer J. Greshoff niet ontvrees.*....;
buiten
onze
landsHetgeen
wij
; ïoopen,
tMwMHnannM*
grenzen waarnamen was zoo; redeloos,
Ik ben aaa hem gekluisterd tot 1 mijn
dood. zoo ! onrechtvaardig, zoo gemeen, dat
ImÉnnHnHK
wij begonnen te twijfelen aan de,waar-:
Ondanks den lossen, luchtlgen toon de [van]
leven lwaarln]dlt
jwezen
fvan zijnpoëzie, ondanks den ironische:»; allei,Vvolkomënl
spottendeh : stijl ' van • zijn ;
el- en onze opvoeding, mogelijk bleek.
polemisch proza, was er als regèl ernst
genoeg| lnjOreshof fa [werkten f
jwas
Wanneer men het werk- vanieen
pog nlet ver ln'de veertig\tóen 1 hij in zij n
begaafde jorigejschrijvers
bedoel'
E d.; H 010 r.n
leest, ik
*JbcamenfdeT
en* gedesilluslonneerd kon dichten
bemerkt men; hoe i hetfovergroote{deel
Nu eens onmachtig, dan weer goed op

vr

—

daarvan fde lultlngniTvanTeenltot f

Maar voor het oovrige eet ik uit de hand
En 'k durf niet eens een wandluis te
vermoorden.

Mijn. vrijheid (lacht. daar iemand
Mijn

?)

:

»,

een i paskwil;
scepsis • niet veel waard', mijn
:

■

U

li' H :jasch.

Een held, ik ? Wreede spotter wees nu i

nqgHManp«MH «tin
Geef mU mijn droom terug, mijn'
HWMBWWBBMWIPWPP IJdelheden
En al do dogma's die ik heb beleden:
Mijn jeugd, die dwaas en zoo godzalig,

«■AAgHÉÉBBBIriBMKWU

Irid ische leven zelf voortgekomen, in
Indië! geboren en getogen,! in staat.zal
zyn. deze stof te • doorleven en te ver-

de lectuur, ervan zoo' beklemmend [L~werkt.'
Dat 1 gevoel»was ? algemeen en maakte
zichjinltalloozeivorenkenbaar. Ik heb
Indertijd eens gewezen op het eigen-*
aardig verschijnsel dat vrijwel*_ zonder
uitzondering alle 'dichters van j het Jongste! geslacht; een'of ,meer-gedichten] heb
ben gewijd aan zwangerschap en geIkTontdekte er nog dezer dagen
eenllnjden eersten bundell
Oosterhof, „In Afwachting",,' dien ik
verleden week voor uw lezers besprak:,;

I

En hoe isiGreshoff nu, tien
ter, zooals we hem na zijn aankomst in
Indië leerdenl kennen Bezwaarlijk zal
hij kunnen
volhouden dat hij nog
langer ;op Harold Lloyd lijkt, want zijn
haar is, haast heelemaal wit, zijn gelaatskleur bleek en zijn embonpoint
min of meer opvallend geworden. Maar
zij n^ geest^laftsnogjeven"glevendig en
hoewel
oorspronkelijk |S ala H
agressief,'
ën
ft
mëërlzool
rusteloos
f
nletf
jaar la-
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werken. Tot nu toe waren; vrijwel! alle
schrijvers, die. zich :'aan\ Indische stol
gewijd, hadden,
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Château Chillon: Voorheen en Thans
Roemrucht Kasteel uit de Middeleeuwen
Romantiek....
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Deze tot een obsessie verworden belangstelling voor alle beginvan-leven is kenmerkend voor een
generatie die groot geworden! fa', temidden. van' een algemeenen schrik
voor
den
dood.
Zoo
ontstond
de panische poëzie waarvan Iloomik
d e merkwaardigste en volledigste
is.
—
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de veroordeelden hun straf ondergingen.
leder van deze groote -onderaardsche
cellen ' wordt verdeeld door een ry van
zeven , pilaren * die ultloopen in Gothische bogen en welke de rots ondersteunen. Aan de 'derde pilaar was

8yr0n.... „The
prisoner of Chillon"; vage(StaWim
of ll■min•»P
IHwhl
herinneringen
vroegere
uit
der vage
r
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schooljaren
herinneringen die
weer levendig voor den geest komen
wanneer men 1 in de gelegenheid is
de „stof" vari Byrons beroemd gedicht in zijn vollen, gaven eenvoud
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te bewonderen.
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Chateau Chillon, het waardevolle mouit : de Middeleeuwen, heeft
een . machtige ' bekoring door . zijn" imposante grootheid; door zijn architectuur en door ide : roemrijkë > gebeurtenissen?, welke het* weer *te voorschijn
roept; Het ligt 'feeëriek: aan het' Meer
van'Genève' en schijnt opzettelijk gebouwd tê zijn om : tusschen meer en
bergen den doorgang te bewaken.
In de naasteomgeving bevindt zich
een bosch, dat bijna alle, exemplaren
bevat van de planten die in de|ver£
schillende gedeelten van het Kanton
groeien. Het vormt een aangenaam
contrast.,tegen het grimmige kasteel,
waar : het slechts door den weg van
gescheiden Is.
Het dal van de Rhöne verdeelt de
groene 'Alpen van de bergen der BasValais welke laatsten veel kaler en steiler
zijn en die door de stormen uitgehold
en;woest zijn geworden. y.
Aan den anderen kant doemt de
schilderachtige
en indrukwekkende
Dents du' Midi voor ons op, zijn zeven
onregelmatige toppen tegen den' hemel
af teekenend. Daar op die toppen ligt
de eeuwige sneeuw •en daar ook ontstaan de gletschers, waarvan de grootste zich als een zilveren strook tot de
weidevelden ver beneden uitstrekt. In
zijn unieke omgeving wordt het landschap door dé Dents, du Midi waardig

nument
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„Groot t Nederland" ging mij

al-

tijd* zeer ter. harte. . Toch had Ik : het
blad liever opgeofferd dan het onder
deze omstandigheden
te zien voortbestaan.
Over de
verdere ontwikkeling
van de Nederlandsche; letteren valt dus
Êzeggen.' Aleen' den groei van
een enkeling {als [ Adrlaan\van | derlVeen
kunnenY.wy volgen; omdat hij 1 tijdig
naar Amerika ontkomen is. In zijn
laats telwerk zie ik het streven naar

Hoe denkt u over de toekomst van
'UIH

fjïe; Pakkel'19
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—.Ik geloof;aan de toekomst van „De
Fakkel",;'zooals ik'geloof aan de toekomst van iedere onderneming mits
die met
beleid en verstand beheerd
wordt.*} Het; succes. van een zaak wordt
altijd bepaald door het talent en het karakter van de mannen die er zich vóórspannend In; alles wat het'; geestelijk levenlbetreftTof[raakt
is' de persoonlijkheid r sbuverein. A priori bestaat er geen
enkelè reden om aan te nemen dat een
een samenvatting. Hij mengt'zijn wer- algemeen' tijdschrift' zich hier 'ln: Indië
kelijkheid "j en' zijn droom op zoo won- nietTzou [kunnen] handhaven.: Het;
isfal£
derlijke wijze- dooreen dat de droom lëeiymaar de vraag of de leiding'genoeg
werkelijkheid
en
de werkelijkheid doorzettingsvermogen, kennis van zaken
droom lijkt.
en] inzicht zal toonen. Ik zie geen reden bekroond en vervolmaakt.
De critlekTop
omfdaaraan!
En daartusschen . ligt Chateau Childe
twee
eerste
bevatte
Qummers
Dichters in de diaspora
inder- lon
plttorske en groots. Waar, anders
daad; veel. waars, maar het is in begin- kunnen wij, aan het meer zittend of
Hier, interrumpeerden wij den heer sel onjuist, een. tijdschrift naar twee op het water' dobberend, een mooier
Greshoff met de .vraag of er:dan hee- nummers te beoordeelenden ln het bU- landschap zien, dat zich zoo prachtig
lemaal geen andere schrijvers naar zonder wanneer hettwee begin-num- weerspiegelt' in de oppervlakte van het
mers betreft. De redactie moet -tijd en water?
. •'',
het buitenland zijn uitgeweken.
ii : 1
gelegenheid hebben tot experimenteekasteel
Het
Chillon
bestaat
zooals
.
Het zijn er maar weinig. Behalve
moet}ook rustig fouten mogen ma- Victor Hugo ln een van zijn brieven
Van der; Veenzit" ook Jan van. As in ken.;
■
Geen maandschrift bereikt
zijn geschreven'heeft
uit een hoeveelheid
New York. H. A.
Mulder
en Finus hoogtepunt
na een* tijdvak van zoe- torens, die op een hoeveelheid;
dan
Oosterhof zijn naar Zuid-Afrlka ge- ken en
rotsen
tasten..
geplaatst zijn- Het tegenwoordige , kastrokken. H. T P. L. Wlesslng en Frans
Dilbeke wonen in Londen, R.'Flaes in
De eenige raad welke men de hee- teel! Is niet, het .oorspronkelijke, datlüit
Tokyo.
renTzouTwillen geven is deze: het heil de dertiende eeuw dateerde. In latere
van lederstijdschrift hangt af van
werd dit gedeeltelijke door Peter
Acht u de omstandigheden, waar- gestrengheid der keuze. Met toegeeflijk-de Jaren
van Savoye gerestaureerd.^HHPQPEH
onder. zij lri het buitenland moeten heid en vriendendienst bederft men den
Solide gebouwd, bedekt het geheel de
werken, gunstig genoeg dat zij „op
opzet onherroepelijk. Ik moet geïsoleerde rotsen, waar het op neerallerbesten
peil" kunnen blijven, en van welken zeggen'dat
derde nummerlmUjzeet 1 gezet is. Het heeft een oriregelmatlgen
aard zijn hun publiciteitsmogelijk- bevredigend het
lijkt. De meeste; bijdragen vorm; ln het midden verheft zich de
heden
staan op een zeer behoorlijk peil. Het hooge vierkante toren, op welks top
Of een schrijver op peil blijft hangt minst. bekoort mij die over Cervantes. zich een oude alarmbel bevindt.
nooit af van de omstandigheden, Ik mis; hierin een eigen opvatting van
Aan den Noordkant loopen twee rijen
doch alléén van; zijn innerlijke span- den schrijver, waardoor een\ nieuwe kijk gekartelde muren, bekroond door drie
kracht en den weerstand van zijn ka- op Cervantes en Don Quichote gegeven torens. Aan den Oostkant staat de
rakter. Ik ken voorbeelden van groote zou worden.
voornaamste toren, vierkant en mastalenten die in het
sief met aan de linkerzijde den eenigen
De ervaring heeft mij geleerd,
ingang, welke vroe'ger döor middel van
Bchavlng/lParijs,fzljhydndergegaan,. en
van|andere die, zichfpasjin 1 éenjonherdat]cenfredactie moeilijker [tel haneen ophaalbrug gesloten' kon worden.
bergzame' eenzaamheid volledig ontHet, gebouw heeft behalve twee verteeren wordt naarmate het aantal
plooid: hebben.
Voor schrijvers in de
diepingen ook nog ondergrondsche
leden
zich
daarvan
uitbreidt.
diaspora bestaat één gevaar waartegen
vertrekken.
Twaalf leden is veel!' Maar zelfs
zij'dag en nacht te waken hebbeh :Tver£
De gewelven van; Chlllon dringen tot
dat vormt geen overwegend bezwaar,
een van de
laging tvarTj hun f peil ,door gebrek aan
diep. in de rots door
wanneer bij allen de wil tot volkovergelijkingsmateriaal
en de afwezigmen samenwerking aanwezig is.
mooiste staaltjes van architectuur van
heid van een strenge crltiek'Erjls"lite|
Door de „Fakkel"-bibliotheek, met
het heele gebouw. De begane grond
rair gesproken, niets zoo gevaarlijk als
het geschrift als kern, is het modie zeer cftoog is, ligt acht voet boven
gelijk iets blijvends voor de Nederhet sentlmenteele: medelijden met bande hoogste waterspiegel van het meer.:
nelingen!, Wie tegenover ons, NederlandHet ondergrondsche' gedeelte van Chlllandsche beschaving t te "j bereiken.
sche schrijvers bulten Nederland,'Ween
En later zal; men erkennen dat
lon is'verdeeld in verscheidene gewelven
toegeeflijkheid Indië .lnf dezen Mtijdj; ololktopldlt] vanSdlverse. afmetingen. De groötsten
vriendelijk
bedoelde
toont," dient ons niet. Men dient ons
gebied Nederland|w• e!i m l-Uke'
worden van' elkaar., gescheiden door
alleen wanneer men . ons dwingt, ons
bewezen';,
diensten]
heeft.'Ti Door,'*,De nauwe, 15! dónkere] rulmtènTlwelkaXvroeger,
peil te' handhaven l
Fakkel" blijkt onweerlegbaar, en
gebruikt werden' voor'.' plaatsen;' waar
—

Bonivard geketend.
Door een lage, smalle Ingang komt
men het gewelf binnen. De cel wordt
verdeeld door zeven pilaren
openingen, waardoor een mysterieus licht
naar binnen valt, dat nauwelijks de
duisternis verdrijven kan. Soms werpt
het zonlicht, dat' doorde' 'spiegelgladde
meer weerkaatst
oppervlakte
, een i kleurenschaduw op de rots,
die
in
blauw ■in :"den morgen en" groen*
-■**:
Tden avond is.>
De groote zuilen die zoo'massief;en
stevig zijn, de naakte bogen welkeTzich'
zoo sierlijkin de. duisternis uitstrekken
in die wonderlijke onderaardsche gewelven en de enge luchtgaten die
zwakke lichtstralen doorlaten; dit alles
gevoegd bij de gedachten : die < ons zoo
wonderlijk-toeschijnen, maken een diepen indruk op ons. Er kan haast geer?
ander;monument bestaan, waarvan de
combinatie' van kunst en: natuur; zoo'n
bekoring, zoo'n macht geeft.
Bij het binnenkomen in het voornaamste gewelf aanschouwen wij de
beeltenissen van den Heiligen ïïohannes, den Heiligen Antonius en' van den
Heiligen Christophorus, het Kindeke
Jezus dragende.
De eerste verdieping bestaat uit dé
kamers van den gouverneur, van Chillon
en den Raad van Justitie, vanwaar
een trap naar de benedenverdieping
leidt, die thans voor militaire doeleinden
gebruikt wordt. In een van de omliggende kamers zijn nog steeds te zien een
groote open haard, een prachtig gebeeldhouwde zuil en schitterende: glasin-lood ramen, welke. laatsten dateeren
uit het begin der, achttiende; eeuw.
Op de bovenste verdieping ligt de
Ridderzaal, die versierd is ■ mét oude
wapens en vlaggen. Dan; komt)men} ln
de vertrekken van den hertog en de
hertogin, welke door een privé-deur
met elkaar in verbinding staan. Het
vertrek van de hertogin kijkt uit op
het meer van Genève ; ,dat van den
hertog (met een rood plafond en witte
muren) op de binnenplaats.
Een ; paar
treden leiden naar de: Oothische kapel,
welke! buiten het gebouw ligt. De begraafplaats ligt aan den voet hiervan,
in een hoek aan de westkant van
de rots.

fensnaüwe'

,

.»

Hoornlkfzlê] ik [Ó.tA c fat e
berg
als representatieve}figuur.tOök
bij hem zien we datzelfde zich Jmet afschuw en; verbijstering
dëjwerkelijkheld.Tdiël Inderdaad Iwelnlg
bleqtlwaarl
hetTdlchterljjk\ gemoed ïgebewogen,
hartstochtelijk
zoo;
meer
nlêtf
enTookTnletTmeërJzoöjhalef [absoluut! in noegen aan belevëoTkan ! De litteratuur
de snelle wisseling vari zijn sympathieën kr U gt] dusj meerlenfméërjdë] beteekenla
enï antipathieën? alsj in de dagen I;van van feenlvlucht. Vroeger vluchtte ; men
wel eer toëri!s h ij |me tj£dr 1e kw ar t Rvan onder gelijkë omstandigheden in 'de zelag |ec
schrijvend Nederland
geloofs.] In TdeTövertulglng
iTanleen j komend! heil {hervond
geëfs l
forsche, rust en evenwicht. Een rotsvast. verultdagendeJstemyvanTdenTonafhankellj- trouwenTop[det eeuwigheid | maaktal het
ken en roekloozen bohémien die de mogelijk, deiaardsche ellende gering te
heele, warrelwereld 'verachtte en 1 zich schatten. Thans is voor velen deze
vlucht onmogelijk geworden. Zij kunglëchtiTéénJ koliTvoèleji' met
têloozetenjlülelwijzën die, buiten den nen op geén; andere; wijze aanTdélwei>
waan van ruimte en tijd, reizen van kèlijkheid ontkomen Idanldoorj toegang
1
heerlijkheid tot heerlijkheid".
tot hun eigen; onderbewustzijn!
T{ Maar|infdëlplaatsTdaarvanlis[er]nu ken. Zij zoeken r de vergoeding Cvoorfde
[ lets; rustlgsi enf contemplatiëfs] lnl Prest aardsche verschrikkingen niet in den
hoff's .wezen „gekomen. Zijn oordeel, is hemel maar ln de diepste verborgenheid
milder, zijn houding in zekeren* zin van het eigen leven
:?in'droom'en
„maatschappclijker" geworden, en ul(, lrawe
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xisine T opgezweepte angst. Vandaar ,dat

woorden
En heerllj k onverschillig, voor de • blaren
Waarop moet zitten wie .zijn billen l
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Wat is het resultaat van ve!e jaren?
Ik werd gehard,*bevreesd voor mooie

Êfdanfrwaarj ter
wichten- is op den ■ schrijvér dlë^uit7 hét

benaderden Iridfélyan] buitenaf." De eerstén' die1 Indië van' binnenuit beschreven
waren E. du Perron! en Beb jVuyck.'Deze
laatste ; bezit het' zeldzame *en ■ gezegende
talent, le v e;n -te wekken'en lk heb
dan;ook vele; verwachtingen van haar.
Het is intusschen te ■ betréuren dat zij
zoo weinig zorg,' aan- den : vorm besteedt,
en}dat er zoo;bitter« weinig werk . uit
haar handen komt.
I^Tl^TfflMMirnranflll
11 m
De Duitsche ï inval; heeft deze ont- ■m U noemde
;
ook Du. Perron,, maar. u
wikkeling , misschien niet ; onderbroken, móet zich ; ongetwijfeld herinneren dat
inaarJzeerj zeker | tljdëlljk I verstoordJVWat hy'dlrect na'zijn terugkeer, in Nederland
erJnuTln] Nederland [gedacht [en \ gedaan verklaard had, zich;in Indië „droogwordt kunnen, wij niet vermoeden, want gelegd" 7te voelen
geen*; boek j komt] het} land
Die uitspraak sproot voort uit de
schij nehXerjnleuwe ) boeken?! Zoolweet] Ik tweeslachtigheid • van
Du Perrons wedat in het najaar/ als gewoon, de nieu-, zen . ,en van zijn bestaand Hij jwasjimet
we roman van Arthur van Schenden Indië? bepaald; zeer'innig verbonden,
ën ?
„Mij
hét maar.t o. o;k;'s met, Europa en; in' het
licht | heeft) gezlenlfOok [de] tijdschriften bijzonder met Frankrijk.'ln'Europa; waar
worden voortgezet. Ik weet dat mijn
lki negen? jaarj intiem! met hem verkeerd
maandschrift „Groot Nederland" nog heb,'werd hij;gekweld^door;heimee naar
steeds verschijnt ondef; leiding tvan'mijn
Land van Herkomst; £ enj In j Indië
goéden < vriend; S. Vestdijk,, maar ik" :1 be- hunkerde.hij naar de' Euröpeêsche cultreurjdlt J ten 1! zeerste. Ten, eerste {heb- ik tuurbronnen -waaruit hlj zoo gretig i gehet] gevoel f dat I onderjdehi druk lyan[dé dronken had. Het kind:
Duf Perron iin
l
overheerschlng'n iets normaal ivoort- Indië (een-Indië
dat niet meer bestaat);
gang[mag]hebbenjï
tweede! Ujkt dejman!Pu' Perron] lnf Europa (eenï Euhetjmij f onjuist Jdatfeen tijdschrift, als ropa dat'ook'niet meer bestaat). In den
„Groot Nederland", waarin .3e vrije afmattenden strijd tusschen het kind
meeningsulting, tot een ware ctfïtus ver- en den man .in hem is hij gesloopt.
heven was,' de tribune van Ter Braak,
Marsmanj em
thansTde [cen„De Fakkel”
van den overweldiger* aanvaard
suur
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Ik ken alléén mezelf, gekleed of bloot,'
Verheugd' of' droevig, hoopvol of' ont-;

gemaakt stelseltje . aankomt,
loopt langs de werkelijkheid heen en
gaat weer weg, even wijs (of liever
onwijs) als hij kwam?jta|£^p^||H
Indië, heeft eigen verhoudingen
en eigen innerlijke wetten die men
moet trachten te ontdekken.
Alleen
op die' manier heeft men de" kans, op
den duur een . klein' beetje van dit
Het
gecompliceerdeland te
is tenslotte altijd hetzelfde
wie wat
ter wereld ook wil leeren 'kennen, moet
naaste toekomst ?
deze eigenschappen beschikken :;
Allereerst hoop ik spoedig werk liefde, aandacht .en onbevangenheid.
van mijn .vrienden in licht,te kunnen Hiermede wil ik Indië naderen.
zenden, als daar zijn: de 'volledige
(Nadruk verboden)
pasklaar
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[flerj)ütlsten", jilsXeehl';,omgekeérdëTpre|

ook s het beste; er'

i 2 bereid
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[deïH alsTêen'Rkoddébëler op| het] terrein
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dadig? | vóndenTënl
verder] met] één
bee tj e) 3»ooghar tig j misprijzen!

De dichter

De jongste schrijvers, die kort
voor den tienden
Mei aan' het
woetrd kwamen, vormen een bewust
te en duidelijke reactie tegen hun
voorgangers, en )n het bijzonder
teren hen die, als ik deed, in :'dè
ironie een hulpmiddel zochten tegen/de wonden die de"werkelijkheid , heeft geslagen.! De speelsche
lust(en de vqrheertijking |ranl hit
goede-der-aarde, die eenigen tijd
motieven; aan' onze
leverd f hebben,;
jaren
1938, '39 en '4® volkomen onderdrukt; door] het 1besef t van fde j heerschende: verschrikking. De
jonge
dichters toonden een afkeer van
spot&' en speelschheid ; zij waren
érnstigfewafrden, dood ernst tot
bloedens toe ernstig.
—

öpTzy n'jbèst

fctlgerITöordel.1 öordeeI.'l

;
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:

schen te spreken. Want [alle I menschelijke' verhoudingen zijn hier* zoo, nieuw
voor' mij, dat ik mij steeds i als een beginnend g leerling tvoel.TH
kanl niét
genoeg waarnemen, vernemen, opnemen 1 Het eenige watjilkTalfgeleerd
hebl lgAdatfmenj alleegjiêtsiaanl Indlë
heeft, . wanneer men ;zich . ' volkomen
zonder /vooroordeel voor deze 'wereld
openstèlt. Wie hier met Europeesche
eigenwijsheid en een van te voren

-

beoordeelaars

op

En dan hoop, ik. veel te zien in
dit gezegende land; en hier veel men—

"

genoegldé]

"

:

'

1

zinspelend

over; zonderlinge verschijningen in < de wereld der letteren met als
motto :]; I,Wie het dwaze niet eert, is
het wijze niet weerd". Verder werk ik
aan een nieuw boek „Menschen, Land
en Water", met aanteekeningen over
mijn reizen in Oost-Afrika en nu In
opstellen

~

:

hierbij

.

als\ Anthonie' Donker j • ;~dèDienaars
yanlhet|Superieure Schoon"ldielhem

»

:

te over dit; leven
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welke" ik ;voordien' maar] zei;;

den aantror
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Een
voorbeeld van
deze „gespletenheid" vinden we in.het
werk van . wellicht het: sterkste i talent
hedendaagsche; Jeugd,Ad r i{
—

de uitgaven verzorgen van twee nieuwe
'„Kalender ". zonder dagen",
boeken
365 korte opmerkingen over litteratuur
en leven, en „Rariteiten", een bundel

Hebben uw ppvattingen en opinies
over • litteratuur én schrij versjveol ï ver£
bloemlezing
het nieuwe Nederlandandering ï ondergaan: sindsjge £ÜJ zelf {in
sche |lierdicht, en een • boekje /met losse 1926
[geïnterviewd 1hebt] naar? aanleiding
en looze opmerkingen \van\ mij uit te,
van uw toen pas verschenen boekje
geven, maar een compleet Hollandsch' „Schrijvers in
het Koffyhuis ?"
uitgeversbedrijf. is - daar zelfs. met deni
!
Enorm
besten'.wil niet; mogelijk.
En ze. wijzigen- zich nog dagelijks.
Ik kan>het>erschljrLsel „Leven" moeilijk
daarentegen j ontdekte,
i In Indië
anders 'zien j danj alaleenfonafgebroken
ik tal van mogelijkheden. De hier»
wijziging. Als ik morgen niet anders
bestaande drukkers- en' ujgeverszou.zijn. dan ik heden ben; zou dat
firma's doen in technisch opzicht
niets anders kunnen beteekenen dan
in .hét'geheel niet< vo»r. hun Eüxo>mijn overlijden; in den loop van den
r
peesche vakgenooten ander, ■en het
nacht. Zij ; die;";zich verheffen op de
is mij al gebleken dat zü zich bovenstandvastigheid . van hun denkbeelden,
dien van hun culfuurtaak in deze l tijzingen den lof der versteening. Ik houd
den zeer goed bewust' zijn.' Zij ■ zijn
van
menschen' met een vluggen geest
bereid tót ï offers! om ! hetfgeestelijk
enlêénslangzaami,gémoed,
jom
ïevw» te-dienen,. Dit ê? een verheunieuwe" gedachten! te f aanvaarden! en! in
gend feit .waarop j ik|n ietT
staat hun' menschelijke genegenheden
aandacht kan . vestigen, en ik ben er
door/dlk[ en|dunj te ; handhaven.
teker.vaai' dat ditj vofcur hét Indische
Is het mogelijk dat uw gedichten,
geestesleven een; gunstig '. gevolg
en critieken, die hier; practisch
essays
moet] hebben, ook na den'oorlog.
niet meer verkrijgbaar zijn, nog eens
Uit uw antwoord op
laatste door, oen , Indischen ', uitgever in het
vraag: valt af te; leiden: dat u. Indië' niet licht:worden' gegeven
Mogelijk zeker.
En ik zou niets
ziét als een „schrijversgraf", zooals vroeliever doen dan enkele herdrukken hier
ger'zoo velen gedaan hebben.
verzorgen.Maar • het is de vraag of, er
Neen, zeker niet. Wat een!onstuimige onzin ! Er ligt in dit land met zijn voldoende belangstelling voor "bestaat.
tragische»lnnerlijke spanningen en ge- Helaas moet men altijd rekening' houden
wéldige natuurkrachten meer stol ge- met materialistische overwegingen.
Wat zijn uw plannen voor de
jwereldlook^sjHét
reed

(anomfnabel,; slechte)

een

Oosternof,

i

Heropbouw

in Indië zal zijn

Krondekeritvant Mennoj ter] Braak.'ft Dan

Na 15 Jaar

:

Wat in Holland was en

„Bloc-Note Klein Formaat" van |E. S du
Perron en de boelende Jen!, belangrijke

,

1

Letteren

en

1941

.

Kunst

van Zaterdag. 1 Februari

Voorts doen er verhalen de ronde, dat
zich ,ln het binnenste van het kasteel
ondergrondsche

bevonden,

doolhoven

gevangenen geworpen ij werden
zoodoende aan de vergetelheid

waarin

die

werden

prijsgegeven.

deze

Of

„ou-

bliettes" werkelijk bestaan hebben, i3

hoogst

onwaarschijnlijk.

De

geschie-

denis vermeldt hier absoluut 'niets van
en de meest nauwkeurige onderzoekingen hebben er ook niet toe kunnen
leiden er iets van te ontdekken.
En zoo zijn wij den mlddeleeuwschen'
burcht rondgeweest. Mlet onstuimige,
oorloKsachtlge en feodale kasteelmet V:
zijn massieve muren geflankeerd door*
torens en torentjes,

l

mctTzUnTkanteelênf*

ëfifschlétgaten,! fonl grachten 8 engoiSii
zoo'n

groot^belangjwialgAliïwa^lhëtf!

alleenlonrrdelverblndlng[tuatcherflltallBB
en Zwitserland,

die voornamelijk onderhouden .werd
bochtlgen i doorgang 1 waar twee ;• ruiters
elkaarj nauwelijks] kondënfpassëerëh en
<

ChlUónTgrllUgfên\onhêïlspellend

tToHenllulster tr00nde......

.

in zijn

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Zaterdag
-

?

•

VIERDE BLAD

1941

Feliru ar i

•

„O gutje; jammerde ze, „ik"was
X-Z -schoon' op?CTSbSS?
Na den Vlen slag Is de situatie -aldus:
Niemand kwetsbaar.
rempeltjes.vergeten,' dat N. J Ruiten'heeft g*.W-OjichoonfopTde] manche.'
IK (*««*.v,r~~..
O. gever. J
A
ONDER LEIDING VAN G.M. SCHAUB
geboden. Dat. komt' ook\vantalfdatTgeS
8 6
praat ,(er.. ,was„■ nota ti bene' guiten.:iiét
.
.
Het Sbieden "verliep aldus :
O —'
bieden, om,;door
N.f opende met IK.; waarna
1 H.
*
a
b
10
7
2
gezegd). Mag ik r .'m nog>terugnemen
Efenlvryj gewaagd]t>od,tbokTal kan �
N .
;;
*8
\v
o
z
naar 1-S., voorgeval hij
lIMIPWpwpb
i
4
< JHIIII-—' g' WMHHH.I PIIWI'W^'IWWWIIMIWTIIT^WWWiWWW
9
O
5
3
W
*H3RM■
"T.
V
V
Maar t daar< had N., een ietwat minder 'gedubbeld mocht
pas
pas v;.ljß,
sa^aaaßag<>g=BsSSS •pas
t
lieftallige brunette,'niet van terug.en., na eenig over;:en o t c
i,.Z. f
dubbel'
red.'.
pas
pas
v\
Z
*963
�Th
Groot'..Niks hoor,, wat ligt, ligt. Dan'moet .weer bieden, werd het
pas
2'Sans
3 Saris
io
je maar.'beter.opletten IdMBHBHHBF Slem S.,"welk Lbod dóór O "gedubbeld ëri
pas*
'
.pas
i'
yc
pas-i.
cöar* Z'. gèrcdoubleérd'wêrd.
?;
.
O 10 98 3
De blonde-R. 3'bleef liggen.
. W. kwam uit met; 11. vrouw en Z: ging
W. komt uit met K. boer.
-.ü'
i■
v
Blondje was' boosten .vond" Bruintje ■14 down 1 !
•
I *>*-■ i *r>x • •■*[■■■:■' '■••" W :: -v :
".
i Uoe moet; Z. s pelen, iom laan'zijn- con*
lyiï z?
„ergïweinig
s."* 10
.?
2
(3! S.A.) f tè: voldoen
het oog op '■ haar. aas ,en heer, die ültWerpt W. zijntH. 9,weg, dan,zijn de
Zoo'
niet,
höe
moet*
spelen'
om
Z.
dan'
Blondje keek Sip en Bruintje
op de
ikomst? lang' niet, gek"'"'vond," was^erg.
HAVan[deïfl Blindèlvrlj
tegen 1
vol gen d e week.
lffßPTHiiir^lnnMaiFT" Oplossing
ig »in
ÜMH'1 1—■*.a ■■!■
1
'
?
te maken
dan j komt 'hij
''fflilMll Iffl IMBWIIMiIIIIIIIB ': werpt. hij een
op!", dé/'.' vierdet R.' van ?Z."" opnieuw in
Vlugger . dan we. verwacht hadden,' ,Hfet is dan lezer, genoegzaam bekend, . Ochr och, vwat keek ons Bruintje later
CORRESPONDENTIE
verraste de post ons met een. schrijven dat'.wij aan al die. verhalen over „af- sip, toen haar. duidelijk werd gemaakt,
OPLOSSING
i!
aagf
van. den lezer,, aan wieh wjj'tweè/van gestampte déveine". en .slechte kaar; dat het uitslultendl enj
die'
Én ruimt.hij'een K. op, dan zijn alle r D.D. <te
dan negentig ;ultkomst (waarop' zij zoo happig was i Leider moet '.met H.' aas -nemen' en K.'van N.'hoog.!'
de vorige week do'or ons, besproken"
'procent, van de bridgers te slikken gèweest) te„• wijten was,'dat'tZ." zOo dood H.l
spellen te danken hebben.
De reden waarom W. het ietwat sinals een pier'ging.. ''f&ÉKHHHIÉSH
Vervolgens dé 1 tro'everi eruit' halen en
De lezer zal zich nog wel herinneren, krUèti geen greintje waarde hechten.
BRIDGE-PROBLEEM
r
J
guller
schtjnedende 3iR.-bod doet.staatt
daaröp'ln den l Blindé zljn""4V hoogè R.'
dat we de handen" van' N. en Z. ter
v
°
zQn j| later
w
N
beschikking hadden.en over, die', van W.
tearteeren.
op den langen duiir wel
Dat men
Z';
4
ab
ur>3
ofrhnH
Hot
hH
r*
I nlot »*««o
mnn *laom
A'
V4WV.A4,
f* —•••J
en O. iri het "duister .tastten !
tè~; verstaan.
verliest, dóórdat men 1,1 R.3
U'»U
Komt'W/in*3
It.'hccr * li.*'
R.'V'
vóofenalëerjht]
pgèe
t,fdat]
jwat]
In sra
Gaf dit bij spel'lll geen bezwaar, bij alsmaar slechte kaarten krijgt, is uit- n s H.2:
kleuren Mn dwangpoültjé!V9Mn|M||i
H.*4*
H.V
tt
. V
. O <6
tëlverhapstnkkinl
H.*l
spei ii wei.
heeÜ^^SS^BBBHBp»
wrr?
gesloten.
:
W
Bij het Ille spel,, waarvan, we hierO
Z.
!
N\,
Goede'raad was duur
i2
Men verliest'uitsluitend'en alleen om. 'De kleur was Immers,nog
w] H.l
onder, alle vier de handen laten volgen,
niet vast101
Hll
°
*
minder
3
goed
c.q.
;
dat'
men
beroerder
naspelen
geen
H.
•.
zin,
had
en
daar
dan
gesteld en Z's bezit aan H. ts niet groot
Z.
had W. inderdaad 10 f zesde van S.
H.'heer
S.'
9
speelt; dan de andere spelers van * het 'een extra' H: slag t cadeau f gaf, zonder
genceg »om op eigen ■ houtje in ;die :kleur
111 S' 2 . R.', aas!" S.-3"
OTdel7 jëhTdël
*' b 3
zt;
*'•
h v.10'9 5
partytje.
te7gaas?MlMß^
daarmeei hetT gevaar van 'de R. af .'te 'IVS. 7
R.' heer!.' S.~4*
*
53
riayMMMHHHIip wenden. ,
v
R. vrouw! S.* 5
SJvfiffw' :•
. Daarmee is niet gezegd,, dat; men jniet
9- b 7 2
'yfflSWHWyßwpßpi i V R::2
ar;;
Alle fcorrespondentie I tet richten aan ide
S.'O
R. boer!
eens een keer pech kan hebben, heeléHet vrijspelen van S. bood' ook' geen 5 Vl<k:*4
S/hMr
"
?.
aspecten^Mßß
maal hiet.
AOmhihtraUeiBWMBBËMBBMiMi
Men
wel: degelijk pech hebben.
Het
cr.Qp zat, was.,N. aan
Fech, wat. het zitsel .betreft(bijv. als
slag., té} brengen -en K. te snijden.
Leider en Blinde samen 8 troeven,,waar*

Bridgerubriek

4

De Spellen van Vorige Week
Vol Ornaat

bood?l

m iiiö

.

,

j

<

l

in

fO.

-

■

*niemand^een^woord

w

ev'JßÉÉß|^|

*

'

.

MÊm

"

.

~

.

-■

-

—

...

-

.

'

-

.

...

Onze Routine-Neus heeft ons Parten gespeeld
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WKÉÈÊmEMs

!

onder Jaas.'f
bezitten Jerileen
W
N
der tegenspelers met boer, 10; vijfde tetenzlt) en pech, wat het uitkomen j.III;'K?5"
K.2:_
S, aas'
betreft.
IV 5.6
Van laatstgenoemden vorm van pech
VK.7; K.'9*
Vl' K.3
K.V
laten we hieronder een waar'gebeurd en
R.2
daarenboven vrij vermakelijk staaltje VII. 5.7
S.
boer
volgen.
VIII.,
S.'3'. '
IX' R.4'

O

ï"

K.V

K.^

'

;

Z. moet Gr.-Slem 11. spelen.
W." komt-- uit met S. 10.

.

,

Voor het spelverloop, dat, nu alle
kaarten bekend zijn en het, dus vanzelfsprekend is, dat Z: hét" in' K. en 1 niet
In 8. zoeken moet, wel niet veel hoofdbrekens zal kosten, verwijzen we naar
ons.artlKeirvan* vorige: week.'

S' 2*
K-*10 u
K.'vrouw'K: héér
Kfboèr
r:7
S.vniw S^ 1
S.s'
K. 6"

'

:

R.böer'

;

Rest voor W-O. Eén ''do wn !
MPriMHmw^TOrißpJM,
B
Dat het spel voor het; neerleggen is,
als .W-r lP Sf» H,. of ; K. r ultkornt; zal* de
1

(

t

-

lezer ongetwijfeld'reeds ontdekt hebben.
Wat hl] waarschijnlijk-' niet' gezien
heeft," ls, dat bU' deze verdeeling/* hoe
W. en O. ook tegenspelen;" een contract
van 4: S. onverliesbaar ls. •
'

spel II r heeft onze routine ons
parten, gespeeld.By

-

•

umméHWShRBI
Het is. erg
dat Bruintje dit
=

niet geweten: heeft; anders had ze er
vast en zeker wat over gezegd.
Z, gever.

Ja!

Ja;

Nirmand kwetsbaar.

raar'ioopen,in'ditrle-

het|kan

ven. Met'.bridge .zoowel als
blondjes en de "bruintjes.'

;

met de

'

Het bieden verliep als volgt

*

z

W

I'S.
2 Sans

pas

..

pas
pas

pas

Contract :, 4 S. door Z.
\V.' komt uit met K.'. vrouw.

PROBLEEM VAN VORIGE WEEK

HET

:

N
2 R.
3 Sans

"

:

.

O
pas
pas
>

■

W., een lieftallige blondine, deponeer£

Toen we dit', spel 1 (metweglating van
de W.'- en O. handen) 'onder, oogen
kregen, was onze'eerste indruk:

mót het sierlijke gebaar, bridgende
ƒdames. eigen, R. 3 op tafel.
de

Amersfoort en omgeving, dat terstond na het uitbreken van den oorlog is geëvacueerd en als een „verstoord 4 mierennest" leégf*en* ontvolkt 1 achter .bleef, krijgt i nu j langzamerhand zijn bevolking weer terug —De

Nauwelijks lagfdié kaart, of'met een
„Aha, die lezer:-wil'.'na even contro- ischattig gilletje stak ze er
haar handje
leeren. 'of; Jan, de bridge-redacteur;: die \weer-naarrult:
ons voortdurend: zoo. op onze* tekortko- i
mingen. wijst; zelf. wel:-van: al:die.geleerde dingen,- waarover hl> zoo kan
-

V

eigenaressen van de bij het station

had.

zen, dié, zooals'wè'schreven,' reeds „zoo
cud "als Methusalem" is;
*

k
*

!

Schaakrubriek
BATAVIASCHE WEG

AAN IR
BUITENZORG

V Veel ï beter* Is" 5.\a4. Lb4t6/ c 3, j; bs>7.
E.D.G FRAHM, Ld2, a5-B.< abs Lc3 :\9.*Lc3 cbs f lO.

CORRESPONDENTIE

50,

t .'

Vandaar, dan ook, dat we met een
„Als W's
stalen gezicht neerschreven
vrouw een singleto'n ls,, dan ls het .vechten tegen de bierkaai, daar.O.'mèt boer?
10, 8 achter N's heer, 9, 7 altijd 2 slagen
:

«s;
5.

.

ASSOCIATION

.:.

K.'3

K. 4

K. aas

5.9

5.4

S.
S. aas

R.4

a

kampioenschap•.van^den:staat'New spél.
York. Hieraan; werd o.a; deelgenomen

door dr. Cruz,' die .'verleden jaarr het
kampioenschap' van Brazilië è won. Tijdens- dit tournooi gaffdr." Em:*Lasker
een siimul taan voorstelling aan:2o"bor-

>

:

a4xbs
Ld2xc3
9.
10. b2—b3
11. b3xc4'

o-Sol 8.fdc5:,1Lcs:l9.!e4!MiMi

,

*

8. Pbl—d2'
9. 0-0

Lb4xc3i
c6xbs

8.

"

0-0

1
1. Willman

WÊV,

Santasiere
3. Soudakóff'
4. Dr. Cruz f

0
0

6." Fajaris'

Mat in drie zetten

4

>/ 2

Hago;'

9.

*

LVW.f

*

0

Phinips
12. Konn
•

>•

-

*

•

"

0

!

l'
0'
0'

!

>/ 2

0"

10.' Jackson

"11.'
v

0'

-

'

-

26
totaal 28.' 26. !,
:La4
■

>4

QH

0
0'
0

0"

0'

VS
0

.»w.

Vi

1

1

1'

1

s°" 1

V'll

5-w, mr. iv

, .

Zwart :M. Dj
.

%

■

fl

waarna pion a6' spoedig verloren

Lb7,

"

4

gevolgd door Pes.~
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uS X c 4 *

TfB_bB;

17.' Pf3—d2.

DdB—e7

28.° La4xbs
29.-

i
i

30.;
31.

•jo

•

Ld7 X bs
Pf6—gB

Ldöfes:

f7—fer..

Lbs^d3'

-

Of Kf7 32.

1

Pd 6 t

pv»"?' fta

en wint.

*

.

'

•

Zwart geeft op. want op 32

Dc7—dB

volfft"33
I hfi
\Olgl
JJ. LDb.

Zwart speelt' op vereenvoudiging.
18. Da3xe7
Pc6xe7'

KdB

D4-OPENING

HBgl9?^e3—e4
•

i

Bélet Pds/
19>

20A? f2—f3

~y

dc 4

15. TH el

16., Db3—a3

.

Het beste, antwoord fop de half-slavisehe verdediging: Met;4.*cds
eds
reikt wit geen'.voordeel, terwijl-4. e4;
de 4 : 5.-Pe4 t, Lb4 t 6. Pc 3, 5 zelfs nadeelig is." In aanmerking -komt echter
4..e3. dat na 4.
Pfö 5. Pf3, Pbd7 6;
Ld 3,
: tot • derMeraner-verdediglng
?

„

:

'■

*

.

d^;'.

-

.

c7^-c6

T

..

.

Hago

e7—eC*;

.

3.: Pbl—c3

5.

9

1?

bntwlkkeldr Zwart heef tals'compensatie

d7—ds

-

-

k, 5 (3).

Pd 7

-

1
00-

,

leidt.

Dreigt

"

O's

:

KgB—-f8

�

22.

Lc3—b4

n»» r*
At>.•

Tl

In

»*

24.- Pc4—asl

A.1

•

a7—ao'"

'

'•»r

'

Ld7—bs"

:

21.' Lc4—b3>

•

.

ïv «5

'

•

,

4. Pgl—f3

J

ï'

:29.VLtnfflWYf? j30jPc6jlênj30?
.....

Pc&—as

!

I.vd2—d4s
2.V c2—c4

(28.

Ld2—el
Lel—h

~~

Wit: Dr. W. Cruz
"■
"

PgB

27ATC8 ;tfflLcjrj]
Ld 7 ? kost een

....

•

*

TcB•'

-

VS*

GEWEIGERD DAMEGAMBIET
•

...,

•

:

VS :

.

•

sttik

:

:\2.
f'VJI3;

:

volgt i

!'

-

0
lf
0

-

Op

12:

11

*

.

:

0'

1
0"

0'
VS

'

1

—

10

a7—aö?"
?

13.
De7—fSt
B
VS'
"gaat. Nd'den'tekstzet*gaat'merkwaardig • Om Les: te kunnen spelen, dóch
1* Yi- 1
1
1- 81
genoeg 'de kwaliteit f geforceerd
daarmede bereikt zwart weinig. Hét'
0
1
117
VS 11
eenlge' voordeel jlijW&tlzwftrtTSaf Pflllj
|27» Lb3—a4
Kf^eSV
'/ 2 .VS
0,
1
1
1
1.
V
Op 27.'
volgt 28., Ld 7 :. g5 met het paard tkan terugnemen.
Tas
0' VS'. 1' W 1. lMsfcl (28.
s
v
:
'op'
mat)
29.'
Pd 7 ■ faalt 29. Tc8
Ld7--c6
14. Ddl—e2
1" SVS" ,Tc7/metTdëfdreiging'
1
VS* V VS' 0
jen 1 SlJfdS, 1 ,
30.11x6
1
15.*
d4Xc5
0" 1' 1* .1/: 5T
»/a
.14?
Tb2'faalt
Q«01iMSM1M1M1)»4B welke tot .winst leidt.' 27.
op 128.5Ld7 j:Ken ft zwart jkan |nlët\terugV
Stelling 'na 15. d4xcs i,.
.
•lï Vz' 4..
VS' VS" >0; 0
nemen.'
terwijl '27."
Tb
6'
beantwoord
0
0
2
0 tuft 0
1
1
met-128"iLc5," Tb 2; 28..
TbB 29.
1,2 wordt.
0
30.I '.La3 met dè!dreiging
Ld 7 :.,.Pd7': wint)*
2f1.~ Ld 7 :^Pd7V 30.'
31. Pc 6 en:
»/2

VS"

1
1
0

—

VS ? VS
0 1 >/ 2

7.' Ulvestad'
B.' Blumtn

;

1

9
.

1

»/ 2 ;

0

-

f

VS'

5.' Chernev

i:

VS

-

I"2.

~

4

"

8

7

-.

;•

<

2

6

Waarom 'niet o—o
10; I Pd2—f3

h7—hö
11:
b7—bs
Zwart begint een actie op den'damevléugel, doch -de witte aanval gaat

bSXC4

'

5

•'

>

.

3

o—o, Le7' tf, Pbd2;

Gebruikelijk is 6.

HBgeJiß'ïlfl'JJjJMiliHiiÉiww LfBSdgißHB
7;; f2—f4
Lc&-d7
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i<

6
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Na den eersten slag ; ln eigen , hand
OPLOSSINGEN
met 'K.' aas te ■ hebben genomen en de
troeven eruit te hebben*, gehaald;: moet
No? 322.'Tweezet van C. Mansfield. 1.
vanuit den Bllnde een kieine R.' worden
nagespeeld en in- de hand- worden ,Tdb3. Correcte oplossilngen ontvangen
van: M.'D. j. s;; ir. a: o;s.; V.
gedoken.e;
e::m., Th. d. 8.f.H.-'o; v. E.,' mr.
Het'doet'er nu:niet;toe,
den slag - (V) neemt,- daar:Z.-; aan- slag P.-K.v. K/S7K., f/g;'m.,.i:i.. r:l. k.;
gekomen : met H.- R. of: K.-, zichzelf en r; s. s:;'Mdh. r;, j; v.d; a;, g. m:r;d;,
den Blinde .van R/ en 11. kan • strippen; t; h.'s.t" h.' a: p.; e.'f.'k;
om met de laatste H. de tegenpartij te
Puntenaantai: F. O. M. 1011 (99),
dwingen, hetzij K. hetzij ln de dubbele
T.'Hr'S?9l*(B9),
J. S. L". 89'(89), T. H.?T.
i enonce te spelen.
72 (72); K; S.'K.' 09 :(G7), Abd. R: 63
(63), W. S. L. 63 (63), R. L. K. 63'(61)
W
o
n
z
ï:-K: 11/52 (52),< J.
d. R. 42 (42),
3
K.hecr K.boer K.2
S. W. w; 30 (35), V.'L' -W.133 (28), Ir;
RlO
R.6
A; CMS. 32 (30); J. H.! C.~ B. 30^(30);
O'K* ocr
VTTT
•
vrouw
S.
R.
8
R.
S. s; 28 : (26), .j;v. d. A. 20 (24),
w
116
116
11.
aas
v
M.
D.-J. S. 26 (24), J. J. O. 25M23),'
X
1110
11. boer H. 4
Q.
M/R.
xTa S']
D. 23 (21), H.'O. v. E. 23 (21)
Xla
H.O
s.lO
H.heer K.5
T. L..T. 22 (22), Moh. R. 20 (18), O/S;
K lo
K;
19 (19), E. E.:M. 19 (17),
xm
Th. d. B. 17
l: 15 <13),. E. F. K. 12 (10),
Xlb.H.vr. K.7
K. 10
K
P> 9:(7) T. T. E. 8.(8). L. 'E D.
XII en XIII ivoor K, 9 pj| itroslbocr
'

...,

12 <■".*«
(18partijengewonnen,;. 2 remise):
!
Hieronder .de uitslag! van den kamWit»heeft op de bekende; manier zijn
pioenswedstrljd'en'i een /paar' partijen."
pion i teruggewonnen en staat iets'beter

"dén

5.3
R.2! 1

i

!

.......

:

S.'heer
S.' vróuw

H. 2
R.5
R. 8

Stelling" na' 26.

....

,

•
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"De, Collé-opstëlling.■»,
'4.
c7—cf
5. c2—c3
PbB—c6
y; letsj gemakkelijker -te behandelen. zijn
de varianten, die uit 5.
Pbd7 voort- r
vloeien, , bv. 6. Pbd2,". Le7< 7.
8. e4,v:de4':;9; Pe4
Pe4":: lo.vLe4 :;'pf6*.
6!
:
Lc2,"
b
me
t
goed"
spel "voor- zwart.
11..

(

-

I K.'vrouw
II 5.2
111 S. 5
IV 5.6
V R.3

Z

•

Lbs-d7

!'

;

brengen.

O

b7—bs.

......

NEW

•

Zeker, daar'ls * geen speld 'tusschen te
krijgen, als:
er: Sana atout: wordt
gespeeld.
Maar, nu'Hartèn troef ls, gaat die
vlieger niet op,«daar nu de van ouds
bekende „throw-ln" oftewel „placlng-

N

26."' Lb4—d6

~

",

ln-the-lead" ultkomit kan

v ; ;25/\Taixci:;

6 a2 .- a4
LfB b4 .
PROBLEEM No. 825
(relatief
Beter
6.
Pe4
-het
i,
b 4 7.
YORK STATE CHESS
beste),..La6;B. Dc 2, Ddsy9;. Le2,»«b3|lo.'
van H. Johner
Dbl,, Pfo 11. Pc 3, ?Lb4 12. Ld 2, Lc3,:
i'. De New York State;Chess Associatlon l3MLc3|{MPe4Ïen zwart behoudt den
Wit: KcB, Dh7, Tb6, Td3 Lf7, Pas, heeft in. de tweede helft [van: Augustus plo'n.r,
I
PaB;.c4;
een bondswedstrijd georganiseerd 'in de
e5.
V Lel—o 2'
PgB—l6
Colgate; Unlverslty te Hamllton, waarZwart': Kcs, Te3, Tgl, Ldl, LfO, Pci, aan ; verbonden was een . wedstrijd om ;Na 7
5 8. Abs Lc3 9. Lc3
! krijgt wit een uitstekend
10.
cbs
.d
5
J
Pf2;
g
4,
6,
b e e 7, 4.
het
\

maakt".

W'

halen

•

:
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We waren .er zoo heilig,van overtuigd,
dat het hier uitsluitend om'die beroemde vrouw vierde ' bij _ W. te doen was,
oat we ons niet de moeite getroost hebben, verder te kijken dan onze neus lang

Juist- wa 51241*,....; KeB'om Pe7 vrij te
:

.
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D«B;enz-

Ld3re6;srus>':,

Ld6xes

15.

F. S. Jacksou

;

En eerlijk gezegd; voelden we ons wel
ten weinig teleurgesteld; dat" hij voor
uitgekbdat doel een speelflguur

was!

teriie

bezit

;•

zagen, op de hoogte LsJ

"

haar'

inderhaast «achtergelaten kinderwagens komen
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Zwart'geeft op.
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Omsingeling

Zaterdag 1 Februari 1941

van

—

VIJFDE BLAD

Joegoslavië

Hachelijke Positie toen Italianen hun Aanval op
Griekenland inzetten

Vrijheidslievend en Krijgshaftig Volk

onderzeeërs, 5 mijnenleggers, een moe-

derschip van 1820 tons'met plaats voor
10 vliegtuigen, kleiner materieel en

enkele riviermonitors.

af.

(Speciale correspondentie)

Toen Italië Griekenland binnenmet eenige inspanning kan
viel
men zich nog herinneren, dat de
Italianen, alvorens zij er hals over
kop weer werden uitgesmeten, er bij
verrassing; in moeten zijn geslaagd
om op Grieksch grondgebied te komen en zich daar enkele dagen te
handhaven
kondigde de regeering van koning Peter prompt; de
inachtnamè eener strikte onzijdig—

iiLia I uiMHBBBHnBI

Men voelde zich in Yougo-Slavië niet

Del beste

weg vanuit 'Albanië gaat over Monastir,
en'de^Serven ontveinsden zich] niét,*[dat

•wanneyMltaMëfinTdëlOrleksche

s berg

en.

-

I

passen op tegenstand zouden stuiten,
het zeer gemakkelijk in de 'verleiding
kon geraken om van dien weg gebruik
te 1maken.lToen 1Monastir, door
schéjbom
tuurlijk,l naar, zij [voor*
gaven] bij fongeluk, \wefd fgétrof fenJTI lag
het\voorJdé]hand, dat de Serven daarin
de ouverture zagen van een • mogelijke
nationale °> ramp, en het is volkomen
verklaarbaar, dat zij erop reageerden
door hals over kop troepen te sturen
om hun Zuidelijke grenzen te verdedig
gen. Als
vaststaand mag daarnaast
worden aangenomen, dat zij zich op
het'punt van Hitier's voornemens[even-"
min; eenige illusie t maakten en terdege
rekening hielden' met ; een; mogelijke
Dultsche l interventie«met de bedoeling
om
zorgenTvanTdenjDucéite Iverllch-;
ten. Ook; in iServië «'stonden, Dultsche
scrupules ver beneden p. air 1 genoin weerwil'zelfs van" de kort geleden tot stand gekomen handelsover-

de;

eenkomts

tusschen

de beide landen.

zouikomend ■"'hMMBM

isolement ien|koos]het}eieren
volkomen:
voor zijn geld. Maar veel voordeelen
\

had:de vo l t.e- f a c e-tot dusver
niet opgeleverd. De betrekkingen met
Rusland waren; weliswaar" in goede banen { gekomen," maarj positieve, winst
niet geboekt. Daarvoor was de Sovjetpolitiek te aarzelend, liet zij al te zeer
den weg open voor' allerlei verrassingen, die zonder uitzondering voor de
andere partij uiterst onaangenaam;zijn
"

:

fwias

te duchten. Hun moed, hun
vaderlandsliefde;en' hun \ volharding, die
de bewondering en de eerbied van de
Kroaten en de Slovenen genoten in het
Oostenrlj ksche f leger.Vwaarln zjj onder
de Habsburgers dienden, een voortreffelijke ; reputatie. In Yougo-Slavië bestaat i'algemeene dienstplicht met een
diensttijd van 18 maanden.
De' lichtingen van 21 tot 40 jaar vormen het
actieve leger, daarna gaat men tot het
60ste jaar in de reserve-contingenten
over. Op voet van vrede telt , het Servische ' leger ongeveer 120 duizend man,
maar in. verband met de gedeeltelijke
mobilisatie zijn er momenteel ongeveer
700 duizend man onder de wapenen,
terwijl men stellig over ruim een millicen goed geoefende reservisten beschikt.:'
reprise

flandfmeester!te

<

ONGUNSTIGE STRAATEGISCHE

;

POSITIE

De luchtmacht van Yougo-Slavië mag
er zijn. Reeds in 1936 werd haar sterkte
op ruim duizend machines geschat, en
; sedertdien is onafgebroken aan de versterking gewerkt. Het grootste gedeelte
ls echter niet langer modern, met uitvan een 200 Hurricanes, die
zondering
j
uit Engeland zijn betrokken, tezamen
met'nog'een zeker aantal andere vliegtuigen, terwijl de vliegtuigenfabriek te
Zemun, die staatseigendom is, overeen
licentie beschikt voor den aanbouw van
Blenheim-bommenwerpers, welke inmiddels waardeloos is geworden 'nu het
niet ■ langer mogelijk is om de benoodigde motoren in Engeland aan te

,

.■

I 1

Strategisch is de positie, altijd ongunstig geweest. Voor den A n s c h-1 u s s van Roemenië was zij reeds
weinig benijdenswaardig, en daarna is
zij er onloochenbaar slechter; op{geworden. Toen Oostenrijk door Hitier werd
Ingelijfd, kregen de Serven er 'n weinig
vredellevenden en hoogst onbetrouwbaren buurman bij, waarmede het'voortaan 150 mijl gemeenschappelijke grenzen
kreeg ,te deelen. Daarbij dient in het
oog te worden gehouden, dat twee vijfden' van het Servische grondgebied
vroeger deel uitmaakte van de Dubbel
Monarchie en daar nog steeds een vrij
talrijke ÏDuitsche minderheid is gevestigd, "waaruit zeer gemakkelijk aan-

I

fsprakenTöpTrevlsiëT

Yougo-Slaven zijn vrijheidslievend; en
krijgshaftig/; Zij zijn verstandig 'genoeg
om zoolang mogelUk][een|verzoeningsgezinde* politiek te volgen ln de hoop de
drfigende 'gevaren 'buiten de deur te
houden, maar als de nood aan den man
komt, daaraan behoeft men niet te
twijfelen, grijpt hij zonder aarzelen
naar de wapens, en zal hij vechten tot
hij erbij neervaltj^flHÊfeHßHMMH
■

buurman, Hongarije, blijft begeerige blikken t werpen naar het 1 Banaat,; een provincie?! diè] hij{natde'njwereldoorlog aan

Ita-

in Albanië

SHAWD

door

r

den tandarts' of den kapper gaat,
vraag je Je alleen af. of het huls van
den arts of de kapperswinkel er nog
wel zal zijn. Dat is een prachtige
oefening om te leeren, hoe onzeker
het leven is. Het ,is tevens een
oefening in onverschilligheid tegenover den dood.

drie nieuwe Fran<"*h? destroyers met 'n
maximum-snelheid van 38 knoop, beI wapend met \vier 11.7 cM, vier 4 cM
(stukken luchtafweer en 6 lanceerbuizen,
8 oude

Australische

torpedobooten, 4

—

bom-kral

—

\

*

91

*•••

m»

DE SCHUILKELDERS

:

B. B. C.-LONDEN

npuHMÉMMMHni

16.86, 19.82, 25.53, 31.55
en 49.59 M.

BBMlbwwb w—m niwi

Vani jtim6.50
tot Jwii9.45.
.!,»■»—->Jwfl>»
ii
«i,

Van 13.30 tot 24.00
.

(19 u. 30 "en 21.15 resp. op
19.82 M. en 25.38 M. Nieuwsomroep in het Nederlandsch)

Naarmate de avond voorbijgaat en het
eerste luchtalarm, wordt verwacht, worden de gezichten wat ernstiger.
Pa, zeventig jaar misschien, rijdt ma

In een kinderwagen naar den plaatselijken schirilkeleder. 's Middags begint
zich al een rij mannen en vrouwen, voorzien van koek en thermosflesschen, te

vormen. De gezichten schijnen verouWel, de menderd. Die schuilkelders
schen slapen ln schuilkelders. Van de
middenstand
dien ik op het oog heb
misschien ln totaal 10 of 20 procent.
Zij paan ook wel naar de „two penny
tubes", zooals de ondergrondsche werd
genoemd.. Een deel'van die „tubes" is
nu omgebouwd tot slaapgelegenheid.
Maar de nrienschen gaan daar niet zoozeer heen, omdat zij;bang zijn voor de
—

—

SINGAPORE
...

ii

De oorlog , ontwikkelt een geheel
nieuwen gemeenschapszin, welke zijn
den' oorlog op Engeland
stempel
zar achterlaten en het „stand-gevoel" zal doen verdwijnen.

30.36 M. en 225 M.
Van 18.10 tot 22.00

:

—■

—

:

den".

emmer. Ik kan't weten, want ik heb zelf
geholpen. Wat dóet U ermee, maneer
Ik ken een graaf, die in hart en nieren
een socialist is, al zegt hij dat nooit in
het Hoogerhuis. Een gravin bekende
mij „Ik kan mijn rekeningen niet meer
betalen.' De oorlog heeft mij eronder.
Haalt men je meubilair weg, als je niet
?"

ledereen is veel kameraadschappelijker en aardiger.
Onlangs oj> een avond, toen ik-.terugkwam van een verkenningstocht naar
de, Zuidkust, kwam" ik in' zoo'n schuilkelder. terecht. Boven onze, hoofden ontploften de bommen en toch waren er,
hoewel het zes uur 's avonds , was, niet
meer dan misschien 40 menschen in den
schuilkeldèr. Drie jonge vrouwen
kennelijk „nachtvlinders"
wandelden
heen en weer, af en toe mopperend over
de „oneerlijke concurentie", welke de
oorlog ~'s: wereld oudste beroep" aandoet.
Een jonge soldaat .vertelde mij, dat zijn
vrouw, die in Brighton zit, „het heelemaal niet leuk vindt'.', dat hij den oorlog
in moet.
Een Jonge priester komt den schuilkelder binnen, neemt zijn stalen helm
„Laat ons bidaf en zegt eenvoudig
-

;

I', Een jaar geleden zou zijn zich liever
hebben vergiftigd dan dit te bekennen.
„Society" valt uiteenTßgMpfljMpH
Een andere gravin, ditmaal een famlllielid van wijlen den Tsaar, zit ook'in
moeilijkheden, gelijk duizenden. andere
society-vrouwen. Zij draagt het moedig.
Wij gaan naar het Palais de Danse, waar
men drie uren voor een kwartje kan blijven zittend Wij dansen een Argentijnschen tango. Zij draagt afgesleten
schoenen en dito kousen. Wij doen de
zaal daveren van het lachen..
Al deze menschen hebben zich neergelegd bij de gedachte,' dat na den oorlog
hun stand en soort langzaam 7al j sterven. „Er zal maar'één stand zijn, als
wij met Hitier hebben afgerekend", zei
een hunner tot mij. Ik persoonlijk ben
daarvan niet zoo zeker.
•
„Gezegend is hij, die niets te verliezen
heeft". Toch toonen rijken' en armen
gelijken moed eri gelijke opofferingsgezindheid in dezen oorlog. De rijkste
oude dame, die ik ; ken, weigerde haar
flat in Piccadilly te verlaten, ondanks
het feit, dat er bommen dicht' genoeg
om te verlangen
[bij haar neerkwamen
.'
*.er weg te zijn.
„Men moet het voorbeeld geven", zegt
zij.
Airwell, een advocaat, die iets • verderop woont, zet zijn practijk voort,
ofschoon" de. huizen naast en tegenover
het zijne zijn verwoest.
Ook de rijken kunnen een „stootje

En wij
ook de „nachtvlinders"
vouwen onze handen tot gebed. Daarna
zet de priester zijn helm weer op en
vertrekt.
y
Den volgenden avond, weer „gesnapt"
door de nazi-bommenwerpers, maakte
ik een duik onder een tafel in een café
hier dichtbij. Ik kwam „wang tegen
wang" te zitten met; drie knappe vrouwen. Twee harer
waren „dames", de
derde was een kellnerfni technisch ook
een „dame", want die term verdwijnt
meer en meer. De oorlog democratiseert.
Neem b.v. „tubes". Kijk, als je met
den Ondergrondsche naar huis gaat,
eens*hoe de menschen hun plaatsje Innemen. Zij vleien zich daar neer, alsof
het perron van een ondergrondsch sta- hebben".
tion een zitkamer ware. Zij trekken zich
niets .aan van passeerende reizigers. EEN ANGELSAKSISCHE WERELD?
Trouwens, die'letten ook niet op hen.
Voor veel denkende menschen is het
Er ls nog zooiets als etiquette...
meest veelbeteekenende product van
Papa leest de krant. Mama; haalt
dezen oorlog het besef, dat slechts perden dag ■ voor
een! f lesch, melk
manente vriendschap, tusschen Amerika
de kinderen. ledereen is gelukkig en
en Engeland onze wereld kan redden.
heeft het naar den zin. Het is een
Alweer,.... dit ls geen propaganda. Het
groot avontuur. Dat is het voor milis een feit, dat iedere Amerikaan hier
lioenen menschen in Engeland zoobeseft.
als ik al eerder scheef.
Tijdens mijn reizen door het geheele
land heb ik m'ij gerealiseerd, dat alle
NIEUWE DEMOCRATIE
klassen van de bevolking er. zoo over
—

—

'

.

denken. Alles wat ik heb gehoord, heeft

||

7.00 in plaats
van 6.30)

(Zondags

bommen,
dan wel voor het
„gezelschap", dat zij er hebben.
Zij houden van gezelschap, van drukte,
van! een spelletje kaart,* van de gramofoon en van dansen.

na:

Wij zijn zóó ge
L o n d e n
wend geraakt aan de bedreigingen
uit de lucht van ons leven en eigenniets
dom,"dat zij voorgons
»meer beteekenenü~ Wanneer Je naar

hooren,

De'

de

hebben

Wie betrouwbaar

'

fJde

onveiligheid,

Britten kunnen een Stootje

:

1

De vloot
het koninkrijk ls een
vrijwel te verwaarloozen"factor en .zou
Ook Bul- ' zelfs tegen Italië niet veel in te brengen
Zij bestaat uit èen ouden
garije koestert territorialeßyerlangens* hebben.
Duitschen
kruiser, die nog [uit
de
vorige
ten opzichte van
Serven en'zltjjopj;
da
leeuw
J
jtons
groot]
teert,';
Niet
zal
2370
en'
bewahet'.vinkentouw."
■ zoodra
pend
met
8
van
B,5cM.
kanons
Duitschland er het zeggingschap) uitoeVerder
kanjêrop rekenen, dat is er een flotieljeleider van 1880 tons,
gebouwd in 1936, bewapend met vier
Bulgarije de rekening komt presenteerren!9BßSBnSHlSBß 14 cM en twee 8.5 cM*en zes<4 cM
kanons, luchtafweergeschut en 6 torpedolanceerbuizeh lvanj2 J', inch;
gevaren.
echsnelgrootste
dreigden
De
bedraagt
heid
37
er
knoop.
zijn
Voorts
ter bij het uitbreken van het con-

oonceiitraiie

Oorlog voor Millioenen een Avontuur

i

AM
v>at

het nevenstaande besluit
Shaw Desmond de reeks artikelen,
welke hij voor International News
Service heeft geschreven. Hij herhaalt hierin van het leven in de
schuilkelders en beschrijft*hoé[de
oorlog het verschil in rang en
stand doet vervallen, voor het heden en voor de toekomst. ":MëêKêA
Met

Waar je nooit aan gewend raakt, is
het zien van interieurs van huizen, waar
het hart uitgescheurd is en welke nu
blqotstaan aan de blikken van voorbijgangers.
„Ben ik den volgenden keer aan de
beurt?", vraag je je af. Eén'seconde
slechts..
en heel je netjes-geordende
MMHBHBj
leventje is voorbij.
De tijd zal leeren, of de Serven op
denTdimrj. weerstand kunnen] bieden
• Ik heb Juist een bezoek gebracht aan
aan louter diplomatieken en econoeen postbode. Alles rondom heni heen
mischendruk. Er bestaat alleszins
is weggeslagen, behalve zijn keukentje.
reden[oimJopTditTstuk minder pessiDaar leeft hij nu en met zijn bulldogmistisch te zijn dan eenige maankin tart hij de autoriteiten ' hem weg
dden geleden, r toen de 7 Italiaansche
te krijgen. Hij wordt regelmatig gebomnachtmerrie Yougo-Slavië van den
bardeerd in de perioden, waarin hij niet
slaap beroofde.
bezig is onleesbaare adressen op te sporen. Twee „Union Jack'"s wapperen
Nu. de Westelijke flank dank zij de van de puinhoopen en hij zegt:
Grieksche krachttoeren niet langer
„Ik ben er nog niet zoo slecht aan toe
wordt bedreigd en het gevaar van omsingeling is geweken, lijkt de verwach- als de anderen".
Nog niet zoo slecht aan t0e....!.
ting, dat de vrijheidsgeest der Serven
Mijn
vriend Wilshire, sleeper van beaan de diverse Duitsche machinaties
is
vijfmaal uit zijn huis-gebommet succes het hoofd zal. weten te bie- roep,
bardeerd
en hij vraagt r.03 maar steeds
den, meer dan ooit gerechtvaardigd.
om meer. Net als de City, Londens Wall
Striet, gaat hij onversaagd verder.
(Nadruk verboden)
De City ziet er nog vrijwel precies
eender uit als toen ik een Jongen was.
Alleen het kantoor waar ik mijn loopbaan begon, is nu gebarricadeerd met
zandzakken. Heusch waar men zou
en daar aan een
nieuws behalve hierzeggen,
ter
niet
dat de nazi's er geteil
luistert naar:
weest zijn.
In Lyons en andere restaurants heeft
NIROM
men niet zulks een ruime keuze ■' mèer,
er loopen minder menschen op straat en
NIEUWS-OMROEP
de winkels sluiten vroeger. Anders is er
op alle Golflengten
niets veranderd en gaat alle? gewoon
4
door.
6.30, 7.30, 13.20, 14.20, 19.00

richvoortvloeien.
Een"
andere
kunnen
schaffen..

permanente

ledereen is veel Kameraadschappelijker en Aardiger

Hitier weet dat, en zal zich wel tweemaal 'bedenken alvorens openlijk doorgang tè eischen. Liever zal hij 't probeeren met gebruikmaking van het beDe Serven hebben ln den wereld- proefde recept der „vreedzame" peneoorlog meer dan voldoende leerge'd tratie;. waarmede hij overal elders doorbetaald om niet de mogelijkheid eener slaande successen boekte.

weg. Willen zij den Balkan verder
binnendringen,
[verplicht'
zich eerst van f het
maken, hetzij door een rechtstreek»
schen aanval dan wel langs den weg
der
vreedzame
penetratie.
Alle
hoofdwegen naar Turkije en Griekenland van Centraal Europa uit
doorsnijden Yougo-Slavië, dat ten
overvloede controle uitoefent over
den Donau over een afstand van
300 mijl.

ILiaiiM-lie

Nieuwe Democratie geboren in Schuilkelders

<

DE WEERMACHT

Yougo-Slavië is als gevolg van
zijn geografische ligging voor deAs-mogendheden een sta-in-den*

flict faanfdeVwéstèüjke]
liaanscihe aspiraties beteekenden

—

—

'

Men begreep zeer wel, dat]méri|eraan
gelooven moest, waar en wanneer zulks
ook maar in de Dultsche kraam te pas geweest.
f

ting

moment voor het Nederlandsche leger dat aan den verraderlijken vijand wien geen middel te gemeen was om de „overwinning" te behalen zijn eerlijke { wapenen moest. uitleveren
geweren
Honderden
1
worden opgestapeld op het Binnenhof
Men weet intusschen dat er evenvele honderden zijn. achtergehouden die
dienst zullen doen als t.g.t. de dag der afrekening komt

Een droevig

1

zljnf gemakt allés 1

»

De Yougo-Slaven beschikken echter
over een machtigen bondgenoot in de
bodemgesteldheid van hun land. De natuur heeft voor hen gedaan wat zij 'kon.
De Albaneesche grens is omzoomd met
onbetreden, woest bergland en!de]Dal-*
graan,*f
het hout, terwijl ook (delkuststreek [van matische kust is al even onherbergDalmatië een \ obj eet
Ita- zaam.
llaansche expansionistische politiek.
Hooge Hfergruggen vormen natuurlijke
barrières tegen aanvallen met
Het valt niet te ontkennen,. dat de
gemotoriseerde
detachementen, van
ppsitleKyanßdel ServênJtyooral fop ] het
dan
] leglÖenenlvanTdentpiP
Italiaanschen
wel van Oostenrijkschen'
terwijl,
kant,
ce in beweging kwamen en hun ophet stroomgebied van de Donau, de Drave en
marsch die in hoofdzaak op Saloniki
de Save zich voor defensieve doelen op scheiding tusschen Griekenland
en Turkije was gericht, aanvingen in
einden voortreffelijk leent.
hooge mate. delicaat ' was.
De Servische grenzen zijn gedeeltelijk
versterkt,
nood
wendde
en er zijn ook langs de kunst
Yougo-SlaplnTzijn
fortificaties aangelegd, met name bU
vië, dat tot dusver had geweigerd
Zara
de Bosche dl Cattaro,' ln de
om de regeering der Sovjets te eronmiddellijke nabijheid van de Albakennen, zich destijds om bescherneeschlelgteniJßMHHHMMißKßÉl
ming tot Moskou. Dat beteekende
een radioaal overstag gaan, een
Yougo-Slavlë neemt geen risico, en
men
breuk Ittietfdel tot dusver gevolgde
kan ervan op aan, dat,zulks:aan
en diens militaire raadgevers
Hitier.
biiiteniajidsche politiek, welke uitbekend is. . Zeer strenge maatregelen
gesproken anti-communistisch gezijn genomen tegen ' parachutisten en
oriënteerd was en in 1937 hare
mogelijke andere, vormen van verraad
bekroning had gevonden in de onentverrassing. De Sokols, een"over het
geheele, land verspreid verbond, - dat de
derteekening van een non-agressie
van de nationale geschiktverhooging.
pact met \ den aartsvtfand, Italië.
heid en .geoefendheid' nastreeft, en 300
Toen de wolken zich aan den polltie- duizend leden'telt en ln: 1929 een staatsken horizon begonnen saam te pakken, instelling werd, fungeeren als burgerV
kwamjhe t| lan d (tot I heU besef [vanlzijn wachten.

Ivormt\vanTdel

—

[ op

NATUUR ALS BONDGENOOT

De bodemrijkdom van het'rijk van
koning Peter was er slechts op berekend
om de. omklemming nog benauwender
te maken. De drooggeloopen As knarst
onwelluidend op de: Servische' huishouding. Rome werpt blikken,, heet van
begeerte op het. Servische "koper, het
zink, het lood en het:bauxiet, zoo goed

|

Fair»IMHfi9BttBB&BM9BBNHRHB63HE2SHEfIHRHaI

Optimisme

j

sloot de

!

Serven in de Adraitucjie
/cc luchtdicht van de buitenwereld

reden tot

Albanië

ESMOND

zij

■

Dank

Zooals gezegd, is deze vloot tegen fde
Italiaansche zeemacht volkomen kansloos. By de landmacht bestaat een
bepaald tekort een zware bewapening,
maar in de behoefte aan geweren en
machine-geweren voorziet de,; nationale
industrie zelve.

i

Zal het op den duur Weerstand kunnen bicden aan
diplomatieken en economischen Druk?

H/S&S

Denkt U zich eens in,, wat dat betee- dit gevoel tot achtergrond.
kent voor het democratLseeren van het
Natuurlijk' wenscht Engeland : van
meest „geklasseerde" land ter wereld.
Amerika . den grootst mogelijken steun
De Koning en de Koningin zijn de po- te ontvangen. Natuurlijk gelooft
ik moet dat Amerika bereid is het dien VsteuiÏî
pulairste Engelscheq. Dat is
het alweer zeggen, om niet te worden te verleenen. Doch het is de wetengeen propaganda.
misverstaan
schap, dat Engeland en de Vereenigde
Bus-chauffeurs en spoorweg-conduc- Staten samen vechten
teurs schertsen met „the duke's sons, schappelijke zaak om de wereld ,
T
the cook's sons and the sons of a thou-I üe^vahlvernletlging,
dlepelenMl
',
Kipling
om
met
te
spreken,
sand earls
j har ts tochtèlljkIM verlahgën gnaarjl eéngj
Onlangs op een avond zat lk ln een
schuilkelder tusschen een Egyptoloog en waMceriferoepennßMMMßlilMHaMßl
een 'werkster van het historische] paleis
ledereen h ei- in r 3 lar.d gelooft. op
aan den overkant van de straat en'niet de een of andere • manier,' dat dé"

°het7*\i

—

—

l^lk"ërdlt
•

,té]rëd^Ms

~

wereldt

iin drieën
na .'dénj*
dynastie van Egypte. De werkster zeide ti geïnspireerd'
„Bommen behandelen ls een klein • confederatie van dézetwee
landen 'en
kunstje, 'n Paar dagen geleden viel. er dat deze kameraadschap 5
eeuwig zal
een bij den vijver ,in den tuin van het i
paleis. Je veegt zoo'n bonvgewoonin een
(Nadruk .pérbodgnjJ
1
7
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v.m. 7.30, u. Hoogmis w.o. alg. H. Con> Qiineesehe Christelijke
nmniejjr.d.; leden v.d. Kath. Jeugd. ver.
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R. K. Kerk
BATAVIA

BATAVIA

-

terj beschikking gesteld van J dè| GroepsgemeenschaplßandJar, de ingenieur bij
's.Lands .Waterstaat,,lr. A.M.J. van der
Most, thans toegevoegd aan den Gouver-

■'

•

•

Benoemd in vasten dienst van den
iAndëltótlffatuurwetenschappelllk techïïisch ambtpnaresse: mej. T. C Brandt
~

BatavIa?3BjB3fIHBfIWWB@EP»BBBH
Met ingang van ultimo Februari 1941,
op verzoek, met recht op pensioen, eer-

—

—

—

Parochiekerk
v. h. H. Hart,
Kramat: v.m. 6.— u. Stille H. Mis —I

Juridische Vragenbus
Inzenders van vragen voor deze rubriek
gelieven op het couvert te vermelden:
„Afdeeling Juridische Vragenbus”

No. 3548 te B. vraagt:

5184. Abonné
I. Sinds 1 Octcber 1937 is

alhier een
jongedame werkzaam, die in Augunus
1939 meerderjarig ls geworden. Zij is e«?n
Inheemsche. Kort na 1 Januari JL is ze
jteychisch-krank geworden en thans ls
ze in een ziekenhuis opgenomen. Volgens
den behandelenden psychiater ls herstel
niet spoedig te verwachten.
Het salaris
over Januari '40 is reeds uitbetaald cn
door haar is de kwitantie onderteekend.
Vervanging is noodzakelijk en derhalve
wordt een dezer dagen een andere kracht
aangesteld. Moet aan de vroegere kracht
ontslag worden verleend en zoo ja, moet
de brief
aan haar vader gericht zijn ?
Hoeveel
maanden salaris moet er nog
uitbetaald worden ? Wie mag dit geld ontvangen? Is er hier niet eprake van automatische ontheffing, zoodat elk verhaal
op eenig salaris over Februari en da.v.
en recht op herplaatsing in de toekomst
eventueele genezing is vervallen ?
11. Het huls, dat ik occupeer, heeft ecu
paviljoen. Beide worden door den eigenapr
afzonderlijk verhuurd. Met toestemming
van den vorigen eigenaar is in 1938 door
mij een hek van harmonicagaas, voorzien
van een deur van gaas ook, geplaatst,
zoodat er een schelding is gebracht tu?schen het erfgedeelte van het hoofdgebouw en dat van het paviljoen. Ik ben in
het bezit van de kwitantie van de kosten.

°

"

+ém

i
,
•
•

;

'WÈÊÊÊÊÈÈËS'

genoemd Instituut.
Belast met dé waarneming van , de
gelieve men zich te
van adju"nct landbouwconbetrekking
wenden tot den sulent,.ter beschikking gesteld van den
■ B
If4E.^Rademaker.TBBBBBBBfIBBSHBBBHB|
Overgeplaatst van. Goenóeng-Sitoü
Agent den Heer
Resident der I Lampongsche Districten, ...Met .ingang van ultimo Februari 1941,
Djojodibroto,
op
gelijktijdige
ambtenaar
eervolle* ontheffing,van naar..' Bandoeng de le luitenant L. A,
met
10: Soeklrno.
Um OL
laatstelijk
adjunct-landSavaiïe?fllißHHKS£&RHa9Bfl
zijn terbeschikkingstelling van de Pro30 wachtgeld,
-

:

n Pt'Loi*
M

'

-

eéh/onmlddéUiJke;

d'e
'dringende ,réden

.'wegéns zóódanige
è,e;n

zou

salaris meer behoeven teTworden } uitgekeerd.
Aan deze
veelal een
groot risico.,verbonden', want "wanneer
dé wédérpartij dé aangé vperdé reden als
onvoldoende
zij zich tot
óm diens oordeel
den réchter
té vragen .Ór indérdaad 'de opgegeven
„drlngéndé". reden aanwezig ié,; zoodat
<lë besllislng daaromtrent ten slotte dus
z-v

bij

a

r«

*

V'

*

*'

■

-*

-

'

'«■

•

J

dén réchter bérustMBMBHIBBM

Met het oog op het. besproken risico,
aan; eigenmachtige: 'opzegging bijna
rteêds verbonden ls, hééft, men ten
slotte dé ,drln g é n d e ; rédé'nen vari
artikel 1603 o t B.W. r ln het tweede lid
van artikel 1603 v B. W,. ook tot geverklaard, In
wicht 1g e redenen
verband waarmede de party, die,meent
een dringende reden te; hebben om dé
dienstbetrekking niet langer, voort te
zetten, daaromtrent te voren
en
zonder , risico
het .oordeel van den
rrsidentlerechter (In Uw geval te Batavia) kan vragen. Daartoe, zult ,U zich
met het schriftelijk verzoek,om de arbeidsovereenkomst . ontbonden te verklaren tot genoemden,resldéritléréchter
moeten wenden, .waarbij het, aanbeveling zal verdienen,uiteen te zétten, dat
en waarom de omstandigheden, waarpnder dearbeid wordt verricht, naar
Uw oordeel medebrengen dat dé dienstbetrekking .billijkheidshalve dadelijk bedat

Is de veronderstelling juist, dat de
door U bedoelde Jongedame bij U ah
onderwijzeres werkzaam ls, dan kan
n.h.v. worden aangenomen, dat zij ar r
beid verricht, welke in het algemeen
door" Europeesche arbeidskrachten wordt
verricht, in welk geval ook, gelijk uit
de

bovenaangehaalde bepaling blijkt,
van de door ü gestelde
vragen dient te worden pegeven aan
de hand van het Europeesche arbeids-

de oplossing

hei.

Boschwezen

i

i
Um

I. In de eerste plaats ls het voor U
van belang te weten aan welke bepa :
lingen de door U met de Inheemsche
Jongedame aangegane arbeidsovereenkomst is onderworpen.
Nu bepaalt artikel 1603 x B.W. dat
arbeidsovereenkomsten, aangegaan tusschen een werkgever, die wél
en een arbeider, die n i e i
onderworpen is aan de bepalingen van
titel 7. A van het derde boèk van het
burgerlijk wetboek (gelijk in casu het
geval is), door deze bepalingen worden
beheerscht, ongeacht de bedoeling der
partijen, indien zij arbeid betreffen, ge 7
lijk aan dien, welke in den regel pleegt
te worden verricht door arbeiders, die
aan de bepalingen van genoemden titel (het zgn. Europeesche arbeidsrecht)
zijn onderworpen.

recht.

wSffifenf

mehari,, Harahaf, Gouvernements Indisch" arts bij genoemden dienst aldaar.

:

W
..

1

Aangezien U stelt dat vervanging van
de psychlsch-kranké noodzakelijk Is, en
in «Uwe bedoeling ligt bedoelde arbeidskracht té ontslaan, m.a.w. hare
Nu is het huls etc. in hetzelfde jaar dienstbetrekking té doen eindigen, rijst
verkocht en ik meen,
dat de nieuwe de vraag of de psychische gesteldheid
eigenaar onkundig is van mijn uitgave.
Het hek heeft ijzeren steunsels, die een van meerbedoelde jongedame van dien
beetje in den grond gemetseld zUn. De aard is, dat van U als werkgever rededeur kan er van
losgeschroefd worden. lijkerwijze niet kan worden gevergd da
Het gaas kan gemakkelijk van de steundienstbetrekking te laten voortduren.
sels verwijderd worden. Mag ik op vertoon
Daartoe zal andermaal de aard der
van de kwitantie het gaas en de deur
wegnemen, zoodat de steunsels slechts te verrichten Werkzaamheden maatgeoverblijven? Ik meen, dat door het metvend zijn. Van een psychlsch-krankc
selen de steunsels onroerend zijn geworonderwijzeres
zal naar dzz. méenlng in
den en derhalve niet mogen worden tekunnen
worden gezegd, dat
redelijkheid
ruggenomen of is dit wel mogelijk ?
omstandigheden
deze
zij
in ernonder
111. Het huis ls door mU per halfjaargeschiktmate
de
bekwaamheid
of
stige
lijks-contract gehuurd. Huishuur achterstand heb i.; niet. Ik heb het huis noodlg heid mist tot den arbeid, waarvoor zij
voor mijn bedrijf en een geschikt pand ls zich heeft verbonden.
er in <le omgeving niet te vinden. Kan de
Alsdan ls er in het systeem der wet
huiseigenaar mij ten allen tijde de huur
opzeggen, omdat er harde
een
dringende omstandigheid
woorden tuscn Uem «yn gevallen omtrent aanwezig, die,
mits aan de
ÏÊrSL
üe rtoleering en de
door mij geleden scha- wederpartij
onverwijld
de door lekkages 7 Moet hij mij 6 maanden tijd geven Indien er geen gesehik* medegedeeld, dé verbreking
m el
dan ***> tot ontruhning der dienstbetrekking -zonder inworden overgegaan? De eigenaar kan
het achtneming van den wettelijk voorgepand gemakkelijk kwijt aan
persoon
die in troebel water vlscht. een dit
schreven opzeggingstermijn niét onIs in
geval
beroep bij het Hoofd van Plaatselijk
rechtmatig doet zijn. Eigen(pOmogelijk, waardoor <le eigenaar
machtige verbreking der dienstbetreker niet uit kan zetten ?
king ls dan geoorloofd.
?

.

.

—

—

hoort

të

eindigen.

huurder zich daartegen verzet, dan ont"val Ifaêtlrëchtlheef tfoHj hetj afbreken staat daardoor, volgens de wet een
te beletten tegen aanbod van vergoe- nieuwe .huur, die door.de regels van
ding.
de., mondelinge huur wordt beheerscht, waarmede klaarblijkelijk is beAl dadelijk rijst bij de bepaling,van
doeld, dat zij na het verstrijken van
1 aard;;
en ..Inhoud ,van dit „afbrekingsovereengekomen termijn slechts
recht" van den huurder 'de vraag, waar- den
kan, eindigen.
op dit, recht betrekking heert, ■pi.'a.w.
Opzegging kan dan geschieden met
wat jmag de jhuurder. afbreken en inachtneming der termijnen welke het
naar zich npmwiHMwl—ém plaatselijkigebruik medebrengt, hetgeen
worde benoemd (dóór den Landraad)
Er wordt gelcerd. dit het recht ba- niet betrekking heeft op het tijdstip
ter,verzorglng van zoodanige persoon en trékklng
heeft op alle zaken, die de waartegen de opzegging kan geschieden,
ter*, bestlering van hare: goederen.
j huurder pp zün kosten, «heeft aangek
maar,. op.den.tijd dieftusschen de opWanneer, bedoelde psychisch-kranke bracht en
huur moet
zonder, beschadiging i van r*iét zegging en het eindigen der
maand).
in bovenvermelde omstandigheden ver;
kunnen lyW' verloöpen (voor Batavia één
keert, kan derhalve te haren behoeve
j weggenómen.
Aa r d
der
op de aangegeven wijze een curator dén
Is de huur mondeling aanvoorwerpen (waarmede bedoeld is te
worden benoemd.
zégden .of zij, roerend of 'onroerend jUjn, gegaan (er is ook wel beslist, dat een
U gelieve ten slotte, nog wel te bewaarvan alleen uit correspondus al of . niet aard- ■,of:nagelvast; zijn huur,
denken, dat, indien betrokkene ter: za- aangebracht)
dentie
en
niet uit een. 'werkelijke acte
kom tl hetTnlét [aan.l maar
ke van krankzinnigheid i in" een gesticht
als
een mondelinge huur moet
blijkt,
enkel hierop, óf"dj|a"fj»re.
wordt geplaatst, zij Kdfolölr Jdfalt weg n é m i n g z o n"d e;r3Sb es g
worden
aangemerkt), doch met vooraf
h
digln g.'v.a n he t go e d k a n bepaalden tijdsduur, dan zou men verre goederen • verliest, m.a.w. handelingsvan dien
pM^Ï^A^pftSHItIÊÊiÊÊnÊBÊÊ wachten,
onbekwaam wordt.' De verpleegde kan e
tijd Je veneens van rechtswege een einde
dan eveneens onder curateele wórden*ges Met betrekking tot de reden, waarom 'zal nemen.
het op den aard der*zakén niet aanstèld en ieder;
De wet verlangt daarvoor echter nog
gebreke van dien, de inlandsch officier komt, zijn verschillende beschouwingen
(waarover hierboven reeds
van Justitie ls bevoegd den j president geleverd, welke echter te theoretisch een opzegging
men kan zeggen,
is,gehandeld),
van
Landraad,llnlwlénaTressprt]h'et zijn om op deze plaats te worden géré- dat, het bepalenzoodat
termijn in een
een
van
gesticht gelegen is, te verzoeken dat een leveerd.
v'
geen
mondelinge , huurovereenkomst
curator over haar worde i benoemd.
Voor Uis slechts van belang,te .weten, verdere beteekenis heeft dan het .vastdat U bij ontruiming van hét perceel stellen van een tijdstip waartegen de
Zoolang echter niet buiten twijfel ils naar
gangbareopvattin'g hetgeheele opzegging der huur o p zij n
gesteld of vakerbedoelde persoon buiten
hek
werk |jvemUdcren|fc\mt|i[met|triS v r,"o e g s t zal kunnen geschieden.
staat is om voor haar eigen belangen begrip
van de, Ijzeren steunsels), mits
Geen instantieheeft de bevoegdheid
op te komen, zal zij n.f. handellngsber
dit
kan
geschieden zónder het gehuurde
kwaam blijven, hetgeen Impliceert dat
om een op . wettelijke wijze gedane opbeschj&gëSBÉHBHM'ÉMMiBÉB
te
s
zij zoolang bevoegd blijft betaling te
zegging teniet te doen.
van
opzegging
de dienstbetrekking
achterwege kan _worden gelaten. Volledigheidshalve Wórdt hierbij te Uwer'informatie, nog opgemerkt, dat wanneer
een . meerderjarige Inheemsche, wegéns
gebrék' aan verstandelijke vermogens,
buiten staat is om voor zichzelve te
zorgen en hare goederen te bestieren, lenaastbestaande, en bij gebreke van
dezen, de hoofddjaksa of djaksa: bevoegd
curator
is om te verzoeken, dat een

betoogd, dat de verhuurder in geen ge-

.
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<
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kinken

den:

'

"

:

n.m. 6.— u. H. Lof.
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Belast met de waarneming van de
van wd. Gouvernementsj
arts Mohammad Arif gelar. Soetan BanIndisch arts
met bepallhs," dat hij geplaatst" blijft bij"
de C.8.Z., te Batavia.
Ingang van ultimo Januari 1941
wegens, gewichtige particuliere
ven, verleend een blnnenlandsch verlof
üldlyanle I maanden!
'

betrekking

(

.

:

Snnday, Kebrnary 2nd.
English Service 11 a.m.
Subject: Love.
Golden Text: Jeremiah 31: 3.

1

—

-T fc

.

•*-

—

—

rn f*

batAviaasch NIEUWSBLAD
t

.

:

v.m. 7.— u.
~m. 5.45 u. Stille H. Mis
8.15
Hoogmis
Kindermis
u.
v.m.

r..m.

*•

van den
Benoemd .in .vasten
Lande totirGouvernementsartó dr., J. V.
Klérks, tijd.' y wd. 'Gouvernementsarts,
met bepaling, dat]hljjgeplaatst blijft bij
lietllristltüut voor Volksvoeding te Ba-

:

Soendaweg:

«im

■

wordenSHßl
Theresïakerk,
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Tijd- belast»met de waarneming van
de betrekking van opzichter ! bij het
Instituut voor Plantenziekten van het
Algemeen Proefstation voor den
"bouw, met standpl. Batavia J. E. Lavalëtté.i thans "t(jd. werkzaam gesteld -bij

,

!

,

De residentierechter bepaalt dan; in- ontvangen en daarvoor rechtsgeldig
111. Bestaat tusschen U en den verdien hij Uw verzoek inwilligt, den dag kwijting te
huurder
een schriftelijk huurcontract,
dienstbetrekking
eindigt.
waarop de
Of zulks ln casu het geval 'ls kan dzz. waarin As gestipuleerd
dat
betrokkene
ommeherplaatsing
heeft
Recht op
uiteraard bezwaarlijk worden beoor-

verleenen.]MflMHMM|

dan uiteraard niet.
Deze oplossing biedt voor U nog het
volgende voordeel.
De rechter mag het verzoek niet inwilligen: dan na verhoor of behoorlijke
oproeping der wederparty.
Aangezien deze, oproeping van hem
moet uitgaan, laat U hét derhalve aan
de prudentie van den , rechter over om
uit te maken of de psychlsch-kranke in
persoon als partij kan .worden gehoord
ter waarneming harer eigen belangen of
óat vooraf voor haar een wéttelijken
vertegenwoordiger (eén curator) moet
worden aangewëzérL
1

moeilijkDit ondervangt,voor
om
t.z.t.
tè
maken, aan
heid
zelf uit
wié(n) U rechtsgeldig
eventueel nog
verschuldigd loon kan uitbetalen, terwijl

,

deeld.

i

11. Ingevolge artikel 1567 S. W. mag
huurder, bij ontiuiming van
het gehuurde goed, afbreken en
naar zich nemen al hetgeen hij
de

daaraan, op z ij n e |k os t en, hesft
doen maken, mits zulks gedaan worde
zonder beschadiging van het goed.
In jurisprudentie en litteratuur is dit

recht

weinig

weest.

?

van dén huurder tot. dusverre
voorwerp ,van onderzoek get

I

De meeste schrijvers bespreken Jie:
aangehaalde artikel zeer kort.
Zij allén fceggén dat de bepaling billijk is, omdat zij ongerechtvaardigde*
verrijking van den verhuurder bedoelt
te voorkomen, terwijl algemeen wordt

#

ontslagen,*j DrJ
TOllultVsf
I.fSegall* ambtenaarop .wachtgeld, laatstelijk I Gouvernementsarts r Iste klasse.
Ingang van uUimo,Februarisl94i;-;
VJ Met
overgeplaatst van "het' krankzinnigengesticht'te Sabarig naar Padang Sidempóeari, de Gouvërnements Indisch arts,

.

Voor abonnernente'n 'en klachten
omtrent 'de bezorging van het

—

—

'dent.

CHERtBON

:

—

,

Corstius, tijd.; wd. .Natuurwetenschappelijk technisch ambtenaresse n met bepaling, dat zij • geplaatst blijft bij het
Instituut
te
Pharmacotherapeutlsch

<

'

Kathedraa 1, Waterlooplein
Laan Raden, Salch
17: v.m.
•14n. 5.45 u. Stille 11. Mis
v.m. 7.— u. 0.45 ü. Holl. Dienst, onderwerp „Liefdé",
v.m. B.— uur Hoogmis
Kindermis
Gulden Tekst Jeremia 31: 3.
v.m. 9.30 u. Stille H. Mis
n.m. 6 u.
Zondagschool: v.m. 8.15.
Lof en pleöhtige opdracht v/d adspirant
Congregatie.
leden der Jongedames
Woensdag, 5 Februari
geBlasuur-zegen
zal
de
Na het lof
Getuigenissen Bijeenkomst
7.— u.
geven

Mas

neur jvanf
De i bij het Hoofdkantoor van het
Met ingang van ultimo Maart. 1941, Boschwezen werkzame tijd. wd. boekmet gelijktijdige eervolle ontheffing.van houder
zUnV.terbe3chlkkirigstelllng van
dé geplaatst naar den dienst der bosschen
Bandj ar, ter bë| op Java en Madocra.
GroepsgemecnSchap
schikking gesteld ,van. de Provincie
West-Ja va, de ingenieur, bij 's Lands
Infanterie
Waterstaat,l Ir.fMJW.C4
Overgepl. naar Bandoeng de le lult.
Met ingang . van ultimo. Januari. 1941,
Nix van Geumpang de le luit.
J.
met. gelijktijdige; eervolle, ontheffing, van T. H.J. W.
van feoeloh'Blang Ara; de
Patoir
rijn \terbeschikkingstelling van de Prol^luUTfJ.'C.lF.lßeêplvan}Bakongan
;[dej
vlncle|wértrJavaïf geplaatst]bij. hets
F.'j'PjSegersivan,Tandjöngplnang]
lult'
partement van • VerkeerfenlWaterstaat; Ie
de Ingenieur, bij 's Lands Waterstaat, en de le luit. D. M. P. de Jong van Ta-

—

'

we-;.

ultimo Juni 1941,

•

-

First Cliürch of Clirist
Scientist

'

cchen handel R. Priadi Sastrapermana.
>/-v
V
»-V
Tijd. werkzaam gesteld als adjunctBANDOENG
landbouwconsulent ter, beschikking geKebondjatiweg: V4n. 10.— steld van den; Resident der, Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo, met standpl.
(H. Doop).
u. ds. Tan
Sangkai, Mohamad'Saleh, thans adspin.m. 3.30 u. ds. Tan Thian Tjiong.'
rant-adjunct-landbouwconsulent ter beschikking gesteld van gehoèmdëh<"resl':
V

bij

.

v.m. B.— u. Hoogmis.

v.m.

ingenieur

Ir/[ÖAvan] Rlemsdljksthanaj toegevoegd aan den Gouver-

•

Kerkzaal v/h Chr. Mil. Tehuis:
9.30 u. Ds. Burgstede.

Oost:

Cao^a

Indisch>
yts^te^KendalJgjyHHyygßgfflHy|M

..

;

de

Goembrek. - hóofdgouvernements

4

;

Dor?ow

eervol, en;,metTrêcht3oplpensloenuit

*

.

UIJ

illgcilltrur

,'sl

:,

—

'dsJfJ.7

Midden-Ja va,
's| Landi\W

Met ingang van

:

—

■
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Gezondheidsdienst

'

•*

:

••

neur! van'Sumatrï?££mHg&£SSS^

—

,

Wutorctoat «Tn

de

uit
's Lands dienst ontslagen, : W. R.
Huiskamp, middelbaar technisch ambtenaar lste : klasse bij ; den Post Telegraaf- en Telefoondienst te Bahdoeng.'
(gOvergepi.' bIJ <le Postspaarbank in Ned.inuiC i sn ? fact]
{Socrsbs^s
orider naar het 'agentschap"* tej tcMaden
de

..

'

;

-

ter beschikking .'gestéld WanTde jPröviiPjl

,

:

-

UC

r

Mihardjo,* thans toegevoegd 'aan den Rettiden tlvan|
Met , lngangi vain; ultimo Februari 1941

verzoek, wegens:
diensttijd, met ingang van ultimo Febr.
1941 eervol en' met recht op pensioen

bewezen.«HßÉHßßlli

'Gcreforniccrtïc

V4n.-7.45iu.'

r.—*

Op

dankbeluiging voor de goede diensten
employé]H.*j
Kerk door hem gedurende vele jaren aan den staf
Overgepl.
bij. de Postspaarbank in
:r
.
..........Lande
van
Ned.-Indië
het agentschap' teMedan
Met ontheffing van de functiën van naar
'BATAVIA
Hollandsche Diensten
'Kerk
het.
agenschap te., Soerabaja de"
adspirant-controleur tijdelijk werkzaam
P. L..Bogaardt.
TUn'g/Hoa Kljb Tok Kauw gesteld op het Kantoor van den Advi- stafemployé
B e t .h'e 1 k e-r k
Benoemd,
tot Hoofd van. het RegleBATAVIA
v.m. 9.—'
Tong'(Pateko'an) v.m.. 9.— ( "u. Hok- seur, Hoofd van den Dienst der Oost-"
Hr. Martens (Jeugddienst)
mêntënbureau
l
i en de Drukkerij - bij de
u. ds Keiling.
kiandlensf
Aziatische!
Èvang.
Gouw
Bo
de
controleur
mr.
Th
Zaken,
Diénsten
Hollandsjhe
n.m. 7 ■
10.30 'ïï. 'Mal/Dieriit; ds. .TJoa Tek Swat H. Bot, thans geplaatst in de provincie S-S., P. C. Schenkenberg van Mlerop,
■'
Pniëlkerk (Polonia)
thans hoofdcommies bij genoemden
i
i
u. Hr. Sorber.
n.m. ;5i30 u. Holl. Dienst, ds. TJoa
Kunsfkring:
dienst.
v.m.'B.— u. ds. J.' Tek Swat.
Tijd..belast• met de waarneming 4 der.
;|
Übcls.
'Met ingang van ultimo Januari 1941
a
,
T
i
betrekking.
,Kle
o
Tok
van inspecteur van politie
ng,Ho
Kauw
BUITENZORG
K w i t a n g v.m. 9.30 u. ds. J. Übels
lóPiverzoek {eervol
LindsTdienst
Hw'ee '(Pasir/Senen): v*m.
u. 2e klasse bij de algemeene politie,-W. ontslagen,
(Radio B.R:V.)wnni. 6.30 u.
Móchamad
Soeriartó,
Rd.
Hsïang
|
.Dienst,
u.
de
Klerk
Mal.
Thé
Mac
Ertg,
Giilavry,
Rey.
Ds.
J.
thans dienstdoend in- deropzichter »bij 's Lands Waterstaat,ón'i Holl. Dienst: v.m. 9
;
Oranje.
v
l
hrtn. 7.3o'ü.'*Hökkiaridiénst'Mevr.' Gouw specteur van politie 2e klasse op'maandMal. Dienst: v.m. 7.30 u. Hr. Sinjal.
Met
van
ultimo
ingang
1941
Januari;
Bo Tjay.
geld; met bepaling, dat hij blijft geGeen opgave.ontvangen.
Maleische Diensten
is op verzoek eervol uit 's Lands dienst
plaatst bij ide algemeene" politie in de
MevrTj Stalman' gebx (Hoekprovincie Ooit-JavaMÉÉnÉ| water, telefoniste I.'{
MEESTCR CORNEUS
DEPOK
K w i t a n g 28 : v.m. 7.30 u. Pan-i
le klasse bij het teleSiagian
n.m. 4.30 u. Pandita
dita
I.
Economische Zaken
' Rehoboth kapel:
Groote Kerk: v.m. 9.30 u. Ds. I. Siagian.
v.m. 8 u;
Toegevoegd aan den Gouverneur 'van
J. v.'d. Bent.
de Bruijn.
Grrótê
van
Tijdelijk , belast met de. waarneming
BUITENZORG
öp
wërkzaamgësteld
Hafrifne,
maandgeld
van de betrekking van assistent-hortuBANDOENG
BUITENZORG
bij den botanischen; tuin: en. berg- bij 's Lands Waterstaat, thans geplaatst
lanus
Hollandsche Dienst'
bij t het Departement van Verkeer en WaHollandsche Diensten
.H, a n d elstraat 107: v.m.' tuln . van ,'s; Lands
V.m. 8.30 u. ds. J. J. Oranje.
f
.
der, Sluljs, thans t tijdelijk werkzaam 'ge|
10.15 u. ds. J. Iken.
Toegevoegd aan»den Gouverneur van
v.m.
8.30
u.
Prof.
steld als assistent-hortulanus bij geOosterkerk:
de Ingenieur b lj iE/s? Lands
Sumatra,.
Vrije Katholieke
Kerk
noemden tuin.
Dr. van Selms (Jeugddienst) —n.m. 8.30
it
SOEKABOEMI
'
.Waterstaat,.
"ï 3 1 '
■"
V
■
1r..H.. A. O. W. . Geeslnk,
Overgepl. van Batavia. naar Buitenu. ds. de Bruijn.
v
i
. toegevoegd
thans
aan den Gouverneur
„St. Wiliebrord"
de tijd. wd. adjunct-ambtenaar vantde
Groot ejP.o s t weg: v.m. 10.15 zorg
�
voor de coöperatie en den binnenlandTJIMAHI
u. ds. Pouw Boen Giok.
Met Ingang iv'an ultimo Februari 1941,
Tanah Abang
"

Miwutw

'««T.onHe

.

*-»n

-Toegevoegd aan den« Gouverneur van

%»%.

Verkeer en Waterstaat

in .vasten dienst van den
hoofdagent
Lande tot
van politic 2e
klasse, W. E. .Tomei, thans tijdelijk wd.
hoofdagent (hoofdrechercheur) van politieke klasse, geplaatst bij de algemeene politie te Belawan.
Op verzoek met ingang. van 31 Maart
wegens volbrachten diensttijd, eervol: en
met'recht op'pensioen uit 's Landsdienst
cntslasen,
de administrateur van. Fi-

•

]

i

n

OUn.
A
*».ii v»«« w*»vr;

.
.

"

Maleische Diensten

Uw

DAWOEAN

.

niA..m
iuwu n

*•+l/»*«11 o«*
pux w\.wuvt

+V*r»*«
tiittii.S
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Benoemd

—

—

u. Chr. sen.
v.m. 8
K inde r k e r k
—v.m.
Boul.)
(Oranje
B.— u.
AAIS.
Haantjeskerk (Pintoe'Besie).
:

Borneo.

i

dr.

—

-

v.m. 9.30 u. dsl

M

-

'

Kostelijk

:

v.m. B.—.u.\ds.
v.m. 9.30 iü:

Wilemskcrk:

iiLoiuvtiv
>*

«'.A

Ter beschikking gesteld van den AdO, ergeplaatst ï met Ingang van 1 Feviseur, Hoofd van den
bruari 1941
Buitenzorg naar CheAziatisch Zaken, de controleur bij het ribon."
Beek,,op,maandgeld
van
Binnenlandsch Bestuur, dr. L. G. M.' lijdelijkH. C. A.werkzaam gesteld bij 'het liistituut r voor Plantenziekten van het AlBenoemd tot controleur le klasse :dr. gemeen Proefstation
voor den LandL. Pronk, thans secretaris van de resibouw.
dentie Zuider- en Oosterafdeeling van

—

-

vii
«■

:

,

*•*

v

-...

—

Hollan&sche Diensten

.Tijd..werkzaam;gesteld als landbouwcpzichter, en ter beschikking'gèsteld ,v.in

Binnenlandsch Bestuur

;

—

Zondag, 2 Februari

bouwconsulent, ter beschikking gesteld vlncie West-Java, toegevoegd' aan den
der Ondërafdeeling Gouverneur van Sumatra,\dêi ingenieur,
ZeevlsschêrU?gflßßßBfflH^tógBgßB bij J,*a] Lands 1,Waterstaat,HlM KJ.] Léate-

AanfftfdenpgLeider
•

'BATAVIA
rv *o ulw. .v, h,. H
•,
.
v.m.'5.45
T a-n arr.'a b a
;v.m.'
Kinderttils,
iMis
u.
H.
7.—'
'
'
A. 'Latïïmahina.
Hr.
n.m."6.— u.; Lof. [
B.lsTl,; Hoogmis
r
jKV.t a'p'a"n g V'e. B
10.30;fnstalifp.A-tocliTeTferk.
;H.'
'Fon'g
latle,Rev.
Yik
Tik
v%
'n.m. 6.—
Matramanwêg :fvjn?sl4s"u. St!fle':H. f Mis
Dienst.
.
;
rnoii;
'vin. '-6.—, "u. H. ■ Mis" l.'d. 'kapel
a'j
b
o'e
ra
n
Ke
n.rti.
u.'Mal.'Zusters ?v!d. 'Inh. "Katholieken
7.—Vil.rKindermls vvTm/8.f5 u. JHoog- Diëitst.
mis
n7m/5.30 u.;LÓf.
'BUITENZORG
fp a Tr o c'h l'eVe.r'k v.'d. 'H. -'Ant o'n i u's; 'Bidara Tjih'a :'Vim.''6^'Uur
V.m. 9.30 u.;Rev.*Llem LiongTjoen
v.m. 7.30 uur,\HÓpgnils)
Stille*H.MLs
7.30 u. Rev.Xiem Uöhg;Tjbcri?aß
n.m.
voorafgegaan . door 'wQdirig dér kaar-'
O. L. V
K e
H ü r t.Chaulsiiwcg

,:r;i

n.m.5.30

i

BATAVIA

'

r

—

*

,

/

u
I.rotcstaiifsehe
Gemeente

1

:

v.m. 9. ,—u/Stille H. Mis

Off. Berichten

Kerk

'

—
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Kerkdiensten

Zatèrdag 1 Februari „1941

•

na,
5185. Abonné 11. J. A/G. te B. . vraagt:
komst van dén prlmairêHl huurtermijn
Zekere l Heer A. (meerderjarig, doch; nog
van zes maanden, de huurovereenkomst
geen 30 Jaar.oudhwenscht in het huwelilic
te Ureden Vil met mejuffrouw B (oud 19
stilzwijgend telken male met een peJaar) De moeder van mejuffrouw B. heeft
iiódc van zes maanden wordt verlengd,"
geen bezwaar tegen het voorgenomen hudan bevat het contract uiteraard ook
welijk,"! docbl h«ar,lvaderlwel. ,flMMripß|
eri bepaling. welke, térmijn
A. heeft wel toestemming van zijn ou; opzeg'npVVwVMSHEINfI
ders
gekregen.
acht.behoort té worden genomen X\Vi rft'afg:|
Kan het huwelijk zonder
om aan, deze reriouvclleércndeovereentoestemming van den vader van B. worden
komsteen einde te maken. Aan de bevoltrokken, eventueel met dispensatie
tréffende contractsbepaling. zal«alsdan
de hand moeten worden gehouden.
Belde ouders van B. moeten het
Is in .het schriftelijke huurcontract huwelijk van hun dochter goedkeuren
zoodanige bepaling omtrent stilzwijgen- en bij verschilfvanfmeenlng heeftl het
de huurverlenglng niet opgenomen, dan kind te wachten totdat het meerderjarig
eindigt de huur van rechtswege (21 jaar oud) is ;■ geworden. .Inmetnging
van overhelds- c.q. rechterlijke instanna het verstrijken van den overeengekomen huurtermijn, zonder dat daar- ties] la|inyS^odanlgl'geval door de wet
voor ren opzegging nobldig isl^HHll uitgesloten men jachtte die? Inmenging
Blijft de huurder dan de facto ln het inlatrijdfmct] Hetf ChristelIJ k huwelijk en
bezit van het goed, zonder dat de ver- mét de eenheid van het gezin.
.'

.voor

?

■

•

;

<

KINDERCOURANT
BATVISCH

vanhNIeEUWtBLAD

1911

28<; Jaargang No. 5

De Drie Prinsesjes
Er was eens een-koning, die over een land een veel zachtere toon vervolgde hij
„Wel,
dat
hoe moet dat nu? Als ik er eens met de kosche«nVde zoii^het'-heiê'jaar* 'Deze koning en ningin over sprak?"
zijn gemalin hadden, drie dochtertjes, die veel
Dat was een verstandige gedachte. De koop"elkaar'léken*zè, waren-op dèzélf
ningin luisterde naar haar, gemaal en zei'glim;l
1
I boren ;jzc hadden dezelfde gezichtjes en dezelf- lachend "„Laten we niet vergeten, dat de
de ogen. Alleen het] haar^van^dêjdrtëjprinsesgoede fee onze dochters niet alleen bloemenjes was verschillend. Rijse's haren waren|zo namen heeft gegeven) maar ook
schoonheid,
zwartTals {delveren
[een 1
van| Mar? goedheid en verstand. Laten wij dus het oorT
:

regeerde,

„

,

,

-

•

.

,

,

"

.

W

..

■

«

:

'

I

jètiruih f
1
donkerder' lókken.Tßß

iets

raaf^s^Y
VloleUathadjWer

deel

„Je hebt gelijk", vond de koning.
De fee, die ■ aan de wieg van dei prinsesjes
Hare Majesteit draaide een van de ringen,
had gestaan, had het drietal de namen van die zij aan haar vingers droeg,
twee maal om
jbloemenfgëgeven'ïTdêlkleine | melajeiforoegén en reeds stond de]feclvoorj
ieder, de bloeml.waarnaar, zij genoemd waren in
„Ik ben blij, u te zien, majesteiten", sprak de
het haar.
gemakkelijk,- ze van el- toverfee,
„waarmee kan ik u van dienst zijn?
[kaari te'
Prinses Beatrix heelt gisteren
is
Er
toch hoop ik, niets ernstigs gebeurd ?"
Toen de zusjes twintig jaar geworden waren,
„Helemaal niet", antwoordde de koning, „het
Haar derde verjaardag gevierd.
beslat de koning,haar te.laten trouwen.- Het i£ alleen maar een moeilijk geval, waarmee wij
r
bericht • deed"de rónde" door het hele land én geen raad weten". En 'hij "vertelde, wat"hij 'van
Haar vorige verjaardag vierde
ook daarbuiten. Veel jongemannen kwamen den markiesi had
Zij toen oorlogsgeweld dreigde.
zich aanmelden., De keuze van den koning viel
„O, die jonge mensen", mompelde de fee, „dat
op drie prinsen, zoons van een naburig vorst, die zoveel waarde hechten aan
Haar derde verjaardag vierde Ze
de kleur van het
haar. Maar ik zal het zaakje .wel in orde bren■in een vreemd.land, ver van eigen
maar die nu tot zijn -beste vrienden behoorde. gen; wees zo goed, de. prinsessen te laten roehuis'en hof.~ Wij hopen allen dat
voudlglhiïwélijkllussenTdelbeldêj f aml Ben".;
.
lies zou deLvwdel voorgoed! bevestigen
Rose, Margriet en Violetta verschenen en de
dit de laatste verjaardag is van
�
U
De; drie prinsen,- op j prachtige; witte; paarden fee sprak: „Lieve kinderen, jullie wilt dus
ons prinsesje onder zulke onpretf
gezeten, gingen op weg naar den koning van trouwend
tige omstandigheden en dat er
Locardië.7 Bij 'degrens" werden zij verwelkomd „Ja", antwoordden Rose en Margriet.
>ƒ
'ÜfT:
door.een,markies, die,den,vorst vertegenwoor- . „Waarom zegt Violetta "niets?"! vroeg de fee.
gauw een vrede komen mag, die
digde. "Met;hem' spraken/zóóver' de' prinsessen'
„Ik zal trouVioletta'aarzelde, tóeirzei ze
duren zal voor heel Haar verdere
€n zU vroegen" vöi belangstelling," hwT'dle" eruit wen als ik iemand vind, "waar ik van kan houzagen. De markies deed een lang verhaal;
leven.
aan het eind daarvan vertelde hij,''dat 'de prin„Dat is goed", zei de fee.
■■ MH* f»/wv;
V*
J*4~>
sessen alle drie donker, haar»i.hadden;.nrDe prin- i „Ik raad jullie alle drie
om samen naar het
sen kekêK, elkaar mét' veelbetekenende! blikken
bos te gaan, dat achter het paleis ligt en daar
?
aan,
Üleldèn'alléén'van • blond' haar.
te luisteren 'naar de zang van de kolibrie, de
H? 1? Jk;J uUi e . al. verteld, dat de, prinsen Casi- merel en de nachtegaal; wat deze vogels jullie
mir," Theodóór, én' Vaie'ntijn"héétten ?
raden, moet je doen".
'i ¥fniffin ti» BW
„Print Daar klonk het gezang van de merel
Toenj de s markies j had * uitgesproken, dachten
was
ogenblik
Een
later
de fee verdwenen.
ses Margriet, bevochtig je haar in hgt.waJtett
zo er eei}. ogenblik
óm_ weer. naar hun Nog. diezelfde dag werden de prinsessen in van de bron aan je linker hand-en je, zult,dat'
ci^eirlijk^huis *térug
een" hofrijtjulgVhaar de rand van het bos ge- gelukkige'echtgenote worden .van prins, Theo-»'
ze hielden nietfvan dónkèr haar. Maar'al gauw
::
L
f
bracht vrolijk zingende gingen zij onder de door".
toch niet zo erg hóge<f bomen' wandelen.'
'
■ Margriet aarzelde geen ogenblik ; ook haac
[enj datlzq]
„Laten'.'we niet' té .veel lawaai maken", zei lokken werden, als bij toverslag, blond.'.
j
nietlónbeïéëfd
t.
ift
vogels'
'
1
„Violetta,"
Rose,
'„anders
Sk
worden'de
misschien'
bang
ih«
t
fcffcU
een
kleine
kolibrie:
zong
-■
Toen
rinx
ï
mochten ■ behandelen. Hf Dus vervolgdenmizij hun
it.it
f""l
<u'
I*-fj
en dan zingen ze niet
T
i
tf I
volg het voorbeeld van 'jè zustérs. Het watei*.
reis en kwamen in het paléis aan.' De markies ;
De prinsessen hielden op met zingen en zwij- van, het riviertje, dat hier vlakbij stroomt,'zal'
was (al \voorult gegaan ; hij' had zich" onmidhand in hand,' liepen ze verder, want'het je haar zo blond maken als het goud; .waarop»
gend,
dellijk
den'' koning begeven fenl
was
"eenzaam
in fiet'grotè bos en Ve 'warên' nlet de zon schijnt. Dit. zal prins Valentijn zèkeci
gende' vërtéldJ®fflHßßß*iSÉßaißß^Ml
gewend zonder geleide te wandelen.
mooi vinden".
d Ie p Jin n zijn fllnk en aardig, majes- ' ;i Plotseling,klonk* het lied van de nachtegaal ;
Meer zei de kolibrie niet. Hij. klapte me3
J?
teit.' het* is alleen', j ammëK.
„Prinses' Rose, loop nog een klein zijn vleugels en vloog weg.
die zong
„Wat is jammer.?".
éindje'door, dan' zié je aan je'rechterhand een
koning ln.
Maar prinses Violetta ; volgde de raad niatj
„Ze
mij toevertrouwd,- dat ze alleen beekje. Maak daarin Je haar nat, het zal'dan cp ; zij. luisterde ook niet naar haar;zustere,
*
van blondmaarihouden''.lfflMÉMßßÉMMi zo blond'zijn als het rijpe koren en prins Ca- maar keerde, alleen terug naar het paleis,
\',
:
„Laat ze-dan maar..maken, dat ze wegko- ilmir.zal
huwelijk,vragen".
•
iip,lk denk er niet aan", zei ze tegen zich. zelf,
men", riep.de koning;boos. Maar-in hetzelfde, i Rose. volgde, die raad op en ziet, haar krullen „mijn. haar, zal. blij ven, zoals. het is, wat er. 90S
ogenblik speet het hem.al,.dat hy zo. driftig waren werkelijk goudblond.geworden.
het gevolg van mag zijn".
was geworden, want 'ieder, maar vooral een i Samen gingen, de drie. prinsessen verder, vol
In de grote feestzaal . werden de dris. prinsen,
koning, moet,zich weten;te beheersen. En op spanning, wachtend op ."wat nu zou gebeuren.
ontvangen. Diep
eerbiedig bogen zij voos
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ontmoette".

.

Meer zeiden ze niet; ze wisten, dat hun verLlntènis gelukkig zou zijn.
De koning en de koningin glimlachten; zij
waren heel blij met de afloop, want zij wisten
wel, dat het geluk niet in de kleur van'het
haar zit.
■
;

■

■-

Tegenwoordigheid van geest
Een bewaarder^ In een Engelse strafgevangenis, gaf eens een merkwaardig bewijs van
tsgenwoordigheld van geest. Hij zat alleen in
liet vertrek voor de?bewaarders bestemd,\ toen
hij enig leven achter zich hoorde. Hij keek om
n zag een gevaarlijk misdadiger, met een
iware ijzeren staaf gewapend, sluipend opl hem
aankomen. „Vervoer je niet!", riep de gevanl ïne, „ik ga er vandoor als je alarm durft
t v maken, sla ik je dood". De cipier antwoord„Ben JU niet den man, die morgen
i 2 kalm
.ïtslagen zal worden, wegens z'n voorbeeldgedrag ? Ik heb het ,bevel Jou morgen te ontdaan. Ik geloof dat,lk.de brief ln deze lade
l:cb". Onder 't spreken 'opende de bewaarder
.a lade, en 't volgend ogenblik hield hij een
3 :volver gericht op den verbaasden misdadiger,
('ie niet lang daarna~weer achter slot en gren<

:

<

«

«":!

zat.
(Ingez: door AHRENS). J

FEUILLETON

Spoken

niet.En

gerust te stellen.

hoiioISeSaMMHMpiBBHHBBHMi
be~n[dë ;knecht
je geen kwaad doen.
|Iki

die enige

Eerstl moétydêfioer^mlfn mlsdaadlvergeyenf
PtuTSüïT 1uUtel gezame1 lij kj "minstensliyuurtvoor,
mli" bidden, dan pas zalUk 1 rustl l^bbenSftToen'
verdween "t spook.

Enkele ogenblikken, bleef de meid nog als

nfdel

-

.

'

.tltot

Enj reeds /ntgoëdclles
plotseling,
enTdélzlj nen.
v.as
heel
tnkelëydagenHlater/stierfBhij. Dat
B^kenlgelwfdèlhijfnlettmêêr-Wp^H
Maar/dej

|

ongelük)dg^pBßH^aßßsßGMft»affl

toevallig [en I
Want de knecht was, zoals later blijken zou,

ËfAanf

„spook"
dorpsbewoner te zijn,
slotte* ook bekende 'de brand gesticht te
Nu echter bleef ieder, in de mening, dat hij "die ten
hebben;
'iHBHHHIpHI
(Ingez
door FELICIUM)
Maanden gingen 'voorbij. De boerderij was
weer opgebouwd,, .de gebeurtenis was'door de
meeste dorpelingen vergeten.
BELLEN BLAZEN
Toen gebeurde
Onze kleine Janneman.
,
Op 'n, winteravond* was de meid nog in de
Is.aan
'tjalazenïwat hij kan.
koeienstal bezig. Nog enkele koeien moésten
de
bellen* groot en i klein,
Kijk
'gemolken
■
Blinken in de zonneschijn.
:
Plotseling ontdekte zij, 'bij 't
één
één
voor
spatten
ze
En
van de lantaarn vlak bij de ingang vanl de stal
Na een pöosj e weer uitéén
iéts: wits.
Maar de kleine Janneman
Verschrikt sprong zij op; zij wreef zich de
Blaast er weer zoveel hij kon.
ogen uit, om beter te kunnen zien'. Maar zij
(Ingez
door GOEDHART JE).
had zich" niet vergist.
Het gelukte;
op te sporen, 't

onschuidïg?iM|^pMMHHßßßiaM

:

!

geklap,i

Bleek'een

:

-

-

:

„Ik hoop dat je Intussen niet zonder-dat} je werken toen ze' toch ook allemaal.
het weet een paar'vloeken hebt laten horen", dolle Spankle.

gSeftyjanffich)nogj niet

,

„maaijin-

!"

•

"

BIJ

deze thema's niet

Maar Spankle" bleef opgewekt doorkakelen
~Ah monsieur.' Ou est le station, : pardon, le
ga!re,fle] gare,T halve jgare.frjétvëux 1regaren
a
mon
pee-ie. Car ma mamman a pomtour
ines
de terres sur I'apl et elle attends sur
mol. Je demeure au boulevard Krekot, oul
arequotte, Batavie, Indes Neerlandaises. Tres
chaud. Arbres-klappers, eti pouhoun cocos.
pardon arbres-cocos.
Ayec bavianos, non,
sïnges. Tres belle, tres beau, o ja, kommeskijke. Mals waar is nou dat station? Je'suis
kannibale. J'ai mangé un dominé et un pasté,
pardon pastoir. Wat jlaYdat?J[OuTavez|vous
me heengebracht? Kantor de pollce ? Je ne
suis pas gek, fou, non non. You see, mister
hald-commlssloner. This Frenchman ls wrong.

No, not me ! 7 HelßYou|see, l 1 twalnt*
the train you see. Ah, you-understand. You are
'veryj pienter. ajWhat'gjthe 1
phone to the aslle d'aliénés? That's
landers call krankzinnigengesticht. Mornlng
sir, I take my biceps, pardon blezes. 'Adios

„THUIS”

zit»
"datfallësibëhalvelgêzelUg)ls?fHlJjjSTérln
menltöênl hU
uit* HoUand|enJ
opjdlèleératê") dag"JLn

zucht Jan, „ga maar weer
taalverknoeier 1 valt toch Indlgjgëhoord

Met die

FLIP

Zelfs: die

Flip rijdt niet erg ,vlug naar huls. Dat doet-le
ln jeen kosthuis,
trouwens nooit. Want ; Flip
geko-

Koetaradja en

toe moest.

:

V „Goed, goed", zegt Jan, „maar nou wil Je een
kamer hebben, een niet al te dure kamer. Wat
zeg Je dan ?"
„Ah monsieur, oul oul, bon matln komball!
'Avez vous une chambre pour ce pauvre Hollandais ? Ah, natuurlijk, naturel, kippevel l
iVous parlez een beetje trop gesmeerd, monsieur. Un peu plan-plan. La.prix, combien ?
En dan zegt die knipbuigende waard bijvoorbeeld dlx frans, cinq sous. Dan zeg ik: ce
n'est pas pour la pousse
Hult francs? Man,
het gaat gewoonweg gesmeerd. Allo, apportez
mon koffre 1 Et
ahem
Je veux manger.
,Une ommelette avec pain, een ommeletje met
pyn. Oul, naturel, café et
wat zijn knakworstjes nou
soucis de knac. Oui, je veux
tldoer, pardon, Je veux maffre, eh, dormlr.
Good night!" En Spankle maakt een buiging
en gaat tevreden zitten onder oorverdovend

NiemandpfrwQfèldêH'aanSdefwiSKeld'

'

niétVtelredeneren'! SHHBHHHNHfIBBR

JSpankie.

maanden|geledênTi«torTen]ïs?",' ik

erondjéenageldlSYdel«:huurj staknj^j
En al gauw begon men!tej fluisteren': «yrJJC yn
Toenv rende ze naar. bulten.
boerderij zal wel met pzet in brand gestoken
Hijgend en doodsbleek stormde zij 'even later
bij den .boer 'en boerin'binnen. Daar viel zij
Van *.'t; éénj kwam -'t;
neer. Eerst na; enige] minuten ikoh'
Nog maar kort geleden had de boer een zijner ppytl]stoel
knechten, Jean, ontslagen. Weldra werd dan ze haar verhaal (dSßn?j|AÜèn|kwamen onder
de indruk van die verschrikkelijke verschij-,
ook /'de naam van - den knecht genoemd.
hing.
„Hij zal uit wraak de brand wel gesticht
ervan!'- De ipnnoze'c landslieden knielden neer
'
hebben"/
gingen.
Van fluisteren kwam
1 hardoplpraten? en baden, 'oor ze die avond ter ruste
kwam
tot 'de
morgen
de
boer
volgende
De
Openlijk werd;Jeanlbeschuldigdtvanjbrandaardappegereedschappen,
cntdekking'dat zijn
stichting.
len en kolen gestolen waren.
Toen moest 't gerecht erbij te pas komen.
Nu begreep de boer dat, terwijl hij zat te bidj naarfdeïnaburige stad vervoerdW
den het spook z'n • slag; geslagen had. 't Was

verder Tom.

overkomt ?"
) „Dan
zie lk het hotel vanzelf wel", vindt

"

niet bang" klonk 'n vreemde

maar

„Wees

jd^brand^Nlemandf

„Kon dat maar

had?fdatl hij|geplaat»t|wa» lop
èr reeds de ■ volgende dag naar

Ja, en Flip moest,toch school gaan. Familie-

ledemwaren! ér; nïêt3KostKuis*öf j Internaat, duv
l

liT kosthuis,'

op de studie,"

kloptêTals^eenlbus.
enz. enz.
meneer
van Rijn, een
Flip
En nu zit
dus bij
gewezen leraar, die een stuk of twintig kostjon-

1

„O Jawel", meende Spankle, „lk zeg: „Mornlng sir, bring me to a little hotel! Want
Engels verstaan ze daar wel ln Parijs I"
)i „Moet Je die Engelsman horen !" smaalde
Pan, „maar als Je dat nou ln een klein dorpje

-vMldl^i^k^Maar

tnTdervlammenlvêrlóren. bënfctTdlefjullleT huls |ln| brand j gëstökenfheb?

those thema's

14)

■

haar grolc verwondering begon' net spook; naar

:

e>n your laarscs

(Nadruk verboden)

angst' maaktelranjvan haar
T tot
het 'zién

geweldige'

meester bij

»

BHfeBMMHIHPMHHVvIHHHHINIBMBMM
„You are right, myboy. Lap

JAN VAN NIMWEGHE

fwllde ömthulpl schreeuwen';jmaarTsÉy! kon

:

lussen heb
nodig gehad, wel

door

te ,verroeren,

Nu dorst de meid zich niet

Deze geschiedenis móet zich : afgespeeld hebben bij 'n boerenwoning ergens in Frankrijk.
n'a avondß Mroklërgenae plotseling de
Op
„Brand !, Brand !" door 't kleine; dorp.
kreet
HBDesrei-omnoogschieiende vlammen wwdsa
dadelijk, welke boerderij; er in brand stond en
bewezen bovendien,- dat er geen denken aan
was, deze brand te blussen.
't Enige wat men doen kon was redden wat
nog jte 1redden
Nu 1veel|was fftlnlétqlft.
Meeste] haliraadfglngl
Maar gelukkig, de mensen ontkwamen aan 't
gevaar.
Natuurlijk werd er 'n onderzoek'.ingesteld
opjde
paar|dê[oorzaak van
bedenken?[aat
boerderij vwlst I maar'gt
aanleiding tot dit ongeluk geweest kon zijn.

je voor dat Frans

Bataviase H.B.S.-ers

•

Méneer jvan]Rljn!leêk7injjhet|begln

ten, aardige kerel." Joviaal, hartelijk. Maar latêrjblêéktdatl liU ftofdïëTêerstë ïplaatsleenlvrekT

was van het zuiverste water, die alleen dacht
aan geld bijeen schrapen.
Zo heel best heeft Flip het dus niet. Flip
moppert niet gauw. Hij vindt het niet prettig
met]klaag-

brieven.

Vooruit maar.

HUfgaatferJnletTdood

van! De jongelui zijn overigensizujtoi^prettige
kerels niet. In de eerste plaats is het een allegaartje. Het zijn Jongens van allerlei stand en

1

,

Een witte gedaante: kwam - langzaam de stal

'

cn zijn gemalin. Daarna kwam de
koning naar hen tóe cn zei: „Prins Casimir,
Ik hoop, dat gi.' en mijn dochter Rose samen
een gelukkig paar zult worden".'
„Prinses Rose is'lief en mooi", antwoordde
prins Casimir, „en . ik ben dankbaar, dat zij
mijn vrouw wil
Prins Theodoor werd voorgesteld aan Mar.
griet en ook zij beloofden elkander trouw.
kwam
Zij
aan
Violetta.
was
de
beurt
Toen
naar voren en de koning zag vol schrik, dat
deze dochter haar bruine haren had behouden.
Hoe kwam het, dat Violetta het voorbeeld van
haar zusters niet had gevolgd? De koning
fronste *de wenkbrauwen en keek naary
malln,. die eveneens een ernstig gezicht zette.
Maar prins Valentijn maakte een einde aan
de verlegenheid, hU ging naar Violetta tóe,
boog diep en sprak: „Prinses, voordat ik u
had gezien, hield ik het meest van blond haar.
Maar nu ben ik van mening veranderd".
~En ik", antwoordde Violetta, „heb nooit
ernstig over een huwelijk nagedacht,.voor ik.u

iden vorst

tsTnatuurllJk| geen

]

onprettig Is het dat er een paar reuze-ellendelui! !"
llngen bij fzÜnütlülkkenfjen
tlogi' een)
opgestaan
ls
van
Spankle,
{enonnef studie-; vo»
die
intussen
de
En
om'janglva"
holtTfiaarjcêTachtergalerij
en de grootste lijntrekker van de.wereld.
divan,
"derjen moeder te groeten en danjrentJKyfhet Het huls van meneer van Rijn ls een oud
thuis uit. Op z'n |fiets
Indisch huls op Goenoeng Saharl. Het heeft
anderen lachen zich slap. Maar het is bij ze- veel grote kamers en uitgestrekte bijgebouwen.
venen en het wordt tijd om op te stappen.
Flip deelt met drie andere Jongens de grote
De Jongens brengen de meisjes thuis om kamer naast diejvanj
daarna thuis nog een uur te vossen. vWant Rijn. Dat is de zogenaamde „zondaarskamer".

rs'OlVerder

fent naar| huiaJtöëTßDft

enTmevTOUWlvanl

3

Bruintje Beer

De Prijswinnaars

de Zwarte Dwerg

en

Alsjeblieft, hier volgen de namen van de
gelukkigen: .
.

•,

1'

>

JMEIDOORN.

EIKEBLAADJE,

ZONNEBLOEM
HARTINI.
Het regent nog steeds inzendingen. Maar
inzendingen van hen, die verleden maand
net een prijsje gewonnen hebben. Waar
blijven de anderen? Volgende week komt
ons krantje uit met uitsluitend verhaaltjes
en tekeningen van de lezertjes. Vinden jullie dat niet leuk ? Ik ben erg benieuwd hoe
het krantje door jullie zelf gemaakt er uit
zal zien. Doe maar flink je best.
Nog even dit. Zet voortaan onder elk .
verhaaltje of versje dat je inzendt je
naam'en adres. Want stukjes waar geen
, naam
onder staat, kunnen niet geplaatst
worden 7 Afgesproken ? Veel suvees dan
SS maar
Hl "TT" 11! 1 *

»

REGEN

Heel de dag valt maar de regen.
Tik, tik, tik, op bloem en blad.
Op de huizen, op de velden,
Alles is nu buiten nat.

—

Op

fluisterende'toon vervolgt het diertje

:

„Eruintje, ik raad je bij deze om vlijtig, hulpvaardig en gehoorzaam te wezen. Hoe minder
öe lakei je wantrouwt, hoe gemakkelijker zich
voor ons beide de gelegenheid zal voordoen om
hem om de tuin te' leiden, ƒEn nu, kleine
'

houd fjel taal]eiï|hébjgeduld.i DanYwórdt
wens
om naar huis te kunnen gaan binnenJfkort vast en zeker vervuld''.

Ik moet straks naar Oom en tante.
Weetje wel wat ik dan doe ?
Jk trek dan een dikke jas aan.
En vraag een pajong aan mijn moe.

ling om vanmiddag persoonlijk te komen kijken
of jij tot dusver je best hebt gedaan. Dus
stevig schrobben, denk er aanTjzJMfl
Denkend aan wat de fee hem heeft ge(IngezJ: door DUINROOSJE)
zegd, doet Bruintje extra zijn best. Hij schrobt
en beent tot' hij van vermoeidheid haast niet
meer i kan. Nauwelijks is hij klaar met' de stal
„Maak je niet ongerust, Bruintje, die vogels
ol de man, die hem moet bewaken, komt bin- hebben van mij niets te duchten. Ik ben je
nen. Van rusten is geen sprake en evenmin vriendin Mee-Sjoo-Kee. Wacht, loopt niet davan lof voor wat Bruintje zo keurig netjes heeft delijk met die dieren mee. Ik wou iets met je
gedaan.
overleggen. Ik heb namelijk een plan en. ben
Met barse stem wordt hem bevolen," naar benieuwd, wat je daarvan zult zeggen".
buiten te gaan en de ganzen op een grasveld
:

—

:

Dankbaar voor deze belofte, gaat het beertje
rustig i zijn _ gang. Hij |veegtTdé fstal^fgeê ftl het
tpaard [tè eten ên
hij nu moet beginnen,, komt met dreunende te
stappen de lakei binnen en . beveelt hem een
Vérsuft loopt Bruintje achter het kwakende
emmer water,te pompen en daarmede de-stoep gedierte aan. Hij heeft honger en dorst "en is
langzamerhand ten einde raad. Als dan plot„Ik reken er op", zegt hij, „dat de stenen seling ook nog een vos voor hem staat, kan hij
zullen blinken als goud.. Een vuile stoep is wel]hulïen\v^(ve^^'p^I
iéts; waar mijn meester helemaal, niet van
Wat moet hij doen om de ganzen te bescherhöVdt. En, naar ik straks, van de andere be- men? Het beste zal zijn ze te laten vluchten.
dienden heb vernomen, ligt het in zijn bedoe- Maar dan zegt de vos*:

<

.

■ JuistliJs"

,

ffKjJ|^BPBnß^T^B

Want daar komen de-jongens in, die zorgvuldig negen, na het studie-uur, de brieven zien en
,toezim£stolïoëvënltiflÊîHHHßßfflßS& vragen of ze even een brief mogen bussen. MeFlips kamergenoten zijn de A.M.S.-er Oey, de neer van Rijn knikt en dekjongens gaan. Dat
K.W.S.-er Nelwan en de Mulonees Tonny Hen- gebeurt steevast na een karige maaltijd en op
driks ; hiervan zijn eigenlijk alleen Flip, Nel- straat wordt dan voor een paar stuivers eèn
wan en -Hendriks v dé schavuiten, want Oey is hartig maaltje gekocht!
„Ik zit met Nelwan te piekeren, over een
een beste kerel. Hij is in die kamer ingedeeld
omdat meneer van Rijn hoopt dat[er/eenjheil' plannetje om Oey weer ertussen te nemen*','
zame uitwerking van Oey zal uitgaan op de fluistert Tonny
andere jongens. Maar voorlopig is;er van dat ; „Ik doe mee", grinnikt Flip, „wat,zal het
heil niet veel te merken.
„Straks, bij het studeren", fluistert Tonny
'Gisteren hebben de jongens Oey nog • lelijk
'
tuk igehad. En' Oey heeft" ze een geducht pak én hij lepelt braaf z'n bord leeg.
ros beloofd als hij nog eens in de
Na het eten gaan de jongens in hun kamers
streken betrokken wordt. Voor Oey hebbenTde de schoolboeken; halen
intussen worden de
jongens ontzag. Hij is een grote en gespierde eettafels afgeruimd. Dan kan het leren begin!
of | hjj jbehoor- nen! Flip gelooft het wel. Morgen alleen Engels
lijke vuistslagen kan uitdelen.
proefwerk, schudt-ie uit z'n mouw. Tonny
Het is kwart over zevén|als: Flip;het erf op- leert z'n Natte His straks wel, Nelwan heeft
rijdt. Als hij de grote achtergalerij betreedt helemaal geen huiswerk. Dat treft. Nu kunnen
gaan de jongens juist aan tafel. Meneer van re een plannetje
Rijn roept Flip bij zich en geeft hem een ge- . Nelwan zegt eerst wat hij van plan is. Oey
ducht standje. Zeven uur moeten allemaal gaat toch altijd laat naar bed; Hij gaat een
[dupeer losfen] hangtjdê
thuis zij n, want om kwart voorgevenTwÖfdt ér
gegeten. Dat weet hij'en dan heeft hij zich ook klamboe van Oey's bed andersom over het bed.
maar te houden aan de regels van het huis.
„Straks .schakelt hij het licht aan, maar het
Flip incasseert het standje kalm, gaat aan blijftTnatuurlljktdonker'.','". legt Nelwan uit, „en
tafel en eet zwijgend mee: Het eten is natuur- aan wil hij in het donker in z'n bed stappen
lijk weer niet veel soeps rijst met baiem en en graait zich een ongeluk in die klamboe !
djagoeng-, een eitje en wat!vleesJ^|p||MßÊM| En de ingang zit aan de [andere] kant I
„Ik moet straks weer een brief posten",':iluis-„Ik hoor 'm nou'al vloeken !" grinnltt Tonny
'

{
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?

:
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Ivanlplan^ïk haal
1

fluistert Flip terug.
de planken uit z'n bed weg en hang de bultzak
,
een
uitvinding
losjes op!"
Dat brieven bussen is
leuke
Flip had grote moeite om het niet uit te
van de jongens. Daar} kHjgén|zel's
tijd verlof voor. En er wordt natuurlijk geen proesten. Asjemenou, wat zou die zware Oey
brief gebust, maar er wordt wat gekocht op een smakkerd maken ! „Het lolligst van alles
straat: een paar pisangs, een broodje. Flip is dat hij er op los wil slaan en het is zo donheeft evenals Tonny Hendriks'een vaste enve- ker als de nacht !" fluistert Flip, „jongens, dat
lop met postzegel in • z'n kast. Die wordt gèréf wordtje^achtig
Het valt niet mee om nog een uur bezig te
geld twee a driemaal in de week zogenaamd
gebust. De Jongens laten dan om een uur of zijn, maar eindelijk stappen de eerste Jongens
„1k.00k,~ natuurlijk

r

!"

op. Ook Tonny, Flip en Nelwan gaan naar hun.
kamer en daar beginnen ze dadelijk met de
voorbereidende .werkzaamheden. Het lukt allemaal schitterend. Oey is nog braaf aan het hetleren en weet van niets.
Flip en Tonny vergeten helemaal dat ze
eigenlijk nog een brief moesten bussen. Fluisterend blijven ze. zitten praten tot ze de klok.
half tien horen slaan...
„Nou naar bed !" fluistert Flip en de jongen»
kruipen alle drie in hun eigen bed. Maar Flipis er binnen de minuut alweer uit. Hij heeft
een prachtidee. Onder de lamp zet hij een stoel
en daar bovenop nog een stoel. Ziezo, als Oey
straks in het donker naar do lamp scharrelt
om de peer aan te draa'ien, zal je nog eens'éëd
lawaai beleven !
Dan begint. het wachten. Wat gaat de' tijd
toch verschrikkelijk langzaam als je wacht.
Daar slaat de klok tien uur. Nou komt het sein
van meneer van Rijn. De lichten moeten uit
en de jongens naar bed! Reeds naderen sloffend de voetstappen van Oey.
Hij "komt de deur binnen en tast naar d&
schakelaar vlak naast de deurpost.
„Knip!" klinkt het, maar het licht gaat niet
aan.
De jongens horen hun harten bonzen!
Binnensmonds mopperend schuifelt Oey naar
z'n bed. Dan horen de jongens Oey's handen
langs de klamboe schuiven. Oey moppert zachttjes. Flip stikt bijna, zo hard heeft hij de goeling tegen z'n mond gedrukt.
Maar Oey is niet zo suf om te blijven tasten.
Hij tilt de klamboe op en kruipt er onder door,
in z'n bed.
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ral
slaan, hindert helemaal niet hoor. WegblUyen
Jeme
Je denk Ik wel niet." Ben echt t*j£uwd.wat dikke
allemaal vertellen moet. Ik kUk naar die
wanbrief van jou uit hoor. Wanneer worden die
naar
goed,
? * Dan
eens
zal ik
delmarsen gehouden
1
hou
Madelief
taai
Je
je' uitkijken;
*JEAN. Nou Tkerêl *"daar kan lk Van m ee praten.
Ik ben nu teil al langer dan een week zoverkouaen
als een snip. Daarbij heb ik nog; e«n
hoest opgelopen; enlin, lk kan m'n, 10l wel op. T- ja
dat : was f een ; toer om'.voor Jou "een behoorlijk jongensboek Iteïvlndèn-TTAIs Je de. vólgende; keer, weer
eens vrat wint,* dan'stuur Je me maar.'een yjstje vsn
-

*

*

"

•

*

De meesten van jullie zitten nu midden In de proefwerken, nietwaar ? • Als er erg veel werk : is.' moeten
dat Oom. net
Jullie je heus niet ongerust maken,
week of wat
een
wanneer
Je
Jullie kwalijk neemt,
de brievenbus ln"de steek laat. Stel Je voor ! Ik
heb Jaren geleden) net als Jullie moeten i zuchten
boven een moeilijke vertaling en zitten mopperen op
een repeterende breuk." Dat ben lk heus niet" vergeten 1! r Over I twee maahden | begint' zowaar de : vacantle weer. Werk Je er maar met mannenmoed doorheen.' Voor. Je het" weet ls het weer zo ver. En het
biyft toch altUd een feest als Je een'goed rapport
thuis brengt ? Hou je maar taai I
"

'

-

MUISJE
bent vast een grote en sterke vent! Al heb
je dan ook lange krullen.'-Dat kan Oom . wel zien aan
die grote hand van Jou. JU kan zeker goed vechten. Vecht je wel eens met Goudh ? -En win Je het
dan? Rogier, dat is mUn zoontje, die houdt ook
erg veel van boksen.' Elke dag'als Oom t van «kantoor komt, dan'boksen we even. 'Dan haalt Rogier
de bokshandschoenen uit de kast. En hy 'kan erg
hard slaan, nou I Ja dat is niets leuk als je zo'n
hele dag alleen thuis moet blijven. Gelukkig dat
Jullie twee van die aardige hondjes hebt: waar Jc
mee spelen kunt. Weet'Je dat Wijsneusje Oom twee
leuke tekeningen van Pik en Dopey' gegeven heeft ?
Nu weet Oom ook hoe Jouw vriendjes ter uit zien.
Kan JU ook mooi tekenen ? Dag Muisje, krijgt Oom
de volgende week weer zo'n lange brief van Jou?

JU

r

*>

;

ALPENROOSJE.
Neen maar, wat kan JU mooi tekenen. Het boerinnetje vind ik : zo aardig en wat heb Je haar een
leuke' Jurk gegeven met leuke pofmouwtjes.*? En het
koetje kUkt zo vriendelUk. JU moet maar braker
voor- Oom 'tekenen hoor, doe 'je het ? - De tekeningen geef ik dam wel > allemaal aan' Bapsr Rogier en
Pam, die vinden• het altUd-wat fUn. Ze houden ook
erg veel'van tekenen. Of ik de alpenroosjes ken !
Ik {vind ze" óok aardig. Zo'ga JU 's ochtends met
KatjapierinK naar school ?*>En ben Je helemaal niet
bang zo'achter op de fiets. RUdt Katjapierlng wel
voorzichtig? Je moet maar oppassen dat
'Jouw
wetje niet'in de spaken komt, net als 't voetje van
WUsneus. Vertel Je' Oom eens welke liedjes Je allemaal al kent'*en hoever Je met Je sommetjes bent.
Reken je nu al ;tot r twintig ? Allemaal vertellen,
»

?

hoor. Dag AIp<mroosJe."2gBtaËBMHIMBHBBMI

RIJSTKORRELTJE
He. He, ben ik daar even Geschrokken! Bijna is
jouw brief met een hoop rommel de prullemand in
gegaan. Ja verbeeld Je nou !'-Het gebeurt wel
eens
meer, dat is erg vervelend. Maar Rijstkorreltje." dan
moet Je die tafel van Oom eens zier.. Als er teveel
rommel naar m'n zin ligt, dan gooi ik met een grote
armzwaai alle rommel van detafel. Dan gaat er ook
wel- eens••iets" mWdat'nog-gebruikt'moet'worden;
tja en dan is het huilen, dat begrijp Je. JU bent
nu dus weer helemaal gezond en wordt een trouwe
brievenbussen-• Pijn-i.Wat l een pech'ls dat.'last van
ooroutsteking te_ hebben. Kun Je niet met watten in
je oren zwemmen of, helpt dat ook
niet ? Wc zullen maar hopen' dat "je■ er over een" paar jaartjes
helemaal van-af;bent;
toch»nog fijn Je
inhalen De meesten van Jullie,
op
school weieens vakken waar ze niet van hebben!
houden. Ate
beetje meer je
V* noolt een
on Berust te maken
r Je rapport.-Nu ga ik er van'door;hóór.
\°°
Je de. groeten-aan-Rijstdiefje ? Dag 1 meiske. Doe'
JOOP
CCn Pre tll «e
brief van jou kerel;
'
bra reusachtig'; In rnUn'schik'weer een! man
hebben-in de>brievenbus.' 1Wantsik 'zwam
Kraag niet Jullie over voetballen, knikTa cscn
I ?at £nap *J e En aLs we mekaar
kennen, kunnen we dat zeker doen." Denk
de wedstrijd ma 8 Je
qf,.,^ e 1manr
natuurlek
geregeld wat in. Nou ik
wnnt
W' l klever heb. De schooltijd
21 vond2°f,'
; ik wat ft) n.« je hebt er: na ; vieren
toch nog een hoop tijd om te spelen
en od uit te
jullie nog lang In Holland geweest
? Wij
'
??*' lee ' ? wat' honden gehad. Die
wekunstjes. Kennen die honden : van
Jou
hadden ook eenl hond.,die altijdiverstoppertje met'ons speelde.' Zeg-Joop,
- kies JU'nu
*
kiek
I
Bl jJ, dat Je teruggepend hebt, al was
klein-briefje. "Ja dat zUn merkwaarJe' voor- ons'krantje opgeschreven
TÏ*
er echt mee in m'n schik." Lees *je
veel
Nnrmo
wat"alzo ?" Jongensboeken en meisd nk '
veel : van sprookjes
?"
if goed 7 1)16
1tw ee verhaaltjes
vond ik
leuk. Oefen Je maar veel
op die manier
Tt
dat e ons geregeld wat toestuurt,
h f
OOl goed, hou Je allés
tf he A op "h
v n
Zlt -Je eigenlijk ? Dat
? eke klas
llernaal nog wel;'nietwaar?
Ü5^
DELtEF.rBen Jij: 's ochtends' Tot kiek
zo graag
vroeg uit de veren? Toen ik nog
naar school ging<
£ ereB j!j mijn lessen in de ochtenduren.
h
In het begin
wilde het niet 1 erg' vlotten,* want'dan
was er zoveel te;zien. De passergangers met!hun
nS
met manden en flessen op
E„»
JI t Was
J'rouweallemaal'zo'n
het hoofd,
gezellige; stille
drukte. Als ik klaar was met m'n studie en het
was nog vroeg, dan maakte ik nog een wandeling
in de omtrek of ging een kijkje op depasser nemen,
leuk gezicht was dat die bedrijvige mannen, vrouwen en kindertjes. Maken Jullie ook',wel eens zo'n
vroege ochtendwandeling. Moet Je toch vast eens
doen. Pijn dat Je nu zo flink opschiet met Je werk.
Dat je daarvóór de brievenbus een keer moet over•

dan'kun'Je'
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scholen zo verbazend'gul:met huiswerk, hooriik.iln
elk, geval, ls er nu weer; een maandje ; van de drie
maanden[stomen* weerlvoorblj.gNu nog Ide laatste
hapjes: van deizure'appel: Hoe gaat het', met;de
schoolkrant? Van Jou heb ik dus f nog een lange

tei nedl ft|loDfc4
brief'
GOUDHAANTJE. Denk

dat lk,Jullie hele
familie in onze brievenbus heb, niet waar,?,U Reuze
gezellig zo'n troep. Ik hoop niet dat 'Jullie .er; plotseling met het Noorderzonnetje van door gaan. want
dat zou'me erg spijten. De tekeningen(van Brammetje Flapoor • kregen Iwe uit" Hollandïen' alle" copy
eigenlijk. Dat gaat snu natuurlijk niet meer.'l Ze
waren wel leuk cn origineel. . De : boeken \van?Jan
Lamers ken ik wel. Ik heb ze vroeger. veel gelezen en
vond -ze voor een verloren. half, uurtje iwel" aardig.
Zeg ben JU: ook nog een! liefhebber; van de J boeken
van Karl May ? Die doet,', wat fantasie betreft.heus
niet onder
J. Li. Jouw versjes i kan ilk i wel" gebruiken. Ze zijn, weliswaar nog,niet helemaal goed,
maar oefen Je maar veel. Hoe staat het met-het
tekenen ? Oefen Je f Je 1
ook in; het tekenen t van
gezichten ? • Maar dat ï hoor i ik : nog 'wel. 7,Voorlopig
weerJ tot! MJk i kerell HIHHaWVSpt
PINOCCHIO. Jouw briefje kwam verleden keer
te laat en moest dus bUJven llggen."- Als Je voortaan
zorgt, dat ik Je brief, Donderdag heb*'dan'ligt:er.ln
brief .voor 'Jou.
de|brievenbus l vast!en zeker,
ongeluk geVerleden 1 week heb je jJe• na tuurUJk [
zocht ? De onderwijzers zijn ï heusS wel
kerels ;-'t hangt meestal,van de leerlingen af of het
lriï een klas 5 gezellig" kan toegaand of' niet.*? Werken
en pret ?op t'n* tUd. 'JU, zit dus: wel ln? een "leuke
klas? Dat is fijn he, dat die onderwijzer.van jullie
vaak, uit zy n J jongensjaren;vertelt ?*lk geloof;, vast
en'zeker ; datj hij ook*prettigigeschiedenis- en aardrijkskundeles geeft." Heb Jik • goed geraden.' Toen' ik
nog op de lagere school zat.'had: ik ook zo'n 'onderwijzer. r. Die' kon 'i plotseling 1 als Iwe \ zwaari zuchtten
boven 1 moelelijke' sommen,* vertellen van J iets! datl hij
minuten
had l mee I gemaakt of{een"; mopje. Zo
maar en dan moesten'wel weer* verder. Maar die
v*|f minuutjes pausereri hielpen'Je wat fijn door de
wel
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En:nuJtot : kiek!maar |weer.

sommen?heen.

:

WIJSNEUSJE. Mijn I arme kleine • pechvogel IMs
Jouw, voetje tussen de spaken gekomen ?ft"Hoe is dat
gebeurd ? 'Onvoorzichtig* geweest' of ben»Je: gevallen ? Dat je voor ons getekend hebt," vindt Oom' Jan
toch' zo I fijn. Ook *de klnders bedanken Je' voori de
mooie tekeningen." ' Pam 1 ls zo blDï met'haari hondje.'
dat»Jeter;ooki nogibij.geAls lk op het
*

*

tekend hebt en vraag wie hètwel kan'zijn,' zegt ze
..TuurlUk H Pam • toch".'- Die andere tekeningen
krUg ik i nog: weL Zorg nu maar • eerst dat Je voetje
gauw weer beter wordt. Goudhaantje heeft ;verteld,
dat" Je *al een' keer" door : een: auto' bent' aangereden
en een keer bent weggelopen van huis. ',Wat een
kleine stoute . wijsneus heb ilkj in mijn brievenbus.
Jouw mammie moet wel twee paar ogen hebben om
op»Jóu te 1 kunnen 1 letten. Twee ogen in haar l voorhoofd en twee ogen in haar;achterhoofd.: Dag kleine
:
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'

déze brieven

(Door een misverstand . zUn

week! niet 'opgenomen)
s

de vorige

Sympathiek omtme een brief te
doe: het
! hpnts4hph! Jlr syoni ry»~»
Kovar niot: u-w»r
r
gehoord»! een regelmatig schnjfsiertje. en'als, je elke
week»weer 'zulk papier, gebruikt,* dan gaat; het geld
kosten ! Hoe #Je me | noemen t moet ? h Jan.i meneer,
Pennaert. zoals Je maar;wUt'; S zoals' Jej het prettigst
schrijven" kunt. * Schrijf fje g het i liefst ] aan Jongelui
van Jouw: leeftijd,'' noem! me J dan rJan ] of| Pennaert.
Voel | Je| meer? voorj het 1 schrijven ï aan | een; oudere,
noem me dan®meneer.StMaar dat laatste;heb ik liever niet. Ik v word! ini het dagelUks 1 leven I al; genoeg
gemeneerd" en.iki\lnd >hetiveel;leuker!een;vriend
te hebben die!me:gewoonTJanlnoemt."»En'.wat'Jou-.
zelf betreft,! blUfI JU ï maar; gewoon S Liselotte," hoor.
Ik hou niets" van i wUaieuzen.i' Ik i heb i me; een' bult
gelachen ï om; die ? jurk 1 van I Jou.V Dat': kan i ons nou
nooit overkomen,* maar * julüe kunt een Jurk,
stebulten of achterstevoren aan hebben en dan merkt
nog niemand er wat , van !Nee,' filmsterren worden
geknipt J-of 1 verzameld.
errbU ons 5 niet gedrukt;.of|
Gelukkig M Nou; in de nleuwe-kalender-tUd, grijnzen
de manlijke' en-vrouwelUke schoonheden 'Je van alle
kanten g tegen. Wan opzUA, schuins van achter,
schuins van voor, allemaal met een ontbloot en UseUjkfregelmatig; gebit," allemaal ï met' gevoelvolle ogen.
Je wordt er. week van." want kijk je om je heen," naar
dél echte,? mensen.T dans zie* Je g allemaal maskers.
Ernstige maskers,! deftige, verwaande," stompzinnige,
verlegen*schuwe!maskers, 4 En;maar zoiheell weinig
ogen,-, die Je jzoï pardoes recht f aan' kijken. Je! zou
altUd te
werkelUk 1 wensen«in) Hollywood ltej zUn{en;
als; er af fen i toe
verkeren! tussen! die j edele; wezens,*;
niet van die rare berichten ln de kranten staan over
filmsterren.' die .voor, de zoveelste keer schelden, hetgeen toch op z'n minst wUst op een verre;van standvastig karakter en zeer zeker op onbetrouwbaarheid
ze zUn! niet*zo: lief, alsi zei eruit;zien.l Maarilki ge-;
loof dat lk hard i bezig ben Jei tegen! me in het harnas 'te 7 Jagen," niet Liselotte ?S Dus f schei: ik s maar
gauw 2 uit 3 met t m'n 1 critiek. ; Lees Uk ' ln r Jouw antwoordbrief :;£""„Zeg| Jan.'rrr.V'/of i niet ?|Tlk;ben;zeer,
nieuwsgierig I «Groetjes;!
■
Nee.l Je I bentl tochiniet te jong. In
de eerste plaats kUkenOOorJanm r Jan en ik niet naar de
kdlenderleeftUd als lwe f willen 3 vaststellen ? wie l oud
genoeg j is f voor 1 de i grotere) brievenbus.' ?.We i bekUken
alleen 1 de brieven! enï zien'dan wel iwie' er; al, te i ver
af staan Lvan t die : echte, ukkepukken.*« ErzUn'cr; nog
een paar hoor.- die •op het punt staan van „verte ;worden.,Je i kan J die 5,verhoging i beschouwen; als een"bewijs! dafjeiwerkeiyktvooruit', gegaan
bent door dat geregelde schrijven.*;», Weet Je,'een hoop
volwassenen i kunnen c niet | eens ! een ï brief t schrijven.
Dan zitten Ize op > hun' penhouderj te j kluiven <en èils
ze' schrUven. dan \ komt: er' nog I een' hoop onzin! plus
eèn stapel fouten 1., :' Wat die f feuilleton betreft, ik
persoonlUk. HU' schrUft' over z*i
kenTde schrijver! nog
maar; een Jaar; of achttien teeigen'H.BS.-tUd.*
rug. Dus ook mUn; tUd I ongeveer. »Toen waren de
K.W. ï m?fde' P.H.S.I entco! echt* lollige ,1 scholen." De
Jongens \ waren v veel Jongensachtiger»cn ï de«meisjes
veel meisjesachtiger.-. Ze droegen vlechten en schoenen met ï lage j hakken. Tegenwoordig" zUn het" allemaal i-*„ladies" ! of Ize I doen. tenminste j alsof. 2 Vind 'Je
dat ook niet'flauw,?i Van Je achttiende Jaar ben je
de 5 rest' van fJe "leven! meneerj of f Juffrouw (of 1me-
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Dus nog; lang j genoeg. , Waarom profiteer
dan
niet , extravan Je Jonge Jaren ?, De
nou
1
Je 1
Vletter enTAbcoude hebben'leuke boeken geschreven.
Maar word lid: van een bibliotheek en lees alles, dan
krijg Je vanzelf een goede smaak. Vind Je ook niet ?
vrouw)

;:

een Salutas I
DOPEY. Wanneer schrijf Je eens? Of wacht Je
op een ï brief ."van; mU ?«= Heb iJe 1 het in» der laatste
tUd; te £ druk ?.* Staat, er weer een of. ander rapport
voor. de deur ? 'Laat gauw 'waf horen. 1 Het beste

Jan"'Ongeluk"is" ze toch.*~ Kun ~JU 'haarƒnletteen
beetje van Jouw voorzichtigheid geven ?i?JU f moet
maar dubbel goed op! Jouw; zusje i letten, hoor. Dat
zal' vast een heleboel helpen.** Zo 1 heb Jij ï een' negen
voor* rekenen gehad." Wat knap. Waren'het erge
heb .Je ook
moeilUke sommetjes ? En vverleden i
nog: een"' tien';voor dlctee gehad,"of;,was dat wljsrii?usjö ?•* Jullie«SZÜn*+allemaal 1 zulke knapperds !
Neem 'JU Alpenroosje- altydachter, bytje op de flets ?
En rU JU haar dan helemaal naar school toe.?. Dat
vindt ze natuurlijk f erg f leuk.' BU! haar f grote zus
achterop. En, als Jullie naar huls gaan, gaat ze dan
ook weer met Jou mee 7'Of ls het dan té druk ?,Maar
kom Katjapiering,' lk ga v met de' andere briefjes
•
verder,; [ daag
ZEEWIERTJE.; Prettige j, brief l was ï dat 'i van i Jou.
Ik ben; wel eens naar - wajang-voorstellingen' geweest
en vond i het verbazend |
Ook de Javaanse
dansen- vind'ik, mooi;!- In leder geval zUn: ze mooier
en beschaafder dan de , menige Europese dans.
Ikwil \daarmee niet; beweren, 1 dat 1 lk' niet van 1 dansen* hou.' flk i doe het nu ook nog. wel eens af ien
7 dans
lk ook'voor. een
toe.%Wéèt fJe; wélke.fJavaanse
klein* gedeelte" gezien t heb ? J De I vlinderdans. heet-le
niet zo.-vertaald ?JS Dat'.was wrerkelUk; prachtig. * Het
moet | een verbazende j lange dans zijn.> Dans JU - die
ook *al ?' Of ik" nog 'naar die ■ voorstelling 1 int de
schouwburg •ga ? Dat hangt er van! af,-1 of<lk»tUd
heb. Maar het duurttnog.wel'een!poos.tot Maart,
Ik wou dat onze" tomatenplanten" ook izo ln" bloei
stondèn 1 als l die van Jullie.''Want lk lust* ook wel
een bordje
En. ran die drie die .er, op
het ogenblik aan de struik; staan," gaat'het natuurik 4 verdwijn 1 weer. SuclUk niet.' Zeg
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voor; dezê|nibrlelcpuiresseren :" Redactie
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;VEIKEBLAADJ& Weer;'helemaal beter? FUneinans huor 1 Nu nog maar flink opgepast,, niet'ln
de''tocht ü zitten" en-niet-te'lang, in de'avondlucht.
Pam en Rogier 'zUn'nu ook snip en snip verkouden.
Ik moet ze goed ln de gaten houden,'want die twee
rakkers* spelen wat graag' met water.' JU ook ? Als
zo weer'helemaal van hun verkoudheid af. zUn," mogen ze weer ln een grote teil in de tuin baden. Nou
dat "vinden ze" gewoonweg zAllg ! Tjonge'dat'.rap-;
port van l Jóu ? ziet' er goed 3 uit.- Geen f enkele Tonvol
doende.--Het duppie heb Je wel verdiend.*. Veel postzegels heb ik; nog niet voor Je hooc,voorlopig,moet
Jer dé postbode -maar rustigjes voorbU laten gaan.
Nou zodra' die: filmwaar JU' me ■ van ■ verteld heb
weer eens een'keer hier draait, ga ik er vast naar
toe. Is die film verder niet erg griezelig, 1 want dan
ga'ik er maar liever niet naar; toe." Verbeeldje eens,
straks kan tk er niet.van slapen I: Vervolg'Je,.de. volgende week Je verhaaltje?. Dag oudé-jongen.
DENNEAPPELTJE. Hoera, dat was I leuk nieuws.
Wie heeft het tandje het eerst gezien?;JU of Duin-*
roosje ?.:. Broertje, is er, zeker zelf: erg ■ trots ïop f eri
lacht dé hele dag om'het tandje te la ten'bewonderen ? Het ls toch maar wat leuk zö'n'klein broertje
-"
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in huls te hebben. Wat een leuke naam heeft Jouw
pop. ;En'iJouw haantjelen|kippenlook.."HebïJU'ze
zelf verzonnen'?''Vooral:de naam"van het'haantje
vind ik i verbazend aardig." Is. het een grote haan
of i zo'n I aardig klein 1 haantje ? J Stapt • hU ook ï erg
•

-

Hè. als fOom lweer. een > gezellige grote
parmantig
tuhi' heeft," dan komt • er 4 vast een kipperen;-' Eitjes
van onze! eigen i kippen,t die i smaken: toch maar; het
best. vind je ook;niet?; Hebben! Jouw kippen:ook?
al eitjes gelegd en'hou JU "ook zoveel Ivan- eitjes
Pasen.t Komt'de; PaasOver'twee■ maanden?;• ls' het Denneappeltje,"
tot gauw.
Dag:
haas ooktbU Jullie
benieuwd
i ben f erg} schrijven.
GOEDHARTJE."
zelf' zal
naarJ de' brieven! die fJe me' straks
Zal• Je >me heus'erge lange brieven , schrUven ?. Natuurlijk, want' dan kan" Je Oom" een heleboelvertellcn' van school *3Van het leuke jleesplankje] met de
gekleurde}lettertjes. -Van de aardige: blokjes' en de
mooie' platen. In de eerste klas zijn 'zoveel leuke
dingen. Toen ik'nog een 1 kleiner Jongen, was, vond
ik'de f eerste "klaS de leukste! klas.- Eniwatleen hoop
vriendinnetjes y zul ;je dan krijgen, ,hè Goedhartje.
Dat'is'leuk als Je Jarig bent,* dan heb 'Je zoveel visite.'» O.'maar Je bent al gauw Jarig.'*'Nog een weekje, nog acht dagen slapen en als Je dan wakker
wordt ben je zes' Jaar. Daar droom'Je nu'zeker
bentsnatuurlijk'• erg
kdere ' avond' ;van ?
nieuwsgierig: wat '7 het cadeautje; vanr Mammie .ls,
niet 1b Maar nu ï moet. Oom. weer naar. een ander
•
'
brievenbussert je overstappen." Dag kabouter.
Een klein
0 DUINROOSJ E.' 3 Maar dat •.vind'lk; leuk.maar
flink
dichteresje i in! de brievenbus I. Doe' JU i
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Beste Pennelikkers,

boeken, die "Je graag' hebben wilt; Maar dat? boe*
En
was dus wel naar-Je zin. „: Prettig geschreven
heb Je er nog wat uit) kunnen'opsteken ?. Zelf had
ik het boek ook wel graag .even ingeneusd, maar, had
proefwerken i klagen op het
er. geen tijd voor/*"
ogenblik alle j brievenbussertjes/ En ze zUn op alle

:

brievenbus

behoorde

Onze Penvriendenclub

wordt:

wie weet"
Jouwi wens' nog. wel
erg
maar,
Als 'Je nu:fllnit
?
Lees
eens'vervuld.'
je best doet en< geregeld-wat, voori de: prijsvraag ingauw. een boek winnen." Deze
stüurtrdan
Het'versJeTdat'je het
Ingestuurd!'
keer.heb Je'nlets
laatste.,lngezondeniheb.-?heeft toch! ook; ln; de krant
gestaan. Staan ln Jouw vertelselboeken geen; aardige ! verhaaltjes, die je'de kindertjes' van; de kindercourant vertellen ï wil ? "-Zulïjet eens; zien ?,;WU
zUn; al.lni lange; tUd niet ln,de dierentuin; geweest.
'spoortrein 'ook zo leuk.'Dé'klnders geVlndfJÜ dealtijd"
VAn.T*Oók| liet? ponnywagent Je''vinnieten er!
den ze erg ■ leuk.. Pam. is; wel een- beetje., bang als
het wagentje
een steen rijdt, want dan* hob1 keertje
belt ze bijna 'de bank af. Heb JU ook al eennog;
een
we;
?;
moeten!
de 'autootjes' gereden
Dat.
keertje doen. Vertel Je . me. wat Jullie allemaal ge-

je" best
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