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Met een meerderheid van twee
derden heeft de senaat de „lendand-lease-blll" aangenomen. Van
de 96 senatoren waren er 91 aanwezig; 60 stemden voor, 31 tegen.
De wet gaat nu terug naar het huis
van afgevaardigden, dat nog zijn
goedkeuring moet hechten aan de
amendementen van den senaat.
Verwacht wordt, dat Roosevelt de
wet Woensdag ter onderteekening
op zijn schrijftafel zal hebben lig-

Enkele waarnemers zijn van
meening, dat Duitschland zeer
spoedig een aanval op Macedonië
en West Xhracië zal ondernemen.
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De Nederlandsche

vrijheidsoorlog

*

Griekenla/id is voorbereid, liet

evacueerde reeds de bevolking van
Thracië en legde een defensielinie
ten westen van Saloniki.
*

De Britsche gezant in Bulgarije
en de Britsche legatiestaf zouden
vandaag uit Sofia naar Istanboel
vertrekken.
*

De

digers
België

laten.

gen.

diplomatieke vertegenwoor-

van Polen, Nederland en
hebben het land reeds ver�

Verwacht wordt, dat het Zater-

Hoewel de berichtgeving niet volledig was, wijzigde de senaat, bij
ons weten, de wet niet op essentieele punten. De belangrijke amen-

dag door den Amerikaanschen
Senaat aangenomen ontwerp der
lcase-and-lend-bill Woensdag wet
zal worden.
*

Weygand en Darlan hadden te
Vichy besprekingen. Een officieel
communiqué meldt de verklaring,
dat de verdediging van het Fransche gebied in Afrika tegen eiken
vijand is zeker gesteld.

dementen der isolationisten werden verworpen. Vandaar ook, dat
het huis van afgevaardigden slechts
weinig tijd noodig zal hebben voor
dc behandeling der gewijzigde wet.
Men kent de procedure: beide hulzen van het parlement bezitten het
recht van amendement. Het huis
van afgevaardigden keurde dus
niet precies dezelfde wet goed als
door den senaat werd goedgekeurd,
want de aangenomen amendementen van den senaat waren er toen
nog niet. Zouden deze amendementen van prlnclpieele beteekenls
zijn, dan zou het huis van afgevaardigden ze er weer uit kunnen
halen. Tijdroovend overleg tusschen huis van afgevaardigdeiï en
senaat pleegt in zoo'n geval tot
een compromis te lelden. Dit wordt
ons gelukkig bespaard.

*

De Britsche strijdkrachten hebben Habre-Darre aan den hoofdweg. van Mogadishu naar Hartar
bezet.
*

Ethiopische troepen zetten de
achtervolging van het uit Burye
gevluchte garnizoen voort.
*

Zondag

hadden

op kleine schaal
aanvallen bij daglicht boven Engeland plaats. Een formatie vijandelijke vliegtuigen werd uiteengeslagen voordat zij de kust bereikte.
*

.Totaal werden in de vorige week
vijftig Duitsche vliegtuigen in ver-

schillend

oorlogsgebied vernietigd

tegen 16 van de R.A.F.
*

Uit New Vork wordt gemeld, dat
reeds meer dan één-derde deel
van den geheelen voorraad Sumatratabak zich in de V.S. bevindt.
*

De meerderheid ls ruim. Zij bestaat grootendeels uit democraten,
maar een aanzienlijk aantal republikeinen' moet voor de wet gestemd hebben. De scheidslijn ln de
bultenlandsche politiek loopt door
twee groote partUen heen. Dat de
republikeinen meer naar Isolationisme nelgen dan de democraten,
ligt hoofdzakelijk aan het feit, dat
de democraten aan de macht zijn.
Het valt den republikeinen moeilijk, met den verkiezingsstrijd pas
achter den rug, Roosevelt te steunen.

Zoodra de lease-and-lend-bill
wet is, hetgeen Woensdag verwordt, gaat een aantal
antt-U-bootschepen naar Enge-

washt

land.

*
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Hoover's plan voor het zenden
van levensmiddelen is verworpen,
daar het de overwinning uitstelt

Maar deze wet houdt in, dat Amerika al zijn krachten gaat inspannen om Engeland aan de overwinning te helpen, de Britsche weer-

macht preferentie verleent boven de eigen weermacht
dat
dus de steun aan Engeland
officieel het karakter van
zelfbe—

Het Witte Huis ls reeds gerulmen
tijd hard bezig geweest met voorscherming gaat dragen. Een oorbereiding der maatregelen, welke
logsverklaring wordt dan min of
genomen zullen worden als de wet
meer een incident.
Is aangenomen.
weinige daDe rijkste en potentieel mach-

tigste mogendheid

ter

wereld

kiest definitief de zijde der geallieerden
ziedaar In korte woorden de draagwijdte der beslissing.
op
Gebeurtenissen
den Balkan zijn, daarbij vergeleken, van
de tweede orde. Amerika was altijd in staat, Engeland aan iedere gewenschte materieele meerderheid te helpen.
Roosevelt
gaat thans beschikken over de bevoegdheden om te zorgen, dat het
zoo
snel
en
grondig
mogelijk
geschiedt,
waarbij het
risico van daadwerkeliiken oorlog wordt aanvaard. De dag van
Zaterdag was daarom een blijde
/lag. De geschiedschrijver zal er
groote aandacht aan wijden.
Wij

mogen

tevens een

Duitschland tracht vergeefs de
Grieken te intimideeren
Besprekingen

over

Fransch-Afrika

liard dollars omvat en welke wordt
ontworpen als onmiddellijk resultaat van de aanname van de wet
door den Senaat.

Het eerste en meest
urgente materieel

De verdere behandeling van
de „lease-and-lend-bill”

Washington, 9 Mrt. (Aneta Rtr.).
Verwacht wordt, dat de lease-andlend-bill, die Zaterdag op dramatische wijze in den senaat werd
aangenomen, uiterlijk Woensdag

wet zal worden.

Het Huis van Afgevaardigden zal
waarschijnlijk Dinsdag de amendementen van den Senaat aanvaarden, waarna het ontwerp onmiddellijk aan den president zal worden
voorgelegd voor zijn onderteeke-

morgen

Sofia

Londen, 10 Maart (Reuter). Radio-Belgrado meldde hedenavond,
dat volgens een bericht van het officieele Joegoslavische nieuwsagentschap de
Britsche gezant
Rendel en de Britsche legatiestaf
morgen per .vliegtuig uit Sofia
naa r Istanboel zouden vertrekken.

De

gers

diplomatieke

vertegenwoordi-

van Polen. Nederland
en
België hebben het land reeds heden
verlaten, evenals de meeste
onderdanen van deze vier landen,
aldus vervolgde de omroeper.
ning.
De voorbereidingen voor het inIntusschen gaan in de hoofdstad stellen
van verduistering te Sofia
geruchten voor een
3-jaren-pro- zijn reeds zoover
gevorderd dat zij
gramma voor hulp aan Engeland,
vermoedelijk morgen, na Rendels
welke de kolossale som van 10 mil- vertrek, zal worden Ingesteld.

Verdere veroveringen
in Somaliland
Cairo, 9 Maart (Reuter).
Een
communiqué van het Britsche generale hoofdkwartier maakte heden melding van de bezetting van
Habre-Darre, gelegen
aan den
hoofdweg tusschen Mogadishu en
Harar.
Het communiqué luidt:
~Uit Lybië heeft door de patriottische troepen nog steeds een vinnige achtervolging plaats van het
garnizoen van Burye.
In Italiaansch-Somaliland hebben onze troepen Habre-Darre, gelegen aan den hoofdweg van Mogadishu naar Harar, bezet.
Aan de andere fronten gaat de
bezetting van nieuwe
gebieden
voort, waarbij dagelijks krijgsgevangenen toegevoegd worden aan
het aantal, dat reeds
gemaakt
werd."

Hoover's plan verworpen

Washington, 9 Mrt. (United Pr.).
De Britsche ambassade verwierp
lïoovcr's plan en verklaarde, dat
het zenden van levensmiddelen
naar de door Duitschland bezette
democratieën de overwinning zou

uitstellen-

Generaal Keitel

der Spaansche

over-

heersching
New York, 9 Mrt. (Aneta). In een
„Nederlanders
houden
stand" prijst de New York Times
Nederland's tegenstand en schrijft:

artikel

te Vichy

„De geest van

met Weygand

Nederlandsche

der ln Amsterdam. Gedurende een
halve eeuw hielden Spanje's geharnaste krijgers, even formidabel en
gevreesd in hun tijd als Hitler's
tanks en bombars thans, de Lage

Uit Vichy wordt gemeld, dat Darlan heden ter eere van Weygand
een lunch aanbood. Darlan was
juist uit Parijs
teruggekeerd,
waar besprekingen werden
gevoerd met de bezettingsautoriteiten en Weygand, die uit Afrika was
gekomen, waar hij een aanzienlijken tijd had doorgebracht en de
troepen van het Fransche koloniale riik had „geïnspecteerd."
Radio-Toulouse zei, dat de minister van Oorlog, Huntziger, de
minister van Koloniën, Platon en
de chef van Vichy's luchtmacht,
Bergeret, bij de lunch aanzaten.
Na de lunch werden de politieke
en economische problemen
van
Noord-Afrika besproken.

Landen bezet.

Steeds opnieuw, onder
den
eenen leider na den anderen, voch-

ten de Nederlanders; zij werden
verslagen en kwamen opnieuw in
opstand. Zij werden cp meedoogenlooze wijze afgeslacht, hun steden
werden verbrand en het gewicht
der Spaansche heerschappij drukte zwaar op hen. Uiterlijk onderworpen wachtten zij hun dag af.
Het getij keerde voor Spanje, de
onderdrukker werd uit het land
verdreven en Nederland ging een
en groote welvaart in.

tijdperk van vrede

Londen, 9 Mrt. (Aneta Reuter).
Volgens de Zwitsersche radio werd
in een communiqué, dat werd uitgegeven na de heden gehouden besprekingen tusschen Darlan
en
Weygand in Vichy, verklaard, dat
de verdediging van het imperium
in Fransch Afrika tegen eiken vijand zeker is gemaakt.
Volgens een bericht uit Vichy aan
het DjN.B. wordt verwacht,
dat
Weygand morgen naar Noord-Afrika vertrekt.

Er is een sterke

ming tusschen de

overeenstem-

situatie van

Ne-

derland toen en, de moeilijkheden
van thans, ook tusschen de wijze,
waarop de Nederlanders toen voor
hun vrijheid vochten en die, waarop de huidige Nederlanders
het
hoofd bieden aan en strijden tegen
de nieuwe vijanden van de menschelijke vrijheid.
De Duitsche dwang tracht

!

wapenstilstandsovereenkamst
wordt gehandhaafd

Londen, 9 Mrt. (Aneta Reuter).
In het communiqué over de verdediging van het Fransche imperium
dat door Radio-Toulouse en niet
door de Zwitsersche radio werd

de flegmatieke
burgers, die Span-

je's macht weerstonden, leeft we-

Londen, 9 Mrt. (Aneta Reuter).

De

den tijd

I

—

omgeroepen
wordt nog
verklaard: „Bevestigd wordt, dat in
overeenstemmine met de verbintenissen, welke door maarschalk Pétain en binnen het raam van de
—

wapenstilstandsbepalingen
zijn
verdediging
verzekerd door
de Fransche troepen alleen tegen
alle agressors."

aangegaan,
deze
krachtig zal worden

niet
alleen het lichaami maar ook den
geest te onderwerpen. Een ieder,
die ook maar „in gedachten" samenzweert tegen het Duitsche leger wordt gewaarschuwd, dat hij
met den dood kan worden gestraft.
De Nederlanders zijn niet gebroken door de Spaansche bezetting,
Hitier kan hen thans niet breken.
Evenals hun voorvaderen wachten zij op het keeren van het getij om zich bij de vrijheidslievende
volken te voegen teneinde hun vrij»
heid te herwinnen."

Verplichte dienst voor
iedereen
Londen, 8 Mrt. (A.N.P.).' Een
commentator van de
„National

Fransche onderzeebooten naar
Saigon

Broadcasting Corporation" meldt
Saigon, 9 Mrt. (Aneta Reuter). uit Berlijn, dat in Nederland de
Volgens
een
semi-officieel Ja- verplichte dienst werd ingevoerd
pansch bericht zijn Donderdag j.l. voor alle inwoners, ongeacht hun
twee 1500 tons metende Fransche nationaliteit. Niemand kan zijn beverlaten
O-booten en een tankschip
uit trekking veranderen of
zonder toestemming.
Frankrijk in Saigon gearriveerd.
Gemeld wordt, dat de O-booten in
October 1940 uit Frankrijk waren Het aantal in Nederland verloren
schepen
vertrokken en zich
onmiddellijk
bij de Indo-Chineesche vloot voegLonden, 8 Mrt. (A.N.P.). Volgens
den.
de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 25 Februari zijn in begin FeDe anti-Nazigeest in Turkije bruari
974 beschadigde schepen geregistreerd en 692 gezonken.
Istanboel, 9 Mrt. (Aneta Rtr.).
Hiervan zijn 775 schepen
Het Turksche blad „Yenisabah" gerepareerd en 193 als „total reeds
loss'''
werd 1 dag verboden na een pro- beschouwd.
test van Von Papen, die bezwaar
67 schepen bevinden zich nog onmaaktt» tegen de openhartige anti- der water, waaronder 15 in het
nazi-artikelen, die door den Turk- IJsselmeer en andere
wateren,
schen afgevaardigde, Yaltchin, in waar het onmogelijk is, ze te lichhet blad werden gepubliceerd.
ten.
Yaltchin veroordeelde herhaaldelijk Duitschland's
agressieve
Een ontmoeting tusschen
behandeling der kleine landen.
Churchill en Gerbrandy.

Londen, 9 Maart (Reuter). Het
Londen, 8 Mrt. (A.N.P.). PreJapansche terugtocht uit Pakhoi
D.N.B. meldt uit Berlijn, dat Hitier
mier Gerbrandy, die een groot beheden generaal Keitel, den chef
Tokio, 9 Mrt. (Aneta Reuter). wonderaar is van den Britschen
van den generalen staf bezocht om
hem geluk te wenschen met het Een Japansch telegram uit Hai- premier, las alle boeken van Churfeit, dat hij een 40-jarigen dienst- kow meldt, dat de Japansche troe- chill en bestudeert thans in
het
bijzonder het leven van de Marltijd achter den rug heeft. Hitier pen heden hun terugtocht uit Pakboroughs.
vereerde den generaal met zijr hoi aanvingen, daar hun taak
Toen beide staatslieden elkander
feto.
het afschijden van de toevoerwegen naar Chungking
voltooid is. kortgeleden in Churchill's studeerkamer ontmoetten, zaten zij een
minuut lang zwijgend tegenover el—

Het landbouwfront
van Amerika

Amerikaansche

Ook dit is sterk en klaar
voor totale defensie
Washington, 8 Maart
(Reuter)
President Roosevelt
verklaarde, dat de Amerikaansche
landbouw volledig erop
voorbereid
is een rol te spelen ln de totale
defensie van de democratie.
In een radio-rede, welke hij he-

Laatste nieuws

|

Besprekingen

met

—

acti-

buitenlandsche politiek verwachten. Washington hield zich de laatste maanden rustig, sloeg
met
spanning de debatten in het congres gade en wilde geen aanstoot
Het gaat om een aantal moeilij- geven. Thans zal
het
Amerike maanden, welke overbrugd die- kaansche volk zich over
daden
nen te worden. Engeland krijgt dit niet verwonderen;
het
verwacht
jaar een reusachtige hoeveelheid
nieuwe schepen gereed, waaronder
ook een indrukwekkend aantal jagers. Het tekort draagt dus een tijdelijk karakter en juist In de moeilijke periode zou Amerika zoo goed
kunnen helpen. Natuurlijk moeten
wij ons niet blindstaren op jagers. Griekenland neemt maat
Roosevelt schijnt vast van plan,
regelen tegen Duitschen
mogelijk
Engeland aan zooveel
aanval
en
koopvaardijschepen te helpen
(United Press).
Sofia, 9 Mrt.
dat is even nuttig.
Istanboel wordt gemeld, dat de
Uit
De beslissing van den senaat is Grieken Thracië ontruimen en neuZij trale diplomatieke kringen te Sofia
van geweldige beteekenls.
zijn niet van meening, dat de fïrieschenkt Roosevelt bevoegdheden, ken
zullen trachten het gebied ten
welke nog geen
Amerikaansche oosten van de Strumarivier te verhet dedigen. Genieend* wordt, dat zij
president bezat. Zij verbindt
zullen standhouden in de berelot der Vereenigde Staten definitief reeks
ten oosten van Saloniki. welaan dat van Engeland. De lsolatio- ke zij in den afgeloopen maard verDoirnnna*
nlsten mogen zeggen, dat zij hun sterkten, vooral den Griekenland
de grens tusschen
aan
actie onverminderd zullen voort- en Joegoslavië, die het tooneel var
zetten, zij weten ln hun hart heel hevigen strijd was in den voriger
goed, dat zij den strijd hebben ver- oorlog.
is nog niet zeker wanneer
loren. Of en wanneer Amerika ten deHet
Grieken dezen pas zullen moekan ten verdedigen, doch neutrale d'
oorlog zal gaan, Roosevelt
kringen
verwachter
het hoogstens vermoeden, -naar nlomatieke
dit linnen enkele dagen, zo
dat
niet zeker weten. Het hangt ten niet, binnen enkele uren, zal ge
af." tchieden.
deel* van de andere partij

De positie van
Fransch-Afrika

van

Londen. 9 Mrt. (Aneta Reuter).
Van gezaghebbende zijde wordt
vernomen, dat plannen gereed zijn
Washington, 8 Maart (Reuter). In om. zoodra de lease-and-lend-bill
wet is verheven, een aanzien*
aansluiting op de aanneming van
lijk aantal „Mosquitoboats" van
de lease-and-lend-bill door den Senaat is nog het volgende gemeld. de Amerikaansche marine naar
De aanneming van de wet was de Engeland te zenden.
Behalve deze hulp ter bestrijding Italiaansche opgaven van verliezen
climax van een periode van intense activiteit van de Amerikaansche van Duitschland's U-boot-campagRome, 9 Mrt. (Aneta Reuter).
regeering om een debat tot
een ne wordt de massaproductie van Volgens de op Zondagavond door
een
type
kleiner
motor-torpedo- de Italiaansche legerleiding uitgegoed einde te brengen, dat 17 dabooten beraamd.
gen lang op hevige wijze heeft „gegeven jongste verliezenlijst omvatVerklaard wordt, dat de huidige ten
woed".
de Italiaansche verliezen
in
plannen niet voorzien in de over63 dooden, 98 gewonTalrijke amendementen zijn ingedracht van torpedobootjagers of Noord-Afrika
diend, besproken en voor het meeden en 12.230 vermisten.
groote marinevaartuigen.
rendeel verworpen en het essentiee- andere
De Italiaansche verliezen
aan
le karakter van de wet, welke de
het Grieksche front
bedroegen
„Nu kunnen we rustig slapen.” 2.386 dooden, 4.841 gewonden en
grootst mogelijke samenwerking
tusschen de Europeesche democraLonden,
Maart (Reuter) Het 5.590 vermisten.
tieën en de Vereenigde Staten tot bericht van9 de
aanneming van de
De vlucht der Italianen
stand zou brengen, bleef ongewij- lease-and-lend-bill
bereikte Engezigd.
binnen Abessinië.
land vroeg in den morgen.
De wet zal thans naar het Huis
Toen het bericht werd medegeLonden, 8 Maart (Reuter) Gorvan Afgevaardigden worden terug- deeld aan den Europeeschen
gezonden ter goedkeuring van de teur van een van de grootste direc- don Young, Reuter's
speciAmeale verslaggever te
Khartoem,
wijzigingen, welke de Senaat erin rikaansche
maatschappijen, zeide seint: „Oprukkend door het hartje
aangebracht heeft. Daarna zal de hij:
laatste stap worden genomen, wan- rust „Nu kannen wy vannacht ge- van Abessynië langs den weg naar
slapen.'^
Addis Abeba, hebben de gecomneer de wet aan president Roosebineerde Britsche strijdkrachten,
velt zal worden voorgelegd om de
Soendaneesche troepen en Ethiopresidentieele onderteekeneing te
Verwachtingen omtrent pische
patriotten, de
Italianen
ontvangen en tot wet te worden vertot Dambacha teruggejaagd, dat
heven.
Duitsche plannen
op slechts 70 km. afstand van de
De stemming in den Senaat kwam
hoofdstad gelegen is.
Londen.
10
Maart
(Reuter).
Ralaat op den dag>. na een zitting dio
Die Italianen, die in het begin
van elf uren, tijdens welke
Ankara meldde, dat vol- van
een
deze week uit Burye vluchtreeks amendementen, welke de gens neutrale berichten door enke- ten,
Donderdag
Jigga,
bereikten
le
waarnemers
de imeenine werd doch werden door
doeltreffendheid van de wet zouden
Ethiopische troe.hebben verminderd, werd verwor- uitgesproken, dat Duitschland bin- pen
onder bevel van Britsche offinen 48 uren Macedonië en Westpen.
cieren in een hinderlaag
gelokt.
Thraciè
zou
aanvallen. Anderen
Men verwacht, dat het onmidZij werden vervolgens in den rug
weer,
meenen
dat
de
nazi's
mogedellijke gevolg van de aanneming lijk
de ontwikkelingen van hun di- en flank door Soendaneesche troevan de wet zal zijn een nog ver- plomatiek
en patriotten
aangevallen,
afwachten. De pen
dere toename in het reeds snelle omroeper offensief
doch konden tenslotte
Vrijdagvoegde
hieraan
toe: avond doorbreken naar Dambacha."
tempo van den Amerikaanschen „Griekenland
heeft
de
reeds
besteun aan Engeland. Vele techni- volking van
De vijand leed zware
veriieThracië geëvacueerd zeji
sche en wettelijke moeilijkheden, en een defensielinie
en liet meer dan 300 dooden
ten
Westen
welke maximum-samenwerking In van Saloniki Ingesteld.
en gewonden achter. De weg was
Gemeend
den weg stonden, zijn thans opge- wordt,
hondsrd
dat een Dultsche aanval zal bezaaid met meer dan
heven.
aanvangen met een luchtrald op dooden, achtergelaten machinegeweren en pantserwagens. De BritSaloniki."
sche verliezen waren gering. O.m.
Een drie-jaren-programma
is een officier gewond".
Britsche gezant verlaat
voor hulp aan

Engeland

—

veering van de

Zoo gauw de Aid Britain Bill wet is, De insluiting
begint de verscheping naar Engeland
Abessinië

Vergelijkingen

denavond

uitsprak,

ter

gelegen-

heid van den verjaardag van het
Landbouw-programma der Amerikaansche regeering, zeide de president: „Onze graanschuren zijn
vol, onze voorraden aan
voedsel
en vezels zijn voldoende
om te
voorzien in de binnenlandsche behoeften, en ln die van onze vrienden in andere landen, die thans
voor hun bestaan vechten, strijdend tevens voor alle democratische regeerlngsvormen tegen een
wereldoverheersching door
dic-

tators.

kaar. Churchill verbrak het eerst
de stilte door lachend te zeggen:
„Hebt Unu genoeg gezien
om
alles te weten, wat U wenschte?",
waarop premier Gerbrandy vrijmoedig antwoordde: „Ja,
ik
wenschte vast te stellen of persoonlijk de schrijver van zoovele interessante boeken met de werkelijkheid overeenkomt en ik moet zeggen, dat ik geheel tevreden ben gesteld."
Direct ontstond er een
zeer
vriendschappelijke sfeer.
Beide
staatslieden schoten goed met elkaar od en besproken de dagflijksche gebeurtenissen.
Een doos met Ned.-Indische sigaren op Churchill's bureau ziende*
merkte Gerbrandy op: ~U bent een
gelukkig man om zulke geschenken
te krijgen."

Churchill bood hem onmiddellijk
een sigaar aan, doch Gerbrandy
rookte niet en stak de sigaar in
zijn zak. Thans ligt Churchill's Ned.

Indische sigaar

op Gerbrandy's

bureau in zijn studeerkamer als souvenir aan deze
gedenkwaardige
ontmoeting.

E en Junker-bommenwerper boven
Malta in brand geschoten

Malta, - 9 Mrt. (Aneta Reuter)!
Het Jand ls verheugd over
liet
feit, dat er geen ..bottlenecks'' zijn Een Duitsche Junker-bommenwerper ls neergestort en ln brand gein de landbouwproductie.
Het vlogen,
waarbij de 4-kopplge belandbouwfront staat gereed voor
iedere vraag ten behoeve
van manning werd gedood tijdens een
de totale defensie.
luchtaanval op
Zondagmorgen
Met betrekking tot het
alge- vroeg door vliegtuigen, die voornemeene vraagstuk van de toekomst mens waren hun doelen te
mltrallder democratie legde
president leeren.
Eenige schade werd aangericht
Roosevelt den nadruk op den onontkoombaren aard van de „col- aan de eigendommen van de relectieve verantwoordelijkheid" van geering. in den loop van den da»»
hen die onder democratlschen reweerklonken nog 3 andere ala:mgeerlngsvorm leven. „Wij kunnen signalen, doch volgens
een officieel
onverstandig zijn en die
uitgegeven communiqué viel
veranter
woordelijkheid van ons
afschui- verder niets te melden.
ven, doch wij kunnen niet
In den afgeloopen nacht ls
eimen aan de gevolgen van ontkoonze geen aanval geweest, nadat h*t

i

Over
gen zullen wij Roosevelt aan den
gang zien gaan. Wij lezen van een
driejarig programma van 10 mllliard dollar. Torpedobootjagers
krijgt Engeland niet, althans niet
onmiddellijk, maar wel kleinere
schepen voor duikbootbestrijding.
Men weet, dat Willkie wel torpedobootjagers wilde afstaan en
dat
Roosevelt er zeer vermoedelijk
eveneens voor voelt. De minister
van marine, Knoi:, heeft er zich echter tegen verzet, daar volgens hem
de harmonie der Amerikaansche
vloot verloren zou gaan. Hij heeft
misschien gelijk, maar de harmonie der Britsche vloot is. op
het
oogenblik belangrijker, ook voor de
Vereenigde Staten, wanneer straks
groot
scheepvaartverliezen
de
mochten worden, waardoor de Britde
sche behoefte aan jagers in
practijk blijkt, zal het Amerikaansche standpunt wel worden herzien,
maar dan is kostbare tijd verloren.

ADVERTENTIE-TARIEF: ƒ 0.50 per eenkolom-regel met een minimum van 10 regels (3 cSI.)
Familieberichten ƒ 3.75 per plaatsing van 10 regels, voor eiken regel meer ƒ 0.50 extra.
Teksten worden slechts voor denzelfden dag aangenomen bU aanbieding vóór 10 uur voormiddag.
BIJ ABONNEMENT RUIM RABAT.
LOSSB NUMMERS 20 CENTS.

Roosevelt zet er spoed achter

nieuws

Blijde dag

HANDELSBLAD EN DRUKKERIJEN

30

\

Ais Duitschland, naar de verwachting is, Griekenland zal binnenvallen in het, aan Bulgarije grenzende
Macedonie en Thracie, dan moet het opereeren in een bergachtig, door
rivieren en meren doorsneden
gebied. Het kaartje geeft er eenigen indruk van. De eerste natuurlijke Grieksche defensielinie
ligt
oostelijk van Saloniki en wordt gevormd door de Stroema, welke uit het Uulgaarsche gebergte komt
en
op Grieksch gebied een groot meer vormt, waarna zij uitmondt in de Egeïsche Zee
natuurlijke
lefensielinies zijn de rivieren Mesta en Vardar. De laatste, welke als een tweede\ndere
verdedigingslinie
tcliter de Stroema ligt en waarvan in een telegram van heden sprake is, loopt westelijk van Saloniki
langs Topsjin naajr Skolpje. Het gebergteland is hier ook hooger en ruwer. De toppen der bergen litgtn
s

er boven de 2000 en 2500 »Ii

"

km

\

too zelde de ©resident.

alarm was -gegeven

Lord Lothian

Tokio, 7 Maart
minister van Oorlog, luitenant-generaal
Hldekl Tojo, beval zijn ondergeschikten dringend b« het doen van uitgaven te ■«"aken tegen verspilling. HU
teekende hlerby aan. dat de begrooting
den
voor het leger, welke kortelings
tels
groots
ging
raider
de
Senaat ls gepasseerd,
Een
uit de heele Japansche geschiedenis
onder
het Japansche volk moet zich
en
dientengevolge ontberingen getroosten.
concreet bewijs voor de
Londen, 9 Maart (Reuter). In „Het is een
van
een
vastbeslotenheid
aansluiting op het bericht omtrent loffelijke
koppen tellend volk,
van
den
honderdmlllloen
brengen
het tot zinken
als één, om de Chlna-alfalre
Italiaanschen kaper „Ramb i vereenlgd
succesvol einde te brengen,
tot
een
gemeld:
nog
wordt
ondanks ontberingen, welke daarvoor
moeten worden tengevolge
geleden
De loopbaan van een Italiaankosten van levensonderhoogere
van
kaper in den houd."
schen koopvaardij
Is tot een
Oceaan
Indlschen
Zich tot de bureau-chefs en departeplotseling einde gebracht en zijn ments-directeuren wendend drong hU
bemanning ü nu krijgsgevangen er bi] hen op aan een deskundig geeen Nleuw-Zeelana- bruik te maken van de hun toegewegemaakt
gemeld
schen kruiser. Dit wordtde Admizen fondsen.
ln een communiqué van
Voorts drong de minister van Oorwerd
raliteit, dat Zondagochtend
log aan op een Juiste benutting van
uitgegeven.
de militaire successen door de normale

kaperschepen

Als Philip Kerr, secretaris van Lloyd George,
bezat hij grooten invloed

Italiaansche
brandend

hebben geholpen. Lothian ncsft,
als Philip Kerr, nooit daaraan geleden. HIJ kende en vreesde den
Duitschen geest. Maar hij voelde
verantwoordelijkheid aan
eigen
kant voor den loop van zaken in
Duitschland. Vermoedelijk voeide
hij zelfs persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat niet geheel zonWas hij niet de
der aanleiding.
van Lloyd
machtige adviseur
George geweest tijdens en na de

Hij bewees zijn land
ontzaglijke diensten
Londen, eind December.

<ïoor

briljante, maar vreemde figuur is uit vredesonderhandelingen?
Philip Kerr is

dood. Een

deze wereld verdwenen, zeker een
der merkwaardigste en belangrijkste menschen die ik in de internationale politieke wereld heb
ontmoet. Philip Kerr heette nu
Lord Lothian.
Gil weet nu,
door
lezer, wien ik
den
bedoel:
Villanus
Britschen ambassadeur te
Washington, die zoo plotseling is
gestorven.
Toen ik hem leerde kennen was
van
hij particulier secretaris
groote
Dat
een
was
Lloyd George.
tijd voor hem; een tijd die in
grootte slechts overtroffen werd
door het werk, dat hij aan het
einde van zijn leven heeft verricht.
Kan men beter zeggen van een
man, en kan men een geslaagd
leven treffender formuleeren?

Philip Kerr had vele eigenschappen, en daaronder zijn grootste, die

Lloyd George vroeg hem veel.

behoort tot het
dat een sterk
staatslieden,
type
begrip van de dingen bezit maar
zeer betrekkelijke kennis van détails. Hij was daarom voor bijzonderheden en voor gegevens zeer
van zijn geleerden en scherpzinnigen particulieren secretaris afLloyd George

hankelijk.

Dit was algemeen bekend; het
was zelfs een spreekwoordelijk
feit. Een paar jaar later wocuae
ik te Londen eens een tooneelvoor-

wat belachelijk
stelling bij. Een
aristocratisch jong mensch trad
op. „Wat zijt gij?" werd hem gevraagd. „Particulier secretaris van
den premier", was zijn antwoord.

..Dus glj regeert Engeland", was
de tegenopmerklng. Het publiek
gierde van pleizier.

Deze opvatting had vooral Philip
Kerr geschapen. Zijn macht was
Inderdaad groot. Toen de conferentie van Spa In den zomer van
1920 was vastgeloopen, ' wenschte
Simon, de Duitsche minister van
bultenlandsche zaken, een onderhoud met Lloyd George. Hij vond
verhet echter, als verslagene,
nederend, zelf dat onderhoud te
hij wenschte door den
vragen:
te
uitgenoodigd
Engelschman
worden. Een van zijn medewerkers,
die ik toevallig trof, vroeg mij of
ik dat niet kon bewerken. Ik vroeg
Philip Kerr, en die bepaalde, zonder zijn chef te vragen, een uur
voor het bezoek van den Duitscher.
Een offlcieele uitnoodiglng zou onmiddellijk volgen. In een zoo belangrijke aangelegenheid handelde
hij volmaakt zelfstandig. Wel vertelde hij mij later, dat hij wist dat
zijn chef op deze gelegenheid
wachtte. „Gij kwam voor ons als
een engel uit den hemel", zoo
zeide hij. Zijn optreden getuigde
echter van de actieve rol, die hij

hem zeer wel in het leven hadden
kunnen laten mislukken. Deze
jonge aristocraat was te briljant
om stabiel te zijn. Hij was een
aanvoerder van Jonge intellectueelen. Als zoodanig stichtte hij
het drlemaandsche tijdschrift 7he
Round Table. Het was zijn ronde
tafel, en hij was er de koning
Arthur van. Er was in dien kring
veel geestelijk avontuur, en groote
zwerftochten werden uit dien *ring
ondernomen. Zoo Philip Kerr. Ik
heb hem gekend: katholiek, chriitian scientist, spiritist. Men ziet,
zijn zwerftochten gingen op
ver
schijnbaar slechts voor hem
uiteenliggend gebied. Hij reisde
ook in den vleeze over heel de
wereld. Zijn belangstelling voor de
diepere en ook voor de groote dingen des levens en der menschheid
wa» doordringend, maar tevens
aristocratisch. Had hij de kleine bij Lloyd George speelde.
moeilijkheden des levens gekend,
hij ware een andere figuur geworGemakkelijk was zijn positie
den, ofschoon in carrière mlsscnlen
niet, bij de beweeglijkheid
echter
niet zoo heel verschillend.
des gemoeds van zijn chef, en bij
een politiek, die op een conflict
De Engelsche pers was discreet met de meerderheid moest uitloopen. Philip Kerr verliet Lloyd
Men heeft zich nu bij zijn dood George, voor diens einde als preheel weinig ln zijn vroeger leven mier gekomen was. Groote opluchverdiept. Misschien vond men dat ting bij vele Engelschen. Kerr was
beleefder, van meer piëteit getui- hun te intellectueel, te „sophistigend, tegenover een man, over cated" zouden de Amerikanen
wiens onmetelijke verdiensten voor zeggen. Zijn opvolger was een eenzijn vaderland in den alierlaatsten voudig man, „een gezond man",
tijd niemand meer ln twijfel was. zoo zeide men. Lloyd George echter
Ik geloof niet, dat Lord Lothian heeft het verlies terdege gemerkt.
zelf deze discretie zeer zou hebben
gewaardeerd. Zijn leven was zoo
Een onafhankelijk, eerlijk, opweinig overeenkomstig de opvat- recht, en vooral zoekend man is
tingen van den gemiddelden En- heengegaan, na een glorieus einde
gelschen aristocraat. Toch waren van zijn loopbaan. Droevig is het,
de dingen, die men hier nu, ln de dat hij de overwinning niet heeft
biografieën der dagbladen, met mogen aanschouwen, waartoe zijn
den mantel der liefde meende te werk in Amerika
zoo ontzaglijk
moeten bedekken, menigmaal e:n veel zal hebben bijgedragen.
deel van het kostbaarste in zijn
persoonlijkheid. Lord Lothian zelf
(Nadruk verboden).
zou zich allerminst daarover hebben geschaamd. Het tegendeel ls
waar.
—

—

Men heeft ook met geen woord
gesproken van zijn voorlaatste politieke periode, die hem een tijd
lang de vriendschap liet ontberen
van velen zijner oude kameraden.
Dat ls iets, dat men nu niet aan.
raakt; het wordt gekenmerkt door
een naam, die men nooit meer ln
Engeland in politiek verband hoort
noemen; Cliveden! Lothlan hoorde
tot de „Cliveden set", die zoo lang
en zoo ijverig en zoo slecht beraden de mogelijkheid van een vergelijk met de Duitschers heeft bepleit.
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gemeenschappelijke ervaring

gaan."

stond bitter tegenover elkaar.

van

het

terwijl het herstellen van de relaties
met andere naties moeilijk is. De mi-

leger,
nister eischte van het Japansche
dat het eenheid zou betrachten en

vastberadenheid zou versterken
een
teneinde het hoofd te biedenenaan
gereed
van
het
conflict
verlenging
te zijn onvoorziene omstandigheden
zijn

bultenlandsche
In de Ingewikkelde
situatie onder de oogen te zien."

Chineesche oorlogsbuit
Laohokow, 7 Maart (C.NA.).
De door de Chlneezen tijdens de gevechten ln Hupeh behaalde oorlogsbuit omvat ook een aantal Japansche
dat naar Loyang
oorlogsvliegtulgen,
zal
worden gezonden teneinde daar
lüst van
te worden tentoongesteld. De
dezen buit bevat meer dan 600 gespecificeerde posten, hetgeen de groote verscheldenheid der door de Japanners
verloren materieel aanduidt.

o» i»* «urn*

wMrurt nor •» lnl*ri«ur Mn tem «a u ™«n
fréscolinl
m«i. «Mti «wil» «twuOMn'
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van nieuwe leerlingen voor de

OPLEIDINGSSCHOOL v. VAKONDERWIJZERESSEN
H.B.S. ot eind Mulo

V
CYMA

Spreker werkte deze
gedachte
Polshorloges
waterdicht.
verder uit en besloot:- „B(j
alle
uiterlijk verschil is er
zooveel,
Kast van roestvrij staal.
landgenooten, dat ons
tezamen
houdt. Wij menschen komen
elkaar niet nader door uiterlijke dingen. Er zijn tijden geweest, dat wij
Telefoon 2894 Zuid
het beiden zoo goed hadden, ginds Simpang 8
en hier. Toch was er een afstand,
Het adres voor waterdichte Horloges.
die welhaast niet te overbruggen
scheen. Nu daarentegen, nu er zoo| Koopt uurwerken bij den vakman. |
veel uiterlijk verschil schijnt
60jö
,
te

3J.

toelatingseisch

en

LAGERE NIJVERHEIDSSCHOOL v. MEISJES
toelatingseisch 7e klas Lagere School

F. PFISTER

Kembodjastraat No. 18. Soerabala,

is vanaf UEDEN

GEOPEND.
Inlichtingen bij de Directrice.
RI. E. BIJLARD- Blewe, Telf. Z. 1260.

8010

-

-

ij

i

,

SOEKABAIA

O

KANTOOR

BATAVIA

1

Bt IHtI»JC•D U I t D t
Aeeot»n t n t
«

FEMARANO

I

H. 3. VOOREN

medan

•

(

t

ft

V'lü

*

*.

SPITFIKE

OIN HAAG

I

ROTTERDAM
AMSTERDAM

>V'

Jtjlt

[

Ganzenborden

curacao

•

~~~

~

0029

Machinefabriek „DE VULKAAN" C. V.
MACHINEWERK
GIETWERK IJZERCONSTRUCTIES
-

Ngagcl

-

Soerabaia

—

|H

fef

]yi«

aaf ft
BH

Ét™

Telf. Zuid 3GB

WH

•

369 •D. 27. |

|

|

H

[ray

UITGAVE en copyright „T\Jdbeel&"

TANDPASTA

zijn thans in de voornaamste toko's verkrijgbaar.
Opgeplakt minstens f 1.50 onopgeplakt minstens f 1.-
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De opbrengst is geheel voor het
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„Gangsters”

voorts, dat het beslult
lIU verklaarde
conflict nog ver verwijderd is,

DE INSCHRIJVING

Ontvangen:

hetwelk den natuurlijken glam van Uw tanden te voorschijn brengt. Dit beroemde wetenschappelijke bestanddeel in
Npudanl Tondpoito m Tondpotdar heeft een tweevoudige uitwerking—het verwijdert mei den leeliikec tenuaantlag en het doet
Uw tanden glanzen met een ongekende schittering.

Zijn bestrijders, die hem kenden,
wisten dat ook zeer wel. Maar men

ten.
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goederen, enz.
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DROGE KOELE fERMIETEXVRIJE LOODSEN
voor langdurige opslag van meubilair, passagiers,

BEVAT ALLEEN PEPSODENT IRIUM

de nazi's. Velen noemden hem zelf

/c

A

met

het moederland m er was gemeenschap van gedachten en van wenschen. Terwijl wij
rondtastten,
stond ons vooral de gedachte voer
den geest, dat geheel Europa, door
den wil van den vijand, thans 's avonds tastend zijn weg moet

Van alle Tandpastas en

een nazi. Dat was hij allerminst.

®

-
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H|

te herstellen,

De mailbrief via
Radio Oranje

Vn&acf, iut&luitewll

Jarenlang is hii een man der
verzoening geweest Hij bezocht
Berlijn, sprak, als ik mij wel herinner, met Hitier. Hij trachtte tn
Engeland begrip te wekken voor

Lothian hield reeksen

.Een groote Itallaansche koopvaarder", aldus het communiqué,
„dat bewapend was met vier
als
4.7-inch kanons en diens» deed
koopvaardijkaper, la door H.M.S.
..Leander" onder commandant
R.H. Bevan R.N., een kruiser van
het Nieuw-Zeelandsche eskader, te
pakken genomen. Dit Itallaansche
schip was de „Ramb I", een
vaartuig" van 3.6C7 tons met een
snelheid van 18V2 knoop, eigendom
van de Itallaansche regeering.
Toen
het door de ,Meander"
aangehouden werd, voerde het
schip een roode vlag. Gemaand
om te stoppen heesch de „Ramb I"
het Itallaansche dundoek en open.
de uit de kanons ln het vooronder
en op het achterdek het vuur. De
(Armstrong in „The Argus”, Melbourne).
..Leander" diende onmiddellijk van
repliek en vuurde 5 salvo's at.
voordat de „Ramb I" haar vlag
streek. De ..Leander" nam 11 offizijn, staat de vijand om den hoes cieren en 89 manschappen gevanvan de straat. Hier kan hij moeilijk gen; onder hen bevonden zich 5
Romen. Er ls veel uiterlijk
ver- gewonden.
scïiil. Maar wij zijn meer en Inniger verwant, want wij hebben geDe „Ramb I" brandde hevig en
leerd hoe wij elkander noodig heb- zonk na ongeveer 50 minuten. De
ben, en door de duisternis,
door ..Leander" leed schade, noch verhet wegvallen van het kunstlicht, liezen.
Gemeenschappelijkheid van beter leOren zien."
De kruiser meet 7.270 tons en telt
Spreker stond ook nog stil Dij <!e
Indië met Nederland
executies, die in Nederland zullen ender zijn bewapening 8 kanons
plaatsvinden.
van 6 inch, terwlil hii vliegtuigen
Naar Aneta meldt, zond ~Radio
ver- medevoert. D» oorlogsbodem werd
omroeper kondigde
De
Zondagnacht
Oranje"
ee.i volgens aan, dat minister v.d. Temin 1933 voltooid en door de Admigesproken
mailbrief van den oel a.s. Maandag voor de micro- raliteit aan de Nieuw-Zeelandsche
heer G.A. van Bovene uit, die o.m. foon komt.
leeeerin» In leen afgestaan.
zeide: „Toen hier onlangs verduisteringsproeven werden gehouden,
eenlge dagen achtereen, waren wij
alleen met onszelf. Wij dachten aan
TV Uiuri
Holland, hadden nu weer e?ns een
Chln. Voorstx. 46.48. TeL 1635 N. 4 UJnen. Spec. ingerichte

3

Een briljant man

alle

van

zoo
toestanden weer
zoover

'

Herinneringen

aan

Het lot

spoedig mogeiyis
d
dit toelacampagnes
de
(Domei). De stadia tijdens

Zuinigheid in Japan is noodig

lezingen

in Amerika. Zij zijn zeer nuttig
geweest, voor hem persoonlijk en
voor Engeland. Hij leerde toen de
stemming in de Vereenigde Staten
kennen. Men vertoonde toen reed*
weinig lust. iets ter verdediging
van de nazi's te hooren in de intellectueele kringen waarin hij
optrad. Ik herinner mij een verhaal
uit den bekenden kring van Foreign Affairs. Men had Lothian een
lunch aangeboden, en bij de koffie
nam men hem in een hoek, en
vroeg hem, wat zijn persoonlijk
oordeel was over zijn Berlijnsche
vrienden: „Gangsters", was zijn
antwoord, kort en krachtig!
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Door zyn lezingen had hij bij het
groote publiek -In Amerika, dat
toen nog zeer neutrallstlsch was
en het Dultsche gevaar zeer on- '
derschatte, den indruk
gemaakt
van een tegenstander van lederen i
strijd met Dultschland. Dat maakte hem sympathiek, en gaf zijn!
later, krachtig optreden zooveel te
meer gezag. Hij veranderde van
houding, toen
hij het hopelooze |
niet alleen maar ook het gevaar-!
lijke van ieder verder toegeven tegen de Duitschers had ingezien.

[

<

De Cllveden set bestond uit menschen, die van heel verschillende
overtuigingen uit met de Duitschers
vergelijk zochten. Bit somm.gen
was het oude sympathie voor fa •:
Duitschers. Dat waren de vrienden
die Von Ribbentrop aan zoo ver-1|; |
keerde indrukken over Engeland 1
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Be laatste iaren werd

UITGEBRACHT!

|
NINOTSCHKA
Humoristisch als THE AWFUL TRUTH

Romantisch als

|
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FAMILIE-BERICHTEN

-j| l

GEBOREN:

ELISABETH MARIA
dochter van den Heer en Mevrouw
J. A. VERMEY Nijhof
Darmo Ziekenhuis
-

4802

De Heer en Mevrouw
BURG Tibo
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van een Zoon
JAN.
Ziekenhuis Soekoen
-

<«oo
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ondervonden.
Soerabaia. 7 Maart 1941.
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groote als kleine golf.

tevoren vanaf
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Uitnodiging.

N.V.CARRARA
Marmer, en Beeldhouwer!)

MEVROUW RECTOR

:

GRAFTOMBEN, KRANSEN,
BEELDEN en VAZEN
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DENIS

Filiaal: MALANG

Telf. 545.

Gevestigd te Bandoen;:

Medisch- Paedagogische Inrichting
„DE TOEKOMST"

;

V||yl|j|j'

KAPITAALVORMING

,

canties afzonderlijke regeling.
Aanvragen en inlichtingen uitsluitend te richten aan den
Med.-Paed. Leider:/B. Palsma,
zenuwarts. Merdikalio 2 telf.
4797
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Vraagt onze tarieven.

Jéy.po±&cken
Alle gewenschte Inlichtingen worden gaarne verstrekt door den

Sbaia: Toendjoengan 14

Hoofdvertegenwoordiger voor Soerabaia
Si E, SCHABRACQ
Camphuijslaan 20
Tel. Z. 2575.

Privé-

ter

Hoofdvertegenwoordiger voor Malang
B. v. d. WERF
Smeroestraat 48
Tel. 872
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Club -lessen.

VERBETERING

LICHAAMSHOUDING

van

BEWEGING

en

OOGHEELKUNDIGE KLINIEK
OendaSn 19

Mej. G. Rooberg
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■BANDOENG.

Sotratala
Dr. A. DETUTMAN (Directeur) en Dr. 1. H. GO.
Neemt uitsluitend ooglijders op, zoowel klasse-patlenten
aLs min- en onvermogenden.
_

Oogartsen:

«Gediplomeerd MENSENDIECK leerares
g Billitonstraat 67
Telf. Zuid 3828.
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Polikliniek. (Voor onvermogenden) Ingang Trompstraat
dagelijks (behalve Zon. en feestdagen)
v.m. 7.10, n.m. 4i/2 —6.
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sollicitatiebrieven (voor-

loopig ongezegeld) met overlegging afschriften diploma's en

Malang: Drog. Sanltas

en

en door den

NTOBEIE

I\

van deze aanbieding
N.V. N. I. Schoenhandel Mij.

sche Courant).

Eerste tevens slotuitd. lijst.
1. 1100 Yaw Kok, Soerabaia
(conc. cred. 18,6 %).
Derde tevens slotuitd. lijst.
2. Ch. J. Timmer, Soerabaia
(conc. cred. 30%).

MEVR. GOUW'S KRUIDEN

LEVENSVERZEKERING.

—

STEUNT

diening

gebruik

fffff

GEZINSVERZORGING dMr

tot opname van
kinderen in gezinsverband voor
minstens 4 maanden.
Voor kortere periodes of va-

Geschiktheid om zelfop te treden en
te geven aan Inheemsch en lager personeel.
Tot bijzondere
aanbeveling
strekt kennis en ervaring van
wegen- en
waterbouwkunde,
alsmede van grondzaken. Instandig
leiding

getuigschriften, vergezeld van OPGEHEVEN wegens gebrek
een staat van dienst, vóór den aan baten ddo. a. l/3-'4l.
31sten Maart 1941.
4801
1. Pek Thay Oh, Kediri.
b. 5 Maart 1941.
2.
Vr. Soewarni, vroeger Ngan6233
Fabriek te Kallbata
djoek thans Djombang.
3. Njoo Hauw Lie, Modjokerto.
VRIJDAG, 14 MAART 1941
4. Tan Ing Soe, Djatiroto bij
Commissie-vendutie 1/d localen
van het Vendukt. MJS. Noach, 5. Loemadjang.
KOSTEN ZOO WEINIG EN GEVEN
Oei Pik Tjwie, Sitoebondo.
ZOOVEEL VOOIt UW GEZONDHEID. Kallasln 121, van meubilair.
4739
Verkrijgbaar tegen: Ouderdoms en Zenuwkwalen, Galsteen,
Leververgrooting, Malaria, Dikkedarmontsteking, Spruw, Aambeien, Dysentrie, Niersteen, Eiwit, Suikerziekte (met de nieuwste attesten).

door

SPAARKASDEEINAME.

Gelegenheid

NEDERLEGGING ter inzage ter
Griffie R.v.J. Soerabaia en ten
kantore der Weeskamer gedurende 4 weken ingaande op den
datum dezer advertentie (Java-

2e.

MEER dan

van

30%

-

Maakt

ƒ 530).

Vereischten: le. Het bezit van
een architecten diploma of
een daarmede gelijkgesteld

Soorten Schoenen

—

—

-

getuigschrift.

VERLAGING

met

EMBONG PLOSO 12
SOERABAIA
TELF. Z. 3821
van 10 t/m 12 Maart
van 9 12 u. v.m. en 6 8 u. n.m.
—

Telf. 2597 Z.
Soerabaia
Het beste en goedkoopste adrej
voor

1881.

30

bij

(ƒ 330.—

I

LIQUIDATIE VAN

Bezoekt de Expositie van
Damestoiletten, Kinderkleeding, enz.

Nedsrl. Indische

.

geschikt

De prijzen blijven als

i

4798

Soekoen 57

CHEF WERKPLAATS.

~~

PermanentvoorWavemachines

zoowel

'

Gemblongan 52

Gevraagd door machinefabriek:

Scheepmakerspark 27 (hoek Palmenlaan)
abaia
Telefoon Z. 2231.
wn ontvingen
Wij
uit Amerika de allernieuwste

lijk

Reiniersz-Boulevard 119.

•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 000000000000000000000000000
De fd. Burgemeester van de
N». 10
Stadsgemeente
Bandjermasin FAILLISSÜMENTEN
roept op sollicitanten naar de Raad van Justitie Soerabaia,
betrekking van
Cur. Weeskamer Soerabaia.
UITGESPROKEN op 8/3-'4l.
Kennis van Ijzerconstructie gewenscht. Brieven met referenties DIRECTEUR van GEMEENTEWERKEN
Th. P Janssen, handelstevens ROOIMEESTER
en verlangd
geëmployeerde Samarinda.
salaris te richten aan No. 4796 Bureau Soera(traktementsregeling
conform
R.C.: Mr. T.C. Lekkerkerker.
balasch Handelsblad
schaal 44 kolom VI) 8.8.L. 1938 Lid-C.: Mr. R. F.C.A Feddema.

Dameskapsalon „PERMANENTHUIS"

GETROUWD:
John HAALEBOS
en
Beatrice L. v. ZUYLEN,
die hierbij hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van
belangstelling, bij hun huwe-

oooocx

—wwU^wwwvaaaaaaaaaaAAXXX

;

C.O. Pantjoersari, Toeren
8 Maart 1941.

,

.

Javastraat No. 29
Soerabaia, 10 Maart 1941.

S.H. Maandag 1 10 Maart 1941.
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Colliers, Oorringen, Armbanden,
Ceintures, Corsages, Tassclien,
Pochettes, Turbans en Vischnetten.
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Gespen, Clips, Broches,
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Nouveauté s uit Hollywood

LINDETEVES-PIETER SCHOEIS
V E RFFABRIEKEN

TE
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ZIN. \.V.

BATAVIA

Zoete
DJEROEK MANIS & KEPROK,
DOEKOES & RAMBOETAN BATAVIA.
Verse en Gezouten Eieren
Aardappelen: Witte
Gele
&
Gezouten & Gerookte Tong
Bruine
Witte Boonen
Visjes,
Rode
Rijst: Zilvervlies (Vitamine)
Mie Telor
Banjoewangl.
Emp.
Blindjoe,
Rode <fe
Minte pit
Telefoon 446 Zuid
Heerlijke

:

&

Toko GAÏV

Genten* Kali 15

«oa7

Behalve Maatwerk ook CONFECTIE-PAKKEN verkrijgbaar
0.a.: OVERHEMDEN m. stijve boorden,
PIJAMA'S, netjes afgewerkt,
HEERENKAMER- en BADJASSEN ln ruime keuze

3

„KASUCA"
94
Telefoon

Toendjoengan

—
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Het Diamanten Poppetje

1155 Z.
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Terwijl Julie en haar vader zich haasten naar de uitgang van de grot,
spreekt Julie haar angst uit, niet op tijd terug te zijn, als zij eerst hulp op
de ranch moeten gaan halen en daarmee terug moeten komen.
„Het duurt bijna een halve dag vader
„Zeker niet." is het korte antwoord, „ik heb een ander plan
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EEN KOSTELIJK AMUSANT
VERHAAL OVER DE AVONTUREN EN HET LEVEN DER
..moderne engeltjes der
lucht",
de charmante
stewardess es der groote

passagiersvliegtui-

■

*

:

/g'

Boven gekomen, vraagt Salisbury zijn dochter alle droge
takken en
twijgen en droog gras te verzamelen zo vlug ze kan
en dat op te stapemaar gauw; meisje!"
fn.
Zwijgend rennen de twee mensen met angst
in het hart heen en
weer voor het verzamelen van brandbaar materiaal. Eindelijk
vindt
Salisbury dat hij voldoende voorraad heeft.
..Haal nu gauw een van de paardedekken." Julie rent al weg om
het
vevraaedp

te halen.

„HE STAYED FOR BREAKF&ST"
met

LORETTA YOUNG MELVYN DOUGL&S
Frlsch als IT HAPPEN 'D ONE

■;
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Vooraf o.a. het actueele

WERELDJOURNAAL.
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NIGHT

NINOTSCHKA
Humoristisch als THE AWFUL TRUTH

Romantisch als
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France quand

même

Voor de Vrije Fransche
strijdkrachten

publiek
Soerabaiasche
gewaardeerd. Zij

besteld

,

hooglijk

Is behalve een goed cabaretière een talentvol tooreelspeelster. In haar liedjes
werd zij zeer muzikaal begeleid
door mej. Alice Pohl, die ook in de
andere nummers opviel door haar
kunstzinnig pianospel. De „Vieilres
chansons Francaises" waren een
groot succes. Voorts werden twee
korte tooneelstukken opgevoerd:
~De tien geboden" van Jan van
Ees en een uit het Fransch vertaal„De gescheurde
de een-acter.
sluier", waarin het ongeluk van
jaloersche echtgenooten op verschillende wijzen werd belicht.
In het laatste stuk waren het
Bravo
vooral mevr. Nash-Brandon uitsteen de heer J. van Kroon die
kend spel te zien gaven. met een
De avond werd besloten
declamatie van het Wilhelmus door

werden

De met zooveel succes Ingezette
actie om de postspaarbank-rente
vrijwillig af te staan
ever 4940
voor de" aanschaffing van ambuStads- en
lance-auto's voor de

Landwachten heeft het centraai
comité in staat gesteld reeds 30
van dergelijke wagens in bestelling te geven.
Indien alles meeloopt zullen ds
geschenk
in de
spaarders hun
eerste helft van April kunnen

bewonderen. De oplevering der
wagens zal n.l. dan reeds plaats
proef-auto
hebben, terwijl een
naar verwachting nog in Maart
zal worden afgeleverd.
Ongetwijfeld zullen
vele inleggers der postspaarbank bij het
aanschouwen van deze onmisbare
en tevens humanitaire bijdrage
voor de Indische weerbaarheid

alsnOf? een machtigingsformulier
invullen, want er zlln nog veel
noodifr,
meer ambulance-auto's
wil het centraal comité in staat
zijn alle Stads- en Landwachten
caarmede uit rusten.
Tot en met Februari j.l. was er
door 18111 spaarders
rond

121.500.— bijeengebracht en wel
door 7518
10016
Inheemsche en 577 Chineeschs
inleggers en vreemde Oosterlingen.
ƒ.

Krido Jatmoko
Een welgeslaagde
voorstelling
Zaterdag j.l. heeft de

Javaansche kunstvereeniging „Krido Jatmoko" in den stadsschouwburg te
Batavia de aangekondigde wajang
wong-voorstelling gegeven ten bate van het algemeen Weerbaarheidsfonds en ander* fondsen.
Waarschijnlijk tengevolge van
den regen in den vooravond was
de zaal niet zoo goed bezet als verwacht mocht worden.
De uitvoering stond op een hoog
peil.
De

voorzitter

der

vereeniging

leidde de voorstelling ln met een
kort openingswoord.
Daarna werd een vertooning gegeven van een fragment uit het
wajang-verhaal Moestokoweni.
Vervolgens werd het hoofdnumopgevoerd,
mer van den avond
n.l. de lakon „Parta Krama",

voorstellende

Ardjoena's huwelijk.

De uitvoering duurde lot circa
middernacht.

Militaire mutaties

Nederlandsche Maagd, voorgesteld door mevr. J. Homan-Groos-loha.n. die ook nog de „Marseiliaise" voordroeg en ..Lente" van

Militaire Administratie.
Overgeplaatst van Koetaradja naar
Magelang, de onderluitenant der MiJan Prins en „Oh. tijd die komt" litaire Administratie J. Schell.
van Adama van Scheltema. Verder
Overgeplaatst van Magelang naar
was er nog een jongedame die ver- Koetaradja, de onderluitenant der
scheidene dansen uitvoerde.
Militaire Administratie D. SommeCharmant? „Filles de Norman- ling.
Genie.
die"
verkochten programma's,
Overgeplaatst van:
kaarten van generaal De Gaulle en
Soerabaja naar Bandoeng, de kapispeldjes van ..France quand même". De heer E. L. Ricard dankte tein der genie LA./ Punt; Tjimahi
allen die hun medewerking verleen- naar Meester-Cornelis. de onderlt. der
den tot het mogelijk maken van de genie D. van Dam; Bandoeng naar
uitvoering te Soerabaia. Zoo logeer- Palembang, de opz- le kl. der genie
den de medewerkers(-sters) kos- FJ. Rohder; Palembang naarD.J.Banvan
der genie
teloos in het Oranjehotel, terwijl doeng, de opz. le kl.naar
Meester-CorSoerabaja
Duren:
stede
benoofirma's
hier
ter
vele
adj. G- De Raadt.
digdheden voor de voorstelling le- nelis, de res. lelt.
Benoemd tot res. le Lt. adj. de res.
gezelwenschen
het
Wij
verden.
schap op zijn verdere tournée alle le Lt. der Infanterie Af. Gerrits te
Soerabaja.
mogelijke succes toe.

Mutaties
Dept. v. Financiën.
Benoemd tot schatkistambtenaar 2e
2e klasse bij de Generale-Thesaurie
van het Departement van Financien,
J.R. Hingert thans schatkistambtenaar 3e klasse aldaar.
Benoemd tot hoofdcommies bij het
Hoofdkantoor van den Pandhulsdienst
J. Gootjes en J. H. C. Boland, thans
commies-redacteur aldaar.
Benoemd tot schatkistambtenaar 2e
klasse en bh) ft belast met het beheer
van de thans door hen beheerde kas
de schatkistambtenaren 3e klasse C.
B. W. Manusiwa en O. Pellaupessy,
algemeene ontvangers van 's Landskas
respectievelijk te Medan en Makasser.
Met gelijktijdige ontheffing van zijn
terbeschikkingstelling van de provincie
ls wegens volbrachten
West-Java,
diensttijd met ingang van 30 April
1941 eervol en met recht op pensioen
's lands dienst ontslagen, A. G. Lez?beheerder Iste klasse bij de opium- en
zuotregie, ter beschikking gesteld van
genoemde provincie en thans werkzaamgesteld bij het provinciaal zoutbedryr te Batavia.
staatsdienst).

Overgeplaatst, van Batavia naar Serang, ir. L. P. van der Meulen.
Overgeplaatst van Serang naar Batavia, ir. P. Westbroek.

Goede oogst
Dank
uitstekendvoctbalweer
zij
Interstedelijk voetbal.
kon het geheele voor dit weckend gewy krijgen nu twee Zondagen achprojecteerd'? programma worden afgewerkt en de 14 ontmoetingen leverden tereen interstedelijke wedstrijden te
savoureeren. Zondag a.s- siaat een
de volgende uitslagen op:
Hwa Nan-wedstryd op het programma, n.l. tusschen Tiong Hwa en het
Iloofdklasse.
„Union", een vooro—o Semarangsche
Ajax
Mena Moeria
wedstrijd van de Chineesche stedenwedstrüden, en aangezien deze SemaEersteklasse.
rangsche vereeniging den laatsten tijd
3—4 weer in opkomst is, zal het voor Tiong
R.K.S,
Zeemacht
5—4 Hwa oppassen zijn om niet op eigen
Happy
S.E.L O.
M.K.G.
5—2 terrein te stranden. In elk geval zal
M.L.D.
het daar aan de Cannalaan zeker aan
spanning niet ontbreken.
Reserve Hoofdklasse.
4—o
P.S.H.W.
Tiong Hwa n
Zondag, 23 dezer, komt het MaT.H.O.R. II
Gie Hoo II
4—5 langsch bondselftal op bezoek, als gast
van Ajax, dat haar nieuwe terrein
Derdcklasse.
feestelijk gaat inwijden.
Zaterdag
T.H.O.R. 111
1-5 heeft een wedstrijd plaats tusschen
Tiong Hwa 111
een land- en een zeemacht-elftal,
voorafgegaan door hst officieele geVierdcklasse.
deelte en den dag daarna de interstedelijke ontmoeting tusschen SoeraZeemacht II
H.C.T.N H. II
7—2 baja en Malang, een klassieke wedI—2 strijd, welke reeds lang niet hier ter
Ajax 111
Happy II
stede gespeeld is geworden. De M-V.U.
maakt, sedert het optreden van het
Vyfdeklasse.
nieuwe bestuur, weer een rustige, dus
o—2 opgaande periode door, hetgeen altijd
H.B.S. IV
Tiong Hwa V
3—3 ook het spelgehalte ten goede komt.
P.S.H.W, II
M.L.D. II
R.K.S. II
I—3 De ontmoeting tusschen beide bonden
M.K.G. II
kan dus inderdaad met zeer veel belangstelling tegemoet worden gezien,
Zevendcklasse.
wy
komen op nadere byzonderheden
2—l
M.L.D. 111
S.E.L.O. 111
Mena
t.z.t. nog wel terug.
Tiong Hwa VIII
T.H.O.R. V
B—o
Moeria 111
5
Excelsior 111
6
De standen
T.H.O.R. 111
7
Overzicht.
der onderscheidene afdeelingen van
Vierdeklasse.
den S.V.B. hebben thans het volgend
De eenige hoofdklassewedstrijd leopgemerkt,
worde
d&t
aspsct,
8
waarbij
Ajax 111
verde niet bepaald hoogeschoolvoetbai
7
en vooral viel op het volslagen gebrek de door H.K.T.H. in de eersteklasse S.E.L.O. II
8
Zeemacht II
aan schotvaardigheid aan beide zij- gespeelde wedstrijden werden geanden. Kansen zijn er genoeg geweest nuleerd, omreden deze vereeniging Tiong Hwa IV 6
8
Annasher II
om te scoren, voor Mena Moeria nog voor ruim een jaar werd geschorst.
Hoofdklasse,
8
II
Happy
Ajax,
iets
meerdere
mate
dan
voor
in
H.C.T.N.H. II
9
doch er is geen gebruik van gemaakt
Gp- Gw. Gel. Vrl. Ptn.
en bepaald mooie schoten konden feitelijk niet worden genoteerd. Beide
Vyfdeklasse.
8
6
0
2
14
aanvalslinies zochten teveel hun heil HBS.
8
2
1
12
Excelsior
5
7
in kort, veel tekort spel, zij wilden Tiong Hwa
8
5
0
3
30 R.K.S. II
II
4
a.h.w. den bal in het doel dragen, docli
11.LD.
9
3
8
Mena Moeria
2
4
6
IV
de praktijk heeft al meer uitgewezen, Ajax
BS.
H
15
7
9
3
Tiong Hwa V
dat een achterhoede, die een weinig op
5
6
2
2
9
5
4
haar guivive is, met dergelijk spel geen Gie Hoo
S.H.W. II
P
6
7
1
1 MJC.G. II
0
4
moeite heeft. En als kijkspel heeft een T.H.O.R.
by voortduring kort gehouden wedEcrsteklassc.
Zesdeklassc.
strijdspel al heel weinig attractie. Intusschen hebben beide tegenstanders
15
8
0
7
1
Tiong Hwa VI 6
Annasher
er een kostbaar puntje bij gekregen.
1
2
9
6
13 Ajax IV
7
Zeemacht
2
8
10 Happy 111
4
2
R.KS.
6
1
fl
8
3
In et eersteklasse verrichtte R.KS. M-L.D.
4
4
T.H.O.R. IV
3
8
uitstekend werk door Zeemacht op el- S.E.L.O.
0
7
4
R.KS. 111
7
6
gen terrein met den oneven goal te M.K.G.
5
3
0
8
5
15
2
slaan, waardoor de R.K.S.-ers thans Happy
8
Zevendeklasse.
0
0
10
0
fraai de derde piaats op de ranglijst H.C.TN.H.
10
R.KS. IV
9
innemen. Lang niet gek. Voor Zeemacht
Tiong
beteekent deze nederlaag hoogst waarReserve Hoofdklasse.
5
Hwa VIII
schijnlijk een verspeling van de kamTiong Hwa VII 4
pioenskans.. De kansen van Annasher Mena
15 S.E.L.O. 111
1
1
Moeria II
9
7
3
op een blijvende bezetting van de
10 THOR. V
1
5
0
6
6
II
eerste plaats zijn er niet onaanzien- H.B.S. Hwa
0
10 M.LD. 111
6
5
1
3
II
Tiong
kan
niet
ln
gestegen.
Happy
door
lijk
0
6
8
3
5
vorm komen den laatsten tijd, daar- T.H.0.8- II
13
5
6
2
PS.H.W.
Vctcranenklasse.
entegen weert M.LD. zich uitmun2
6
10
7
Excelsior II
tend in de eersteklasse en de marine2
7
8
10
7
Ajax
luchtvaarders zullen wel de hoogste Gie Hoo II
T.H.O.R.
7
plaats innemen straks aan het eind
6
MID.
Dcrdeklasse.
van de voormalige tweedeklassers, het6
Tiong
Hwa
beteegeen in dit overgangsseizoen
7
0
Happy
5
0
10
5
tweedeklasse- H.B.S. 111
kent, dat ML.D. het
5
8 Mena Moeria
4
1
0
Tiong Hwa 111 5
kampioenschap zal binnenhalen.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dept. van V. en W.

Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekking van adjunct-boekhouder bij het havenwezen, H. A. Lijbaart.
particulier te Bandoeng.
Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekking van bedrijfsambtenaar
bij de havenbedrijven, A. J. van Hul.
sentop en A. F. Lijsse, beiden thans
op daggeld werkzaam bij de haven Tg..
Priok.

Benoemd tot inspecteur bü den post-,
telegraaf, en telefoondienst W. J. A.
Janssen, beiden
Fermin en G. W.

thans tijdelijk belast met de waarne.
mlng dier betrekking.
Werkzaamgesteld als wd". onderopwaterstaat op
zichtcr bij 's lands
maandgeld, Raden £c-"--'o Atmodi.
broto, thans projectant bij de Kroja.
werken te Poerwokerto, met bepaling,
dat hy wordt toegevoegd aan den gouverneur van Sumatra.
Benoemd tot bedryfsambtenaar Iste
post., telegraaf, en
klasse bij den
thans
telefoondienst, M. Westplat,
tijdelijk belast met de waarneming
dier betrekking.
Werkzaamgesteld als wd. onderopzichter bU 's lands
waterstaat op
Soejatno, thans
maandgeld, Raden
werkbaas bi] de Krojawerken te Kro.
Ja, met bepaling, dat hij toegevoegd
wordt aan den gouverneur van Suma.
tra.

Met Ingang van ultimo Maart 1941
ter beschikking gesteld van de pro-

vincie West.Java, de opzichter bij 's
lands waterstaat, P. M. Verleye, thans
Dept. van Binnenl. Bestuur.
toegevoegd aan den gouverneur van
de Groote Oost.
Ontslagen, gerekend van 13 FebruMet ingang van ultimo Maart 1941,
ari 1941, wegens lichamelijke ongemet
eervolle ontheffing
gelijktijdige
schiktheid eervol en met recht op pen.
van
Eioen uit 's lands dienst, de inspecteur van zijn terbeschikkingstelling
toegevoegd aan den gou.
zelfbesturen,
klasse
de
van politie Iste
bij
stadspode Groote Oost de oplitie te BanöDeng met inbegrip van verneur van
's lands waterstaat Ch.
zichter
bij
C.
Koch.
Tjlmahi, K.
Möller.

—

•

—

—

Belast met'de waarneming van de
betrekking van adjunct-infpecteur van
financiën te Kediri, mr. R. Soetikno
Slamet, thans maandgelder bü het kan.
toor van de inspectie van financiën
aldaar.
Belast met de waarneming van de
betrekking van adjunct-inspecteur van
financiën te Semarang, mr. D. Coutinho, thans maandgelder bij het kan.
toor van de inspectie van financiën
aldaar.
Belast met de waarneming van de
betrekking van adjunct-inspecteur van
financiën te Magelang, mr. G. Rookhuizen en mr. R. H. J. Legger, beiden
thans maandgelders by het kantoor van de Inspectie van financiën
aldaa~.
Belast met de waarneming van de
betrekking v?n adjunct-inspecteur van
financiën te Medan. mr. W. J. Ph. van
Waning, thans maandgelder bU het kantoor van de inspectie van financiën
aldaar.
Ce
Belast, met de waarneming van
betrekking van adjunct-inspecteur van
financiën te Bondowoso. mr. Th. A.
Charis. thaiu maandgelder by het kan.
toor van de inspectie van financiën
aldaar.
Ontheven op verzoek met ingang van
ultimo Februari 1941 eervol van de
waarneming van zijn betrekking Mr.
H. M. C. Mendel, wd. adjunct.inspec.
tour van financiën te Soerabaja.
Benoemd tot Iste klerk (nieuw) bij
het inspectiekantoor van financiën te:
Batavia, de klerk G. A. Haagsma.
Pekalongan, de klerk I. Ktoet Merta.
Semarang, de lste klerke (ou3) mej.
M. L. Camphuis.
Soerabaia, de lste klerken (oud)
Soetono voornoemd wordt voorloo- L. H. A. Platt en Soekardi.
Kediri. de lste klerk (oud)
Tan
plg te Sanana geplaatst; met ingang
van ultimo April 1941, ter beschikking Thay San.
Medan, de klerk Achmad Marzoekl
gesteld van het regentschap Magelang,
met opdracht om zijn nieuwe bestem- Nasoetion.
ming te volgen na overgave van den
Dienst der L. U.
A.
dienst aan zijn opvolger.
Wegens vertrek met ingang van 1
van Cheribon naar
Overgeplaatst
Januari 1941 eervol ontheven van de
waarneming van den dienst der volksverificateur,. W.F. de
Belawan als
gezondheid op het eiland Billiton, H. Wolf,
gediplomeerd douanekommies
le klasse (boekhouder).
Leeuwenburg.
Met ingang van denzelfden datum
Overgeplaatst van Belawan naar
belast met de waarneming van den Pamangkat. J. J. de Saire, gediplodienst der volksgezondheid in het meerd couanekommies (verificateur).
Overgeplaatst van Pamangkat naar
ressort West-Billiton. H. P. Kramer,
chef-geneesheer bij den gemeenschapCheribon als boekhouder, V. E. Lugten.
pelijke mijnbouw maatschappij Billi- gediplomeerd douanekommies (verificateur).
ton te Tandjong Pandan.
Tijdelijk belast met de waarneming
van de betrekkin? van klerk bij het
Dept. van Verkeer en Waterstaat.
kantoor van den beheerder der tabaksTijdelijk belast met de waarneming accijnsze;els te Batavia Raden Rach.
der betrekking van hoofdcommies bij mat Soepomo. schrijver op maandlxm
het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst bij het.hoofdkantoor van den dienst
te Bandoeng. L. K. Schüter, thans eer belastingen.
tw. commies-redacteur by genoemScn
dienst.
Dept. van Binnenl. Bestuur.
der volksgezondheid, A. H. Maengkom,
met opdracht om zijn nieuwe bestemming te volgen op of omstreeks den
20sten Maart 1941.
Met ingang van ultimo Juli 1941,
op verzoek eervol uit 's lands dienst
ontslagen en hem ter erlanging van
oensioen te verwijzen naar den directeur van financiën, Roesli, Iste commies titulair bij het kantoor van den
inspecteur van den dienst der volksgezondheid te Bandjermasin.
Gerekend van 26 Februari 1941, onder nader te bepalen qualificatie uit
zijn betrekking ontslagen, Mas Soemarto Hardjokoesoemo, derde commies
bi) het instituut voor volksvoeding van
den dienst der volksgezondheid te Batavia.
ultimo Februari
Met ingang van
1941, buiten werking gesteld de geregelde terbeschikkingstelling van den
gouvernements Indisch arts bij den
dienst der volksgezondheid, A. L. Tendean van de provincie West-Java reet
standplaats Tasikmalaja.
ultimo Fehruarl
Met ingang van
1941, A. L. Tendean voornoemd, ter
beschikking gesteld van het bestuur
der stichting centrale vereenlging tot
bestrijding der tuberculose in Nederlandsch-lndië, om te werden werkzaam
gesteld bij het sanatorium voor longlijders te Tjisaroea.
Met ingang van ultimo Maart 1941,
buiten werking gesteld de geregelde
terbeschikkingstelling van de tijd. wd.
gouvernements Indisch arts bij den
dienst der volksgezondheid, Soetono,
van de zelfbesturende landschappen
Ternata, Tidore en Batjan met standplaats Sana na.

&

Dienst van het Boschwezen.

Opium- en Zoutregie.

Op verzoek, gerekend van 28 FebruOvergeplaatst van Medan naar Soelichamelijke onge- rabaja de inspecteur 2de klasse, J. P.
ari 1941, wegens
schiktheid, eervol en met recht op A. Koopman s, en van Soerabaja
pensioen uit 's lands dienst ontslagen naar Medan de inspecteur 2de klasse
de mantri boschpoi.tie R. Hasanoed- A. J. Stammeshaus.
óln.

D.V.G.

De

herbenoemde

De verstooltene

—

—

de

Provincie West-Java (Water-

De S.V.B.-competities

Dertig ambulance-auto's

De groeiende legers van generaal Da Gaulle, geboren uit den
geest van vertrouwen in een nieuwe
toekomst hebben over de geheele
wereld de eer van Frankrijk onder
de moeilijkste omstandigheden en
in de donkerste uren van haar glorierijk bestaan, weten te redden en
hoog te houden. Over de geheele wereld ook werden, nadat de geest
van neerslachtigheid in de eerste
weken volgend op de capitulatie
had plaats gemaakt voor een volstrekt vertrouwen in de zaak waarvoor wij strijden en in de overwinning, comité's opgericht voor steun
aan de dappere Vrije Fransche soldaten die aan onze zijde den strijd
tegen den algemeenen vijand voortzetten, die samen met onze bondgenootan de zege in Afrika bevechten en de lucht zuiveren van
de Nazi-pestilentie.
is
„La France quand meme
Vrije
van
Frande
de strijdkreet
schen in Nëderlandsch-Indiè.
Zaterdagavond heeft voor een
vrijwel uitverkocht huis een aantal
Bandoengsche
amateurs onder
van
auspiciën
France Libre een
voorstelling in den Kunstkring gepeven ten bate van de Vrije Fransche strijdkrachten over de geheele wereld. Deze voorstelling is een
groot succes geworden, zooals trouwens de president van „France
quand-même", de heer E.L. Ricard
met vreugde aan het einde van
den avond kon constateeren.
De uitvoering werd gedragen
door mevr. A. Nash-Brandon Bravo,
wier uitstekende leiding en charmante voordrachtkunst door het
„

Voetbal te Soerabaia

Voor de Stads= en
Landwachten

Maandag. Jo_Maartl94l

4 SJT.

houtvester Ir. J. W.
Belast met de waarneming van de
Roeloffs is werkzaamgesteld op het
hoofdkantoor van den dienst van het betrekkin? van 2de commies bij het
boschwezen.
hoofdkantoor
van den dienst der
volksgezondheid, mej. R. C. Muller,
De tijd. wnd. adspirant-boschopzlchthans expediteur by het hoofdkantoor
ter
R. Samiroen Wirjosoedigao, ls
den dienst der volksgezondheid.
bevorderd tot tijd. wnd. boschopzich- van
Benoemd tot hoofdgouvemements
ter.
Indisch arts by den dienst der volksMochtar, thans
gezondheid. Raden
Pandhuisdienst.
wd. hoofdgouvemements Indisch arts
Overgeplaatst van het landspandhuis by den dienst der volksgezondheid:
dat hy aangewezen
te Bandoeng naar dat te Garoet, de met bepaling,
als
hoofd
van
de afdeeling mebiyrt
adjunct-hoofdbeheerder by de
tw.
Departement van Justitie.
van het
disch-hygiënische
propaganda
Schilling.
landipandhul7*-i, F
den dienst der volksTijdelijk te belaften met de waarGedetacheerd
naar
Bajonghong hoofdkantoor van
(Priangan) en tijdelijk belast met de gezondheid.
neming der betrekking van administrawaarneming van het beheer van de
Benoemd ln vasten dienst van den teur 2de klasse by de bijzondere strafleenbank aldaar, de wd. onderbeheer- lande tot opzichter bii den sanitairen gevangenis te Meester-Cornelis, J. G.
der wij het landspandhuis te Garoet, havendienst van den dienst der volks- A. Smulders, opziener bii de strafgeMas Amintapradja.
gezondheid, A. W. J. Kaffer, thans vangenis ..Scekamiskin te Bandoeng.
tyd. wd. opzichter by den sanitairen
Dienst der Belastingen.
Met Ingang van den dag van ver- havendienst van den dienst der volkstrek, gedetacheerd naar het Hoofd- gezondheid; met bepaling, jdat hy ter
Belast met de waarneming van de
kantoor van den Pandhuisdienst, de beschikking biyft gesteld, van den hatw.
adjunct-controleur te Bandoeng venarts te Tandjong-Priok, om volgens betrekking van adjunct-controleur voor
J. Brodehl.
diens aanwyzingen aldaar te worden de belastingen en voorloopig geplaatst
belast met werkzaamheden ln het be- te Batavia: Tan Kee Hlan, Raden Soe.
Met Ingang van den dag van ver- lang van den sanitairen havendienst. Piharto, L. A. Wernink, J. A. van Veen.
trek, gedetacheerd naar het HoofdMet Ingang «in
Maart 1941, F. Faubel, M. A. Loemban Tobing, J. J.
kantoor van den Pandhuisdienst, de overgeplaatst van ultimo
gouvernements van Hek. E. J. A. Wilton van Reede.
de
dd. adjunct-controleur te Banioeng
centrale burgerlijke ziekenlnrichting te Mas Goenadi. G. Anderson, P. L. 11.
Th. J. H. Meijer.
Batavia naar de gelijksoortige Inrich- Berhitoe, W. L. de Leeuw en H. Graating te Soerabaja, de tyd. wd. ver. man, allen thans adspirant.controleur
Overgeplaatst van Malang naar het pleegster Iste klasse
bii de algemeene voor de belastingen bij het inspectie,
Hoofdkantoor van den Pandhuisdienst ziekenverpleging van den dienst der kantoor van financiën te Batavia.
de dd. adjunct-controleur R. Berretty. volksgezondheid, mej. a. J. E. BeiltBelast met de waarneming van de
man.
betrekking van adjunct-inspecteur van
Overgeplaatst van Buitenzorg naar
Over-et>laatst van de gouvernement» financiën te Bandoeng. mr. H. C. Ferhet Hoofdkantoor van den Pandhuis- centrale burgeriyke ziekeninrichting te «uson. thans maand celder by het kandienst, de adspirant-controleur J. Del- Soerabaja naar Koeta Tiané de gou- toor van de Inspectie van financiën
maar.
vemements Indisch arts by den dienst aldaar.
-

'

Benoemd tot assistent-resident Mr.
H. J. van der Veen. thans wd. Inspecteur bii den Dienst der Landelijke
inkomsten, met den rang en titel van
assistent-resident, met bepaling, dat
hit w:>rdt geplaatst ln de provincie
Midden-Java.
Ontslagen, op verzoek met Ingang
van 27 April 1941, wegens volbrachten
diensttijd eervol en met recht op pensioen uit 'sLands dienst, de hoofdinspecteur van politie bij de stadspolitie te Scerabea, F. H. Nlx.
Dept. van Econ. Zaken.
Benoemd in vasten dienst van den
Lande tot vakkundig ambtenaar bii
het
Bureau
voor handelspolitiek,
scheepvaartaancelegenheden en algemeene zaken van het Kantoor voor
den Handel Jhr. Th. Röell, thans
tijdelijk waarnemend vakkundig ambtenaar bij genoemd bureau.
Benoemd in vasten dienst van den
Lande tot leeraar 2de klasse bil de
Middelbare Landbouwschool te Buitenzorg Ir. D. Slijboom. thans tijdelijk
belast met de waarneming van die
betrekking.
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Op verzoek eervol en met aanspraak
pensioen uit 's lands
op evenredig
dienst ontslagen, Erie, beambte buiten
laatstelijk assiswerkelyken dienst,
tent-mantü tü het zoölogisch museum
en labcrr..
Benoemd tot mycoloog 2de klasse
bij de mycologische onderafdeeling
van het Instituut voor Plantenziekten
van het Algemeen Proefstation voor
den Landbouw, Dr. J. Reitsma, thans
technisch
natuurwetenschappelijk
ambtenaar bij den Dienst der Volksgezondheid.

S. S.

Tijdelijk werkzaamgesteld als klerk
op maandgeld en geplaatst bij de Exploitatie der Oosterlijnen te Soerabaja G. R. de Waal Malefyt.
Exploitatie
Overgeplaatst van de
der Oosterlijnen (Ejcploitatiekantoor
Soerabajakotta) naar die der Wester(Inspectiekantoor 111 Banlijnen
doeng) de le klerk Roeslan.
Overgeplaatst van Bandoeng naar
onderopzichters 3e
de
Padalarang
klasse Kario en Soengkono.
Benoemd tot registratuurklerk le
klasse de registratuurklerk, mej. H.
B. van der Wijst.
Tydelyk belast met de waarneming
der betrekking van registratuurklerk
op
resp. klerk, de reslstratuurklerk
en de
maandgeld P. J. Klaarwater
klerk op maandgeld J. E. Manuel.
op
Ontslagen uit zijn betrekking
naar een
verzoek wegens overgang
anderen tak van 's Lands dienst gerekend van ultimo Januari 1941 de
contróle-klerk le klasse Th. C. W.
Zehl.
Benoemd
tot 3e commies de adjunct-commies Soekirman.
Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekking van adjunct-commies
de le klerk Liem Kiem Jan.
Overgeplaatst van de Exploitatie der
Westerlijnen (Tjibatoe) naar die der
in
Staatsspoorwegen
Zuid-Sumatra
(bureau van den Eerstaanwezend Ingenieur van Tractie te Palembang) de
opzichter-machinist, J. Th. G. Pas-

toors-

Exploitatie
Overgeplaatst van de
der Oosterlijnen (Sidotopo) naar het
Hoofdkantoor (bureau van het Hoofd
van Tractie, Materieel en Werkplaatsen) te Bandoeng de hoofdopzichter.
H. C. Sandkuhl.
het HoofdkanOvergeplaatst van
toor te Bandoeng naar de Exploitatie
der Staatsspoorwegen In Zuld-Suma-

tra (Exploitatiekantoor

Palembang)

de ingenieur, Ir. J. G. Boerma.
•
Exploitatie
Overgeplaatst van de
der Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra (Palembang) naar het Dienstonderdeel Tractie, Materieel en Werkplaatsen (Werkplaats Manggarai) rte
Ingenieur, ir. E. Krythe.
Overgeplaatst van het Dienstonderdeel Tractie. Materieel en Werkplaatsen (Werkplaats Manggarai) naar de
Exploitatie der Oosterlijnen (Exploltatiekantoor Soerabajakotta) de Ingenieur. Ir. J. Wildschut.
Tijdelijke belast met de waarneming
der betrekking van machinist, de leerling machinist, S. H. Kwek.
Overgeplaatst
van de Exploitatie
der Westerlijnen (Exploitatiekantoor
Batavia-Benedenstad) naar het Hoofdkantoor (Afdeeling Handelszaken
Statistiek)
te Bandoeng de hoofdschrijvers Martosastro en Argawidjaja.
Overgeplaatst van de Exploitatie der
OösterlUnen (Exploitatiekantoor Soerabajakotta) naar die der Westerlijnen
(Exploitatiekantoor Batavia-Benedenstad) de le commies Achmad en omgekeerd de 3e commies mevr, A, J.
Orth.
Overgeplaatst van de Exploitatie der
Staatsspoorwegen
in ZiUd-Sumatra
(Exploitatiekantoor Palembang) naar
het Dienstonderdeel Tractie. Materieel
en Werkplaatsen (Werkplaats Lahat)
de opzichter 2e klasse A. A. Lammerding.
—

1
4
8
9
10
11
12
•13
14

om een voorbeeld te noemen

(ark,

Cechisch auteur (overleden)
lid van het gezin
soort glazuur

soort muziekstuk

titel
Germaansche godin
lengtemaat 1
stad op Sumatra k
16 een barst •
18 stuk grasgrond
19 amusemenfsoord bü Venetië
21 meisjesnaam
22 voor iets boeten
25 voegwooitf
26 plaats in N.-Holland
29 vertrek
30 groat denker
32 Bübelich vaartuig
34 soort visch
35 als 'tu belielt
37 met overleg en verstand
41 badplaats in België
43 een tweeklank
44 kwijt raken
46 stad in Centraal Europa
49 deel van servies
51 beroemd stuk van Ravel
52 treurig
53 politieke party
54 spil
55 •winst
56 rivier in Frankrijk
59 plaats
60 bergruimte
61 behoefte hebben aan lafenis
62 een titel
VERTICAALS
~

2 gemaskerd
3 speciaal soort soldaten
4 inrichting voor zieken
5 van iemand uitgaande sfeer
6 bepaalde Oosterling
7 wapen van insecten
8 bekende stad in Oost-Azië
15 jongensnaam (verkort)
17 bolgewas
18 schuimende vloeistof
20 entvangst

23
24
)27
28
30
31
33
34
36
33
39
40
42
44
45
48
50
56
57
58

Instrument om den
gegadigde
een dier
zie 62 horizontaal

tijd te mete

een vogel

indien

knorrig

naar

verslag (politie)

titel op technisch gebied
twee opeenvolgende letters
iemand die lets schoonmaakt
een snelle daling

ontkenning

een bloedvat

geestelijk lied
zoo (Eng.)
vervoeging van zijn
zie 39 verticaal
de inzenders van de goede
Voor
oplossing, uitsluitend voor betalende
abonnó's, wordt bij loting een prijs
van ƒ 10— beschikbaar gesteld.
Inzending op briefkaart met vermelding „kruiswoordraadsel" voor Woensdag 19 Maart.
Oplossing raadsel 22 Februari.

De prijs van dit raadsel viel ter
deel aan den heer H. H. Zwaan, Ma-

lang.

Overgeplaatst van de Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra (Palembang)
naar die der Staatsspoorwegen
ter
Sumatra's West-Kust (Padang) de
ingenieur 2e klasse Ir. J. F. Bisch en
van de Exploitatie der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (Padang) naar het Hoofdkantoor fbureau
van het Hoofd van Weg en Werken)
te
Bandoeng de Ingenieur Ir. A. P.
Mioulet.

Geplaatst by het Dienstonderdeel
Verkeersen Handelszaken op het
Hoofdkantoor de adjunct-inspecteur op
maandgeld. Drs. Llem Kong Liat.
Benoemd tot stationsklerk le klasse
de stationsklerken, B. L. Scholtz, H.
Ch. Pletersz, A.U. Eschweller, D. L.
J. Guldenaar. A. Devos, P.G. Th. O.
Wilten, J. Th. B. Kopetzky, H. Mac
Mootry, K.R. Pfeiffer, G. A. L. Belsser, D. Zange, H.M. Coenraad, Danoe,
A. E. Hillebrandt en Ra'oef gelar SoeOvergeplaatst van de Exploitatie der tan Malano.
Staatsspoorwegen:
ln Zuid-Sumatra
Dept. v. Justitle.
(Exploitatiekantoor Palembang) naar
die
der
Oosteriijnen (Exploitntie
Gerekend van ultimo Februari 1941
Soerabajakotta) de 3e commirs Banovereenkomstig zijn wensch eervol te
darkoem en omgekeerd de adjunct- ontheffen van de tijdelijke waarnecommies Soeratkiclarisman.
ming der betrekking van klerk
bij
het Hoofdkantoor van het GevangenisOvergeplaatst van de Exploitatie der wezen (Dept. v. Justitie), P.C. Jansen.
Staatsspoorwegen
in Zuld-Sumatra Wegens eigendunkelijke dienststaklng
(Exploitatiekantoor Palcmbanjj naar te ontheffen van de waarneming dor
het
Hoofdkantoor te Bandoeng de betrekking van opziener bij de Strafadjunct-Commies Sr/;wardi Martosrgevangenis
„TJipinang" te Meesterdono en omgekeerd de Je klerk It. M. Cornells, A. Groen.
Pratisto.
Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekking van opziener bi)
ue
Tijdelijk werkzaamgesteld als klerk Strafgevangenis „Tjiplnang" te
op daggeld, mej. H.O. Mac Gillavry. ter-Oomelis, W.P.J. Rudolph. MeesttjaeTijdelijk werkzaamgesteld als leer- lük
mantri bU de Strafgevangenis
ling opzichter en geplaatst bi)
het aldaar.
dienstonderdeel Constructie en BrugTydeiyk belast met de waamemlns
gen W. A. Bury en Abloso.
der betrekking van opziener bij
Huls van Bewaring „Struyswjjk» het
te
Benoemd
tot treincontroleur de Batavia-Centrum.
W.Ph. Scheuer.
conducteur C.Ch. Ooppiëns.
volontair by het Hoofdkantoor
van
Tüdelük werkzaamgesteld als leer- het Gevangeniswezen.
lingen stationsklerk en geplaatst by
de Explotatie der Westerlijnen (inspecMARINE MUTATIES.
n emd tot tcchnis ch
tie lil) te Bandoeng, J. L. van Zuylen,
ambtenaar
P. de Mey
by
van Geinen en O.L. (vliegtuigmaker)
den Marireluchtvaartdienst (Maritieme inrichtte
Rhemrev.
n a?, den al) te Soerabaja. J.
TydeliJk werkzaamgesteld als reglen W R '
stratuurklerlc op maandgeld en gebeiden
plaatst op het kantoor van den Chef
klasse by genoemden
van
Exploitatie der Oosteriijnen te dienst
Soerabaja, mej. R.r. Sri Hoetaml.
belast met de waarneming
t
Tildelijk werkzaamgesteld als klerk
van technlsc h ambteop daggeld Hardjosoemantrl.
<vliegtuigmaker) bi) den Marine,
Tijdelijk werkzaamgesteld als klerk luchtvaartdienst
(Maritieme Inrich00 maandgeld
en geplaatst op het tingenaan den wal) te Soerabaja D.
Hoofdkantoor (Afdeeling Registratuur) tan Noort, opzichter Iste klasse op
te Bandoeng, mej. M.A.K. Gamisch. maandgeld bij genoemden dienst.
Ontslagen uit 'sLands d'enst on
Benoemd tot opzichter Iste klasse
ver»o*k wegens volbrachten diensttlirt hij oen Marine-luchtvaartdienst (Marimet Ingang van ultimo Februari 1941 tieme Inrichtingen aan den wal) te
eervol en met recht od pensioen de Soerabaja, G.F. Dreier GHgoor, technisch klerk by genoemden dienst.
treincontroleur R. A. Martens.
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Aloon'-straat 30. Soerabala.

Roosevelt,

een

SOERABAIASCH-HANDELSBLAD
STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEDERLANDSCH-INmfr
groot staatsman 5 bommenwerpers: het 1ste doel

Hij zal bij den vrede een rol kunnen
spelen van ontzaglijk belang

Fouten van Wilson
vermeden
Hitler hielp hem uitmuntend
bij zijn spel

Londen, 12 Januari.

Roosevelt gaat

meer en meer

wist het. Hij waagde zich niet
meer naar voren. Hij liet zich door
de openbare meening trekken. Het
kon soms lijken of hij aarzelend
achterna kwam. En daarbij dreef
hij onophoudelijk zijn Amerikanen
voor zich uit. l Hitier was zijn herdershond. Het was een even volmaakte als door den Duitscher
onbedoelde samenwerking:. Hitier
joeg op. Roosevelt kwam achteraan.
De kudde keek menigmaal om, bevreesd het contact met den herder
te verliezen. Roosevelt werd steeds
meer Amerikanen te voorzichtig.
Dat was de stemming die hij noodig had. Het ging b.v. niet, hem
met een isolationistisch program
bij de verkiezingen te bestrijden.
De hulp aan Engeland kon zeer
wel de leuze worden van zijn tegenstanders, die beloofden hem
daarin te overtreffen.

—

—

Londen

buitenwereld dreigden, genezen.
Dat was geen gemakkelijke taaK.
Maar het moet worden erkend,
dat hij daarbij in Hitier een aller-

Prins Bernhard-

en

Telefoonnnmmers:
Wisselbord: Noord 3015-3016-3017.
Na kantoortijd: Expeditie No. 301&

Voor den strijd tegen den

Duitschen barbaar
De voorzitter van den Volksraad, Mr. Jonkman, hield voor de
microfoon van de Nirom de volgende rede:
Luisteraars:
Hedenavond heb ik tot taak
als voorzitter van het hoofdcomi-

—

té van de Vereenigde Prins
Bernhard- en Spitfire-fondsen
in de eerste plaats' U te bevestigen,
en
voor U aannemelijk te
maken, dat in den vervolge deze twee
fondsen volledig zullen samenwerken in een nieuwe
zelfstandige
organisatie met een eigen hoofdcomité te Batavia en eigen plaatselijke comité's overal elders
in
Ned.-Indië waar het doelmatig zal

—

—

—

.

Doelstelling.

staat.

Het Prins Bernhardfonds wil
immers voor alles bijdragen Inzamelen tot versterking van de Nederlandsche strijdkrachten in Europa, die daar aan de zijde van onzen
Britschen bondgenoot den
strijd
voortzetten voor onze
gemeenschappelijke zaak.
Het Spitfirefonds wil Ned-Indië
doen offeren voor de Britsche weermacht, de luchtmacht in liet bijzonder, van wier overwinning ook
onze toekomst afhankelijk is.
Beide fondsen steunen dus de oorlogvoering in Europa, beide vragen
bijdragen voor de rechtvaardige
zaak der geallieerden, beide willen
ons iets laten doen zoowel voor de
Britsche als voor de Nederlandsche weermacht, die tezamen met
de andere bondgenooten
na den
slag om Engeland te hebben gewonnen
straks, geholpen ook
door de nu onderworpen
volken,
Nederland
en Europa
van de
—

—

—

—

tyrannie

den.

nog 5 bommenwerpers voor de Koninklijke Nederlandsche Marine in
Europa, waaraan
naar U ook uit
de radiorede van Prins Bernhard
hebt gehoord
onze Marine
behoefte heeft en waarvoor Nederlandsche bemanningen
beschikbaar zijn.
Vijf bommenwerpers
luisteraars
kosten ongeveer een mlllioen gulden.
Als het U gaat als mij, dan is Uw
eerste reactie: dat is geen kleinigheid. En dan denkt U daarbU aan
alles wat Ual bijgedragen hebt,
aan andere goede doeleinden
De kali Madioen heeft, zooals wij reeds hebben gemeld, dezer dagen gebandjird,
waarvoor een beroep op u wordt
waardoor in de
gedaan, aan de verhoogde be- kotta Madioen op enkele plaatsen het water
hoog stond. Hierboven en hieronder ziet men, hoe
flink
lastingen welke gij hebt te betalen
de groote weg voor het telefoonkantoor in een Kali was
en aan andere verplichtingen waarveranderd.
aan gij hebt te voldoen.
Maar
wanneer gij die gedachten hebt verwerkt
dan zult gij
verder
bedenken, hoe ouitengewoon góed zeer velen onzer het hier
in Ned.-Indië nog immer hebben,
vergeleken met het lot onzer landgenooten in Nederland en vergeleken met wat men in Engeland heeft
te doorstaan.
—

—

—

—

—

—

Tot dit samengaan is in hoofdzaak hierom besloten, omdat tusschen de doeleinden van belde
fondsen innige verwantschap
be-

Duitsche

gemeenschappelijke
doel onzer
fondsen is en tot verwezenlijking
daarvan u op te roepen. Dat doel
door ons hoofdcomité in overeenstemming met Prins Bernhard en
Lord Beaverbrook gekozen
is
—

Men geve met milde hand

blijken.

Spitfirefondsen

zullen

bevrij-

Vrijwillige bijdragen.
beide fondsen
stemt ook hierin overeen, dat zij
vrijwillige bijdragen van de burgerij van Ned.-Indië
vragen voor
doeleinden waarvoor de Indische
belastingpenningen normaal niet
dienen en waarvoor het overgroote
deel dier burgerij slechts deze materieele hulp verleenen kan.
Beide fondsen gevoelen zich mede eensgezind eeroepen, ons allen
on te voeren tot het volledige besef,
dat wij een land in oorlog zijn en
brengen samen aan onze'land- en
bondgenooten ln
Engeland
de
boodschap, dat wij hen willen heipen zooveel in ons vermogen ligt.
Deze taak van

—

Ons aller strijd.
Dan zult gij vervolgens ook weer
U bewust worden van het feit. dat
zooals Prins Bernhard ons Vrijdagavond nogmaals heeft voorgehouden
de zaak, die op het spel
staat, onze zaak is, de strijd die
wordt gevoerd, onze strijd is. En
dan zult gij herinneren, hoe Prins
Bernhard al ln zijn mooie radiorede van Juni van 't vorige jaar heeft
gezegd: dat de strijd gaat
tegen
den gemeenschappelijken
vijand
van alle naties die vrije instellingen
aanhangen, dat er veel meer op het
spel staat dan het materieel welzijn van de landen van Europa, noe
groot dat ook moge zijn, dat het immers niet minder gaat om het geestelijk bestaan, waarvoor vredelievende volken door de eeuwen heen
hebben gestreden.
Wanneer gij dat weer hebt bedacht, dan zult gij den grondslag
voor Uw bijdrage hebben gelegd.
Daarna
luisteraars
zult gij
U voorstellen dat het Prins Bernhard is, die nadrukkelijk U om deze bijdrage vraagt:
de Prins der
Nederlanden, niet alleen door huwelijk bélioorende tot het Huis van
Oranje, doch.bovendien door
afstamming met ons
vorstenhuis
verbonden,
de Prins der Nederlanden, officier bij de drie hoofddeelen der Koninklijke weermacht,
die heeft deelgenomen aan
den
strijd in Den Haag en in Zeeland
en die eergisteren vanuit Londen,
dat is vanuit de vuur-linie, ons om
nog vijf bommenwerpers voor de
Nederlandsche weermacht
heeft
—

—

—

—

—

—

gevraagd.
Bestemming der gelden.
Wanneer U U dat voorstelt, dan
Afgesproken Is, dat in üen ver- zal de drang in U rijzen zijn roepvolge ons hoofd-comité
in over- stem te volgen.
leg zoowel met het Londensche bestuur van het Prins Bernhardfonds
Dagen van herinnering.
—

als met den betrokken minister
telkens zal aangeven welke
be-

—

En dan zal tenslotte deze gestemming de
gemeenschappelijk dachte U aangrijpen: over enkele
bijeengebrachte gelden zullen krymaanden zullen wij voor de eergen.
ste maal de noodlottige Meidagen
Vanzelfsprekend is het evenwel, van 1940 herdenken
den
dat schenkers daarnaast eigen Mei, dag om trotsch op te zijn als
wenschen kunnen doen gelden. de dag waarop wij geen oogenblik
Wanneer b.v.
nu onze Londen- hebben geaarzeld onze vrijheid tesche raadgevers allereerst bom- gen den overmachtigen vijand te
menwerpers voor de Koninklijke verdedigen
den 14en Mei,
dag
Nederlandsche Marine noodig ach- van rouw, omdat in de vesting van
zij, die bezig zijn gelden voor Holland de wapens moesten
ten
woreen
aan de Britsche regeering den neergelegd en om de veraan te bieden
Spitfire bijeen te woesting in het bijzonder van RotDrengen, welke zij den naam van terdam.
—

—

—

—

—

—

hun stad of residentie willen doen
dragen b.v. Makasser, Malang en
Bantam, of welke zij geheel
door
hun corps of vereeniging willen zien bekostigd, zooals het
N.1.0.G. de Indische-politie en de
I.M.C. die acties wenschen te voltooien dan vindt ons comité dat ook
niet alleen begrijpelijk maar juicht
het dat zelfs toe. Bovendien kan ook
ledereen individueel voor zijn voorkeur voor een ander dan het gemeenschappelijke doel doen blijken. ~Wij zullen zijn
wenschen
spoedig uitvoeren, indien die
uit-

voerbaar

zijn."

5 bommenwerpers.

tweede plaats is het nu mijn
taak u aan te geven, wat het eerste
In de

Dan zullen
al erkent gij grimmig den eersten slag om Neder—

land te

hebben

verloren

—

de

plicht, de vastberadenheid, de
geestdrift U bezielen,
dan zult
gij bereid zijn nog meer bij te dragen naar Uw vermogen om mede
den vijand uiteindelijk te verslaan,
en dan zult gij wenschen, nu hier
het geld voor 5 bommenwerpers
zoo vlug mogelijk lang voor den
bijeen te
aanstaanden Hen Mei
voorzoover wij
brengen opdat
op
daaraan iets kunnen doen
dien gedenkdag nog 5 bommenwerpers mee tegen Duitschland,
—

—

—

—

—

ten aanval trekken kunnen.
En

raars,

wij

zullen vragen, luistedat zij zullen worden ge-

noemd naar Rotterdam, opdat 14
Mei boven Duitschland, onze bommenwerpers, de Rotterdam, 1, 2,
3, 4 en 5 tot 's vijands vernietiging zullen bijdragen.

Willemstadsche wandelingen
met

Pieter Pot

Da enorme fabrieken en werkplaatsen
en pijpleidingen en tanks vertellen
van goed-Hollandsche energie; de
Ik ga eindigen, luisteraars, sn
welgevulde ijskasten van goed-Vader•
verzoek U dus twee dingen:
landsche, hartelijke gastvrijheid, de
Ten eerste: organiEmmastad kinderen doen het oude hart van den
seert U ten behoeve van de
ouden Pieter deugd: in hun haren en
thans vereenigde Prins Bernhun oogen is iets van de geuzen van
en
hardSpitfirefonsen. waar
Uw Pieter is een echte Willemste- het Gooi, van Groningen en het kccle
dat nosr noodig is, op de wijze
deling. Zijn voetstappen klinken
in Holland.
welke U naar plaatselijke veroen avond op tegen de massieve oude
houdingen het best voorkomt,
huizen van de binnenstad
Er is geestdrift in Emmastad. Geestvervloeiaansluitende natuurlijk bij de
en op het ruischen van denofnacht die drift voor den arbeid, voor „de olie",
reeds bestaande organisaties
over de breede villawijken staat ge- voor de fabriek en voor de gemsenzoowel van het
Spitfircfund
stolpt met het goud van het Zuider- schappelijke zaak. Geestdrift voor het
en zijn propagandagroepen
kruis op zijn Jluweclen kleed gestikt. overweldigde Holland en voor den veren
brengt ons op de hoogte
En wanneer Ge van Willemstad zijt, beten strijd om een nieuwe vrijheid.
van Uw organisatie.
dan zijt Ge vanzelf
niet van Emmastad is nieuw en frisch en NeEmmastad. Want dat zijn twee kleine derlandsen.
Ons adres is: Rijswerelden op één klein eiland.
Willemstad is oud en bestoven en
wijk 18, Bat.-C. waar wij oy_er
een eigen kantoorgebouw beVan Willemstad begon de historie Curacaosch.
Emmastad is een wereld.
schikken, waarvan zoowel de
van Cura<;ao. Zijn oude kleine straten
En Willemstad is een wereld.
inrichting als de huur ons
doen verhalen in Spaanschen tongval
And never the twain shall meeten de gele hooge muren van zijn eeuspontaan door talrijke burgers
Op dat ééne kleine eilandje van
wenoude Synagoge fluisteren vroom,
aangeboden,
van Batavia is
ons
van
wie, uit Portugal geweken, op dit
waarvoor wij heel dankbaar
(Nadruk verboden).
stukje aarde in zee zijn gestrand en
zijn.
er
de gemeenschap stichtten die ndg
Ten tweede: schenkt
hun stempel, hun sporen en hun Irotons voor den bondgenootsche namen draagt.
schappelijken strijd Uw
bijgroot
oi'
klein
als
dragen
Doch van Emmastad is de <7roote
gift in eens of in den vorm eemoderne victorie begonnen, die nog
ner vaste rpaandelijksche congeen kwart-eeuw her nieuwen en ongekenden welstand kwam brengen: het
tributie. De Engelsche en Nelied van den arbeid, de geur van olie
derlandsche, Chineeschc en
zilveren tanks, zwarte fabrieken'
Inheemsche banken en de vervriendelijke villaatjes op de heuvels
schillende dagbladen zullen
en lange diepe tankers die de baaien
Australië's dank voor
mede bereid zijn uw bijdragen
binnenvaren uit Venezuela, en die de
in ontvangst te nemen, waarm.s. Oranje
havens uitglijden naar alle landen der
voor wij zeer erkentelijk zijn.
wereld•
En geeft ons
voor de <;ocVrijdag heeft Zijne Excellentie
de orde
de bestemming van
de
Gouverneur-Generaal kapitein
Vroeger waren het de witte schoeUw schenking op, thans:
ners en de blanke barken die uitzeil- J. W- Wishart van de KoninkOf voor de Spitfire's die Lonvloot, luitden met waren voor Zuid-Amerika en lijke
Australische
den verdedigen, de hoofdstad
voor de kleine, vreemde staten der koionel J. H. Wrieht van
van het Britsche rijk, het bolCaraïbische Zee: Venezuela, Columbia, het hoofdkwartier en majoor D.
werk der vrijheid.
Haïti, Santo Domingo, Puerto nico en G a 1 b r a i t h van den geneesOf voor de bommenwerperskundigen dienst van het AustraliCuba.
Rotterdam, die meer Nedersche leger in audiëntie ontvangen.
land zullen be\*ijden.
Nu is die handel er nog en ook de Deze
U.
luisteraars.
officieren zijn leden van de
Ik dank
Amerikaansche toeristen wei pen hun Australische
missie die door de
dollars in de bedrijvig winkelende
regeering
Nederlandsch-Indische
kasregisters van de Curaquosche winuitgenoodigd om advies uit te
kels met hun exotische namen- la zijn
tot
Casa Amarillo, El Globo, Bomhay, El brengen over het ombouwen
motorschip
van
het
hospitaalschip
Louvre. Maar de groote, de héél groote, de ongeloof elijke groote welvaart is „Oranje".
Kolonel Wrlght bracht Zijner
door de olie gebracht, die aan tienduizend menschen werk geeft en aan Excellentie een persoonlijke hfloddrie maal tienduizend menschel een schap over van den waarnemend
premier van Australië Art h u r
levensbestaan.
W. Fadden en tevens de
Emmastad is ons olie-stadje. Een groote waardeering van het Ausvriendelijk en heel uitgebreid Villa- tralische volk voor dit werkelijk
dorp. Een Caraïbische versie tan grootsche gebaar van de regeering
Bloemendaal; Wassenaar in het An- en het volk van Nederlandschtillische.
Indië. De kolonel maakte verder
bekend, dat deze
geste met een
Van Willemstad komt Ge cr met Uw hartelijk enthousiasme was
onteigen auto in twintig en met een vangen, zoowel door de Austratruckje dat zes passagiers vervoert en liërs thuis als door hen, die in
veel stopt om reizigers in en uit te actieven dienst zijn. De Australiërs
laten, in veertig minuten en Ge kvnt zijn van meening, dat het schip,
ook met een tokke-takkerend bootje wanneer het verbouwd is,
het
komen, dat U door de brecde havens mooiste hospitaalschip zal zijn,
en tusschen de groote schepen dóór- dat in de vaart is.
draagt naar een landelijken landingssteiger ergens aan den bloemigen
Bewondering voor Australië.
zei/kant van de olie.

Slaat de handen ineen.

—

—

Persoonlijke boodschap
van wd. premier Fadden

—

—

—

voortreffelljksten helper heeft gehij ook dringend
hulp heeft hij op
weergaloos behendige wijze partijgetrokken.

In antwoord hierop verzocht de
Gouverneur-Generaal den leden
zijn eigen hotel; zijn eigen sfeer en van de missie den waarnemend pregeur en kleur, zijn eigen groote en mier Fadden te bedanken
voor
kleine mannen; zijn eigen machtig- zijn vriendelijke boodschap en zei,
geheel
aards en gewichtigaards; zijn eigen dat
Nederlandsch-tndlë
Vereenigingen en zijn eigen Comités; met groote bewondering de daden
zijn aardige er zijn onaardige, zijn van de Australische soldaten had
vlijtige en zijr. knappe, zijn eenvou- gevolgd, evenals de wonderbaarlijke oorlogsinspanning,
dige en zijn strevende menschen
die het
net als iedere gemeenschap, net als volk van het jonge dominion zich
Willemstad en Amsterdam en Parijs in de eigen fabrieken en winkels
en Buenos Aires
maar dan natuur- voor de productie" van wapenen,
lijk op z'n specifiek Emmastadsch.
ammunitie en uitrusting, getroost.
Zoowel om
reden als uit een
Ik ben daar graag. Het ziet er alle- daad van deze
innige
en gelukkige
maal zoo vriendelijk en zoo
vriendschap tusschen beide lanwelvarend
ioet 1e met ziJn heesters en den, verheugde
Nederlandsch-Indië
zijn *1?*
bloemen, met zijn blonde klnde- zich erover, staat
in
te ziln lets voor
ren en zijn welvarende mama's, met
Australië te kunnen doen en dit te
zijn scholen en straatnamen,
met zijn toonen in practischen vorm,
gastvrijheid en zijn ijskoude biertjes op
nl.
door het m.s. „Oranje" te schenwarms avondterrasjes zoo aan thuis ken
om het als hospitaalschip te
denken, aan Holland en aan Europa• • gebruiken.
Emmastad heeft zijn eigen leven.
Zijn eigen club die „Assiento" heet,

had. Dien had
noodig. Van -die

Reeds vroeg partij gekozen
Roosevelt heeft reeds vroeg party gekozen, nij wilde van de neutraliteitswetten af, die eens nuttig
waren geweest om Italië in Abessynië te dwarsboomen, maar die
hinderlijk konden worden bij de
ondersteuning van Engeland. Roosevelt stak er een vinger naar uit,
maar onmiddellijk zag hij, hoe gevaarlijk dat was. Zelfs vrienden
vielen hem daarbij af. Ijlings trok
hij den uitgestoken vinger terug.
Nog een paar voorzichtige poginkjes van dien aard, en Roosevelt

Tweede blad

Der vereenigde instellingen:

'

aanspraak krijgen op den naam
van een groote figuur, misschien
wel de grootste staatsmansfiguur
van dezen tijd. Als de sterke mannen van
dezen
oorlog,
in den
strijd voor recht
door
en menschelijkheid, reikt hij
Villanus
over den Atlantischen Oceaan,
Nu heeft Roosevelt het spel 7oor
Winston Churchill de hand. Het de goede zaak gewonnen.
Wij hoezijn twee staatslieden van
zeer ven daarover niet in bijzonderheverschillenden aanleg en geaard- den te treden.
heid, beide aristocraten, en
opmerkelijk verscheiden in hun midNa den oorlog komt zijn
delen.'
groote kans
Churchill sleept de zijnen mee.
Wij zien in hem niet den man om
Belangrijk voor het hede* Is
in vredestijd zeer precaire sociale Amerika's politiek. Maar zij kan
of oecononiische problemen
stu- nog veel belangrijker worden voor
dieus te behandelen. Maar hij is de toekomst. Doordat Amerika zich
de groote volksleider in den na- zoo diep gestoken heeft In de zaax
tionalen nood. Ja, zijn afmetingen der geallieerden, geeft het te kenals zoodanig gaan zelfs nog de nen dat het beseft, niet in isolatie
grootte van het Britsche Rijk te veilig te kunnen bestaan. De zaak
buiten. Hij is de aanvoerder van der wereld ls de zaak van Amerika.
de wereld, in den strijd tegen het Het Amerikaansche volk heeft nu
ten tweede male geleerd, dat het
barbarisme.
Hij gaat voor de zijnen ait. Hij zich in zijn eigen belang niet aan
zweept hen op,
hij vraagt hen de zaken van de wereld kan ou'.niet, hij beveelt hen, en zij ge- trekken. Na den oorlog zal het mee
hoorzamen hem gewillig. Hij heeft willen praten bij het vaststellen
geen moeilijkheden met het
En- van den vrede. Het kan zich niet
gelsche volk, er is geen groep van opnieuw onverschillig toonen voor
beteekenis die hem wantrouwt. de constructie van de menschelijke
Tegen wien in de regeering
ook gemeenschap, omdat anarchie in
stille oppositie bestaan moge
en de wereld even gevaarlijk is voor
weinige
ministers
ontsnappen de Vereenigde Staten als voor de
tegen den premier be- rest van de menschheid.
daaraan
staat die niet. Zij, die vroeger zijn Dan komt
Roosevelt's groote
tegenstanders waren, hebben niet
mogelijkheid. Dan eerst zal het
gerust voor zij hem
als Britsch belang voor de wereld van zijn
eersten minister zagen, omdat zij voorzichtige
tactiek duidelijk aan
zijn inzicht,
zijn moed en zijn den dag
komen.
Wilson was voor
kracht vertrouwden in het hoogste zijn volk uitgeloopen:
hij had het
gevaar voor het Britsche Rijk.
ver achter zich gelaten, zonder het
merken. Het kwam niet .meer
Gaat Roosevelt den vrede winnen? te
mee, het liet hem in den steek.
Als de oorlog gewonnen is, zal Roosevelt heeft, als een waar
Churchill gehuldigd worden als de staatsman, zijn volk geen oogenredder der beschaving. Roosevelt blik uit het oog verloren. Door zijn
heeft een heel andere positie. Maar voorzichtigheid.heeft hij het ervan
zijn verdiensten zullen niet minder overtuigd, dat hij een groot leider
groot geacht worden. Men zal ze is, dien in alles vertrouwen kan.
waarschijnlijk eerst ten volle zien Als Roosevelt het groote woord, dat
ontplooien, als deze strijd gewon- hem toekomt in de dingen van de
nen is. Het kan zijn dat van Roo- wereld, voert op de vredesconfesevelt eens gezegd zal worden dat rentie, die niet slechts de zaken
hij den vrede voor ons heeft ge- van den oorlog moet liquideeren,
wonnen. Wij hebben hoop, dat hij maar die ook den toekomstigen
bij machte zal zijn te volbrengen, vrede moet opbouwen, dan loopt
wat Wilson wellicht zou hebben hij geen gevaar, en dan loopen wij
gekund als hij een nog krachtiger niet het gevaar, dat het Amerien vooral zelfstandiger figuur kaansche volk hem tenslotte verware geweest. Roosevelt heeft loochent, gelijk het Wilson verechter het
dat hij zien loochend heeft. Ook dan zal hij
aan de ervaringen en het lot van het beleid toonen zijn volk met zich
Wilson heeft kunnen spiegelen. Hij mee te krijgen, terwijl het hem
is dan ook met veel meer psycho- schijnbaar meetroont op wegen,
logisch inzicht en voorzichtigheid die hij zelf te voren zorgvuldig
uitgedacht en uitgeteekend heeft.
te werk gegaan.
Roosevelt kan een zeer groot
Hij heeft de Amerikanen voor
zich uitgedreven, zoo zachtjes, dat man worden, niet enkel voor zijn
zij het heelemaal niet merkten. volk en voor onze wereld, maar
Wilson sleepte hen mee, in den ook voor komende generaties. Met
oorlog. Zij lieten zich dat met den dag wordt zijn groote figuur
geestdrift welgevallen. Maar later belangwekkender. Zooals het Amekwam de ontnuchtering. En toen rikaansche volk hem het ongeëvehad Wilson het gedaan. Zijn werk naarde vertrouwen geschonken
werd gesaboteerd. De Volkenoond heeft van een derden termijn, zoo
had een heel anderen invloed en schenkt het hem nu het vertroumacht in de wereld gehad, wanneer wen van ongekende volmachten.
Amerika er lid van was geworden.
(Nadruk verboden).
Maar toen het Amerikaansche volk
deze beslissing nemen moest, had
het meer dan genoeg van alle betrekkingen met Europa, waarvoor
Naar
het zoo duur had betaald.
Wat bet, ook voor zich zelf, bad
Naar wij vernemen zal Jhr. Ih.
helpen redden, waar het zich zelf R_o ë
1 1. vakkundig ambtenaar
en de wereld ln de toekomst voor bij de afdeeling Marktonderzoek
vrijwaren kon, dat alles werd niet van het bureau voor Uitvoerzaken
meer overdacht. Men wilde met op het departement van EconoEuropa niets meer te maken heb- mische Zaken, zich binnenkort via
ben, men wilde nooit meer deel- Amerika naar Engeland begeven
wordt
nemen aan eenigen oorlog:, onder waar hij ter beschikking
gesteld van den Minister van Ecowelk voorgeven ook; de póliiiek nomische Zaken.
vai> Wilson, en zelfs zijn persoon,
hadden in Amerika schipbreuk
geleden. Kort na zijn hoogtepunt
was hij in ieder opzicht een wrak.
Hem bleef niets meer over dan dit
tranendal te verlaten. Spoedig
stierf hij, een uit het oog verloren man. Ik heb hem in 1922 nog
eens te Washington gezien. De
dood stond toen reeds op zijn gezicht geteekend.
Maar nu Roosevelt. Hij heeft
steeds gezien wat de taak van
Amerika zou zijn, ln Oost-Azië en
in Europa. En langzaam en geduldig heeft hij het Amerikaanschs
volk op die taak voorbereid. Hij
moest het daarvoor van zijn Isolationisme, van zijn onverschilligheid
voor het lot van de buitenwereld,
en voor de gevaren, die uit de
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Ruim 30 oud-kweekelingen van de Zeevaartschool te Amsterdam hebben Vrijdagavond in de Simpangsche Sociëteit een zeer geslaade
werd gepresideerd door den heer Van Nifterik. Er werden verschilreünie gehouden. Na een gezelligen borrel ging men aan tafel, welke
lende toespraken gehouden, o.m. door den heer Schoen, die de gevallen kameraden op iee in geioelvoile woorden herdacht.
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Bloedig drama op
Kedongdoro

Nederland heeft het noodig

Europeesch meisje aangevallen

Europeaan verwondde oude
dame en vermoordde
haar zuster
Pleegde daarna zelfmoord

Aluminium-inzameling in het regentschap Sidoardjo
Hoewel de aankomst van vrachtauto's met aluminium op de in*

Door 5 Indonesische belhamels

stallatie van de B.PJVI. te Soerabaja de laatste dagen niets ongewoons
is, trokken de twee vrachtauto's, welke op Vrijdag 7 Maart aluminium
uit Sidoardjo kwamen brengen wel zeer de aandacht.
Deze auto's waren n.l. zeer aardig versierd met vlaggen, klapperen waringinbladeren, terwijl boven de voorruiten een groot bord met
het opschrift „Aluminium" bevestigd was. Verder hingen langs de
zijkanten der auto's alle mogelijke aluminium-artikelen.
De auto's werden begeleid door een bestuursambtenaar en eenige

Berichten van Contactbureau
Waarvan bestemming niet
kon worden getraceerd

IndltDoor het Contactbureau
van
werden
berichten
Nederland
ontvanOp het laatste moment trachtln Europa
betrekkingen
ten de boefjes nog het taschje
gen, voor, hetzij niet aan het opgeonder den arm van mej. H.
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weg te rukken, doch op dat
personen, In Nederlandsenbekende
v
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Indië of elders.
Gisteravond tusschen half 7 en
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Voor Tlerre Charles
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een tragisch drama
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door
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de
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droeg er nauwgezet zorg voor, een
Stoomvaart-Mij.
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Rondkijkende tusschen al het fijns van beroep rekenaar bil het kanmet vuur gespeeld: Jk kan
je
Voor B.A. Veen (oud adres: a/b
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bevolkingsrubberrestric(een in algemeene woorden te kenen Gets en Nico zijn berichten ontvalsche rubbercoupons aan
den
hand zijn geborduurd met hetzelfde tle te Bandjarmasin, en.
nen geven dat er een
dringende vangen afkomstig van
Westerha4. K. N. Bin A., oud circa 22 man trachtte te brengen. Het blijkt,
slersteekje en de naamletters. Een
Nieuw restaurant aan
reden
is, is niet voldoende);
„afzet"
dat
van
ven 17, Medemblik en Amsterdam.
de
niet al te best
snoezige plaat van Deanna Durbin jaar, van beroep maandgelder op
Simpang
stapel liep. Bekl. moest op verroek
overwegende, dat men hoogstens Geteekend door Jel, Herman, Mary
vestigde onze aandacht op een avond- evengenoemd kantoor.
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Neen".
'— kunt U dan
heelemaal
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De bekende gastvrouw van consuls
en zei
slikte een klein lachje weg.
Maar
dat
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nederig: „Ik hoop van
was natuurlijk een tam argument m
dit kruisverhoor.
„Wat ls Uw man?"
De gevraagde aarzelde even. Dan
noemde ze zacht de positie van den
echtgenoot, en voegde er bij: „Ik had
dat al opgeschreven, mevrouw". Do
ruimte stond tjokvol andere vrouwen,
en iemand moet van bijzonder veel
voetlicht houden, wil deze onnoodige
vraag erg prettig aandoen.
„Wat verdient hij?"
wat
Dit werd de vernoorde wel
sterk. Ze voelde haar uitgebreid en
ongezocht auditorium om zich heen,
en stelde voor, het op te schrijven.
„Neen,
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Wanneer dit gesprek Juist ls weergegeven dan moeten wij oohstateersn
dat het schema van ondervraging inderdaad de weigevoeglijkheid in meer
dan één opzicht overschrijdt. WIJ vragen ons af wat het salaris van den
wat
man terzake doet, tenzij wij
we niet dadelijk willen doen zouden
moeten aannemen dat er verband zou
het salaris van den man
zfln tusschen
en'Wt' baantje dat de dames rullen
krUgen toegewezen I
Na nog enkele vraaggesprekken te
hebben weergegeven vervolgt de medewerkster van het „Nieuws".
„Aan alle kanten (ook ln Buitenzorg. b.v.) wordt de moeders voorgehouden,
dat
„haar kinderen tóch
geëvacueerd worden",
en van dat
moment af staat een heele laag goede
tot, de tanden gewapend,
moeders
discussieert, weigert... een miniem gedwongen resultaat!
In een handomdraai heeft men
van een mee-werkster een critiseerende verontruste gemaakt.
als het nog waar was! !
En
Maar dat is het niet!
De
zeer duidelijke en begrijpelijk
gestelde verordening stelt voorop, dat
ieder burger zooveel mogelijk ln het
werk wordt gelaten, waarin hy niet
pcmist kan worden. En waarlijk, géén
land ln oorl'og ls gebaat met ouderloos- ronddwalende kinderen. Ons bestuur zal de eerste
om de moeders op haar plaats te laten, zoover
ue dat wenschen. Want het gezin is
nu zoowel als vroeger, de grondslag
van eiken gezonden staat."
Inderdaad, zoo is het, constateert
het „Nieuws". De onjuiste bewering
die men méér hoort
dat moeders
haar dikwijls nog jonge kinderen zul.
len moeten afstaan aan anderen om
zelf te gaan telefoneeren, chauffeeren
en wat dies meer zy, strijkt de vrouwen recht tegen de haren ln en veroorzaakt héél wat meer onrust
dan b.v. het onncozele rljstberichtie
—

—

—

—

—
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laatst twee Journalisten

zijn veroordeeld.
Om de zaak wat algemeener te stellen: het valt
3 op, dat speciaal naar
het vrouwelijke deel van de bevolking
de meest dolzinnige misverstanden een
weg gevonden hetoben, óók bv. op
het
gebied

on

van evacuatie-mogelijkheden

enz.

Het ls 0.1. dan ook meer dan tijd,
ce overheid eens een poging doet dat
om
onrustwekkende misverstandetf recht
te zetten door een korte, klare en heldere uiteenzetting van wat nu precies
haar bedoelingen en richtlijnen
ten
deze zyn.
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JAMES (AGNEY ANN SHERIDAN HUMPHREY BO6ART PAI O'BRIEN
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leeftijden.
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Wie KRUIDEN ROEMT
Mevr. FRANSZ NOEMT t
Geen wonder, haar middelen
bestaan reeds 40 Jaar. Verkr.
teg: Aambeien Amoeb. en
bac. dysenterie ook dikkeInd. Spruw
darmontst.
Maagzweer-Bloedzuivering teg.
pulsten galjeuk exceem enz.

NESCO LO-BOY

HBWB

PETROLEUM KOMFOREN

=

Galsteen-Djamoe (djampee)
Oesoes teg. div. ingewandsz.
Rheum. en Jicht Sex. Zwak.
te Aderverk. en verh. bloeddr.
Maandstoorn. Zenuwzwakte, ook slapeloosh. niet
verdoov. Suikerziekte enz in
bus & ƒ 3.—, ƒ 5. en ƒ 7.50,
voorts Exceemolie ƒ 2.50 Haar.
olie teg.,uitval, roos enz ƒ 1.25
Aamb. olie ƒ 1.25 Seriawanolie (mondspruw) ƒ 1.75 Boek.
je Inh. ca. 100 notar. gecontrol. dankb. uit 52 div. pl.
gratis.
Te Soer: Ap. de Vriendschap,
Rathkamp & Co. enz., voorts
ln apoth. te Malang, Makassar en DJember.

j

(

WASSCHEN
enz. enz.

-

.

|

Petroleumkomforen met groote hitte
en zeer zuinig olieverbruik. Door de

-

-

.

—

WATERWAVE

I

I

I

-

MALANGJ^

SOERABAIA'S
VERMAKELIJKHEDEN

'I

Ctplto)

Th» Qreat
Dictator

City

Typhoon

Hoofrtn.n..

!Am

Charlte

iSe
I

Robert

i
Rrancran Th» Qreet
Dictator

|

Preston

*)

Doiothy

=

Aza Charlle
ChapUn

=

Luxo*

The Great
Dictator

Mascotte

Boom

Maxim

FUght

Se.

a

Cö

Andrews
Sisters

Dr

conqulst

Dr.

*»

=*

Dageiyks ma'anee en

vuoravona-

etsembie

I'lcculu C'luu;
Bar en Dancing.
Tabartm
Bar en Dancing.

C-I T
■■■

-

I

H

B

I

Witte Dessins

SAVELKOUL

I

Soerabata

Djocja

—

-

Djember. B

:

R. V. V.

-

(ROEMER VISSCIIER VEREEXIGIIVG)
SOERABAIA
PLAMPITAN 34
Babyuitzetten,
NAAIAFDEELING:
Kinderkleeding, Hand.
werken, Dames en Heerenonderkleedins. Verkoop lederen
ochtend behalve Woensdag. Telef. Z. 3023 TEHUIS voor
werkende vrouwen en schoolgaande meisjes Telefoon
Zuid 142.
UITZENDING HUISNAAISTERS. Telefoon Zuid 3023 aanvragen en inlichtingen.
TEHUIS voor OUDE DAMES, Lowokwaroe 23, Malanj.
—

(I take this Woman)
met SPENCER TRACY
HEDY LAMARR
Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 jaar.
-
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AANVANG OM
N.M.

II

|

STADSAPOTHEEK

Tel. Noord 2821 -2822

Tel. 12

|

-

AANVANG OM

AANVANG OM
7.15 EN 10.00 UUR N.M.

7EN 9.45 UUR N.M.

aanvakt

til

nu

7.20 ES 10.05 UUR N.M.

=

MALANG.

§

W The Great DICTATOR
l

NADER COMMENTAAR OVERBODIG!
LEEFTIJDEN.

fl

I

I
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JRL
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■

VRIJKAARTEN ONGELDIG

HEDEN en MORGEN VOOR lIET LAATST

I

!
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aktii ffMaliü

voor geheel NED. INDIë van 20lh
machtig grootsch cn imponeerend filmwerk geheel
in kleuren

■■SSS-DE
f'E Train

mei

SPANNENDER

HENRY FONDA

-

en

GENE TIERNEY

l

ONVERGETEUJKEN

-

—

X

WARNER BROS.
PRESENTEERT

■

r

JAMESII
H

i

„JESSE JAMES"

JACKIE COOPER

>»»»v>».>NXV\\\N\VVN\\\\\

-

HENRY HULL.

gl

I

VAN EEN VROOLIJK EN SPANNEND FILMWERK:

„PENROD AND HIS
TWIN BROTHER
■muMAV%

mp

i

mvi% iifn

HUT «K«

.\\\\\xv

I

%

Tj

f

UIT UW EIGEN LEVEN VERTEL-

f ffiu'Sf»
iWilij
I SE
en
EEN gezellïge

«BBfELIJK

f
\

boeien-

iI

MggSjfc ssaas
I KB3ËIÜÊ I
,

li

/ff

AVONTORTN

BETOOVERENDE

p®®S|sa3ïT

MORGEN. DINSDAG de PREMIèRE

| BOBBY en

B

(Niet toegankelijk voor kinderen beneden 13 jaar).

■■

•

I

CENTURY-FOX'

TERUGKEER VAN FRANK
kleurrijker DAN DEN

■

:

in DE GROOTE DICTATOR

TkfiArerdfiLüxe
WOENSDAG 3. S« PREMIcRE

.

|

I

5%

B normaal
B gewasschen kan worden.
H In 8 zeer mooie dessins, waaronder verschil'

JC'LlfcN

□otel Restaurant Brlstul:
Elke Zaterdagavond vanal 8.30
I'lih
aansmuzielt van tiVTIiM
STARS.

I

B *«■— I
Cash
Korting.

dat

(

I8 E§l|U pWffl Qtl

Drama
Amusement

Kinderen beneden 17 J. geen toegang
Kinderen beneden 13 J. gwn toegang

lleUenuourn;

■

|

HEDEN E N VOLGENDE

■

Houston

•)"

Am.
Comedio.
Avontuur
At.

concert l-iox
t'OORMAN

Bk

I
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Av. Wayne
Morris
Vlrglnla
Bruce

Man of

Sensatie

BB

Brothers

•)

Nlehts

ts

avondcostuum,

„DIE VROUW BEHOORT MIJ!"

iiiiiliinl'j ■
■

Apotheek YANG SENG
SOERABAIA.

||

1

BI

Marx
)

Argentto*

Sampoema

Charlle
ChapUn

Service

Angels

Be*

Co.

Am

|

fl

Vanaf WOENSDAG de sublieme METRO film:

ill lIIIMMM

<

BB

Lucille BALL.
De clowns van het zilveren doek, koningen van den lach,
in hun idiootste film tot nu toe vervaardigd. Het wordt
een waar bombardement van „gierpatronen" en „brulgranaten'-'.
Voor alle leeftijden

*

.

Het eenige

„ROOM SERVICE"

——I»

.

I LUXOR CAPITOL KRANGGAN FLORA I
1
( 1" -'
AVONDEN
f§Sk
I

brengen snel verlichting en genezing.

|

ChapUn

:

en en mor9 en
voor hef laatst:

met The MARS BROTHERS

Zoo niet, ABONNEERT U dan
en gij zij t verzekerd van een
regelmatige bezorging. WIJ hebben regelingen getroffen waardoor het Ochtendblad vóór 6 uui
v.m. bij U kan zijn.
Abonnementsprijs ) I.— p. mnd
of ƒ 2.50 p. kwartaal.
Telef. N. 3015/3017 toestel Oi

-

film en genre

Bioscopen

aa * s *

.

1

-

de kostelijke film

OCHTENDBLAD

1 Influenza tabletten

AGENDA HEDEN

'

-

MlÊÈfëlfèÊklÉÈ

elffeit

YANG SENG'S:

voor

-

Ontvangt gij het dagelijks?

—

=

...

geeft U die I

;

eoia

-

laatste berichten.

|i SOKfiABAIA

HAARVERVEN,

—

Rlchard DIX
Gail PATRICK
Edward ELLIS
Joan FONTAINE
Victor JORY.
Een voor dezen tijd zeer toepasselijke film over de geschiedenis van een volk, dat onderdrukt en uitgemoord
werd door een machtswellusteling, maar dat, dank zij
zijn machtigen leider, na harden strijd overwon
en
zijn vrijheid herkreeg in vrede en recht !
Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 jaar.
Vanaf WOENSDAG: „DE GOUDEN
ADELAAR"
met Raden MOCHTAR Dewi RADIAH EFFENDI
Voor alle leeftijden.

van spanning

Hei

_

(Man of conquest)

met

In deze dagen

■

IVI

I

„DE VRIJHEIDSHELD"

Batavia-C. Tel. 866 Wl.

wenscht een leder
morgett de

|A

(

R.K.O. Radio's verfilming van den strijd van
democratie tegen dictatorschap:

Ind. Kruldenhandel Mevr. A. FRANSZ

1. PITS KOMFOOR f 17.50

—

THEATER

—

nium.

%

STROOMLOOS
KNIPPEN

SAMPOERHA

.

naaldafstelling van de olietoevoer een
perfecte vlamregeling. Automatische
olietoevoer uit een zichtbare voorraad
van 1.9 Ltr. Asbest kousen, welke zeer
lang duren houden de verbruikskosten
zeer laag. De ombouw is uitgevoerd
in creme, bovenplaat en brander zwart,
tankhouder en pijpleiding in alumi-

Telf. Z. IGOB

PERMANENT WAVE

-

'

Soerabala

ij

-

I Amerikaansdi
I
Palm Beach I
i

KAPSALON v. DAMES, HEEREN en KINDEREN

-

-

MAISON REM¥=

Scheepmakerspark 45

-

! •

-

Toegankelijk voor alle

>

J»

aangrijpend filmwerk

met

OORLOGSJOURNAAL.

*""*

3« S* presenteert Warner Bros. een machtig en

„ANGELS WITH DIRTY FACES"

!

Vooraf: o.a. het opzienbarende

EEN KOSTELIJKE AMUSEMENTSSCHLAGER:

!:

HELDINNEN

CHARMANTE

het LAATST

I;

VROOLUK VER-

psETOO^B^rain^

\

NEW UNIVERSAL VERTOONT
HEDEN EN MORGEN VOOR

>

-

1941.

Maandagr, 10 Maart

|

FRANK CRAVEN
SPRING BYINGTON |

AMUSEEREN OVER DE

;

heden

|

l

DC

voor het laatst*

maChtlffe

en avontuur Uike film:

|
met Dorothy LAMOUR

.

.

Robert PRESTON.
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Handel

en Financiën

Beursoverzichten

Oprichting binnenkort
te

Malang

.

f i

>

New-York:
RubbertemUlnmarkt.
(noteeringen prime smoked sheets
contract no. 1 B dollarcent per lb.).
7/3
8/3
21.35
21.25
Maart
Londen.
21.15
21.30
Mei
20.60
20.70
Londen, 8 Mrt. (Reuter). Op de Juli
20.30
20.15
geldmarkt waren de beschikbare gel- September
20.08
20.23
den'voor leeningen op korten termijn October
19.95
20.10
ruim voldoende voor de behoeften. Er December
19.75
19.90
Januari
werd voor 65 millioen aan schatkistPrysh.
PriJsh.
biljetten aangeboden en geheel toegewezen, tegen den laagsten gemiddelNew-York, 8 Maart.
den koers sedert het begin van den
21%
Spot
ten Crêpe
oorlog, nJ. 1 pond 0.17 pence
21%
21%
Spot
Sheets
3.43
tegen
pence
hondèrd,
1 pond
%
21
April/Juni
Sheets
de vorige week. De geringe vraag naar
20%
20%
151.2 millioen pond ster- Sheets Juli/Sept.
biljetten
Flauwer.
dat
het
marktling
was oorzaak,
syndicaat 42 procent van de aanvraSingapore, 7 Maart.
gen kreeg toegewezen, tegen 15 pro37%
Spot
Sheets
cent de vorige week.
37%
Sheets Febr./Maart
Sheets April/Juni
3414
Sheets Juli/Sept.
38'.4
Sheets X.o.b. Febr./Mrt.
BEURS TE NEW-YORK.
Vast.
7/3
8/3
Singapore, 8 Maart (Opening).
414
Cit. Serv. Com.
414
37 &
Sheets Spot
56
57
Cit. Serv. Pref.
37%
April/Juni
Sheets
Shell Union
1114
11%
35',i
Sheets Juli/Sept.
8%
814
Socony Vacuum
34 %
Sheets OctyDec.
Standard Oil of
f.o.b.
Maart
38%
Sheets
New Yersey
34?»
3414
34%
Blankets Mrt./April
914
914
Tidewater
2814
Bark Mrt«/April
Bethl. Steel
7814
7814
19 ex. d. 18%
sta
Rep. Steel
57%
Un. St. Steel
57%
New-York, 6 Maart.
24%
24%
An. Copper
20%,
20V„
Sheets
Spot
Kenn. Copper
32%
32%
Sheets April/Juni
25
25%
20*/« 20VW
intern. Nickel
Stil.
9
Soutii. Pacific
914
Un. Pacific
77
7714
Londen, 7 Maart.
66
66%
Goud.
Chrysler Corp.
Goud ln staven lijn per ons troy
Gen. Motors
42%
42%
open marktprijs 8/8/0.
Hudson Motor
3%
3%
Curtiss Wright
72%
72%
Londen, 7 Maart.
Doug. Aircraft
Peper.
72%
72%
Un. Aircraft
38%
Zwarte Singapore-peper Oct./Nov.
38%
ongenoteerd.
144
Dup. de Nein.
14314
>Vitte Muntok-peper
Gen. Electric
spot 11% gedaan. Zwarte
33%
33
Stand. Brands
Lampong-peper Nov./Dec. 7% gedaan.
6%
614
2.32
2.32
Ccap. Trust
New.York,
7/3
8/3
Onreg. Prijsh.
Zwarte Lampong-peper:
5.80
Maart
5.85
Dow Jones' Averages:
5.93
Mei
5.93
5.99
6.00
Juli
Industrials
112.59
121.47
27.89
27.83
RaUways
New-York, 8 Maart.
Katoen.
Utilities
19.41
19.43
Maart-verscheping
Middenkwaliteit
De omzet bedroeg 8 Maart 150.000
10.53.
aandeelen.
Prijshoudend.

Coöperatieve credietvereeniging
voor kleinlandbouwers

—

—

—

—

—

Rio Koffie.
New.York,
December

Bataviasche koersen

7/3
5.68
Zeer
prysh.

!

8/3
5.63
Niet
prjjsh.

.»

Londen, 7 Maart.
Zilver.
Cash 23?4 d. Forward 237,, d.
Het was een zeer lustelooze markt,
die zonder „feature" lag en practisch
zonder zaken. Na officieele vaststelling der koersen was de markt prijshoudend,
doch lag steeds zonder
„feature" en zonder zaken,

Batavia, 10 Maart.
Afg. Vraag. Aanb.

314% li. 1935

—

3% li. 1937
3% li. 1937 A —
4% Bandoeng 1936
4% Batavia 1937 A —
314% Batavia 19378
314% Batavia 1937 C —
4% Buitenzorg 1937
4% Oost Java 1937
4% Semarang
4% Soerabaja 1936
314% SoerabaJa 1937
4% Credietbank
414% Volkshuisv. Sb.
6% Pasir Randoe
5% Hot. „Preanger"
414% Des Indes
4% Pandbr. N.l.Hyp. 100
414% Kolft & Co.
Jav. Bank
235

8914 9014
9014

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

101
101
99
99
101
101
101
101
99
101
101
100
99
101

Escompto

NillmU.

—

—

—

—

—

—

—

80
187
410
—

10
4

110
120
—

—

—

—

10714

—

68
—70

—

—

—

—

—

—

MIJ.

—

Ardjoena
Artana
Basilam

—

—

200
125
110

110
95
130
95
140
48
100

—

100
84
—

—

—

105
—

65

—

8414

Londen—Batavia

Londen—N-York

Londen—Shanghai
Londen—Bombay
Londen—Hongkong

7-62 (offj
7.58
40.2 tt 4.03 H

0/3"/,,

—

Londen—Japan

7/3

Soerabaia-koersen

«

10 Maart.

renasen

2

ta

c 1

r*

t»

2

5

|

230
77

237
82
410

Q
„

£»•§
<

Jav. Bank

Esccmpto
Bdg. Kinine

—

—

Simau
E. M. N. I.
Zuid Bantam
Nimef
Banjoemas
Bali Lombok

—

405

—

—

10

120

107

—

—

—

—

Sem. S. P. Veer
Stroohoed.
Preanger Hot.
Ardjoena

—

—

—

Rembang

5

5

—

—

—

—

—

101
85
72',4

75
200
110
125

—
—

—

Artana

—

—

—

—

Bodjongdatar
Idem pref.
Wanasoeka
N. I. 1935
3% N. I. 1937
3% N. I. 1937 A
4% Bandoeng 1936
4% Batavia 1937 A
3Ï4% Batavia 19378
3 >4% Batavia 1937 C
4% Buitenzorg 1937
4% Oost Java 1937
4% Semarar.g
4% Soerabaia 1936
3 <4% Soerabaia 1937
4% Cred.bk. ad ƒ 500
5% Hot. Preanger
4%% Des Indes

—

—

—

—

99
99

—

—

Koffie. New York seinde een
niet prijshounoteering van 5.63
160
dend.
99
90
De locale markt is uiterst stil en
90U
is
nominaal te stellen op ƒ 23,50 voor
i —
kwaliteit Maart en Maart/
export
—
April

100'4

—

—

Rubber. Londen was Zaterdag
gesloten,
zoodat wij daar gisteren
geen noteeringen van ontvingen. New

—

—

—

York kwam iets lager af.

—

100' i

99
99
99
100

—

—

zoogenaamde

—

—

„

Onze hulp aan Griekenland
De RP£>. meldt:
De bijstand, die Indië aan Griekenland heeft verleend door het zenden
van eenige mlllioenen klnine-tabletten, 10.000 ampulles tetanus serum,
2000 ampulles dysenterie serum en 1000
ampulles gasoedeem serum, blijkt daar
te lande wel op zeer hoogen prijs gesteld te worden.
De minister van Sociale Voorziening
heeft den Nederlandschen gezant te
Athene bezocht om hem te verzoeken
aan den Gouverneur-Generaal den
welgemeenden dank van de Grieksche
regeering te 'willen overbrengen voor
de ten deze verleende tusschenkomst.
Het Grieksche blad „Proïa" schreef
op 6 Februari J.l. over dit geschenk:
„Het is buitengewoon treffend te
zien, welke hulp de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië aan onze heilige zaak heeft willen verleenen.
Nederlandsch-Indië zond aan het
Grieksche Roode Kruis tal van hygiënische artikelen, waaraan wij in de
huidige
omstandigheden groote behoefte hebben. De bevolking van Nederland moge op het oogenblik niet in
staat zijn te doen blijken van haar
medeleven met het strijdende Griekenland, Nederlandsch-Indië, dat zich
niet heeft laten beïnvloeden door het
lot, hetwelk het moederland trof, getuigt wel op een zeer practlsche manier van de Hollandsche vriendschap
en sympathie"'.

moest verminderen, ware het niet
dat alle landen met dezelfde moeilijkheden te kampen hebben. Hoe

lang Japan op deze wijze voort kan
gaan is moeilijk te zeggen. Hoewel
't niet defnitief kan worden aangetoond, is er reden te veronderstellen dat slechts vijftien procent van
het totaal in handen van het publiek is, terwijl de rest is verdeeld
tusschen de banken en de groote
procent
maatschappijen, die 55
zouden hebben en de regeeringsinPostspaarstellingen, zooals de
bank, die over 30 pet. beschikken.
De industrieelen.
De Banl:biljettencirculatie is zoo
regelen

=

*

—

100

„

„

„

„

„

„

~

—

—

„
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„

„

„
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—

„

„

„

„
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„

„

„

~

„

„

te
De plaatselijke markt is aan
nemen op 30'4 voor sheets en 30 ct.
voor crêpe.

—

—

102»,4

—

„

„

Kleine producten. De
markt kan bij Zaterdag vergeleken
als onveranderd aangenomen worden.

SUIKERNOTEERINGEN.
(Contract

Mei

No.
7/3
0.75

Amsterdamsche Bank

4).

Nietprijsri.

8/3
0.74

Onreg.

Londen, 7 Mrt. (A. N. P.). In het

Jaarverslag wordt medegedeeld, dat
het gebouw van het bijkantoor
të
Rotterdam en te Middelburg werd

verwoest; de kluizen bleven behouden.
winst bedraagt ƒ 3.066.320 (tegen
het vorig jaar ƒ 2.287.954). Evenals
Robaver
meldt de Amsterdamsche
Bank, dat het bedrijfsleven overging
tot aflossing van bankschulden, aangezien de contanten niet voir aanvulling van voorraden konden worden
aangewend.
De
aldus beschikbaar
gekomen middelen werden in «chatkistpapier be'.egd, waarvan m 1940
niet minder dan ƒ 102.450.000, tegen
ƒ 33 070.000 het vor/S Jaaf ln portefeuille.

Londen, 7 Maart.
13%
13*i
13"/,.
13'/,.
13V lt

13U/,.

13',i

13H

13V„

13u /„

prijshoudend te zyn geweest
Na
flauwde de stemming af ln verband
met het gebrek aan belangstelling
voor eenige wlnstnemlngen. Het 6lot
was stil.

|

De

Rubber.
Sheets Spot
Sheets April
Sheets Mei
Sheets Juli'Sept.
Sheets Oct./Dec.

Mutt

en

Jeff:

—

—

—

—

—

)

Tapanoeli

>

)

verg. Tapanoeli 254793
S.O.K.
11922
756
Atjeh

398218
17292
12442

345923
181228
80678

276710
795109
869211
551420
2662387
1804371

„

„

Sum. Westkust

Afd. Bengkalis
)
Indragirl
VrUgebied
)
)

Riouw

„

—

„

DJambi

404570
3735024

Palembang
Lampongsche Districten
Bengkoelen
Bangka en Onderh.
Wester Afd. van Borneo
Z. en O. Afd. van Borneo

—

1641360
1520402

Totaal ten laste restrictiejaar 1941
*)

Een man minder aan boord.

—

—

9002701

—

231493
3181009
2242120
14265002

—

—

—

—

—

—

—

587
154299
2165

40497

—

189000

623220
1130636
952054
591817
3066957
5743920

—

—

—

—

—

—

—

—

56022

*

—

—

15525

653011
29214
13193

—

—

-

231493

4822569
3762522

346051 23669776 1 )

Bovendien werd uit Java en Madoera 171.792 kg. op Assignaties B

uitgevoerd.

VERKOOPKOERSEN.

Sumatratabak in de V.S.

New York, 8 Mrt. (Ancta). Het
dat
Wallstreet Journal verklaart,
meer dan een derde deel van den
geheelen
voorraad
Sumatra-tabak
reeds in de Ver. Staten aanwezig is
en de Nederlandsche belangen verwachten, dat de handel in Amerikaansche bladsoorten uit den oogst
1940 ultimo April zal aanvangen op
Staten-eiland, waar speciale - facilitei.
ten voor den verkoop zijn getroffen.
Do
verkoop zal de Nederlandsche
regeering dollarcredieten verschaffen
tot het bedrag van de Amerikaansche
aankoopen, aangezien verkoopers gul.
dens zullen ontvangen,
de
terwyi
Amerikaansche dollars voor de NederMadrid, 8 Mrt., (Reuter). Spanje landsche regecring beschikbaar komen.
zal tarwe of rubfcer uit het sterllnggebied koopen uit de opbrengst van
zich
Op Staten-eiland bevinden
door de United Kingdom Credit Corthans 4.500 balen, terwijl een totale
poration geplaatste orders voor 12.000 verkoop
wordt verwacht van 13.000
flesschen kwikzilver en 400.000 kisten balen. De markt zal waarschijnlijk in
sinaasappelen.
Mei of Juni worden geopend,.

(Volgens opgave van het Centraal Kantoor voor de Statistiek).
Indexcijfers, genogen met uitvoerlioeveelheden in 1935 (1929
100).
(voorlooplge cijfers)
1936
39.7
52.7
September
23 Dec. 1940 —28 Dec. 1940
Maart
1937
63.5
52,8
30
4 Jan- 1941
6
40,7
52,8
Maart
1933
Jan. 1941 —11
September
52,5
13
44,5
—18
1939
20
Augustus
52,0
47.9
—25
November
52,1
56.8
27
1 Febr.
45,7
52,0
Juli
1940
3 Febr.
8
52,7
_15
51,7
December
10
Januari
1941
52.1
52,5
17
—22
Februari
52,1
24
52.1
1 Mrt.
„

—

—

„

geleden.
Men zou kunnen voorspellen dat
deze stijgende last Japan's kracht

„

—

„

De buitenlandsche schuld.
De buitenlandsche schuld ls echter niet toegenomen en interest in
buitenlandsche munt wordt slechts
betaald voor 1.247.000.000 Yen. Ongeveer de helft van dit kapitaal
wordt verondersteld in
handen
van Japanners te zijn, die in Yen
betaald worden.
Wat de buitenlandsche
schuld
betreft is de positie van de regeering niet ongustig te noemen. De
belasting-inkomsten zijn gestegen
van 1140.000.000 Yen in 1936-'37 tot
3270.000.000 Yen in 1940-'4l en de
een
nieuwe begröoting voorziet
stijging met 560.000.000 Yen in den
loop van dit jaar. De jaarlijksche
schuld bedraagt thans
evenveel
jaar
als de totale begrooting vüf

..

—

—

Groothandelsprijzen exportproducten

„

—

—

—

leveringen.

—

100' i
100',4

—

defensie

De uitgaven vervijfvoudigd.

Aan consumptie suikers werden 880
Superieur en 51 tons Browns
verhandeld.

100' i

—

Meer arbeid voor
minder loon

8/3

—

100'

—

Japan

perkt en hetgeen het volk spaarde
en spaart vloeit zonder ophouden

—

—

van

luxe-artikelen is tot het uiterste be-

100

—

—

De financieele situatie

tons

—

125

—

men
Deze kwamen gereed en
hoopt thans ter vergadering tot de
constitutie over te kunnen gaan.
heeft
De ontwerper der statuten
gebruikgeals
leidraad hiervoor
maakt van het model eener Inlandaan
sche coöperatieve vereeniging;
de hand van Staatsblad 1933 no. 108,
hetwelk de oprichting eener dergelijke vereeniging voor
Europeanen regelt, werd dit model omgewerkt tot het doel.
De heer Mulder heeft zich daarbij op het standpunt geplaatst, dat
een crediet.cooperatie de beste opvraagstuk
van
lossing is voor het
kleincrëdiet-verstrekking aan
het
landbouwers, ofschoon
aan
grondbeginsel: beperkt arbeidsveld
niet voldaan kan worden. Kleinlandbouwers wonen nu eenmaal niet
in één wooncomplex, maar in veruitscheidene, verspreid over een
men
gestrekt gebied, al bepaalt
kleinzich slechts tot de grootere
Noodgedwongen
landbouwcentra.
moest men dus den eisch van be.
perkt arbeidsveld opgeven.
zij.
De candidaat-oprichters, n.l.
die het -stamkapitaal door hun
gevrijwillige bijdragen hebben
Malang,
vormd, wonen ln Batoe,
Slngosari, Lawang,
Nongkodjadjar, enz., dus in de Malangsche
centra voor klelnlandbouw. In aansluiting daarop werd in de statuar.
ten de afdeeling Malang als
beidsveld aangen; len.
vereischten
De omschrijving der
koom in aanmerking te kunnen
men voor het lidmaatschap is zoouitkodanig gekozen, om te doen
men, dat ieder arbeidskrachtlg persoon, hetzij land- of tuinbouwer,
hetringvee- of pluimveehouder,
doende of ambachtsman, lid
kan
de
worden. De nadruk valt dus op

feiyke welvaart.
Een crediet kan zoowel een
gevaar als een zegen zijn voor den
credietnemer; vandaar dat
onder
sub. 2 van het doel
gestipuleerd
staat, dat crediet slechts voor nuttige doeleinden verschaft kan wor.
den.
De ruggegraat van een credietcooperatie is de volstrekte
aanspraverkelijkheid der leden voor de
bintenissen en verplichtingen
der
vereenlging. Door deze
aansprakelijkheid is het voor de
vereenl.
ging mogelijk, om gelden van derden te verkrijgen. Deze
aansprakelijkheid treft ook nog de
oud-leden gedurende een jaar na hun uittreding als lid der vereenlging.
Compensatie dezer aansprakelijk,
heid vormt het reservefonds. Daarom moet al dadelijk gestreefd worden naar de vorming van een zoo
groot mogelijk reservefonds.
Het bestuur bestaat, aldus
de
concept-statuten, uit minstens 5 le.
den. Overeenkomstig het coöperatief begrip dient het bestuur
zijn
taak belangeloos te vervullen.
Het
toezicht op het beheer wordt uitgeoefend door een commissie van 3 leden, door de Jaarlijksche algemeene
vergadering te benoemen.
leder candidaat-lid is
verplicht
tot opening van en spaarrekening,
waarop minstens een bedrag
van
ingelegd.
ƒ 2,50 moet worden
De
spaargelden der leden zullen in eerste instantie het kapitaM
vormen,
waaruit de leeningen aan de leden
worden gefinancierd.
Uitsluitend
voor zoover deze spaargelden
niet
toereikend zullen zijn, kan de ver.
eeniging ook gelden van derden ln
belegging
op 3, 6 en 12
nemen,
maanden vast.
Ter a.s. vergadering zal, na
de
oprichting der vereenlging, een bestuur en een commissie van
toezicht gekozen worden.
Deze credietbank kan en belangrijke schrede vormen op den
weg
der klelnlandbouwers; de
oprichting zal het bewijs leveren, dat de
onder
saamhoorigheidsgedaclite
hen groeiende is.

—

—

„

—

70

95

—

—

ontwerpen.

steld: het
verstrekken
va n cred let aan
lederen
plattelander,
die
crediet noodig heeft ter
bestofvordering van zijn

-

enorm gestegen dat nieuwe maatmoesten worden genomen
om buitensporige uitgiften tegen te
gaan. De uitgifte van de Bank van
Japan bedroeg op 28
December
van het vorige jaar 4.540.000.000
Yen, hetgeen een vermeerdering
op beteekent
koopen zij opnieuw obligaties
met twintig procent, per
een perpetuum mobile; toch gaat jaar.
PRODUCTEN-INDEX.
het voort te functionneeren. Het
De goudreserve bedraagt nomimeest essentieele kenmerk van de- naal 501.000.000 Yen een getal dat
6 Mrt.
7 Mrt.
zen vorm van eèonomie is een lage sinds Juli in de offlcieele rapporten
179.1
Heden
en een grootere niet is gewijzigd.
levensstandaard
179.1
178.9
Vorige dag
productie. Met andere
woorden:
De Japansche industrieelen or179.1
178.5
Vier weken geleden
meer werk tegen minder betaling. ganiseeren alles-omvattende
na171.5
171.4
weken
geleden
52
principe
de
die
het
jaarlijksche
uitgaven
kartels,
van
tionale
De
Basis 18 September 1931.
huldigen van het algemeen belang
regeering zijn in vijf jaar tijds vervijfvoudigd. Het budget voor het voor te laten gaan voor het indijaar 1935-'36 werd in evenwicht ge- vidueele. Zonder twijfel zullen de
PRODUCTENMARKT 10 MRT. 1941. bracht door
een leening van uitkomsten niet lang op zich laten
Yen maar met het wachten. Intusschen wordt het Ja2.000.000.000
Suiker. New York gaf een nobudget
voor 1940-'4l is reeds pansche industrieele systeem met
teering te zien van 0,74.
11.000.000.000 Yen gemoeid, waar- o'e noodige voortvarendheid voortgevaarlijke
De consumptie prijzen zijn onver- van 6.000.000.000 Yen uit leeningen gezet en hoewel zich
bestaat. De nationale schuld be- symptomen voordoen, kan met
anderd.
loopt thans 25.000.000.000. Yen te- geen mogelijkheid gezegd worden
gen 9.000.000.000 Yen aan eind van dat een crisis of een catastrophe
De Nivas verkocht 404 tons Supe1937.
aanstaande is.
rieur voor export.

75

150

—

Donderdag 13 Maart a.s. wordt de
van
oprichtingsvergadering belegd
credietvereeniging
de Coöpe*atieve
kleinlandbouwers
„Malang'',
voor
die alhier gevestigd wordt. De stoot
tot de oprichting werd gegeven tijkleindens een bijeenkomst van
eenigen tijd
geleden
landbouwers,
de
Tevens werd toen
gehouden.
heer W.D.B.H. Mulder, gep. ass.de
statuuitgenoodigd,
resldent
ten voor een dergelijke Instelling te

bevolNaar buiten Nederlandseh-Indië uitgevoerde
de
kingsrubber uit de buitengewesten in
maand Februari 1941

De opbrengst van de Landsmiddelen bedroeg ln Januari J 1. 46
mlllioen gulden of ƒ 100.000 meer dan
ln dezelfde maand van het vorige
brachten
belastingen
De
jaar.
(Volgens opgave van het Centraal Kantoor
ƒ 1.300.000 meer op, de producten bijna een mlllioen meer, doch de bedrijvoor de Statistiek)
ven ƒ 100.000 minder en de groep di(Voorloopige telegraftsclie cijfers>.
verse middelen 2,1 mlllioen minderDe opbrengst van de invoerrechten
Droog aequivalent
is met drie mlllioen gedaald, die van
Scraps
met
Droge
rubber
de* uitvoerrechten daarentegen
In vellen en aardfabrlekmaeen mlllioen gestegen. De opbrengst
rubber Slabs Totaal kgandere
tig bereid
van de Inkomstenbelasting Is 1,8 mlldroog
90%
75%
100%
lioen hooger geworden en die van de Residentie
100%
mll1,4
vennootschapsbelasting met
Ten laste restrictlclioen toegenomen, terwijl de nieuwe
jaar 1941
oorlogswinstbelasting reeds ƒ 100.000
ln Januari heeft opgeleverd.
Op assignaties
1308893
684736
De achteruitgang in de groep diver- Oostk.v.Sum. ) verg. S.O.K.
624162
276322
(Cultuurse middelen Is te wijten aan de om138870
136452
)
Atjeh
1239
186331
standigheid dat aan winstaandeelen,
gebied)
)
Tapanoeli
185092
mijnconcessles, bakengelden en ont48780
vangsten uit gevangenisarbeld twee Atjeh & On- ) verg- Atjeh
48780
53097
millioen minder ontvangen werd.
S.OJC.
53097
)
derh.
175637
175637
)
Tapanoeli

U

noteeringen
de Handelsvereeniging

Officieele

cau§

onzen redacteur te Malang).

naar de Schatkist. Het eene kolossale budget volgt op het andere en
Slot N.-York—Londen 4.0314 4.03',4 de regeering geeft obligaties uit,
die door het publiek gekocht wor2.23
2.22
Slot N.-York—Parys
den met papieren geld dat door de
23.48
Slot N.-York—Japan 23.48
regeering werd gedrukt. Met het
6/3
aldus verkregen geld betaald
de
7/3
en
regeering
groot-kapitalisten
de
Trust
25/3
Rubber pl. Inv.
25'3
de
arbeiders
de
munitiefabriein
van War Loan 2>4%
103!» 104 ken en met hetgeen die verdienen
—

—

Soerabnia,

(Van

Het verbruik van

1/6'/»

1/31/»
2/4*/,,
1/2H

7214 Londen—Singapore

—

150

crediet-

verschaffing

industrieën die voor de
Londen, 8 Maart. werken.

—

—

en

Japan is thans gedwongen zich te
„kanonnen- inLonden, 7 Maart. houden aan de
Tin.
wat
Prompt £ 267 vraag, £ 267 Vi plaats van boter-theorie",
economie,
betreft haar nationale
aanbod.
correspondent
Lev. 3 mnd. £ 26614 vraag, £ 26614 aldus een Tokiosche
van de „Times".
aanbod.
Hij constateert, dat het
beeld,
Chicago, 8 Maart.
Tarwe.
de cijfers van 1941 gegeDec.-verscheplng 85',4
dollarcents dat door
ven wordt, er een is van een ecolager per bushel.
nomie onder zwaren druk. doch het
Zeer vast.
lijkt of deze druk .voorloopig nog
Mais.
Chicago, 8 Maart. wel weerstaan zal kunnen worden.
Levering Mei 61%.
Het is een karakteristiek voorZeer prijshoudend.
beeld van de totalitaire economie,
zegt hij, een economie van een veren een
laagden levensstandaard,
productie
bij
de
zware
verhoosde
NOTEERINGEN.
T. T.

—

—

—

New-York, 7 Maart.
De officieele prijs bedroeg 34 %
dollarcent per oz.

—

—

—

prijsii.

101

240

—

8/3
63/1
62/14
62/14
Stil en

—

—

—

rs.

7/3
63/1
62/14
62/14
Stil.

—

—

—

rs.

100

—
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Verrek. 24
Verrek. 22 April

102

405
6

—

Cash

—

77
184

—

—

Bombay,

—

—

—

te voldoen.

—

100

—
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Woning

—

—

—

Lindeteves
Bdg. Kinine
Simau
E. M. N. I.
Sipongi
A. I. M. E. M.
Zd- Bantam
Gebeo
Nimef
Banjoetnas
Sol. El. Mtf.
Bali Lombok
Rembang
S. S. P. V.
Strooh. Vm.
Bat. Veem
Java Veem
Nik as
Ver. Prauwenv.
Preanger Hot.

100

—

Beleggingsobject

vereenlcapaciteit tot werken. De
ging is dus niet uitsluitend bedoeld
als landbouwbank, maar ook als bedrijfsbank en zoonoodig
hulpbank.
Zii wil dus een bank voor den plattelander worden in zoo ruim mogelijken zin.
In aansluiting hierop ls
het doel der vereenlging
zoo ruim mogelijk
ge-

De opbrengst der Lands=
middelen

4 S.H.

'

Barter=transactie

TT
TT
TT
TT

Van de Banken te Soerabala.
d.d. 10 Maart.
en zicht Londen
t 7,64
7,64
en zicht Zuid-Alrlka
6,13
en zicht Australië
en zicht New-York/
1,89%
Ban Franclsoo
en zicht Ztlrlch
45
89H
en zicht Singapore
en zicht Japan
45
en zlo&t Bombay/Calcutta/
*

'

.

.

•rr
TT
TT
TT

.

.

»

Rangoon

TT en zicht Bangkok
TT en zicht Manlla
TT en zicht Hongkong
TT en zicht Shanghai
TT en zicht Amoy
TT en zicht Foochow/Swatow
Chin. nat. Dollar
op Hongkong

.

.

.

.

.

.

„

.

67!*
71
95
48 Vb
12
12Vi

12U
12

100 Jaren Indische ontwikkeling,
/

■
\

rN

JMj

hebben ook enorme veranderinA
gen gebracht op maritiem gebied. I ,/;>•]
Oude schepen zijn door nieuwe I;

I derlandsche deugden
Vmoêd, beleid l en trouw,

I
I'

van

Politieke richtlijnen van I.E.V.

Semarang,

later werden de
werden opgesteld
richtlijnen door de afd. Semarang overgenomen veel te doen geweest.
vergadeHet voorstel werd ln vele
ringen besproken en tenslotte werd
besloten het op het congres voor te
—

brengen.

De richtlijnen.
Om het prae-advies van het hoofd,
bestur beter te kunnen volgen laten
wU hier de door de afdeeling Semarang voorgestelde en door ons reeds
gepubliceerde richtlijnen nogmaals
volgen:

1. Het I. E. V. wenscht op grond
cultureele
van bloedverwantschap,
banden en traditie, de Rijkseenheid
met Nederland,
onder
souverelniteit van Oranje, te bestendigen.
2 Het Verbond erkent, dat het Ne-

derlandsche deel der hier levende bevolking een op hechte gronden gefundeerd, historisch recht op Ned.-Indië
bezit.
3. h.-t Verbond erkent dat dc verschillende hier levende Indonesische
volkeren het natuurlijk recht op NedIndlë bezitten.
4. Het Verbond erkent, dat uit deze
door
belde voornoemde volkeren,
plaatshebbende
reeds eeuwenlang
bloed- en cultuurmenging, een derde
bevolkingsgroep ontstaan ls, n.l. de
Indo-Nederlandsche, tot heden aangeduid met den naam Indo-Europee,
sche.
5. Het Verbond beschouwt zichzelf
organlsatte
als te zijn: de centrale
van deze derde bevolkingsgroep, en
het stelt zich daarom ten doel, met
alle wettige en geoorloofde middelen
te arbeiden aan de geestelijke, moreel, intellectueele, sociale en economische ontwikkeling'dezer bevolvan Nederlandsch.lncUë
kingsgroep
en van Nederlandsch-Indië zelf.
6, Op grond van de erkenning zijner
nauwe verwantschap met zoowel het

Nederlandsche

als het Indonesische
deel der bevolking hier te lande
ziet het Verbond de ontwikkeling en
de toekomstige welvaart der
Indoslechts bereikbaar door
bevolking
een harmonische verhouding tot en
een harmonisch samengaan met de-

zo broeder-volkeren.

7. Dit houdt in zich, dat het Ver.
bond een open oog heeft en
steeds
hebben zal voor de rechten van deze
bevolkingsgroepen.
8. Aan den anderen kant verlangt
het Verbond zoo noodlg ook de wettelijke
erkenning der gecombineerde natuurlijk-historische
rechten
der door het Verbond vertegenwoordigde Indo-Europeesche bevolking.

9. Het Verbond wenscht op evolutlonnalre wUze te arbeiden aan het

sub 5 omschreven doel.
10. Conclusie.
Als grondslag voor den opzet van
Verbond
een, het Indo-Europeesch
passend,
politiek
programma,
wenscht het I.E.V. openlijke en politieke erkenning der bijzondere po.
sitle van het Indo-Europeesche deel
in Nederlandsch-Inder bevolking
dië, opdat hierdoor het zoo noodzakelijke groepsbewustzijn tot
stand
zal komen.
Prao-advies H.B.

ten)

aan te toonen.

Punten 4, 5 en 6.
Het H.B. acht het onjuist, te streven naar de erkenning der Indo.Europeanen als een
afzonderlijke
staatkundige bevolkingsgroep, naast
en tegenover die der Nederlanders,
der Indonesiërs en der
Vreemde
Oosterlingen. Hoe ver de gevolgen
zullen gaan van zulk een afzonde
volks
ring van de Nederlandsche
Ir
groep, is niet licht te overzien.
internationale verhouding bijv. zouden wij
dan ongetwijfeld zelf me
dewerken aan eene degradatie var
onze eigen bevolkingsgroep,
voora
wanneer het Semarangsche voorste
1:
hetgeen niet duidelijk
inhoudt
dat wij ook staatsrechtelijk geei
Nederlanders,
althans ceen ..nor
male" Nederlanders
du
blijven.
eventueel worden: Nederlanders vai
ten bepaalde kwaliteit.
—

—

jarigen oorlog.
Teneinde de uitvoering van het
verdrag van 1743 te verzekeren ondernam de landvoogd in 1746 eene
reis naar Pasoeroean en op den
26sten April van dat jaar vond aldaar eene samenkomst plaats met
de
bestuurders
van Pasoeroean, Bangil, Banger, Soemenep
en Pamekasan. Deze werden in hun
ambten bevestigd. Kijahi Djojolalono was de eerste regent, die namens de V.O.C. het bestuur over
Probolinggo voerde. Hij
drong
evenwel zijn eigen belangen geenszins naar den achtergrond en
de
V.O.C. ontzette hem derhalve ln
1768 uit zij.i ambt, waarna hij geïnterneerd werd. Opvolger werd R.
T. Djojonagoro, die 37 jaar regeerde. Onder zijn bestuur werd

Oosthoek impressies.

Probolinggo's historie

de streek zoowel als

mca

te verzamelen,

noemd.

Sinds dien werd de rust van het
land niet meer gestoord en kon
Probolinggo zich ongestoord ontDe
laatste
rewikkelen.
gegent, in 1930 ln functie
komen, is Raden Adipati Ario
Poedjo, de eenige Christenregent
van geheel Java.
(Wordt vervolgd)

het regent-

schap, waarbij Loemadjang hoor-

Spitiire=avond te Tebing
Tinggi.

de, welvarend. Het volk verleende
hem dan ook den eerenaam Kandjeng Djimat, waarmede tot uitdrukking gebracht werd, dat men
in hem de amulet of dilmat van
het volk zag, dus de heilsdrager.
In 1805 werd de regent begraven
achter de moskee te Probolinggo.
De commissaris der V.O.C. voor
den Oosthoek had zijn eigen visie over dien „heilsdrager" en bracht
zulks tot uitdrukking in een brief
aan Batavia anno 1799. Hij schreef

Bijna 1 mille opgebracht
het
Omtrent de fancyfair voor
Spitfire-fonds, georganiseerd door
de Tandjong Kassau Club te Tebing Tinjgi meldt da „Dell Crt."

rog:
Na afsluiting; van de boeken, bleek
de netto-opbrengst van dezen zeer
geslaagden avond ƒ 11 525,88. De
0.m.:
gelden zullen gelijk verdeeld wor~De regent is een vrij stroef Heer, Cen over het Ned.-Ind. Spitfiredie evenals die van Sourabaya wat
en het British Spitfire-fund.
veel verbeelding van eyge groot- fonds
Een ieder weet, dat het aantal Euheid heeft".
ropeanen in Padang en Bedagei, in
Probolinggo verkocht.
de laatste 10 jaar sterk verminderd
zoon, is, en uit dit prachtige resultaat
R.T. Tjondronagoro, de
volgde in 1805 zijn vader als regent blijkt, hoe hard er gewerkt werdHet is niet de bedoeling de speciaop. Heel lang bleef hij niet te
Probolinggo, want in 1811 werd hij le verdiensten der verschillends
comité-leden nader te vermelden,
overgeplaatst als regent van Sidajoe, ten Noorden van Grissee gele- doch wel moet de naam van den
heer J. W- H e n d e r s o n genoemd
gen. Oorzaak hiervan was het verHij was de onvermoeide
worden.
koopen van Probolinggo inclusief stuwkracht
bij alles wat uitgevoerd
Loemadlane en Kraksaan door moest worden
en voerde de geheele
der
kapitein
Daendels aan den
correspondentie.
boekhoudin»
en
Chineezen te Pasoeroean, Han Tik
Er is in Tandjong Kassau en in
Ko.
Tebing Tinggi zeer veel werk verDeze laatste moest een millloen
doch de organisatoren zien hun
rijksdaalders In zilver betalen, te zet,
ongedacht
werk
beloond met dit
voldoen in 20 jaarlijksche termij- gunstige resultaat. Reeds werd aan
nen van 50.000 rijksdaalders. Het ieder der genoemde fondsen een
gouvernemeht behield echter eeni- bedrag van ƒ 5000,- overgemaakt
ge rechten, zooals die op de hanengevechten en den slacht. Han Tik tu het restant zal volgen, zoodra
alle betalingen geïnd ziin.
Ko reisde naar Probolinggo, nam
Het geheel was wederom, een deintrek in den kaboepaten en liet monstratie
van prachtige samenregentenpraedicaat
zich met het
werking tusschen Britten en NeToemenggoeng aanspreken!
derlanders in den strijd, voor
Alras bleek hem, dat zijn knoop onze
gemeenschappelijke
zaaß.
geweest.
De Er
een rouwknoon was
dien
is
avond
heel
inkomsten vielen sterk tegen en de wat op d P koppen van Adolf
afpersinstond
bevolking
bloot aan
den hun, Goebbels het propagandagen, om de jaarliiksche termijnen gedrocht, Goering den vetkwab met
Na 2 de vele verpakkingen,
bijeen te kunnen brengen.
en
ander
jaar lieo het mis.
gangster-figuren geworpen, en het
In het dorp KedODO, 3 Km. Zuid- zal ook voor de vele bezoekers een
waarts van Probolinggo gelegen, groote voldoening zijn te weten, dat
even ten N. van de suikerfabriek hun offers tot zoo'n mooi resulWonoasih, groeide de ontevreden- taat hebben geleid.
heid en een onstand brak uit. De
De gelden zullen worden omgezet
bewoners trokken gewapend naar in een Spitfire, die t.z.t. den naam
de stad.
Tebing Tinggi zal voeren, bij de verNu lag er te Probolinggo tijdens dediging van het Britsche rijk (de
het Britsche tusschenbewind een gastvrije tijdelijke woonplaats van
garnizoen, samengesteld uit een H.M. de Koningin, van onze regeedetachement van het 13de regi- ring en van de deelen van onze vloot
In en het leger, die daar gereorganiment Schotsche Hooglanders.
den bewusten nacht van den op- seerd konden worden) tegen aanvalstand gaf de Chinoesche „regent" len op open steden en bij aanvallen
tfp militaire objecten op viiandelijk
juist een groot feest en alle officieren waren er in gala-uniform lof door den vijand bezet gebied.

—

jarig jubileum als
lijn in November 1910 uitgevochten tweekamp, begrijpelijkerwijs pioen!

Schaakrubriek
Redacteur W. N. Dinger
In het „Soer. Handelsblad"
wordt een permanente oplossingswedstrijd gehouden. ledere inzenvan
probleem-oplossingen
der
krijgt voor de goede oplossing van
een tweezet 2, van een driezet 3,
van een vierzet 4, en van een
eindspel een vooruit te bepalen
aantal punten. Wie 150 bereikt
krijgt een prijs, ongeacht de vraag
regelmatig
oplossingen
of hij
heeft ingezonden. Oplossers, die
wegens drukke bezigheden tijdelijk geen oplossingen kunnen Inzenden, behouden hun kans op
een prijs, want het aantal behaalde punten blijft staan en zij
kunnen elke week hun deelneming

hervatten.

De oplossingen, liefst zoo volledig mogelijk maar ln ieder geval de voornaamste varianten
vermeldend, moeten veertien dagen na de publicatie van de problemen of eindspelen bij den
schaakredacteur zijn ontvangen,
gevallen waarin de
behoudens
schaakredacteur dispensatie kan

verleenen.'

Wit geeft

zetten*

mat

in 2

(twee)

Wit: Kg 2, Dh6, Td4 en h4, Lel,
PbO en c 4, pionnen d3, e2, 6g 4

en

h 3 (11 stukken):
Zwart: Kf4. Das, Td2 en g5, LaB
en e7, Pe4, pionnen c 5, d 6 en h
(10 stukken).
Oplossing opgave 15 Februari.

Probleem
135 8, G.
H. Drese, 1. Tc2—c4.
Goede oplossing ontvangen van
P. E. J. Philipp te Paree (43); w.
No.

van Eyma te Malang (74);
Hwie Tjhiang te Bangkalan

Kwes
'(6);

dr. J- Gandruo te palang (no. 1357140); A. W. IJiselins te Wlingi (no.
1?55-83); R. de Bruyn te Madioen
(38).

Dr. Emanuel
Lasker.

Bij den dood van

111.
De rustelocze en eerzuchtige Janowski, daartoe in staat
gesteld
door de munificentle van zijn begunstiger Leo Nardus
een Parijsche kunstschilder
wilde nogmaals een poging doen, Lasker te
vcr3l2an, naar nu met den titel
„wereldkampioen" als Inzet.
De
schaakwereld heeft deze, te Ber—

—

wereldkam-

niet „au sérieux" genomen. Janowski kwam er nog slechter af
De wereldoorlog, welke spoedig
dan een jaar tevoren en verloor daarna uitbrak, plaatste de interop
thans met 8-10 en 3 remise-partij- nationale schaakorganisatie
hij
losse schroeven. Wel speelde
en.
te Berlijn in 1916 een korte match
In April 1911, op ruim 42-jarigen met zijn ouden tegenstander dr.
leeftijd, huwde Lasker te Berlijn Tarrasch, waarin hij met s—o en
on- 1 remise opnieuw zijn
meerdermejuffrouw Bamberger, die
der den naam Lia Marco in Duitsch- heid bewees, terwijl hij tevens winland als schrijfster bekendheid ge- naar werd in een vierkamp met
noot. De huwelijksreis voerde het Rubinstein, Tarrasch en Schlechter (4«/2 uit 6), doch eerst in I£>2o
echtpaar weder naar Dollarland.
betrekkingen
middelerwijl zouden de normale
In Amerika was
het wonderkind Capablanca (geb. hersteld worden.
te Havana 1888) ln verrassend korBij een bezoek, hetwelk Lasker
ten tijd tot een schaakmeester van en Capablanca in het begin van
den eersten rang uitgegroeid. Li dat jaar aan Nederland brach1909, nauwelijks 21 jaar oud, had ten, werden besprekingen geopend
hij Marshall in een match om het voor een match om het wereldkampioenschap van de Ver. Sta- kampioenschap. De minder goede
ten met B—l bij 14 remises beslis- onderlinge verstandhouding en de
send geslagen en zijn entree
vraagln financieele zijde van het
Europa ln 1911 was één zegetocht, stuk vormden echter even zoovewaarfiij hij alle records op het ge- le belemmeringen en de
Nederbied van simultaanspel sloeg. Een landsche Schaakbond, die
zich
en ander, gevoegd bij zijn jeugd voor de match had Reïnteresen afkomst, maakte hem spoedig seerd, zag ten slotte geen ander
pu- alternatief, dan zijn
de lieveling van het groote
bemiddelingspogingen op te geven.
bliek.
liet
Kort daarop liet Lasker
Een uitdaging tot Lasker
in de
niet lang op zich wachten. De tus- schaakpers bekend maken, dat hij
zijn rechten op den titel van weschen hen gevoerde correspondentie heeft
echter aanleiding gege- reldkampioen vrijwillig op Casaven tot een conflict, hetwelk eerst blanca overdroeg. Een daad van
we- moedeloosheid van een door
nadat Capablanca den titel
de

Alle correspondentie, deze ru.
verworven,
briek betreffende, te adresseeren reldkampioen had
eenigszins ln scherpte ls afgenoaan het ..Soer. Handelsblad".
men. Bepaalde vrienden zijn zij
echter nooit geworden.
Probleem No. 1361.
Lasker had, na zijn match met
Schlechter, zich van het tournooispel afzijdig gehouden en zich met

.

Punt 1.
Het I.E.V. is te dezen aanzien altijd heel duidelijk geweest. Het H.B.
heeft er geen bezwaar tegen, hiervan in de richtlijnen
te getuigen.
De gronden, waarop d£ conclusie is
gebaseerd, zijn wellicht echter voor
verbetering en uitbreiding vatbaar.
Punten 2, 3 en 8.
Het is het H.B. niet recht duideder
lijk, ook niet na bestudeering
toelichting, op ' welke hechte
gronden het historische recht der
toe.
Nederlanders
vallig h.t.l. levende
(waartoe tajjv. wèl de NederlandscUc
vluchtelingen en de krachtens art. 3
onzer Statuten tot de Indo-Europeanen
gerekende Nederlanders van
ongemengde bloede behooren, doch,
blijkens punt 4, niet de overig Inen de in Nederland
do-Europeanen
op Ned..lnlevende Nederlanders)
dië gefundeerd is. Evenmin is
het
H.B. duidelijk, wat de inhoud
van
dit recht zou moeten zijn. Wèl b&staat er uiteraard een intematio.
rechtsvernaal-rechtelijk erkende
houding tusschen den Staat der Ne.
derlanden en Ned.-Indië, doch daarop schijnt het hier geponeerde historische recht niet te doelen.
Ook is het het H.B. niet duidelijk,
wat de inhoud zal moeten zijn van
het natuurlijk
recht der Indonesische volkeren op Ned.-Indië. Blijkbaar is daarmede iets anders
bedoeld dan de collectiviteit van publieke en civiele rechten,
aan de
InNederlandsche onderdanen van
donesischen landaard toegekend.
Het H.B. is van oordeel, dat stelonderwerpelijke (zie
lingen, als de
ook punt 8) door haar gebruik van
onbestemde begrippen, die te
veel
gelegenheid geven tot verschillenden
uitleg en uiteenloopende opvattingen
eerder geschikt zijn om verwarring
te veroorzaken, dan om richtinggevende lijnen voor onze politiek
te
het
trekken. Naar de meening van
hier
H.B. is en analyseering, als
geschiedt, voor ons politiek program
ook niet bepaald onontbeerlijk.
Tenslotte moet het H.B. er ernstig
bezwaar tegen maken, in de politieke richtlijnen t.a.v. den rechtsstatus
de
een splitsing
te brengen in
zooals
groep der Indo-Europeanen,
die in art. 3 onzer Statuten is omschreven, zonder dat zelfs een poging gedaan wordt om de
noodzaak van
deze splitsing (en eventueel van eene wijziging der Statu-

ten

oorlogsellende

man.

kampioen werd uitgeroepen. Las-

teker keerde naar Duitschland
doch,
rug, financieel
gesterkt,
naar men meende, voor de schaakwereld en de schaakkunst
verloren. Hij kocht zich een klein landhuis te Tyrow en wijdde zich verder aan wetenschappelijken arbeid
en het schrijven van tooneelwerzijn
ken in samenwerking met
broeder Berthold.

Van de schaaktournooien
welke in die jaren elkander in regelmatig tempo opvolgden, bracht dat
van Mahrisch Ostrau in TchechoSlowakije de groote
verrassing.
Onder de namen der voor het grootste deel jonge meesters (o.m. Euwe). kwam ook die van Lasker
voor! Lasker redivivus! En
hij
bestond het, ditmaal
ongeslagen
beslag te leggen op den
eersten
prijs, nadat Réti hem langen tijd
als ernstig concurrent terzijde had
gestreefd. Dat was in 1923.
Nu gebleken was, dat Laskers
lichamelijke en geestelijke krachten nog in staat waren den strijd
met de jeugd tot een
succesvol
einde te brengen, lag het voor de
hand, dat hij daarin
aansporing
vond, het tournooispel voort te zetten.

Voor 1924 hadden de

nen

Amerika-

op grootscheepsche wijze een
eersterangs-tournooi
georgani-

seerd, te houden in New
York,
gedeprimeerden waaraan
ook de medewerking van

Hiertegen kwam de schaakwereld in verzet. Wèl
realiseerde
men zich Lasker's recht tot abdicatie, doch een door hem aangewezen wereldkampioen werd niet
philosofische studies geoccupeerd, voetstoots geaccepteerd. Toen dan
doch toen ln 1914 te St. Peters- ook begin 1921 door enkele rijke
burg een z.g. „grootmeester"-tourCubaansche suikermagnaten het
nooi werd gehouden, tot
deelne- verlossende woord werd
gesproming waartoe alleen diegenen ge- ken, om op bijzonder gunstige
minste voorwaarden (Lasker zou
netto
rechtigd waren, die ten
één eersten prijs in een interna- 8000 dollar ontvangen) alsnog te
tionaal tournooi hadden
verwor- Havana een tweekamp van 24 parven, behoorde Lasker tot de par- tijen uit te vechten, bezweek Lasbehoort ker voor de materieele verleiding,
ticipanten. Dit concours
nog heden ten dage tot een der ofschoon hij den afstand van zijn
schaakge- titel handhaafde.
belangrijkste uit de
schiedenis. Er waren 11 deelneOnvoorbereid en zonder den van
mers, waarvan de vUf hoogst uit- hem bekenden strijdlust, vertrok
komenden in een winnaarsgroep hij naar Cuba, waar zich een dramet dubbele ronden om de prijzen ma zou afspelen. 10 Maart 1921
zouden kamüen. In het voor-tour- nam het duel een aanvang.
Van
nooi kwam Capablanca met 8 pun- de eerste tien partijen bleven er
ten onbedreigd aan de spits, II en negen onbeslist. De sde verloor
Tarrasch Lasker door een fout in het eind111 waren Lasker en
elk met 6V-> punt;
verder Mar- tpel, een voor hem zeldzam? lapshall en Aljechin met 6 punten. sus in dit partijgedeelte.
Intusgedispo- schen was
Rublnstein was slecht
zijn gezondheidstoeneerd en stelde teleur, zoodat de stand door het afmattend
klivan maat van Havana er niet beter op
verwachting van een strijd
het gesternte Lasker-Capablanca- geworden en de 20 jaar
jongere
vervulling Capablanca, geboren en
Rubinsteln
niet in
getogen
Nu bleef alleen
de onder deze klimaatsinvloeden, verkon gaan.
sensatie van het duel Laskar—Ca- grootte zijn voorsprong door ook
Dablanca. En welk een sensatie! de 10de en 11de partij te winnen.
Een wedloop, waarin Laskers kun- Bij een stand van 3—o en 9 reminen en energie tot volle ontDlool- ses, waren Laskers kansen al zeer
ine kwamen. Wat Lasker ln dezen gedaald. Hij deed nog een wanhoviifkamD volbracht, grensde aan pige poging de 12de partij in winst
het fabelachtige. Zeven punten op om te zetten, echter de onverstooracht nartljen, te behalen met te- bare Cubaan speelde feilloos
en
eenstanders als Capablanca, Tar- met groot zelfvertrouwen en parasch. Marshall en Aljechin was reerde alle stormaanvallen met de
een orestatle, welke zelfs de groot- accuratesse van een
machine.
ste Lasker-vereerder niet had dur- Toen de 14de partij begon was Lasven voorspellen. En toen hij ln de ker reeds ziek. Een onvoorzichti7de ronde ziln beroemde, beslis- ge zet van zijn Koning kostte de
sende partH teen den Cubaan had qualiteit en de partij en het stond
eewonnen, brak onder eenige hon- 4—o. Hierop verklaarde
Lasker
derden toeschouwers een apolaus dat, ofschoon nog tien partijen te
los als bil het schaken maar rel-'- spelen waren, hij zich niet ln staat
Met 13I achtte den strijd voort te zetten,
den ls voorerekomen.
tegen Canablanca 13 nunten. had zoodat hij de match ontijdig
gebeves- wonnen moest geven. Het
wedLasker 7lln suDerloriteit
tigd en dat ln het Jaar. waarin hl! strijd-comité bewilligde
hierin,
een dubbel Jubileum vierde,
n.l. waardoor Capablanca den 30sten
zijn 25-Jarig meesterschap en 20- April 1921 officieel tot wereld.

Lasker werd verzekerd. Hier streden, behalve de

wereldkampioen

Capablanca, de kern der oude gar-

de: Maróczy, Janowskl en Marshall met de bloem van het modernisme: Aljechin, Réti,
Bogoljubow en Tartakower. In dit élitetournooi met dubbele ronden, werd
Lasker voor een
buitengewoon
zware taak geplaatst, want de 20
te spelen partijen waren elk afzonderlijk van groot kaliber voor
een man, die in zijn 56sten levensjaar stond. Hoe schitterend
echter en met welk een voldoening
voor zijn talrijke
bewonderaars,
heeft Lasker deze
krachtproef
doorstaan. Met I'S punt boven
Capablanca, die zich met de tweede plaats moest vergenoegen, rehabiliteerde hij zich volkomen van
de match-nederlaag ln 1921, hetgeen Réti inspireerde tot een artikel, waarin hij Capablanca en Lasker als ~de beide wereldkampioenen" voorstelde!
Het jaar daarop
in 1925
bestond Lasker het, in het
groote
tournooi te Moskou, achter Bogoljubow, die toen op het
toppunt
van zijn kunnen was gekomen, den
2den prijs te winnen, opnieuw boven Capablanca, die de
derde
plaats bezette.
Herhaaldelijk werden nu stemmen ln de internationale schaakpers vernomen, die een revanche
match Lasker-Capablanca propaseerden. Wij betwilfelen sterk, dat
Lasker deze ambitie inderdaad gekoesterd heeft. En indien ze bestaan mocht hebben, dan
heeft
Capablancïi bij voorbaat de verwezenlijkinar er van getorpedeerd,
door te verklaren, dat Lasker eerst
maar eens moest toonen Aljechln
te kunnen verslaan, alvorens met
Capa
opnieuw de
hem
degens te kruisen.
Van 19?6—1934 hield Lasker zich
bulten het wedstrijdspel. HH beleefde de onttrooning van ziln rivaal caoablanca door
Aljechln
'n )OJI en de suoerinriteH waarmede rie laatste van 1929—1933 dit wereldkampioenschap bevestigde.
—

—

—

—

In den loop van 1933
vestigde
Lasker zich metterwoon in Rusland. Hij voorzag, dat er
onder
geen
het rigoreuza Nazi-bewind
plaats meer voor hem was. Hier
hield hij lezingen en kreeg
een
aanstelling van de Sovjets
als
schaakleeraar.

Geheel onverwacht liet hij zich
in 1934 overhalen tot deelneming
aan het internationale tournool te
Zürich. Van een 66-jarige mocht
men geen top-prestaties meer verwachten, echter den sden prijs welken hij daar verwierf (o.m. Euwe
en Bernstein kloppend), bevestigde opnieuw de geweldige kracht
en de vitaliteit van den ex-kam.

pioen.
Ook te Nottingham 1936, in gezelschap van een notoir
gezelschap grootmeesters als
Capablanca, Botwinnik, Aljechin, Flohr,
Fine, Reschewsky, Euwe en Bogoljubow, om van Vidmar en Tartakower niet te spreken, won hij
van 14 partijen er 6, maakte er 5

remise en verloor er slechts
3.
Merkwaardigerwijze verloor ook
hier dr. Euwe
als Tereldkam*
pioen zijn partij van Lasker!
Als een der beste
verrichtingen, dient nog het
Moskousche
tournooi van 1935 te worden
genoemd, waar Lasker met >/ 2 punt
verschil ongeslagen achter Flohr
en Botwinnik den 3den prijs verwierf. Wederom plaatste hij zich
boven Capablanca!
De philosoof Lasker
ls
geen
schaaktheoreticus in den gewonen
zin des woords geweest. Hij huldigde een theorie van het schaak
als kampspel in algemeen philosofischen zin. Een strijd van twee
stel hersenen en zenuwen, zooals
hij het uitgedrukt heeft. Zijn speltype had dan ook iets subjectiefs,
iets individueels. Een
leermeester, aan het hoofd van een school,
gelijk Tarrasch, kon hij dan ook
niet zijn, integendeel, hij bleef zijn
tijdgenooten vaak onbegrijpelijk.
In zijn
philosofisch
werk
„Kampf" komt hij ongeveer
tot
de volgende resultaten:
De oudere theorie baseerde zich
op de steeds herhaalde
poging,
door voortdurende onderzoekingen
„den besten zet te vinden". Haar
uitkomsten zijn
onbevredigend,
daar de oneindige mogelijkheden
weinig zekere resultaten
toelaten en deze zelfs door nieuwere
onderzoekingen steeds weer veranderingen ondergaan. Daarom
is
aan een soort wijsgeerige theorie
of algemeene openings- en spelleidingslfer

<ls voorkeur to

welke uit het kleingeld van

geven,

hoogte de innerlijke,

—

graaf".
En nu de levensgolven zich boven hem gesloten hebben, zal hij
in de schaakhistorie blijven voortleven als de grootste schaakmeester aller tijden, hetgeen de ondervolgende tabellen nader zullen aan-

toonen.

Dr. Laskers tournool- en matchresultateji.
I. Tournooion.
.

Rang-

Jaar

Plaats

nummT

1889
1891
1895

Amsterdam

II
I

New

VIII

VI-VII

3

111
ï

Hastlngs

1895/98 St. Petersburg

189 G

Neurenberg

1893
1900

Londen

1904
1909

Cambr. Sprlngs
St. Petersburg
St. Petrrsburg
Mahr. Ostrau
New York

1914
1923
1924
1925

1934
1935
1936
1938

I
I
I

Parijs

11-111
I-II
I
I
I

Moskou
Zürich
Moskou

II
V
111

Nottingham

Moikou

gw. vrl. rcmis

5
13
14
8
12
20
14
9
13
10
8
13
10
9
8
8

York

11. Tweekampen.

173

12
0
0
3
4
3
7
3
3
1
7
3
1
2
4
3
2
1
7
0
5
6
1
8
2
4
2
0
13
3
5
5
10

33

88

Tegen-

kelt. De schaak-philosofie van Lasker steunt op drie groote waarheden of beginselen, welke tot zeke-

wetten van het schaakspel

—om de voornaamsten te
noemen
die bepaald
onderhoudend en leerzaam schreven, was
Lasker als schaakpublicist en analysator kort en zakelijk en daardoor voor middelmatige
schaakspelers niet gemakkelijk te volgen.
Maar hij was altijd ~to the point".
Van zijn phllosofische
werken
noemen wij het hierboven aangehaalde ~Kampf" (1908),
„Das
Begreifen der Welt" (1913)
en
„Philosophie des
Unvollendbar"
(1921). Verder was Lasker bekend
door de uitgifte van drie schaaktijdschriften: „Chess
Fortnishtly" (1892), „Lasker's Chess
Mapazine" (1904/'OB en ~Der Schachwart' (1913/-14).
schreef
Hij
„Common Sense in Chess" (1892)
door Schiffers in het
Russisch
vertaald en later door een Duitsche uitgave „Gesunder
Menschenverstand im Schach"
gePetersburgsche
volgd; het st.
Congresboek (1909) en de kleinere werken ..Partien mit dr. Tarrasch" (1906), „Berliner
Grossmeisterturnier" (1918), „Anfangsgründe des Schachspiels" (1918)
en „Wettkampf mit Capablanca"
(1922). Zijn grootste
arbeid op
schaakliterair gebied is echter het
in 1926 verschenen ..Lehrbuch des
Schachspiels", door Schelfhout in
het Nederlandsch vertaald. Verder was Lasker een vijftal Jaren
verbonden als
schaakredacteur
van de Amsterdamsche „De Tele-

het

theoretische detail-onderzoek een
grooter en waardevoller waa>
heidskapitaal afleidt en ontwik-

re

grond van een reeds
verkregen
voordeel gevoerd kan worden.
In tegenstelling met dr.
Tarrasch, Marco en dr. Tartakower

logLsche

weer-

geven, n.l.
le, Het beginsel van den
arbeid of de ontwikkeling. ledere
figuur draagt in zich het streven
naar de grootst mogelijke benutting van haar krachten;
2e, Het beginsel der
sp a a
zaamheld of economie
der
krachten, een wet, welke ln alle
vormen van een strijd zich doet

Jaar

Plaats

1889

Berlijn

1890 Llverpool
1890 Leipzig
1890 Weenen
1892 Londen
1891 Londen
1893 Kokomo
1894

r-1

gelden:

3e, Het beginsel der g e r e c h-!
11 g h e 1 d, hetwelk zich ln
het
feit belichaamd, dat ledere aanval in gelijke stelling een voldoende weerlegging toe moet
laten,
dus dat een aanval slechts
op

1

van

deelingsvoorzitter

wehad
den vijand
tegemoet. Te middernacht kwam
het tot e. i treffen, waarbij do
Britten een zware nederlaag leden. Luit.-kolonel James Fraser
en kapitein James Mc. Pherson
vrnden in den nacht van den 13den
Mei 1813 daar den dood.
Direct daarna kwamen echter
de versterkingen en toen dolf Kedopo het onderspit; de leider, Kijahi
Mas, stierf.
de
In 1813 werd het ressort van
erven Han Tik Ko teruggekocht
en het gouvernement herstelde er in
1813 de regentsfunctie. R.T.A. Nobetoadiningrat werd in dat jaar
die

troepen,

I

In het Jongste nummer van „Onze
orgaan van het Indo-Europeesch Verbond heeft het hoofdbestuur zijn prae-advies uitgebracht
bekende
naar aanleiding van het
voorstel van de afdeellng Semarang
inzake het vaststellen van politieke
richtlijnen voor het I. E. V. Er is over deze richtlijnen, die oorspronkelijk door den heer drs. de Grave, af-

Stem" het

De Indo-Nederlanders zUn
een
onderdeel der Nederlandsche
bevolkingsgroep en dienen dat
naar
het oordeel van het H.B. onder alle
omstandigheden te blijven. Dit beteekent uiteraard niet, dat de IndoNederlanders geen bijzondere belangen zouden behoeven. De afscheidingen zouden wU hier principieel
territoriaal willen zien. Een
Groningsche Nederlander heeft nu eenmaal onvermijdelijk andere belangen
dan een Curacaosche Neder,
lander, evengoed als een Surinaamsche Nederlander andere belangen
heeft dan een Indische Nederlander.
Probolinggo en de kuststreek volgens een oude
Compagnieskaait. Probolinggo
ligt aan den
Behartiging
der
belangen
van
Indische Nederlanders kan een poliWestoever van den zeearm, naast de plaats Baleba gelegen. Met Rsodbergje werd de G. Ringgit bePoulo Catapang of Kraalig eylant (Poeloe Ketatieke richtlijn van het Verbond zijn.
doeld. Songi Fitou werd later Fh.i iton. In zee
p.ing).
Voor het vorenstaande verwijst 't
H.B. wederom naar art. 3 onzer Sta.
schap weggevoerd; zij werd naar
tuten, waaruit blijkt, dat bloed- en
Mataram gebracht.
cultuurmenging tusschen de NederTevoren was reeds in IDB7 Pasoelandsche en Indonesische volkeien
onderworpen door Senopati
roean
voor
géén vereischte ls
het leven
van Mataram. Hier werd een lijkje
van ons Verbond: voor toetreding
gesticht, dat als uitvalspoort oienvan Nederlanders van ongemengden
Mohammedaansche
de voor de
bloede, naar de onderscheidingen, in
Sultans, wanneer zij zin hadden in
genoemd artikel vermeld, staat ons
strooptochten en invallen, gericht
open.
Verbond onvoorwaardelijk
aan de mid- naar Balambangan. En het eerste
De
leeraar
vroegere
Driemaal
veroverd,
Wel blijkt uit dit artikel, dat voor
delbare opleidingsschool voor In- gebied, dat daarbij herhaalde madeze Nederlanders een zekere terrieenmaal verkocht!
landsche ambtenaren te Proboling- len gebrandschat werd was de
toriale band met Ned.-Indië
verdr. streek Probolinggo.
go (de school is opgeheven)
III.
elscht ls. Dat met deze beginseNieuwe strijd.
heeft de geschiedeLekkerkerker
len gebroken dient te worden, wordt
In 1597 ontbrandde de oorlog tusProbolinggo
nis
van
nauwkeurig
niet (Van omen redacteur te Malang) nagegaan en in 1931 verscheen ee- schen de vorsten van Pasoeroean
in het Semarangsche voorstel
aangetoond.
De oorlogsfakkel, die
eeuwen ne publicatie van zijn hand in eene en Balambangan. Twee jaar later
lang over
Punt 7.
Oost-Java rondging, „Mededeeling van het Ned. Java- versloeg de Pasoeroeansche heirmacht den vijand nabij PanaroeProbolinggo
Met inachtneming van het bovenbleef ook
niet be- instituut".
(vroeger Panarakan) en de
kan
voorspaard en het bloedig licht van zijn
staande, accoord.
De Kali pantjoeran was
Punt 9.
toorts scheen vele malen den bewo- heen als Kali Banger eene belang stad werd ingenomen en vernietigd. Bij deze gelegenheid
werd
Het H.B. ls hier tegen. Het stellen ners in het gelaat. Machtige rijken rijke rivier, en in den Compagniesvestiging van Portugeeeene
ook
het
en
Oosten
betwistten
den
zeeschepen
in
Westen
voeren
de
ritijd
van deze richtlijn zou de vraag doen
elkander het bezit van Proboling- vierarm op tot aan den huidigen sche Capucijner monniken aldaar
rijzen, of het Verbond ook een revoweggevaagd. Oost-Java leed ernde grooten postweg.
lutionnalren arbeid overwogen heeft, go's vruchtbaren bodem en
stig
onder deze invallen, welke tot
antriect?
eenige
landstreek
malen
historie
ln
ging
De eeuwenlange
twijhet Verbond mag aan dezen
Overigens dere handen over. Eene vergelijvan oorlog en hongersnood is terug 1647 duurden.
fel geen voedsel geven.
De mogelijkheid tot verdere ruste slaan tot de 14de eeuw, toen
sprekt zulk een richtlijn zóó vanzelf, king met het Poolsche rijk in Europa komt nog sterker tot uitdruk- Banger deel uitmaakte van het rijk tige ontwikkeling was voor Probodat zU best gemist kan worden.
echter niet weggelegd.
king, wanneer men ziet hoe naast Balambangan.
Oostelijke linggo1686
Het
Punt 10.
stichtte Soerapati, da BaIn
tallooze strooptochten, veldslagen, heet thans nog Blambangan.
Condottiere,
lische
slavenzoon en
De gedachte, aan deze
conclu- veroveringen en invallen de bevolBalambangan was een leengoed
tot officier in
opgeklommen
later
sie ten grondslag liggende, acht het king eenmaal
gedeelin 1639
van 't omstreeks 1292 gestichte rijk het leger der V.0.C., zijn rijk Pamoet
H.B. onjuist. Groepsbewustzijn
telijk in ballingschap werd wegBalambangan
van Modjopahit.
over
ls gevoerd!
aan groepsvorming voorafgaan,
over vriiwel geheel soeroean. Dit strekte zich uitzooals
strekte
zich
uit
Balambangansche streken
daarvoor een conditio sine qua non.
Dan komen er weer momenten Oost-Java. Het centrum was aanVerGeboorte en leven van ons
van rust, doch voor het land zich vankelijk Loemadjang. doch door Panaroekan, Loemadjang en Mabond zijn daarvoor het beste bewijs. hersteld heeft van de slagen ver- de herhaalde aanvallen van het lang, en omvatte dus ook ProboOns groepsbewustzijn is er reeds, neemt men op eenmaal weer uit de rille Mataram. werd de rijkszetel linggo. Weldra werden de Balambangansche vorsten tezamen met
behoeft voor zijn
totstandkoming verte het naderend gerommel van irïeer Oostwaarts verplaatst.
erken- krijgslieden: een dynastie
geen openlijke en politieke
De
van
Balambangan de Soerapati's, wier huizen door
vorsten
wordt
onderlinge huwelijken aan elkaar
van
de
ning der bijzondere positie
verjaagd, een nieuwe vorst komt waren moedig, en durfden zelfs
Indo-Europeanen.
verbonden waren, eene bedreiging
strijd
eenige
keeren
den
aan
te
binaan het bewind. Dan sluit zich weer
voor
de V.O.C.
tot den met hun leenheer, het machtide wolk boven Probolinggo,
Slotopmerking.
bevolking van Balambangan
De
ge
Modjopahit,
met
steeds
wissemen wederom het dof gerucht van
wenschte
zelf niets liever dan verlend
succes.
overleefde
Tenslotte
een naderend leger verneemt en
iniliet 11.8. waardeert het
worden van het wanbeheer
lost
te
nog
eenige
eeuwen
Balambangan
weer komt er beroering, vlucht,
tiatief der afd. Semarang tot het
wegkwijnde der Balische vorsten. De hulp der
het moederland dat
gevangenschap en dood
opstellen van een ontwerp voor
en
voor den veldwinnenden Islam om V.O.C. werd daarom aanvaard,
een politiek program. Deze taak
deze werd met des te meer animo
tenslotte,
na
van
bloei
tijden
De
middeleeuwen.
en
zóó
is echter zóó moeilijk, ligt
gebracht toen spionverval, van zelfstandigheid en on- door de V.O.C. van
vol politieke voetangels en klemden regent van
nenberichten
naam
Probolinggo ontstond derhoorigheid aan Mataram
De
en
dat
men van zóó velerlei aard,
in 1766 uitbrachten,
Probolinggo
eerst
omstreeks
het
betijdens
1770
van
de
grondgebied
Ball, in 1767
afvragen,
het 11.8. zich moet
hoe de vorsten van Balambangan
stuur van regent Raden Toemeng- V.O.C. te worden.
krachten
of de opgave niet de
met Britsche kooplieden bespreheette
Djojonagoro.
Tevoren
goeng
van de in slechts één afdeeling
over handeldrijven
kingen
kust,
aan
de
die
thans
van
de plaats
Probo- en het voerden
De Noordwesthoek
bovan handelsnederaanwezige deskundigen te
stichten
Probolinggo genoemd wordt, Ban- linggo (het district Tongas»
be- zettingen.
ven gaat.
van
'en Malang
ger (stinkend).
ligging
De
hoorde
met
Pasoerc5
Voorts moet het 11.8. zich dan
In 1767 ontbrandde de strijd;
Banger was aan den Westelijken tot het Hindoesclu .ijk Soepit jaar later was de geheele Oosthoek
is
afvragen, of het wel
juist
oever van de rivier Pantjoeran, die Oerang (kreeftenschaar) ook wel aan de V.O.C. onderworpen. Het
aan de hand van zulk een
af(destijds) met een breeden
zee- voorkomende onder den naam land was evenwel door dien krijg
deelingsvoorstel een politiek proSenggoeroeh. Beide namen vindt
arm
in
Straat
Madoera
mondde.
gram vast te stellen op een Con.
arm en ontvolkt. Kunstmatige oerOostwaarts van dien rivierarm lag men aan den Zuid-Smeroeweg en bevolking werd toegepast door imgelegengres, waar veelal de
terug
als desin Zuid-Malang nog
de plaats Driengien (Gending?).
rustige
van Madoereezen. Da huidige
heid ontbreekt tot een
vermoedelijk ee- port
bevolking van streken
De naam Banger is zeer oud, en sa's. Dit rijk was
gemengde
en nauwgezette verwerking van
werd reeds In 1365 vermeld. Madoe- ne voortzetting van het oude rijk als Probolinggo, Besoeki, enz. is
verschillende
wat terzake van
Moreezen In de streek noemen thans Toemapei of Singosarl, dat aan
kanten wordt opgemerkt.
een gevolg van de opzettelijks herN
djopahit voorafging.
Probolinggo nog bij voorkeur Banbevolking met inwoners van MaIn iedfr geval meent het H.B.
Soepit Oerang werd in 1639. bij doera na het jaar 1772.
ger.
goed te doen, in het bijzonder bij
Volgcmsde overlevering zou Proeen veroveringstocht van Sultan
de behandeling van
voorstelIn den Compagniestijd.
bolinggo o.a. beteekenen „De her- Ageng naar Balambangan, vernielen als het onderwerpelijke reeds
zede
Nu
tigd
bevolking
en
de
naar
de
had
reeds ln 1743 de toenmarijrijzenis van het licht" of „Het
thans tot de uiterste
behoeddier dagen gedeeltelijk in balling- lige Gouverneur-Generaal Van lmzaamheid te manen.
zende licht".

aanwezig. De aldus gekleede offigealarcieren werden plotseling
meerd en trokken met de weinige

i

Standpunt H. B.

van Soerakarta,
waarbij deze laatste aan de V.O.C.
de landen ten Oosten van den meridiaan van Pasoeroean afstond, benevens het eiland Madoera.
Soesoehoenan had echter uitsluitend deze aanspraken afgestaan,
want het land moest eerst nog veroverd worden, en dit verdrag was
de aanleiding tot genoemden vijfSoesoehoenan
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Hoofdbestuur maant tot
uiterste behoedzaamheid

S.H. Maandag, 10 Maart. int.
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Het nieuws voor degenen, die het Ochtendblad niet lazen
Duitschlands bedreiging

Vrije Fransche troepen

Een non-agressiepact
Zou Dinsdag

worden

geteekend!
Belgrado, 8 Mrt. (Reuter) Naar
verluidt zal het Duitsch-Yoego Slavische non-agressie-pact Dinsdag
a.s. te Berlijn worden geteekend.
Men verwacht, dat de tekst van
dit pact gelijk zal zijn aan de Joe-

Berichten omtrent Duitsche nota en Duitschen
inval zijn nog niet bevestigd

go Slavische vriendschapsverdragen met Italië en Bulgarije en de

recente Turksch-Bulgaarsche

ver-

klaring.

Geen

Ultimatum verwacht

9 Maart (Reuter). De geruchten dat de
Duitsche gezaut te Athene aan premier Korizis een nota
overhandigde, en dat de Duitsche troepen de Grieksche
grens hebben overschreden, zijn tot nog toe niet bevestigd.

Londen,

Turkije

van

Ankara, 9 Maart (Reuter). Een liooge Turksche
functionaris verklaarde, dat Turkije aan den oorlog zal
deelnemen, wanneer na overleg met Engeland is vastgesteld, dat het Turksche leger in verband met de geografische ligging van Turkije, nuttig kan worden gebruikt.

De gereserveerde houding van officieele zijde leidt tot het
peloof, dat alle moeilijkheden die ter conferentie te Tokio werden ontmoet, nog niet overbrugd zijn.

kingen

slavië

met Engeland.

ten

D. afstand van bases als Saloniki en Patras aan Duitschland.

E. volledige demobilisatie
zijn leger.

van

Circa 7 Duitsche divisies nemen
thans stellingen in aan de Grieksche grens.

hebben troepenver-

Intusschen

vangingen in Roemenië plaats.

De aanvallen op Engeland

Geen wijken voor

Neergeschoten Duitsche
vliegtuigen

bedreiging

Londen. 9 Maart (Reuter).
In Abessinië zuiveren de uit het Londen, 8 Mrt. (Reuter) Thans Verdediging tot bittere einde
Zuidwesten binnengedrongen troepen het Ogaden-plateau van Ita- is het bekend geworden, dat VrijAthene, 9 Maart (Reuter).
dagavond vier Duitsche bommenJiaansche strijdkrachten.
verklaring,
werpers ter hoogte van de
Oost- Een semi-officieele
kust werden vernietigd, terwijl een welke heden hier werd uitgegeven,

Londen, 8 flirt. (Reuter) Britsche troepen, die uit het Zuiden
naar Addis Abeba oprukken, bevinden zich nog slechts 350 km.
van Neghelli. Dolo i§ reeds in hun
handen. Deze val van het Italiaansche front wordt bedreigd door
den val van Mogadisrio en
den
daarop volgenden Britschen
marsch tot voorbij Ferfer.

andere
bommenwerper
hedenmorgen door jagers boven
de
Oostkust werd neergeschoten.
Een
Heinkel-bommenwerper
stortte Vrijdagavond neer ter hoogte van de Schotsche Oostkust, na
tegen den mast van een
treiler
te zijn gebotst, welk schip door
den bommenwerper werd gebom-

op-

bardeerd.

luidt als volgt:

zich

„Griekenland bekommert
niet om eenige bedreiging.
liet zal zün integriteit en onaf'
hankeiijkheid aan de
zijde van
zijn
machtige bondgenooten en
vrienden handhaven tot het bittere

einde".

Dit moet worden beschouwd als
Het
Grieksche antwoord op de

Men meent, dat de bemanning propaganda der as-mogendheden.
van het vliegtuig is verdronken.

Habre-Darre bezet

(Reuter). Een
Cairo, 9 Maart
De actie van Zaterdag
communiqué
van het Britsche
hoofdkwartier meldt de bezetting
Londen, 8 Mrt. (Reuter) Heden\an Habre-Darre aan den hoofdmorgen werden eenige
bommen
weg van Mogadishu naar Harar in geworpen, toen Duitsche
vliegtuiAbessinië.
gen de Oostkusten van Engeland
en Schotland naderden, doch volgens een officieele
verklaring
werd slechts weinig schade aangericht, behalve in een stad
in
Tot zinken gebracht
East Anglia, waar eenige huizen
werden getroffen; daar vielen weiLonden, 9 Maart (Reuter). nig
slachtoffers.
Nieuw-Zeelandsche
kruiser
De
Heden in den loop van den mide
den dag viel niets te melden,
„I. eand r" bracht in
doch
Indischen Oceaan tot zinken den vroeg in den avond
weerklonk
Italiaanschen kaper „R a m b 1' alarm te Londen, het eerste
sedert
waarbij 11 6 dezer. Hevig afweervuur
nietende 3667 tons,
werd
officieren en 89
minderen Re- gehoord.
vangen werden genomen.
Het ministerie van
luchtvaart
bevestigde de vernietiging
De „Leander" meet 7270 tons.
van
twee bommenwerpers tegen den
middag, zoodat het totaal sedert
De R.A.F. in Afrika
den afgeloopen nacht nu drie beCairo, 8 Maart (Reuter). Het draagt.
communiqué van de Royal Airfor
ce zegt nog. dat 1 Britsch vliegtuig, Hevige aanval op Londen
dat van een verkenningsvlucht teDe
rugkeerde, neergeschoten werd.
Londen, 8 Mrt. (Reuter)
De luchtmacht gaf verder steun luchtaanval op Londen van hedenaan de Britsche troepen op alle avond was de hevigste sedert vevliegtuifronten in Italiaansch Oost-Afri- le weken. Vijandelijke
ka, in het bijzonder nabij Keren, gen gonsden bijna
voortdurend
aiwaar een aantal bomaanvallen in de lucht, ondanks hevig
afop spoorwegkuooppunten en op weervuur. Fakkels en brandbomvijandelijke stellingen uitgevoerd men werden door brisantbommen
eerden.
gevolgd. Vele fakkels werden door
De Britsche vliegtuigen kwamen licht afweergeschut neergeschoten.
van al deze operaties behouden te- Brandbommen werden grootenrug.
deels snel gebluscht.
brisantbommen,
Verschillende
enkel
gebied vielen,
welke
een
in
van verwoestten en beschadigden
een
aantal huizen, doch er zijn
geen
oorlogsvloot
dooden gerapporteerd.
Londen, 8 Maart (Reuter). In
Oplevende actie
een heden gehouden rede, waarin hij sprak over de grootheid van
Londen, 9 Maart (Rueter). Na
Engelands nationale
krachtsin- weken, die betrekkelijk
kalm gespanning, met betrekking tot den
zijn, is de „Blitz" gisterenaanbouw van oorlogsschepen, zeide weest
terugeavond weer in Londen
Sir Victor Warrender, financieel keerd.
De
aanvallen
begonnen
secretaris van de admiraliteit dat
Engeland in de 12 maanden eindi- kort na de intrede van de verduisgend op ultimo dezer 480 oorlogs- tering en gedurende eenige uren
hield het lawaai van de vliegtuigen
schepen zal hebben voltooid.
in de lucht aan, toen vliegtuig na
Dit aantal oorlogsschepen, zoovliegtuig de lucht doorkruiste, duiwel groote als kleine
zoo zeide kende en keerende in een poging
hij
was meer dan 5 maal zooveel om aan het spervuur te ontkomen.
als in eenig jaar sedert het begin Zij wierpen zware bommen uit.
van het herbewapeningsprogram
Het communiqué van het minisder vloot voltooid was.
terie van Luchtvaart meldt dat deDe vloot
zoo zeide Warrender
aanval bij tijden venijnig was.
haalt niet alletn alles uit el'<e ze
doch
kort na middernacht geheel
ten van den nieuwen aanbouw wat afgeloopen
was. Het communiqué
er uit te halen valt, maar zij be- voegt hieraan
toe: „De verliezen
handelt tevens de oude schepen waren
letwat zwaarder dan tiimet zooveel bekwaamheid en zorg,
de jongste aanvallen op Londat zij een uithoudingsvermogen dens
geval is geweest. In verden
het
aan den dag leggen, zooals hun
ontwerpers nooit van hen verwacht scheidene districten werd door
zware bommen aanzienlijke schahebben.
de aangericht op woningen, doch
Als een voorbeeld hiervan wees met
brandbommen werd
overal
hij op een destroyer, die in het ee"-afgerekend. Er hadden
ste jaar van den oorlog 274 dasen prompt weinig
branden plaats: de
op zee doorbracht en meer dan slechts
meeste ervan werden gebluscht
62.000 mijl aflegde.
voordat de luchtaanval goed
en
voorbij was, terwijl vroeg ln
wel
De
der
den ochtend alle branden waren

Enorme uitbreiding

—

—

—

—

slachtoffers

bedwongen.
Ook op een

luchtaanvallen
Londen, 8 Maart (Reuter). Het
aantal slachtoffers van luchtaanvallen In Februari is verreweg het
laagst sedert het begin van do
zware bombardementen. Het aantal doden bedroeg niet veel meer
dan de helft van dat in Januari,
dat reeds minder dan de helft wai
van het aantal dooden ln December. Ter vergelijking diene. dat ln
SeDtember bijna 7000 dooden gevallen zijn.

Verliezen in luchtoorlog
Londen, 9 Maart (Reutuer). Naar
officieel is medegedeeld, zijn gedurende de week, eindigend op P
Maart, 9 Dultsche vliegtuigen br

aantal punten ln het
Zuld-Zuldoosten van Engeland en
in de

Oostelijke

Graafschappen

werden bommen geworpen- Er waren slechts ln eenige gevallen
slachtoffers te betreuren, terwijl
de schade niet ernstig was.

Danszaal getroffen
Lo n d en, 9 Maart (Reuter).
Onder degenen, die gedurende
den
aanval ln den afgeloopen nacht de
eerste hulp verleenden, toet een
brisant-bom ontplofte ln de dans-raal
van een •welbekend Londensch restau-ant bevonden zich met verlof zijnde
soldaten peldeeri ln veld-tenue.
De
meisjes ln hun dans-costuiuns
-erden uit de pulnhooptn KetTsTcken,
•-■rh vele dansenden werden onder
-t puin bedolven en er viel een aan! «1 slarhtoffers
CeluWclg scheen de
j -naan helder, hetgeen het reddlngswerk vergemakkelijkte.

I

ven Engeland verloren gegaar
Aan Britsche zijde ging ln dit tijd
vak 1 gevechtsvliegtuig verloren.

De Grieksch-Italiaansche

oorlog
Luchtaanval der R.A.F.

-1

Joego-Slavië vervult een belang*
rijke rol in het Balkan-drama en
het neemt een belangrijke strategische positie in, doordat hej de
vallei van'de Vardar beheerscht.

welke een gemakkelijken
geeft tot Saloniki.

toegang

dat
daarom zijn
de uitwerking van
zijn diplomatieken druk op Joegoslavië afwacht, voordat het zelf
tot eenige militaire beweging orerHet

escorteerd door jachtvliegtuigen,
vielen in het Tepelenigebied Italiaansche troepenconcentraties en
autotransporten aan.
Er werd zware schade aangericht, en er vielen veel slachtoffers.
Alle Britsche vliegtuigen keerden
veilig terug.

kan

Duitschland
gaat.

Na den Lofodden=aanval

„Lend and lease bill”

Japan en Indo=China

De Noorsche vrijwilligers

aangenomen

Om nauwere relaties

Londen, 8 Maart (Reuter). Kobehandeling van
Belgrado, 8
Maart (Reuter). ning Haakon van Noorwegen en de
Joegoslavische
Ongetwijfeld Is het
eerste minister Jonan
amendementen
volk onthutst over de successen Noorsche
ontvingen heden ae
Nygaardsvold
van
Duitschiands „gepantserde 300 Noren, die naar ingeland zijn Washington, 8 Mrt. (Reuter) De
vulst"-polltlek in den Balkan en gekomen na den Britschen raid op
Senaat verwierp heden de amenbevindt de Joegoslavische regee* de Lofodden.
lend
op de lease and
dementen
delicate
ring zich in een zeer
van
waarbij de overdracht
bill,
positie.
en
Hen toesprekend, zeide de ko- moderne marinevaartuigen
afgeloopen
48
Gedurende
d*
persoonlijk het gevoel vliegtuigen
vliegtuidat
hij
ning,
behalve
uur was de diplomatieke, en polidat zij in staat zouden zijn gen in aanbouw
welke niet bintieke activiteit te Belgrado buiten- had,
naar
Noorwegen terug te keeren nen xes maanden zouden kunnen
Prins-regent.
Paul
groot.
gewoon
om hun land te bevrijden, ben worden vervangen, zou zijn verboontving een groot aantal vooraan- sergeant,
die ln uniform was, hief
staande personen, o.m. de leden een driewerf hoera op den konin» den.
van den Generalen Staf van het aan en zich tot zijn kameraden
Sommige Senators noemden het
Joegoslavische leger.
Uw amendement de laatste
hij:
poging
richtend,
«Offer
zeide
D verklaring, welke gisteren
druppel bloed op voor ae van de oppositie om de volmachlaatsten
door de gecombineerde oppositie- zaak van Noorwegen en de ge- ten van den president te beknotpartijen Ts uitgegeven, geeft uiting meenschappelijke
zaak van de *rij- ten.
aan de bezorgdheid van het volk
held".
over de beslissing, welke de reWashington, 8 Mrt. (Reuter) Het
zou kunnen
geering tenslotte
gezelschap behoorden door de regeering od de lease
het
Tot
nemen.
ook 8 vrouwen van wie er 6 ver- and lend bill ingediende amendeIntusschen gelooft men in pleegster
ln Engeland zullen wor- ment, waarbij definitief ook landkringen nog
verantwoordelijke
terwijl
de beide anderen kan- bouwartikelen en dèfensiemateriaden,
steeds, dat %an Joegoslavië niet
krijgen.
zullen
len worden gerekend, is door den
toorwerk
zal worden verzocht het TrlparSenaat goedgekeurd.
tite-pact
te
teekenen en dat
die
aan
van
Juist
groep,
de
Een
Joegoslavië aan dit verzoek geen
Washington, 8 Mrt. (Reuter) De
gevolg zal geven, indien het wordt het visschen was toen de Brltsche
lend
Senaat heeft de lease and
gedaan. Men gelooft wel aan de oorlogsschepen arriveerden, bereikoorlogs- bill aangenomen met 60 tegen 31
tijd
een
Britsch
op
te
net
waarschijnlijkheid, dat Joegoslaverklaring zal schip. Hij zeide, dat de Duitschers stenfmW*
vië openlijk een
op de Lofodden niet wakker waren,
dat
afleggen,
zijn vriendschappeEen roerend tooneel speelde zich
lijke gevoelens: Jegens de As blijaf, toen de koning het hotel binven voortbestaan.
Terwijl de dagbladen
er den nentrad, waar de jonge mannen
nadruk op leggen, dat Joegoslavië hem meer dan een minuut lang
Eerste stap
ziln politiek van" vrede en nlet- toejuichten.
allen
de
schudde
koning
De
deelneming aan den oorlog zal
Washingtcn, 8 Maart. (Reuter).
voortzetten, wijzen zil op de goede hand en sprak een korte wijle met Men neemt algemeen aan, dat de
het
bc-trekkinsen tusschen Duitsch- een sergeant, die reeds weer
eerste stap, welken president Rooland en Joegoslavië.
uniform van zijn oude regiment sevelt zal nemen, na onderteekehij
Intusschen zijn maatregelen om aangetrokken had, waarmede
nlng van de Lease-and-Lend-bill,
gevochten
jaar
te
Narvlk
op voet het vorig
het land
zoo noodie
zal zijn het verzenden van aanvan oorlog te brengen, in over- had.
zienlijke hoeveelheden oorlogsmaweging.
De greep, welke geheel bestond teriaal dat door de Amerikaanscne
jonge mannen, weermacht niet wordt gebruikt.
uit
volgt
wor- trokgoed-gebouwde
D« toestand kan als
zij naar het Indien er niet voldoende schepen
bekijks,
veel
toen
den samengevat: Er heerscht een
in
wandelde
een
eroote va- aanwezig zijn om de goederen te
hotel
krachtig pro-Engelsch.
gevoel
waaronder
ook verzenden, zullen middelen worden
costuums,
van
riatie
ender het
Joegoslavische volk,
gevonden om ze te krijgen, o.m.
dat geheel e.n al oereld ls te vech- schilderachtige, vroolijk gekleurde
Een hunner, die zich over de aanneming van een wet, welke
ten. liever dan zich te onderwerpen Jekkers.
aan het Duitsche Juk. De positie, een berghelling naar benden ge- de Maritieme Commissie zou machwaarin de regeering verkeett, ls spoed had, toen de Britten landden, tlgen 37 Deensche schepen te charzeer delicaat, met het oog op den droeg nog zijn plusfours en ski- teren, welke in Amerikaansche havens liggen en
aanhoudenden Duitschen druk. laarzen.
niet kunnen
herin- worden gebruikt,thans
Minister Nygaardsvold
wegens de onmoTot dusverre hield de regeering
«tand en de mogelijkheid "blijft nerde aan de tradities der Vikings gelijkheid van het verkrijgen van
altijd bestaan, dat Duitkhland en zeide, dat deze Jonge patriot- verzekeringen van particuliere verzich bewust is van de stemming ten niet als vluchtelingen, maar zekeringsmaatschappij en.
onaer het Joegoslavische volk en als strijders voor een gemeenschapzal trachten
den Itallaansch- pelijke zaak gekomen waren.
Het zou sommigen kringen
van niet verbazen te zien, dat oudealhier
to;Griekschen strijd* te liquideeren De sergeant, die een woord
zender muitalre eischen aan Joe- dank uitsprak, zeide, dat er thuis pedobootjagers naar Engeland worgoslavië te stellen.
duizenden waren, die slechts hoop- den gezonden om als nieuwe scheten. od dezelfde wijze weg te kun- pen weer in dienst te komen, doch

Na

—

—

*

De hulp aan Engeland

—

Italiaansche duikboot

—

,

gezonken
Londen, 8 Mrt. (Reuter) De Ita„Amfitrite"
liaansche duikboot
trachtte op 6 dezer in de Aegeïsche
te
Zee een Britsch convooi aan
vallen. Zij werd onmiddellijk door
de Britsche escortevaartuigen tot
zinken gebracht.
communiqué
Aldus meldt een

van de Admiraliteit.

Frankrijk en Thailand
Geen bijzonderheden
bekend

8 Maart (Reuter).
betrekking tot de beweerde
overeenkomst tusschen Frankrijk
en Thailand wijst men er te Londen
op, dat het
steeds Engelands
zal blijven, dat
wensch was en
Delde landen met elkaar in vrede
Wat zij kost
leven. Engeland
heeft <Jan ook
steeds
welke
Washington, 9 Maart (Reuter).
de gevechten,
plaatsgevonden hebben, betreurd. Het „Forelgn Commerce Weekly",
dat uitgegeven wordt door het deTe Londen zijn overigens ter- partement voor den Handel, verzake van gemelde overeenkomst klaart dat Duitschlands oorlogsinKeen bijzonderheden beschikbaar. spanning, dat land 72 procent van

Londen.

Met

De Duitsche oorlogsinspanning

De Duitschers te
Casablanca
Madrid. 8 Maart (Reuter).
het blad Arr 1 b a zijn
nieuwe groepen Duitsche functionarissen, die belast zUn met het
Volgens

de

wapenstilstandsovereenkomst,
te
Casablanca en Rabat aangekomen.
Het blad meldt voorts, dat zij
toezicht houden op het geheele bestuurs-, economische en politieke

zijn nationaal inkomen kost. Het
blad schat het Jaarlijksche Inkomen op 100 millard R.M., waarvan
gedurende de laatste twaatf maanden 70 millard voor oorlogsuitgaven beschikbaar waren. Hierbij ls
niet inbegrepen de som, die Frankrijk jaarlijks moet betalen voor de
bezettingstroepen en evenmin de
niet bekend gemaakte bedragen,
die in Noorwegen, Denemarken,
Nederland en België geheven werden.

Verklaring van Stauning
leven in het protectoraat in alle
zaken, welke betrekking hebben
Londen, 9 Maart (Reuter)op den oorlog en den wapenstilDe
Dfensche premier Staunlng
stand.
sprak
gisteren In
een rede symHet blad voegt hieraan toe. dat
zich thans ook een Dultsche gene- pathie uit voor de Deensche loontrekkers. De loon en
mogen niet
raal te Casablanca bevindt.
worden verhoogd, terwUl de prijzen voortdurend stijgen.
Aankoop van tarwe of

rubber
Madrid, 9 Maart

woestijn.

-

Athene, 9 Maart (Reuter).
Bommenwerpers van de R.A.F., ge-

toezicht op de uitvoering van

Koloniale Fransche troepen uit Syrië hebben zich by de vrije Fransche troepen van generaal de
tijdens oejeningen in de
Gaulle gevoegd. Hierboven een opname van een gemotoriseerde ajdeeling

(Reuter).

,

Een

voeren.

Zwemsport
Tokio, 7 Maart (Domei). De Japansche
amateurs-zwem-federatie
heeft heden een overzicht bekendgemaakt van de prestaties van de tien
beste zwemmers ter wereld, waarbij
de bijzondere vorderingen der Amerikaansche zwemmers opvalt. Dit overzicht Is samengesteld uit persberichten over individueele zwemwedstrijden
ia de verschillende landen.

nen komen.

Een van de vrouwen zeide in een
Interview. „WU hebben niet veel van
de Duitsche soldaten gezien. Er waren
er ni:t veel op ons eiland, maar toen
zagen, voelden wij ons onpask. Sommige meisjes dansten met
hen, doch dat waren slechte meisjes.
De Duitsche autoriteiten hebben ten.
slotte een einde gemaakt aan die gemengde danspartijen, omdat als zij
soldaten
plaatsvonden, de Duitsche
waarschijnlijk ongelukken zouden kry.
gen. WU hebben allen maar 1 meening:
winnen".
„Natuurlijk zal Engeland
Zij voegde er aan toe, dat ofschoon er
geen honger geleden werd op het eiland, er toch een tekort aan levens,
middnlen was.
Een jongeman, die het meisje in de
rede viel, toen zij over het dansen
sprak, zeide,
dat van elk Noorsch
meisje, dat zich verlaagde door met
Duitschers te dansen het haar afgeknipt werd, totdat de Duitschers een
der daders naar de gevangenis zonden.
Alle mannen spraken over de voort,
durende vijandschap van de massa van
het Noorsche volk Jegens de Duitschers
en zij voegden eraan toe: „Zij hebben
zich niet zoo brutaal tegenover ons
getoond, omdat zij zoo onzeker van
zichzelf waren. Als zü de grens overschreden, dan gebeurden er vast en
zeker ongelukken".
Onder de ..Quislings", die naar En.
geland gebracht zijn, bevinden zloh
een politiechef en andere politieman-

ahen

De premier reide verder, dat
Denemarken Deensch wenscht te nen.
blijven en zUn koning wenscht te
De Duitschers deden geen poging
behouden.
om de Britsche landing te verhinderen

Voor den 100 meter en 200 meter
vrijen slag staat in Amerika O.O.Jarez
bovenaan. Hij zwom de 100 meter in
57.7 seconde, en de 200 me£er in 2 min.
12,3 sec. De Japansche zwemmers Mlsanorl Yusa en Shlgeo Arai zwommen
respectievelijk de 100 meter in 48,4
sec- en in 58.8 sec. De beste zwemmers
voor den 400 meter vrijen slag, 1500 meter vrijen slag en 100 meter rugslag
zijn respectievelijk de Japanners Shigeru Miyamoto (4 min. 47 sec.), en
Kunio Tsuda (19 min. 316 secj en de
Amerikaan Adolf Kiefer (1 min 4,7
sec.) en de Japanner Teteuo Hamuro
12 min. 43,4 sec.).

De Japansche landingen
Shiukwan, 7 Maart (C.N.A.)»

Volgens alhier ontvangen berichten
heeft de vijand versterkingen gezon-

den naar verschillende sectoren in het
Zuid-Westen en de kustdistricten van
de provincie Kwangtung. Meer dan
ÏÖOO man Japansche troepen werden
naar de buitenwijken van Yeungkong
gedlrljeerd, waar nog altHd schermutselingen plaatshebben. I>n troepenmacht van ongeveer gelijke sterkte
bereikte het nabijgelegen district van
Shintung. De vijandelijke opmarsch
werd in laatstgenoemd district door
de Chineezen tot staan gebracht.
Sedert de Japansche landing bij het
nieromtrent is geen bevestiging Liuchow-schicrciland
zijn reeds meer
te verkrijgen.
dan
2000
man Japansche troepen
gelegerd. De Chineezen doen
Het is echter zeker, dat Roose- aldaar
hevige
tegenaanvallen
nabij Hoihong.
velt ongeduldig wacht om de democratieën te kunnen helpen, 'jooChungking, 7 Maart (C.N.A.).
dra de wet zal zijn aan^nomen.
Een militaire woordvoerder maakte
tijdens een conferentie van buitenlar.dsche Journalisten bekend, dat de
Japanners op een zestal plpatsen aan
de kust van Zuid-Kwangtung zijn
Nog maar pas begonnen
binnengedrongen, terwijl voorts het
verlies van Toishan, Yeungkong, TinWashington, 8 Mrt.
(Reuter) pa, Shuitung, Hoihong en Pakhoi werd
Terwijl de slotstemmlng inzake de toegegeven. Het feit, dat al deze
lease and lend bill
hedenavond plaatsen op denzelfden dag werden
werd verwacht, voorspelde de de- veroverd bewijst, dat het plan voor
mocratische Senator Barkley, dat deze operaties zeer zorgvuldig was opde wet Maandagavond a.s.
ter gemaakt, aldus de woordvoerder. De
teekening op het bureau van Pre- door den vijand gevolgde taktiek besident Roosevelt zou liggen.
Hij staat hieruit, dat door uitgebreide
deelde de pers mede, dat de tegen- operaties langs de kust een Chineestanders in den Senaat
in den rug voorkomen
„samen* sche aanval
De Japansche operaties hebben
werken om heden de
slotstem- werd.
ten doel de blokkade tegen China te
mlng te verkrijgen".
versterken terwijl zoo mogelijk een
stoot
naar het .Westen moet worden
Hij sprak als zijn geloof
uit, ondernomen.
De woordvoerder verdat het Huis van
Afgevaardigdat de Japansche operaties
den alle
Senaats-amendementen klaarde.
het verkeer in Zuid-Kwangtung hebzal goedkeuren en zette
uiteen ben onderbroken.
dat

De strijd tegen den oorlog

zulks beteekende, dat, Indien
de Senaat hedenavond de wet aanneemt, het Huis van Afgevaardigden Maandag
de
congres-

Het Japansche offensief

actie kan voltooien.

Shanghai, 8 Maart (Domei). Met

een verhouding van meer dan 100 tot
De lsolationlst Wheeler gaf he1 wat betreft de Chineesche en Jaden toe, dat de Senaat de wet zou pansche verliezen aan gesneuvelden,
goedkeuren,
hieraan
toevoe- behooren de operaties, tegen de troegend: „De strijd tegen den oorlog pen van Chuiijking evenals teeen de
is echter nog maar pas begonnen. overblijfselen van het communistische
nieuwe vierde leger ln het noordelijk
gedeelte van de provincie KiangEU tot
Japansche
de meeste succesvolle sedert het uitbreken van .de vijandelijkheden
aldus maken de Japansche autoriteiten

zal tarwe of rubber koopen
en de meesten hunner lagen nog te
nlt het „sterlinggebied" en daarHymanst
bed. Een der mannen vertelde, dat
Paul
Nieuwe
voor betalen met fondsen uit de
het eenlge verzet kwam van de gewa.
opbrengst van de door de „United
Vlchy, 8 Mrt. (Reuter)
treilers
de
waarvan
er
ln
fjord,
Paul pende
Klngdom Corporation" geplaatste Hymans, oud-Belgisch
aanvallen
minister 3 tot zinken gebracht werden. HU zag
order voor 12.000 flesschen kwik- en een der onderteekenaars van ook. hoe 3 oliereservoirs opgeblazen
Ergens
ln Centraal China,
zilver en 400.000 kisten sinaasappe- het Verdrag van Versallles, ls he- werden.
7 Maart (Domei). Eenheden van
len.
den op 71-Jarlgen leeftijd te Nlce
het Japansche leger, die voorbereigestorven. Levenslang was hij een
dingen troffen voor operaties tegen
Groote orders
Don Juan troonpreten- werker voor den vrede.
de 30.000 man tellende Chineesche
New Delhi, 8 Maart (Reuter). troepenmacht onder bsvfl van gedent
Nog een kist sigaren
Britsch-Indlë blijft groote orders neraal Hsiao Kuang Chu.denvroevoor oorlogsmaterialen uit het geren bevelheber van het garnizoen
Londen, 8 Mrt. (Reuter)
ontvangen. te Ichanz, hebben een aanval ingeVolWereldrijk
Britsche
Voor
Churchill
gens de Zwltsersche radio
Kortelings zijn order» ontvangen zet ln Ich?mf*. aldus maakten
heeft
da
Havana, 0 Maart (Reuter). Voor voor khaklstoffen en geweven Dand legerautoriteitcn bekend. De JaPrins Juan, te wiens gunste wijlen koning Alfonso afstand heeft Churchill Is namens zijn Cubaan- uit Australië, voor katoen en zeil- panners. die strijden
in nauwe
gedaan van een deel der rechten sche bewonderaars aan den Brit- doek uit Engeland, voor zandzak- samenwerking
leger- en
met
de
op den Spaanschen troon,
gezant
ver- schen
alhier een slerklst ken uit Oevïon, voor handdoeken marine-luchtmacht, hebben de
klaard. dat hij den titel
Tan met 2400 uitgezochte sigaren ter uit Nieuw-Zeeland en voor tenten eerste Chineesche defensie-linie
„Qraaf van Barcelona" aanneemt hand gesteld. Deze sigaren zijn geuit Zuld-Afrlka.
doorbroken en een punt oo 7 kiloen zichzelf ter beschikking
van kocht van gelden bijeengebracht
Geconstateerd Is, dat de produc- meter teil Westen van Ichjmg beSpanje houdt, totdat hij
geroe- door middel van een openbare in- tie van de fabrieken, welke
dit zet. De Japanners zetten hun
zal worden om den troon te schrijving tot een maximum van materiaal vervaardigen, nog meer jaUen voort e n rukken thansaanin
esttjgen.
.Westelijke richting op.
20 cta.
ü toegenomen,
Spanje

O s a ka, 7 Maart (Domei).
Tijdens te Tokio gevoerde besprekingen is het nastreven van nauwer
diplomatieke en handelsrelaties
tusschen Japan en Indo-China ter
sprake gebracht, welke tot_ stand
zou kunnen komen na volledige regeling van het geschil tusschen
Fransch Indo-China en Thailand,
in het bijzonder werd door de Japansche federatie van spinnerijen
overwogen den export van katoen
en linnen naar Indo-China te verhoogen, de mogelijkheden waartoe
zullen worden bestudeerd door een
Japansche missie, die naar IndoChina zal vertrekken met het doel
besprekingen te
dienaangaande

*

i

Een Italiaansche kaper!

De positie van Joego-

(Reuter).
Londen.
8 Maart
Sofia, 8 Mrt. (Reuter) De indruk hier is, dat een Duitsch ulti- Vernomen wordt, dat de Joegomatum aan Griekenland
binnen slavische regeering aan het eind
van deze week haar inzichten omeen week of nog eerder kan worden verwacht. Men meent,
dat trent de situatie op den Balkan
Griekenland 24 uur tijd zal wor- aan Engeland en Sovjet-Rusland
Reuden gegeven om
de volgende zal bekend maken, schrijft
ters diplomatieke corresponeischen te aanvaarden:
dent. En hij voegt eraan toe. dat
van deze mededeelingen de gebeurA. vrede sluiten met Italië.
tenissen in de komende week zouden
kunnen afhangen.
de
B. verbreking van
betrek-

C. grenswijziging met en
voordeele van Bulgarije.

Hanoi, 9 Maart (Reuter). De Japansche berichten
inzake de a.s. sluiting van een overeenkomst tussclien
Frankrijk en Thailand kunnen hier niet worden bevestigd.

De opmarsch in Abessinië

de

plichtingen met zich mede.

grens

Moeilijkheden nog niet opgelost?

De strijd in Afrika

aan

overeenkomsten
concrete
ver-

—

bekend.

De mededeellng zegt. dat terwijl de
Chineesche combattanten 3030 dooden
op het slagveld achterlieten, de Japan-

ners elechts 28. dooden hadden. De
Japanners hadden ook 85 gewonden,
het aantal Chineesche krijgsgevangenen bedroeg totaal 990. Tot den bult.
die den Japanners ln handen viel.
behoorden 17 kanonnen, 34 machinegeweren, 1806 geweren en 4453 handgranaten behoudens een groote hoeveelheid munitie
zoo zegt het communiqué verder.
—

De

veldt-vht.

d> 20

rtacen

peduurd

heeft, heeft tot gevol; gehad de verovering van Hinghwa, een tolwerk
van de Chungk'.ng.troepen en
van
Tungtai, een
basis.

,

De rol

Duitsche divisies

dezer

brengt eenigerlei

Betere kansen voor de gewonden
New deal der medische

;

wetenschap
Geen vrees voor gas
Een officier van gezondheid met
vele dienstjaren bij het leger gaf
een stafcorrespondent van de
„Sunday Sun" het volgende relaas,
dat als een geruststellende boodschap kan worden beschouwd voor
hen, die verwanten en vrienden
hebben aan 't front.
Mechanisatie en wetenschap
hebben in het Australische lmperleele leger den dood van zijn overwinning beroofd.
Het aantal Australische soldaten, dat gesneuveld is bij de operaties gedurende den geheelen
Lyblschen veldtocht, is minder dan
't aantal van hen, dat om 't leven
verkeersongelukls gekomen bij
ken gedurende de laatste veertien
dagen in den staat Nieuw-Zuld-

Welles.
Er werden gedurende de laatste
veertien dagen meer menschen
gewond door motor-voertuigen dan
door Italiaansche kogels gedurende de veertiendaagsche belegering en bestorming van Bardia.
In dezen oorlog is er geen enkele
massa-slachting geweest als uit de

laren 1914—1918, toen de mannen
het niemandsland overstaken onder een waren hagel van den dood.
Thans banen de tanks den weg
en redden het leven zoowel van
den overwinnaar als van den
overwonnene.
Dat is de reden waarom een voetganger in de straten van Sydney
gedurende dezen oorlog 310 kansen meer heeft geloopen gedood
te worden en zelfs meer dan 1000
kansen meer om gewond te worden
dan een Australische soldaat in
werkelijken dienst in het MiddenOosten.
Ziekte alles behalve overwonnen.
Hier volgen enkele nog treffender feiten:

De Australische
In

der

Casualty Clearing
Stations
(Evacuatie-stations voor gewonden). Eerst
hier op de C.C.S.
worden de gewonde manschappen
toevertrouwd aan de goede zorgen

der verplegen en verpleegsters.
In noodzakelijke gevallen
de patiënt verder worden kan
eetransporteerd naar
het
Base
Hospifal". dat geheel buiten
gevechtszone staat. Hij zal of in
het „Base Hospital" blijven,
óf

troepen

1 S.H.

Maafldau, 10 Maart 1941.

de Federated Malay, States

De telegrammen hebben reeds gemeld, dat belangrijke Australische troepenmachten in de F. M.S. zijn aangekomen, teneinde
od
alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn. Zij zijn hoofdzakelijk
gestationneerd aan de grens tusschen Malaya en
Thailand.

df

naar een haven

in

Engeland

vervoerd worden, van waaruit dan
evacuatie plaatsheeft naar Australië of andere gebieden buiten
de oorlogszone gelegen.
Tusschen de vuurlinies en het
Base Hospital bevinden zlch nog
de Walking Wounded Collection"
Posts
welke, zooals reeds
lijk valt op te maken uit duidehun
naam, zorg dragen voor minder
ernstige gevallen en
zoodoende
aen omweg voor de overbrenging
naar de achterhoede helpen bc,

korten.
Een van de factoren, welke naar
verwacht wordt, het aantal noodgeva 1 li, onder de Rewoni r aanmerkelijk zal
J
den bij de
A.IP.
doen s inken, in vergelijking met
verliezen van den vorlgen oorS®,
log althans, is de hoog opgevoerde
specialisatie der behandeling
nu door het A.A.M.C. op de die
logsgewonden wordt toegepast
De schaal, waarop de uitrusting is
Generaal-majoor
Gordon
afgewerkt, is werkelijk prachtig en
Bennett (links), opperbethans wordt veel meer aandacS be- velhebber van de Australische expeditionnaire macht inde FJtf.S.
steed aan de gespecialiseerde zorg In gesprek met generaal-majoor Murray, opperbevelhebber van
6
het Noordelijk militair district der F. »I. S.
te velde.
Om weer een voorbeeld te noemen, maken thans verplaatsbare
installaties voor X-straleo deel uit

oor!

Aflossen

van

de

wacht.

van de uitrusting der Casualty Cleaachter de vuurlinies. Deze medische posten beschikken ook over toestellen voor de
diagnose van hartkwalen, over machines welke dienen om op 't veld
spalken te vervaardigen, draagbare
verdoovingsmachines en nog andere apparaten, waarvan men in 1018
ring Stations vlak

nooit had durven droomen.

Men zegt, dat de beweeglijke Re-

glmental Aid Posts, welke nu in geEen persoon, die bij een ongeluk bruik zü,n bij deA.I F.,eenlg zijn onin Australië gewond raakt, heeft der alle legers. Ze zijn uitgedacht

door een staf-officier van Gezondheid te Victoria Barracks, Sydney,
en men gelooft,
ze veel succes
zullen
opleveren
het
in
Midden-Oosten waarin thans door de landschap,
strijd

meer kans om in een hospitaal aan
de gevolgen ervan te overlijden
dan een soldaat, die in het „base
Hospital"

het

in

als OQrlogsgewonde wordt opgenomen.
Verliezen aan dooden als gevolg
van ziekten onder de leden van de
A.I.F. in het Midden-Oosten zijn
veel minder
misschien zoowaï
50 procent
dan sterfgevallen
wegens ziekte onder de Australische burgers.
In
den
Zuld-Afrikaanschen
Boerenoorlog stierven bij de Britsche troepen niet minder dan 63
van iedere duizend soldaten aan
—

—

verschillende ziekten,

terwijl gedu-

rende het verloop van den oorlog,
zelfs 746 van elke 1000 man wegens
ziekte ongeschikt waren voor den
strijd. Ziekten in de ingewanden
alleen veroorzaakten reeds 59.750
oorlogszieken en 8227 sterfgevallen.
In den huldigen oorlog echter
zijn ziekten van de Ingewanden en
typhus, practlsch gesproken, onbestaanbaar; ook vallen er in de
A.I.F. geen dooden te betreuren
wegens deze ziekten.
De
verliezen gedurende de
Bardia-operaties inbegrepen, is het
sterftecijfer onder de Australische
soldaten zelfs lager dan dat van
den burgerlijken stand in Australië, hetwelk notabene 't laagste ter
wereld is.
Dat dit alles mogelijk ls komt
alleen doordat Australië den strijd
achter de gevechtslinies met dezelfde kracht aanbindt als 't in
Bardia aan den dag heeft gelegd.
Menschen, die in het gevecht gewond zijn, hebben thans een veel
grootere kans er bovenop te komen
dan 't geval was in 1918.
De oorlogvoering van 1914—1918
moest verantwoordelijk worden
gesteld voor één van elke
3 gesneuvelden, onder wie begrepen
zli. dl? aan de
bekomen
verwondingen
bezweken
waren
zoowel als degenen, die in het gevecht gedood werden.
Ondanks de grootere snelheid en
daarom dus ook grootere vernietigende kracht der moderne kogels,
bommen en granaten, bleken
slechts twee van elke 31 gewonden
in den strijd om Bardia niet meer
van den dood te redden.
Het Australian Army Medical
Corps (Australische Militair-Geneeskundige Dienst) ging op volledlgen ooriogsvoet geschoeid dezen
oorlog binnen. Ofschoon in eiken
anderen tak van den militairen
dienst de Australische strijdkrachten in het buitenland op een veel
kleinere schaal waren uitgerust,
begon het AA.M.C. onmiddellijk
met een even grooten omvang als
waarmede het in 1918 uit den oorlog trad.
De moderne wetenschap heeft
den vijand achter de gevechtslinies, n.l. ziekte onder de troepen,
verslagen.
In den buidigen oorlog is de
leuze van het Australian Army
Medical Corps: „Voorkomen ls beter dan genezen".
Dat is de reden, waarom esn
van de eerste handelingen op een
recruut verricht bij het dienst nemen ln de A.I.F. bestaat uit 't
toedienen van een inenting tegen
pokken, een injectie tegen typhus,
een anti-tetanus injectie, en verder, als de soldaat naar gebieden
moet gaan waar de „Gele Pest"
endemisch is uitgebroken, een inspuiting tegen cholera.
Wat aan de frontlinie

ze

gedaan wordt.

A.I.F.
wordt geleverd.
Groote nadruk is door de Australische militaire autoriteiten ge'egd
op de mechanisatie van het A.A.M.
C., dat de waarde Inziet van spoed
bij het overbrengen van gekwetsten
van de voorste linies naar de achterhoede.
Nieuwe techniek in de heelkunde
Ook heeft het personeel, dat met
't A.A.M.C. naar het Midden-Oosten
meegaat, een veel hoogere specialistische opleiding genoten dan In
den vorlgen oorlog 't geval was.
Gedurende den Spaanschen burgeroorlog werd in de heelkunde een
gemethode ingevoerd, waarbij
vaarlijke wonden werden
behandeld met pleister, welke naar verluidt wonderen heeft verricht in gevallen. die in den oorlog van 19141918 als hopeloos moesten worden
opgegeven.
Deze methode, welke door alle militaire geneeskundige diensten over
de heele wereld is toegepast,
het
A.A.M.C. niet uitgezonderd, werd
uitgevonden door Dr. J. Trueta, geneesheer-directeur in Barcelona bij
het uitbreken van den burgeroorproefnelog. Door zijn gewaagde
mingen heeft hij duizenden levens
gered, welke tevoren als „hopeloo-

ze eevallen" waren beschouwd.
dezen
Niettegenstaande men ln
oorlog tot dusver geen gas heeft gebruikt. is de A.I.F. volkomen voorden
bereid op zulk gebruik door
vijand.

Een

Vele militaire

deskundigen

ge-

—

Voor verhooging
Van een natie
Waardevolle experimenten.
Functie

van

thiamin chloride

Washington, 26 Oct.
De gevechtskracht van een volk kan
aanmerkelijk verhoogd
worden door
minder dan een tienduizendste
ons
thiamin chloride
populair bekend
onder den naam vitamine B-l
per
persoon per dag.
De verbazingwekkende resultaten
van recente onderzoekingen betreffende den achteruitgang van het weerstandsvermogen en het moreel wanneer aan volwassenen een onnoemelijk
klein deel van deze vitamine,
thans
synthetisch geproduceerd, onthouden
wordt, heeft het Amerikaansche medische genootschap er toe
gebracht
ooi een verklaring uit te geven over
da waarschijnlijke
beteekenb ervan
voor de nationale defensie.
Een van deze experimenten
werd
gedaan ln het staatsziekenhuis te
Rochester (Minnesota) door doktoren
van de Mayo-kliniek. De resultaten
hiervan werden door de geneesheeren
RD. Williams, H. L. Mason en B.P.
Smith op een kortelings
gehouden
staf-vergadering medegedeeld. Vier
meisjes, die ln het hospitaal werkalgemeen gelooft.
zaam waren, waren de proefpersoIn Juli 1916 bijvoorbeeld, toen nen. Zij werden op een dlëet gesteld,
do Australiërs voor 't e?rst in welke minder dan een tienduizendste
den oorlog gifgas op hun we? gram vitamine Ê-l per dag bevatte,
\tnden. werden 4094 manschap- doch overigens mochten zij alles eten,
pen in het gevecht gedood, terwaar zij trek in hadden en kregen zij
wijl 624 om 't leven kwamen tenook, zoover dat mogelijk
was, alle
gevolge van opgeloopen verwonandere essentleele vitaminen.
dingen. Doch slechts zeven van
sterfgevallen
deze
vonden
Duidelijk resultaat.
hun oorzaak in de uitwerking var*
liet
voedsel
verschilde niet veel
het gifgas.
wat gewoonlijk door wervan
dat,
In dezelfde maand waren er ln
kende meisjes met behoorlijke bede A-I.F. 10.000 gekwetsten, van
trekkingen genuttigd wordt. Het
wie echter slechts 83 als gevolg
bestond
uit gepolijste rüst, tapioca,
gas.
van
wit brood, maïsmeel, eiwit, boter,
De A I.F. is thians toegerust me'
thee,
bepaalde vruchten, sterke
tfe laatste uitvindingen od het gesuikergoed
en
alle
vetten
en
cacao,
bied van gasbestritding, waarbij
dat zij maar wenschten. Dit werd
nog
speciale mobiele ontsmetgedurende 21 weken volgehouden,
tings-eenheden zijn inbegrepen.
en gedurende de laatste elf weken
De kansen om door de tot dusverwerden de resultaten duidelijk. Er
re bekend* gassen gedood dan
een uitgesproken vermindering
was
altijd
wel voor
invalide te worden,
van eetlust, de meisjes namen in
zijn in d'ezen oorlog z«er gering.
af, ze werden spoedig
gewicht
Onder de uitrusting van eiken
moe. De met behulp van electrisoldaat van de A.I-P. bevindt ïlch
opgenomen toepen
kleine bus met tegengif, sche Instrumenten
stand van
hun harten toonde
waarvan dP formule echter een
Zij
opmerkelijke veranderingen.
zorgvuldig bewaard militair gehadden
hun
smaak
voor
suiker
Bij
aanwending
binheim bliift.
verloren en de bonbons, welke zij
nen vijf minuten, voorkomt deze
in het begin met graagte hadden
antitoxine blaarvorming zelfs bij
gegeten, deden hen later walgen.
gassen,
de venijnigste
die thans
bekend zijn. Komt imen ln aanraBU een voorafgaand experiment
king met mosterd- of Lewisite-gas.
en wordt dit tegengif binnen 15 hadden vijf Jonge doktoren zich vrijwillig beschikbaar gesteld als proefminuten toegepast, dan is een personen.
Zij vertoonden alle symptonog
uitwerking
goede
verzekerd.
die bij de meisjes gevonden werDe heelkundige wetenschap heft men,
en waren eveneens humeurig,
sedert den vorigen oorlog zulke den
traag,
onverschillig,
vreesachtig en
snelle vorderingen gemaakt, dat
en geestelijk vermoeid.
zelfs ln gevallen, waarbij
ll- phvsiek
„De toestand van lichaam en geest,
chaamsdeelen in erge mate zijn welke
bU deze proefpersonen werd
verbrllzeld, volkomen herstel kan
aldus het blad van het
opgemerkt,"
plastische
chibereikt.
worden
De
Amerikaansche
medische genootschap
specialiteit
een
van het
rurgie
kan een nieuw „was van dien aard, als wel het minst
A. A. M- C.
is bij een bevolking, die
mensch vormen rondom een ge- wenschelijk
een invasie In het vooruitzicht heeft,
broken eeraamte.
Het ligt ln de bedoeling van Aus- wanneer dus het behoud van weeren
tralië om in dezen oorlog zoowel standsvermogen. vastberadenheid
een nederlaag of een succesvolle
voor. gedurende als na den strijd hoop
tegenstand kan beteekenen."
von'- ziin zonen t» zorgen.
—

—

vervelens

met een Schotschen collega.

Vitamine B-1.

—

—

Maar wat gebeurt er wanneer
in de voorste linies gewonden vallen?
Het stelsel van tfnns Is nagenoeg
hetzelfde als wat in den
grooten
oorlog van 1914—1918
werd toegepast.
De mechanisatie van het A.A.M.C.
echter is er tegenwoordig
borg
voor. dat aan lederen oorlogsgewonde onmiddellijk aandacht kan
worden besteed.
Gelijk de mechanisatie aan de
moderne oorlogvoeiing haar verschrikking bij een front-aanval m
net aangezicht van vernietigend
vuur heeft ontroofd
één aanval
als hier bedoeld resulteerde
in
den vorigen oorlog in 800.000 geKwetsten
zoo heeft de mechanisatie ook atti de oorlogsverwondingen haar Verschrikkelijke uitwerking ontnomen.
Elk bataljon in de
vuurlinie
heeft zijn eigen „Regimental Aid
Post' (Regiments Hulpdienst), die
wegbrengt naar de
f gewonden
„Advance
Dressing Station" (vooruitgeschoven
Verbandplaatsen).
waarvan er een voor elke twee of
vier bataljons kan zijn, hetgeen
afhangt van het aantal gekwetsten.
Het „Advance Dressing Station"
brengt op ziin beurt de gewonden
naar het ~Main Dressing Station" Alles wat. de wt?n?chan ook
(Hoofd Verbandplaats), van waar n>aar heeft te bieden, is
Uitwerking van thiamin
ter beze
warden afgeleverd schikking van het Australian Army
In werkelijkheid krijgen maar weiaan de lichte en zware afdeelingen Medical Corps.
nig personen in normale omstandig-

officier in gesprek

De Australiërs maakten zich spoedig vertrouwd met de rickshaws.

Gas wordt niet gevreesd.
looven, dat de Dultschers en Italianen dezen moorddadigen vorm
van oorlogvoering niet zullen invoeren. De. as-mogendheden weten, dat de Britsche geleerden
nieuwe gasstn hebben uitgevonden. welke in hun uitwerking
verschrikkelijkrachtdadiger en
ker zijn dan het naar geraniums
i lekende Lewisite-gas of 't aan uien
mosterdgas
herinnerende
uit
den vorigen oorlog. Aan den anderen kant zouden de Teutonen
weer een nieuw soort gas hebbjn
cntdekt. maar indien ze dit eens
werkelijk gebruiken, kunmn ze er
alvast op aan, dat de Britsche
strijdkrachten weerwraak
zullen
uitoefenen.
Als er in dezen oorlo* geen gebruik wordt gemaakt van gas, zullen in den strijd 20 procent minder oorlogsgewonden moeten vallen dan in de groote slagen van
den vorigen oorlog, toen men wèl
gas had gebruikt.
Hoewel het aantal gasgewonden
gedurende de groote slagen tusschen 1916 en 1918 20 procent van
het totale aantal gewonden vormde waren sterfgevallen als gevolg van gasvergiftiging niet zoo
groot ln aantal als meti over het

Australisch

van

gevechtskracht

heden zoo weinig thiamln chloride als
de meisjes en doktoren, van
wie
sprake ls, zoo vervolgt het blad, doch
andere proefpersonen kregen de vitamine nagenoeg ln dezelfde hoeveelheid

als door de technische commissie van
deu Volkenbond als standaardhoeveelheid is voorgeschreven. Deze personen bleven gedurende weken ln
klaarblijkelijk goede gewondheid, doch
toen zlj tenslotte meer thiamln toegr.
diend kregen
voldoende om de dosis tot 600 internationale
eenheden
op te voeren,
nam hun waakzame
levendigheid toe en werd hun vermogen voor physieken arbeid bijna verdubbeld."
De minimum-hoeveelheid, welke de
Volkenbond voor een volwassen persoon aanbeveelt, ls ongeveer driedulzendste gram per dag. De deskundigen van het genootschap houden
staande, dat dit bijna zeker onvoldoende is voor soldaten, «xjr mannen,
die op de boerderijen en ln de fabrieken werken en in het bijzonder voor
personen, die niet voldoenden slaap
krijgen.
Groot-Brittannlö, waarvan de geheele bevolking onderworpen ls aan
groote physieke en nerveuze spanning,
heeft reeds de behoefte aan deze vitamine erkend en heeft orders geplaatst voor levering van de vitamine
in het witte meel, hoewel de duurzaamheid van dit essentieele voedingsmiddel daardoor verkort wordt.
De noodzaak van voldoende hoeveelheden van deze substantie ln de
soldatenrantsoenen wordt door leger
en vloot erkend, doch de Jongste onderzoekingen door het departement
van blnnenlandsche economie van het
ministerie van landbouw toonen aan,
dat het gemiddelde Amerikaansche
dieet waarschijnlijk zeer onvoldoende
ls. Dit is geen gevolg van armoede; de
vitamine komt ook voor in sommige
soorten van het goedkoopste voedsel.
De bureau-arbeiders hebben onder
leiding van dr. Hazel K. Stlebellng
een grondige analyse voltooid van den
Inhoud aan thiamin van het grootste
deel van de voedingsmiddelen, welke
op de Amerikaansche tafel gevonden
wordt. De verdeeling van deze vitamine over de verscheidene voedingsmiddelen ls dusdanig, dat de milllonnalr evenveel kans heeft als de pauper
om aan een tekort te HJden. Zelfs
wanneer de voedingsstoffen van nature genoeg vitamine B-X bevatten is
het mogelijk dat deze door het koken
verloren gaat daar zij ln water oplosbaar ls.
—

—

Waar thiamin in zit.
Onder de spijzen, die het meeste
vitamine B-l bevatten worden op het
Hjstje van de scheikundigen van de laboratoria genoemdi mager(e) varkens,
vleesch, kip, nieren, lever, groene erwten en bruine boonen, terwe-zaad
en zemelen, maïs en rogge, het zilvervlies van de rijst, haver, gerst, apenootjes, soja;boonen en
grauwe erwten.
Vele groenten hebben er een tameiyk
groote hoeveelheid van, hoewel
bi)
het koken altijd wat verloren kan
gaan. Het thiamin bevindt zich
ook
ln vrij aanzienlijke hoeveelheden in
mager rundvleesch, ln eierdooiers en
ln verschillende soorten visch. Men
heeft het ln versche melk gevonden,
ln knolrapen, spruitkool, bananen,
watermeloenen, frambozen en braambessen, doch men moet hier veel van
eten om een voldoende hoeveelheid
van de vitamine B-l binnen te krijgen.
Een van de physiologische functies
van thiamin ls het zuivere verbranden van de suikers ln het lichaam
mogelijk te maken. Dat ls de reden,
waarom de meisjes uit het hospitaal,
aan wie het thiamin onthouden werd,
spoedig op het gezicht van suikergoed
en bonbons begonnen te walgen.

De Australiërs vermeien zich aan het strand.
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Makasser

een „driewerf
troepen ultnoodlgde
hoera op den kapitein Leyder" uit te
brengen, werd hieraan op donderende
wijze gevolg gegeven, wel het beste
oewijs, dat er tusschen den kapitein
en de V.O.O.'ers yn hechte band is
ontstaan, welke men slechts noode
verbrak.
Op de hem eigen kernachtige en
ZonneReinKeM en
pittig» wijze, dankte kapitein Leyder
die aanwezig waren. Het viel
schijn in Uw huis zijn allen,
hem moeilijk afscheid te nemen van
as corpsen, maar de resultaten, welke
. machtige mi<Mdi©n le>
met deze, oorspronkelijk militair on.
handige mannen werden bereikt,
gen de tuberculose.
stemden hem tot groote tevredenheid.
HU wenschte allen met hun gezinnen,
het beste toe.
Toen kwam de slotacte: het defüé
HET WERK- EN LEERKAMP TE voor den vertrekkenden officier. De
troep begreep, waar het om ging; men
POERWODADI.
deed zijn best, om voor de laatste maal
Naar' wy vernemen is het aantal de geoefendheid te toonen, en op het
Werk. en Leer- commando: „Om te deflleeren,
Jongelieden in het
te Poerwodadl hoofd links!" werd op vastbera.
kamp „Oost-Java"
sterk dalende. Op 18 dezer sullen den wijze, oog in oog, beloofd: Kapidaaruit 8 Jongelui naar het Dlck de tein, vil
zullen onzen
Hoog.land
welk getal plicht doen!
vertrekken,
Na een fllnken marsch door het anvermoedelijk nog zal stijgen tot tien.
Als dit vertrek doorgaat zullen er ln ders zoo rustige stedeke, werd de troep
het kamp nog slechts 5 meisjes over. ontbonden en de aanval ingezet op
blijven en s mannelijke pupillen.
de sooa Ricordo, welke ondanks het
Indien wU Juist zUn ingelicht, zal hevige verzet van een resere-kapiteln
gezien het kleine aantal aapirant-ko. en eenlge dames In de bar en ondanks
lonlsten het
Werkkamp geen reden de half-lauwe dranken, stormenderhand
van bestaan meer hebben, zoodat er werd overmeesterd Een uitstekend
plannen zouden zijn dit te sluiten.
muziekje van de S.EU.O._band bracht
Wy komen op dit Werkkamp nog de «temming er in; et werd gedanst
nader terug. •
en gelachen, en de familie Leyder
bleek onvermoeid om van eiken V.O
.O..er afscheid te nemen.
Wij sluiten ons gaarne aan bij alle
goede wenschen, die de familie Leyder
naar haar nieuwe standplaats vergezellen.
MISDADIGE BALDADIGHEID
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vragen
hebben dat het boekjaar met een klein verhet' gesprokene te
de ruiters ln patrouilles van
waarbij
andere
autoriteitalrijke
Besoeki,
heel
Ritmeester
Schummelkekunnen zich schriftelijk tot den heer lies afgesloten werd. Aan contributies
Is het de politie
gelukt
Eindelek
volle wapenrusting kampten,
in
ten, Inheemsche bestuursambtenaren,
BEVORDERING DER CHINEEwaarna spreker werd ontvangen rond
t e 1 reed een vlot parcours op Mary, 4
Oouvreur wenden,
3.080, terwyi een fietsendief te pakken, die Vrij.
in den smaak!
ƒ
gaviel
zeer
Jeugd,
en
KUNST.
een
Bondowososche
dames
SCHE
CULTUUR
en
o
EN
lastige
onstuimige
hunter,
over denzelfden zender op 42 meter de uitgaven ƒ 3.040 bedroegen. De dag op heeterdaad betrapt werd toen
blijk
hun
sec.
min. 42 V»
tegenwoordigheid,
door
Daarna kwam
nadere toelichtingen zal geven.
Op den sden J.l. werd ln het ge- ft., 1
balans geeft
een verllessaldo
van hy op het vliegveld naby Slngosarl van
Prijsuitreiking.
kolonel Overakker
Inde
slag poogde te slaan. van belangstelling.
wederom
de
Handelsverzijn
bouw
van
Chlneesche
te
zien.
ƒ 60
baan
maakten
tribune
werden na afloop de
op Max; deze paarden
In de
gehouden
De troepen, ruim 200 officieren en eeniglng een bijeenkomst
DE INZAMELING VAN ALUMINIUM.
Malangradto Toen de man aan een verhoor werd
De discotheek van
uitgereikt.
een
De
goeden
tijd
goeden
stijl.
tyd
prijzen
en
carré
C7hir.ee.
opge. van eenlge vooraanstaande
het manschappen, werden en
dra aan
Maandagmiddag 3 dezer ls de alu. telt ruim 2.000 platen! Verdere uit. onderworpen, kwam
voerde
De heer Madarasz
Deze van 1 min. 57,6 sec. was ca. een
plaatse.
mlnlum-lnzamellng een groot succes brelding Tilervan, hoewel gewenscljt, licht dat hy meerdere fietsdiefstal- ateld en toen de kapitein Leyder het sche ln*ezstsr.en ter doel
winners
den
halve
minuut
binnen
den
toe.
verzocht
officieel
het
woord
en
Lawang
geraken
er
drie
te
terrein
de
had
ten
te
nog
betrad, gaf
commandeerende bljeenkómst
gebleken. 10 handwagens
vergezeld ls echter slechte mogelijk Indien de len, waarvan
op zyn geweten had. reserve-lste luitenant leggers het be. tot eene organisatie ter bevordering gestanen tijd. Deze geroutineerde rui- de prijzen uit te zoeken; teneinde
door Jongens en meisjes van de contributies, dus ook het ledental, waren gepleegd
een flinke keuze te geven waren er
Hlerby wes ook een flets tlle toebe. vel: ..Geeft acht!" De tamboer van de beoefening van de Chlneesche ter had 0 ft.
HBJ3. en Mulo.school startten uit de toeneemt.
Luit.
cav.
De
Vos
van
baron
een
aantal reservepwjzen, en het reshet
algemeen.
hoorde aan den
Dfctachementscom- roffelde en de hoornblazer blies appèl cultuur en kunst ln
tremeentewerkplaats voor een
tocht
zette
op
Bique
goed
eenige fraaie zilveren voorwertant
mogelijk Steenwljk
mandant. De andere
twee waren en terwijl de V.O.C.'ere roerloos de
Besloten werd om zoo
EXCURSIE.
ledere
door de Europeesche wyken.
en
werd tenslotte afgestaan aan
weigering
ln,
doch
eene
twee
pen,
het
bekende
oud.
houding
plaatse
aannamen,
militaire
hier
ter
by Europeanen
buitge.
inspec.
eveneens
kar stond onder toezicht van
een
elndtotaal
mevrouw
11
op
fouten
brachten
hat
H o g e w 1 n d voor de
Afd. Malang der Natuurhistori- maait o.a. een bakfiets van de La- teerde Kapitein Leyder, vergezeld van Chlneesche tooneelstuk „Lady Preclous
paar COVIM-dames terwyi de centra.
jn
Covim,
„haar"'
ft
Oovlm!
2
min.
15
sec.
kranige
secties,
De
kan
luitenant
de
te
voeren.
wangsche
bakkery.
op
man
nu
Stream"
Loggers
Ie leiding berustte by den heer W y. sche Vereenlglng schreef een excursie
Luit. cav. R a b op Tlnus reed
De tweede spreker was kolonel Van
dan ln Chlneegeruim en tijd uitrusten
zijn waarbij de sectie-commandanten het
geheel
het
Terwijl
van
Zondag
uit
dezer
tegen
van
18
naar
den
uur
k e r. Het resultaat
2
echen stijl zal worden gehouden, wor- hors concours een zeer mooie en snel Temmen. 6pr, hulde ln zijne
afkomstig saluut brachten.
was een opbrengst van Goenoeng Katoe, een 731 M. hooge fiets.avonturen. Hy
rondgang
functie van president der Malangzyn
te
Pakls.
De
zich
daarna
met
den de dialogen
ln de "MalelSche parcours, 0 ït., 1 min. 37 sec/
van
kapitein stelde
bult op de Malangsche hoogvlakte.
het
471 kg-.
e
t
op
Lult.
art.
e
sche
D
Wln
r
RU club majoor S tenger, diediens
gemengde
front naar de troepen op en aller- taal gevoerd, opdat het
voor Op den top heeft men een schitte.
In de bussen medegevoerd
voor
carousselrtjden
Chestnut,
voorheen
de
artillerie
nummer
deze
bit
publiek
opvoering
gemakkelijk
MISHANDELING
eerst
trad
Bondowososche
uit het
collecte voor diegenen die geen alu- rend uitzicht over de vlakte.
te Batavia, kwam voor het eerst ln rekening had genomen, en bood als
V.O.C. een deputatie na*r voren, on- zal kunnen volgen.
minium hadden te geven, werd een
Deelnemers vertrekken
om 7 uur
Van verschillende zyden werd het der commando van den V.0.C.-ser.
Men acht de invoering
van dit een springconcours uit. Indlrn het souvenir een rijzweep met zilveren
bedrag van ƒ 90.— gevonden.
van den h'oek Kajoetangan
Oro- vermoeden geuit, dat een kinderjufzal paardenkop... pardon paarden-hoold
geant J. B. P i 1 e t. Als waarnemend stuk mogelijk, daar ter plaatse vol- paard wat meer vrijheid krijgt,
Vrydagmorgen 7 dezer zullen pad. Orodowo. Terug omstreeks 12 uur. De frouw door haar meesteres niet
n > het resultaat in de toekomst wel be. aan. (Applaus).
Chlneesche
Ingezetenen
commandant
dit
richtte
doende
op
V.0.C.,
van
zU
langs route voert naar
vinders een rondgang maken
de Sf. Kebon.
De off. van administratie der kon.
behandeld hij, in een keurige speech, hartelijke die bekwaam genoeg worden geacht ter zijn. De dubbelsprong en de aarom Agoeng, rechtsaf en dan 6 Km. door- de zachtzinnigste wyze
de Europeesche handelshuizen
den
wal
marine
Le 1) e n dankte namens
in
p&ie
rollen
kwamen
ditmaal
ds
te vervullen.
werd. Toen dit de laatste dagen we. woerden van groote waardeering tot de verscMllence
het overcomplete aluminium ln te za- ryden tot dessa Pandansarl.
ren. Tijd: 2 min. 3 2/5 sec.
de Soerabajasche deelnemers en vesbijeenkomst ls ook
deze
een
legOp
derom
bleek
werd
de
den
duldeiyk
politie
kapitein
Leyder,
op
er
nadruk
melen. Makassar zal wel geen gek fl.
Tenslotte reed de kapitein der art. tigde er speciaal de aandacht op, hoe
ln dit geval gemoeid. Hlerby bleek, gende, dat deze officier, een streng, werkcomité gevormd, bestaande uit:
Aanmelding tot uiterlijk
guur slaan. Allen zyn even enthouVryaag dat het
de heer NJoo TJoen MeelhuUzen op King Kong. de Malangsche Ril club ln betrekkemeisje, dat afkomstig was maar humaan aanvoerder, zich bij de Beschermheer
siast. Het Gouvernement heeft
het as. by dr. P. H. Peekes, GoenHong
het
Voorzitter
de
heer NJoo Hong Het tempo had wat straffer gekund, lijk zoo korten tijd reeds uitnemengemaakt
Steur,
van
Pa
v.d.
albemind
manschappen zeer
tehuis van
maar toerweg 9, alhier.
noodig dus piekert men niet
de heer
T. L. ook dit paard, een safe springpaard de prestaties te zien had gegeven,
lerlei kleine mishandelingen te ver, had en dat zijn vertrtU dan ook bui- See; Secretaris
geeft spontaan.
Penningmeester
de heer Dr. wanneer het goed ln balans gïhouden terwijl ook het paardenmaterlaal te
had,
duren
de
kenteekenen
Den
tengewoon
kapi.
Ong;
waarvan
betreurd
werd.
STADSWACHT MALANG.
de ca. wordt, kon men wat meer later gaan! roemen was.
duldeiyk te zien waren. Dit zal ln tein en zijn gezin werd het allerbeste Kho Pang Klauw; Leden
BRAND TE MAKALE.
Te half een kwam het einde van
Ang Btng Hlen, mej
een
Het langzame tempo deed tevens afworden
standDlaats
mes
mevrouw
in
repertum
vastgetoegevisum
nieuw*
zijn
De plaatseiyk commandant stortte
aan
en
de
dezen
prettlgen sportdag.
breuk
den
ruiter
kwam
Ang
Bing
stijl
Oen
de
heeren
Dr.
legd.
wenscht.
Tan
en
In den nacht van Dinsdag op Woens- Zaterdag de somma van ƒ 330 by de
Het publiek heeft mede kunnen oorHet meisje werd na dokters onder,
dag JX brak brand uit ln het plaats- Escompto als bydrage van de miliNamens de verschillende corpsen in Hien, Lie Hwa Hoo, Llem DJing Kiat, bijna ln tijdnood toen geëindigd werd
zoek aan de goede aargen van Pro Besoeki sprak daarna in gelijken geest Llem Ping Lok, Tan Eng Olok, TJan in een handgalopjel O ft. ln 2 min. deelen over de rijclub, want alle tien
je -Ma k a 1 e. Makale ligt ln tairen voor Malang's stadswacht.
18,4 sec.
paarden der club waren ln de baan.
[Juventute te Malang toevertrouwd.
het centrum van de Toradja.landen
de luitenant Loggers en toen hy de Khing Hu-at en Tjoa TJan Glap.
en bekend om zijn nis- en rlchelgra.
BOUW MILITAIR KANTOOR.
ven. Drie toko's tezamen 12 petaks
werden een prooi der vlammen. De
Een aanvang werd gemaakt met
wist wel langs haar neus op: „Mijn klein- schillende opzichten. De jonge„O, grootmoeder, il:
„O, Ik ët het al. Het was
oorzaak evenals de schade kon nog den bouw van een militair kantoor,
mij
doen
dochter en kleinzoon uit Clncln- lui waren vroolljk en een beetje
dat
u
het
voor
wilde
waj
het
grootvader, nietwaar? En
niet worden opgegeven.
complex ln de Idenburgstraat naast
nati zUn deze zomer bij ons en ik rumoerig, daarvoor waren het
meisje
wel",
het
het
riep
den vierden Juli. Ik ken dat ver- ik wist
de flllaal-H.B.S.
Het Qntwerp, dat
zou 't prettig vinden, wanne»r za jongens en meisjes van het platie
uit,
rondedans
klaar
om
een
haal. U kunt mij niet voor den
ons bijzonder geslaagd wil voorko.
met de Jongelui
kennismaakten
gek
houden, grootmoeder, Ik maken uit louter dankbaarheid. uit de buurt. Daarom geef ik teland, maar toch gedroegen ze
men en vooral ln het middengedeelDan
ze
er
aan
zich keurig. Het was, zooals Mavoegde
wed dat u net zoo vriioosti?
echter
toe: Woensdagavond
te evenwichtig van oDvattlng ls. werd
feestje voor ry Martha ook belicofd had, beeen
„Ik
was
maar
best
om
natuurlijk
wij.
ais
misschien
alleen
vind
het
vervaardigd door het
lngenleursbu.
en ik eou het leuk vinden als slist een leuk partijtje, of in geNaar het Engelsch
od een andere manier."
Robert erbij te halen, maar hij hen.
reau Ingenegej-en en Vrijburg te
je ook kwam."
Dept. v. Justitie.
geeft
om
wone krantentaal,
feestjes,
groot,
niets
..ze hadden
Banrtoeng. Na de aanbesteding werd
„Dat ls best mogelijk".
van
moeder".
„Dat is erg aardig van u, Juf- ellen een gezelligen avond."
de uitvoering
opgedragen aan
de
Met Ingang van ultimo Februari 1911 Hollandsche Beton Maatschappij.
„We zullen hem toch maar mes frouw Witsell", zei de jongen, bloVan Sam Winslow's standpunt
„En eult u me nu helpen?"
Edith L. Gibson
overeenkomstig rijn wensch eervol te
Het gebouw werd ontworpen
was het ook een succes.
pleiner
als
laten doen".
bekeken
„Hot kan ik Je nu helpeu?"
van
kom
„Natuurlijk
zend
ontheffen van de tijdelijke waarne- verdiepingsgetouw en belooft
voegde
oogenbllk
eene
er
Van
het
af, dat hij aan
met
ik."
Toen
hii
„O, wat bent u toch een onnooToen Martha een oogenbilkje
ming der betrekking van klerk bU het aanwinst te worden voor de Iden62.
ontwapenenden grijns aan Mary Martha was
voorgesteld,
een
na
dingen
van
zel
om
deae
oudjel
mijnheer
Ik wil
hoofdkantoor
het gevangeniswe- burgstraat.
lief
over
tijd had
beetje
deed
verMarthia
een
toe:
overal.
volgden
zijn
oogen
„De
heb
uw
kleindochter
baar
ten (dept. v. Justitie), A. F. van der
beter be- te denken, was ze toch wel een
Op den hoek dezer straat met het ward. Haar kleindochter deed een Winslow ontmoeten,
Ze
me
toch
gezien.
lijkt
aardig
plezier
een
Het
deed
Martha
en
wyst.
kend onder den naam de Jonge beetje boos, omdat zij in zoo'n geCoenpleln ls een woning ontworpen
poging cm uit te Hs'jcn.
te
meisje".
eerdere
verbaasde
beetje
het
haar
een
luitenant,
voor
den
Sim.
wel
de
was
betrokken.
doodgewoon
complot
Ik sou
chef staf. een
raffineerd
Met ingang van ultimo dezer wegens
uw
toch
bedojl.
dat
u
ook
ln
tUd
zeer
glimlachte
~Ik
constateeren,
Martha
de
waardeerend
dat
ondanks
ongeschiktheid eervol te ontheffing kolonel. De aanbesteding hiervan
1s geprobeerd
kunnen binnenloopen en „Jammer dat een vrouw van mijn en ze
moet hebben de din- bank
duidelijke aandacht, die hij aan
vond dezen llchteüijk zenuwzeggen:
„Hé daar Sajn, lk wil dat leeftijd niet verstandig genoeg is
van de waarneming der betrekking nog niet geschied.
met
richten,
te
dat
u
ln
zoo
gen
achtlgen
Mary
Het
jongen
divisiekantoor werd als geheel
met zijn inneMartha bestosdde, het meisvan opziener bij het gevangeniswezen,
Je op mijn partijtje komt", maar om weerstand te bieden aan de
je
aardig.
De den man van uw keus kon sameestal
een anderen kant opH. J. V. Isaaka, geplaatat bij de straf- vrijstaand gebouw ontworpen.
mende
manleren
wel
Het
ik wil de waardigheid van de faze
grillen van de Jeugd", zei
gevangenla
keek.
Ondanks
„Tjlptn&ng" te Meester- Noordelijke gevel wordt op een af- menkomen. U zult stellig Je dlnhij
op,
viel
haar
ook
het feit dat hun
dat
Robert's
milie
toch wel een beetle ophou- tegen haar echtgenoot. „Ik gestand van 12 meter gebouwd van den gen niet alleen aan
CorncUa.
het tor-vnl den. daarom
feestje negeerde. oogen elkaar niet dikwijls ontaandeel
het
in
u
lk
dacht
dat
miswaarachtig
loof
dat ik kindsch
De rooilijn hebben overgelaten
en aan de schien een beter plannetje
Bp den dienst van het gevangenis- muur der fülaaLHßß.
Martha aou stellig het mid- moetten, ontging Mary Martha
wist". begin te worden. Jammer dat ik Mary
weien overgeplaatst van het hula van van den voorgevel aan den
Iden- mannen."
delpunt
zijn, ondanks haar pogintoch niet veel. Zoo nu en din
„Wel,
wat
zou
ervan
zeggen het Mary Martha niet kan laten gen
Je
bewaring JStrulswiJk" te Ba ta vla-C., burgstraat ls op dezelfde hoogte als i,
Haar grootmoeder lachte. „Ik
om dit te omzeilen. Misscjileti trok er een stralende glimlach
aanleggen
raar de strafgevangenis voor doortrek dit schoolgebouw.
vriendje
met
haar
zoo:
me niet meer herinneren als lk al Je pisten eens ultnookwimen zestienjarige Jongens nog langs haar mond, die te meer geDe entrée komt aan de Idenburg. kan 't
kenden „Olodok" te Batavia, de cipier
Mary
Martha. Ik veronderstel. digde en daarbij dan sprak van als ik dat indertijd gedaan heb''. niet in aanmerking voor een apprecieerd werd, omdat sij er
lste klasse, E. van der Wijk.
straat met vestibule en ruims verDaarop zei Joe op zUn eigen feestje, peinsde Martha. Haar nogal karig mee
trekken voor den territoriaal oom. | dat ik deed eooals andere meisjes mijn party. Dan Reeft het niet,
was. Toch verzonderlinge
die
jij
maar
dat
er
manier: „Het is al Jongens indertijd tenminste niet, zuimde ze niet hem
bij
zijn,
Ja,
deden
heb
eens
een
mensehen
Ik
mandant staf .officieren en verdere
MARINE MUTATIE.
bU het afpersoneelbeiettlng.
man gevraagd mij van Winchester nog nooit ontmoet hebt. Dat ls mooi genoeg, dat JU dat karweitje maar ze had om de een of andere scheid nemen de gelegenheid
te
naar huls te brengen, eenmaal, dan een goede gelegenheid om «elf opgeknapt hebt".
Dept. fler Marine.
reden verondersteld, dat de jonge- geven een afspraakje te maken,
VERBETERD VONNIS.
nadut lk er met lemand anders kennis met hen te maken. Het
Met Ingang van 2f» Februari 1641
Toch Meld Martha haar woord. lui van tegenwoordig anders zoubestond uit het verzoek, wanbenoemd tot 2de luitenant der mariwas."
lUkt me wel aardig om ook «en Op een dag had ze een voorwcnd- den zijn. In leder geval had ze dat
neer
zij met hem naar de biosgedenkwa&rdaen
On
dien
lOdmn
paar Jongens van Roberts leeftyd 'f 1 gevonden om naar
~*ïn bracht hll u mar huls?"
niers bij de koninklijke marine-reserve
rie bank in gedaan u-at ze kon.
coop wilde gaan. zy spraken af
den geweien reserve 2d« luitenant der Mei deed een gemeentelijk honaen- i~Tnde»daad en op den weg naar t« vrijen, dan heeft hij ook een Winchester t» gaan. Ze
keek uit
Het feest op Woensdagavond voor den volgenden VrUdag.
vanger zijn nuttig doch tiet door le. huis stelde hij mij iets
infanterie O. 3. B. veenhutjs.
voor."
aandeel in de pret,"
naar Sam Winslow en merkte toen werd een duidelijk succes,
(Wordt vervolgd)
ln ver-
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