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Wapenstilstand wordt niet

van
meer

verlengd
:

van

details

Tokio, 7 Maart (Domei). De twee
malen

verlengde

wapenstilstand

liep

heden om 12 uur 's middags (Tokio-tijd)
af. De termijn is echter niet opnieuw
verlengd, daar overeenstemming van
inzichten werd bereikt tusschen Frankrijk en Thailand op basis-voorwaarden
van de Japansche bemiddelingsformule.
Beide delegaties zonden deze voorwaarden met de noodige instructies naar
de Thaische en Indo-Chineesche troepen
in de nabijheid van de betwiste streek,
om de mogelijkheid van een onaangenaam incident te voorkomen.
Intusschen werden de besprekingen
hedenmiddag door Renéßobin,
den Franschen afgevaardigde, den Thaischen afgevaardigde Prins Vanvaidvakara V a ra v a r n en 'II a j ime Matsuiya, den Japanschen ambassadeur-bemiddelaar

gaande

gehou-

den. Men tracht een punt van overeenstemming te vinden tusschen Frankrijk
en Thailand• om-„eenige «détails van
minder belang" te regelen, die nog ongeregeld gebleven zijn maar welke niettemin, naar verluidt, geen oponthoud in

(Reuter). „Het

Indien de Japanners van plan waren
een basis te vestigen voor de groote ITALIAANSCHE
GESCHUTSSTELLINoperaties tegen Kwangsi, is het moeilijk
GEN AANGEVALLEN
te begrijpen waarom zij teruggetrokken
pansche en Thaische gedelegeerden werd zijn uit Nanning en Yamchow.
Athene, 7 Maart (Reuter). Bombereikt.
menwerpers
van de R. A. F., hebben ItaChineesche berichten melden, dat te
De
woordvoerder verklaarde, dat de
stellingen ta.-j Noorden
liaansche
slechts een kleine Japansche
tusschen Pakhoi
wapenstilstandsovereenkomst
van
Luzai
gebied van Tepeleni
het
in
troepenmacht geland is om levensmidFrankrijk en Thailand, welke reeds twee
aangevallen.
De
bommen
kwama.ii op de
garen teneinde
maal werd verlengd en die hedenmiddag delen en zout bijeen te
geschutsstellingen
neer.
een
Volgens
om 12 uur afliep, niet nogmaals zal wor- deze naar elders te verschepen, terwijl communiqué van
v
vai
jhet
hoofdkwartier
verluidt, vele zoutvelden door de
den verlengd. Ilij voegde hieraan toe naar
A.
de
kwamen
alle
R.
F.
Britsche
bomJapanners vernield werden.
„Wij maken ons niet zenuwachtig over
menwerpers veilig terug.
het afloopen der wapenstilstandsovereenkomst omdat beide partijen overeenDE ITALIAANSCHE VERLIEZEN
stemming hebben bereikt t.a.v. de voorbezetting
van
Japansche
De
Pakhoi
naamste punten der Japansche bemidAthene, 6 Maart (United Press).
doel,
heeft
een
einde
te
aan
ten
maken
delingsvoorstellen, terwijl de Thaische
Een. officieele woordvoerder verklaarde,
goederen via Kwanghet
smokkelen
van
zoowel als de Fransche troepen in de
dat naar zijn meeding het aantal krijgseen Chineenabijheid van het betwiste grensgebied chowwan, aldus verklaarde
gevangenen, met inbegrip van de offische
militaire
woordvoerder
hedenmidvolledig op de hoogte zijn gesteld van
cieren. en pfficieren vaiiv gezondheid,
dag tijdens een persconferentie.
de overeenstemming, die tusschen beide
aantoont, dat de Italianen sedert het
landen was bereikt".
Na hun landing namen de Japanners begin van den oorlog 50% van< hun geIshii gaf toe, dat enkele minder be- allerlei voedingsmiddelen en zouten in heele strijdmacht in Albanië hebben
langrijke punten nog geregeld moeten beslag cn vernielden zij vele zoutvelden. verloren, jlndien dit juist is hebben de
Behalve te Pakhoi landden de Japan- Italiairen meer dan 120.000 man verloworden, doch verklaarde: „Op het
oogenblik zijn wij niet voornemens de ners ook troepen aan de Noordkust van
ren, met inbegrip van de gevangenen.
wapenstilstandsovereenkomst jiogmaals Kwangchowwan in de buurt van Tinpak
en Taishan.
te verlengen".
De woordvoerder., zeide, dat de Griek: De
woordvoerder weigerde te antwoorDezelfde • meening werd uitgesproken sche troepen heden pndanks ee».v hevlden op de vraag welke vorm het resul- door de buitenlandsche militaire des- gen sneeuwstorm geslaagde plaatselijke
taat van de bemiddelingsconferentie zou kundigen te Chungking, die de geruch- operaties uitvoerden.
aannemen
die van een protocol of ten tegenspreken, als zouden de Japanvan een verdrag
doch hij onthulde, sche operaties in verband staan met
Het accurate Grieksche vuur verniedat de nieuwe grens tusschen Thailand een expansie naar het Zuiden of een tigde een. aanvallende tank, waarna
en Indo-China zou worden afgebakend stormloop tegen Kunming.
geen andere tank zich meer vertoonde.
door een grenscommissie, hoewel eerst
later zal worden bepaald in welke hoedanigheid Japan tot deze commissie zal
:

•

,

—

de conferentie zouden veroorzaken.
Goed ingelichte kringen gelooven, dat
ten aanzien van deze resteerende punten vanavond of, op zijn laatst, morgen
overeenstemming bereikt zal worden
tusschen Thailand en Frankrijk.
toetreden.
Op de vraag of alle mogelijke oorzaWAT FRANKRIJK MOET AFSTAAN
ken van meeningsverschillen tusschen
Thailand en Indo-China als gevolg van
Tokio, 7 Maart (Domei). Het eenide
conferentie te Tokio zullen zijn opge in het Engelsch verschijnende daggeheven antwoordde Ishii bevestigend.
blad in Tokio, de Japan Times,
Gewagende van het persoonlijke bebespreekt de vredesvoorwaarden, welke,
zoek,
dat gisteravond door minister
naar het meent Frankrijk en Thailand Matsuoka
aan den Franschen ambassaonder Japan6che bemiddeling bereikt
deur werd gebracht, vroeg een Amerihebben. Het blad veronderstelt, dat de kaansche
correspondent of dit niet een
vredesvoorwaarden voorzien in een over- ongewone diplomatieke procedure
was.
dracht van een deel van Cambodja enDe
woordvoerder
antwoordde
hierop,
zooals Bangkok
Laos aan Thailand, of
het slechts een kwestie van beleefd„een terugkomen dat
het jzou omschrijven
heid
was en wees erop, dat de Fransche
van grondgebied en een opnieuw orde- ambassadeur sedert den aanvang van de
men van de natuurlijke grenzen".
conferentie te Tokio minister Matsuoka
De Japan Times merkt ververscheidene malen had bezocht, zooder nog op „Het verlies zal voor Indo- dat
minister Matsuoka de beleefdheid
Chir.a nauwelijks van belang zijn, gezien wenschte te beantwoorden en gisteren
het uitgestrekte koloniale gebied en pro- Arséne-Henry bezocht had.
tectoraat. Waarschijnlijk zal Frankrijk
De woordvoerder weigerde desgevraagd
in het midden brengen, dat bet huidige te onthullen welke de „minder belangeigendomsrecht van het grondgebied rijke
punten" zijn, die nog niet geregeld
Reen. rechtvaardiging is voor een conzijn.
Hij verklaarde, dat de slotzitting
flict met den aangrenzenden staat en van de bemiddelingsconferentie, tijdens
het in gevaar brengen van de goede be- welke de overeenkomst tusschen Franktrekkingen met Japan".
rijk en Thailand onderteekend wordt,
openbaar zal zijn en dius toegankelijk
GAAT EVACUATIE DOOR?
voor de pers.
—

—

—

:

Tokio, 7 Maart (Domei). Op óe

vraag of de evacuatie van Japanners uit
Indo-China wordt stopgezet als gevolg
van de wezenlijk succesvolle beëindiging
van de bemiddelingsconferentie te Tokio,
antwoordde de plaatsvervangend woordvoerder van het Japansche Bureau voor
Inlichtingen : ,Ik kan het niet zeggen".
Hij wees er echter op, dat aan de Japansche inwoners van Indo-China werd
geadviseerd zich gereed te houden voor
een eventueele evacuatie doch de evacuatie niet onmiddellijk aan te vangen.

Geen moeilijkheden

meer

Maart (Domei). De
plaatsvervangend woordvoerder van
T o k i o

7

#

der Jahet ! inlichtingenbureau
o
regeering,
h Ish i i,
pansche
K
maakte hedenmiddag 12 uur bekend,
dat de bemiddelingsconfercntie ter
regeling van het grensgeschil tusschen Thailand en Indo-China practisch geëindigd is.
Ishil voegde hier echter aan toe : „Ik
kan niet zeggen of de conferentie heden
gesloten
zal worden". Hij verzekerde
evenwel, dat elke mogelijkheid, dat de
conferentie
nog op moeilijkheden zal
btuiten, is uitgeschakeld als gevolg van
de overeenstemming, die tijdens een
reeks besprekingen tusschen de Franeche en Japansche en tusschen de Ja-

TOT EEN GOED EINDE

Turkije wantrouwt Duitsche
bedoelingen
Duitsche troepen trekken snel door Bulgarije
Joegoslavisch kabinet bijeen
Boedapesjt, 6 Mhart (United
Press). Het D.N.B. meldt uit Belgrado,
dat he't Joegoslavische kabinet heden in
buitengewone . zitting bijeenkwam. Da
zitting werd bijgewoond door de drie regenten, den chef van den Generalen
Staf en minister Cincat JMark o v i c h.

Snelle Duitsche opmarsch
Sofia,

6 Maart (United

voorstellen hebben aanvaard

gc-

heelen dag hun snellen opmarsch door
Bulgarije voort. Het geheele land was
vrijwel den geheelen dag van de buitenwereld afgesneden. Bijna alle telefonische verbindingen waren gedurende 24
uur verbroken en de snelste looptijd
voor telegrammen uit de Vereenigde
Staten was 36 uur.
De belangrijkste gebeurtenis van heden was de zitting van den Oorlogsraad,
(Hier
welke werd bijgewoond door.
werd de telefonische verbinding met

Tokio, 7 Maart (United Press).
De As ah i Shimbun verklaarde
heden dat de wapenstilstand tusschen
Thailand en Indo-China niet zal worden verlengd aangezien de Fransche en
Tha.Ysche gedelegeerden gisteravond de Zürich afgebroken).
Japansche

Press). De

Duitsche troepen zetten heden dein

.

.

.

en beloofd hebben pogingen te zullen
De boodschap van Hitler
doen
alle moeilijkheden tusschen de
Ankara, 6 Maart (United Press).
Fransche
en Thaische strijdkrachten
In politieke kringen' in de Turksche
zonder
verlenging van de wapenstilhoofdstad blijft men Rusland nauwkeuitandsovereenkomst te voorkomen.
rig
gadeslaan in verband met de ontHet blad verklaart, dat M a t s u owikkelingen',
welke van die zijde worden
ka en Arsène-Henry tijdens
"naar
aanleiding van Jiet feit,
verwacht
beide besprekingen, die zij gisteravond
dat
Radio-Moskou
hedenavond voor de
hadden, overeenstemming bereikten ten
verklaring bederde
maal
de
Russische
punten
van het Japanaanzien van de
Bulgarije
treffende
herhaalde.
bemiddelingsplan. waarover men
sche
Te
meent men, dat Rusland
het nog niet eens was en welki de Thaizijde
overhelt, terwijl het
naar
Britsche
reeds
had
aanvaard.
sche delegatie
voorjaarswacht,
het
Duitsche
totdat
hiermede
wordt verwacht
In verband
begonnen.
offensief
is
onderhandelingen
den
heden in
dat de
In zeer welingelichte ,kringen verleep van d?n dag tot een goeJ tln-ie zulklaart merj, dat de boodschap van Ilitler
len worden gebracht.
aan president Inö ru ü vier punten beMATSUOKA NIET NAAR BERLIJN
vatte, waarvan de voornaamste was het
verlangen
(Reuter).
De
van» Duitschland naar nauTokio, 7 Maart
samenwerking en zijn
van
het
were
diplomatieke
plaatsvervangend woordvoerder
bereidwilligheid
om hooge Duitsche
Japansche
Inlichtingenbureau van de
naar
Ankara
te zenden of
sprak
Ishil,
nadrukkestaatslieden
regeering,
als
zou
Matandere
Turksche
staatslieden
uk
tegen
hooge
lijk de berichten
noodlgen
een
bezoek
voor
een
bezoek
aan
zijn
Berlijn'.
te
o
a
voornemens
k
s u
De andere punter.- waren : ,
[
aan Berlijn te brengen.

1° Een tegenspraak, dat Duitschland de Dardanellen zou bedreigen;
2° Een verzekering, dat Duitschland geen agressieve voornemens
koestert jegens Turkije;

3° Een uitvoerige uiteenzetting
van de historische gebeurtenissen
na het sluiten van het Verdrag van
Versailles, waarin Engeland ervan
wordt beschuldigd de kleine landen,
in het bijzonder Turkije, te misbruiken.
i

TELEFOON

G. MOLENAAR

:

Welt. 2886, 2887, 2888 en 2889

Duitschers waren volkomen verrast door aanval
zij hun aandacht aan de traanfabrieken, welke
naar bekend was
voor
de Duitschers werken. Binnen afzienbaren tijd waren zes van deze fabrieken
vernietigd. De Engelsche manager van
een der fabrieken werd gered en naar
Engeland teruggebracht. iDrie olie-opslagplaatsen
werden ook door dezen
landingsgroep vernietigd".
—

—

Dé Britsche troepen waran.> gewapend
met Tommy-guns en. andere wapens,
doch .hoefden hiervan geen gebruik te
maken. Van tijd tot tijd verbrak het geratel var.> automatische wapens en ook
het geluid van ontploffingen de stilte,
doch dit geschiedde met lange tusschenpoozen.

Speciale instructies waren gegeven
de rol, welke de Noorsche strijdkrachten
aan de landingsgroepen om zoo attent en
hebben gespeeld in den aanval op de hoffelijk
mogelijk te zijn tegenover de
LÓfoddsn-eilanden.
bevolking en de particuliere eigendommen van de bewoners niet te beschadiVernomen is, dat meer dan 300 Noor- gen.
sche patriotten naar Engeland zijn
De landingstroepen hadden ook gemeegevoerd, die zich thans bij hun schenken bij zich,
izooals chocolade, cacao, tabak, sigaretten, flanel, breidwol,
landgenooten kunnen voegen.
welke verdeeld werden onder de bevolking.
ONTZETTENDE RAVAGE AANGERICHT
De (Vrijwilligers voor de Noorsche marine waren voor het meerendeel jonge
Londen, 6 Maart (Reuter). John
mannen;.

Reuters speciale verslaggever aan boord van een van de
(De rest van John Nixons verslag is
schepen van de Home Fleet, schrijft het
volgende
„Hier is dan het eerste en door atmospherische storingen niet goed
ontvangen. Herhaling is aangevraagd).
eenige ooggetuige-verslag van den geaanwaagden en opvallend geslaagden
DE DUITSCHE COMMISSARIS NAAR
val door de Britsche zee- en landstrijdkrachten op Duitsche doelen langs de
DE LOFODDEN
Noorsche kust, welke Dinsdag j.l. heeft
plaatsgehad.
Londen, 7 Maart (Reuter). Naar
verluidt, begaf de Duitsche commissaris
Nu wij het tooneel van de operaties voor Noorwegen zich onmiddellijk na
verlaten stijgen groote rookkolommen op het vernemen van den Britschen aanval
en de vlammen, welke omhoogsohieten op de Lofodden per vliegtuig daarheen.
met de veel kleiner lijkende met sneeuw De familieleden van., de . personen die
bedekte bergen
die hier" loodrecht in als vrijwilliger naar Engeland zijn meezee schijnen te vallen langs dit deel gegaan, worden verbannen.
van het fjord, dat naar Narvik leidt
als achtergrond, leggen getuigenis af BRITSCH CONVOOI AANGEVALLEN?
van de verwoestingen, welke tijdens den
aanval zijn aangericht. Een dikke zwarLonden, 7 Maart (Reuter). Uit
te rookkolom bereikt zeker wel een hoog- Rome wordt gemeld, dat In het
laatste
te van 1.800 meter, terwijl een andere te Rome uitgegeven communiqué wordt
rookkolom de bergen over een afstand beweerd, dat Italiaansche vliegers
een
van vele kilometers in een dikke, mistuitgevoerd op een krachaanval
hebben
achtige rook hult.
tig geëscorteerd Britsch convool in het
Oostelijk gedeelte van de Middellandsche
iDe Duitschers waren volkomen
Zee, waarbij een Britsche kruiser, een
verrast door de operatie. De Britsche
torpedobootjo,ger en 3 koopvaardijscheoorlogsschepen lagen vier uren lang
pen werden getroffen.
aan „Ilitlers achterdeurtje", doch
men deed geen pogingen ze te verjagen. De aanval mag geacht worTe Londen werd tot dusverre geen beden een nieuw blijk ervan te zyn,
vestiging
ontvangen van bovenstaande
dat te land, zoowel als ter zee en in
bewering. Er wordt echter
Italiaansche
de lucht Engeland thans van het
op
gewezen,
dat zich reeds een aantal
defensieve naar het offensieve in
gevallen
voorgedaan,
heeft
waarbij
Europa is overgegaan.
soortgelijke
Italiaansche beweringen
voorafgingen aan de erkenning van door
Men is tevreden over de wijze, waarop de taak its vervuld, de taak welke Italië geleden verliezen.
omvatte de vernietiging van fabrieken
en scheepvaart en het gevangen nemen
van Duitschers en „Quislings".
In vier van de voornaamste visschershavens van de Lofodden-eilanden zijn
traanfabrieken en een krachtstation
verwoest en olie-voorraden in brand geVOOR DE LEASE-AND-LEND-BILL
stoken. Negen Duitsche koopvaardijschepen, een Noorsch schip en een geNew York, 7 Maart (Reuter).
wapende treiler, totaal 18.000 tons, zijn Volgens het jongste referendum van
tot zinken gebracht.
Gallup is de meerderheid van de Amerikanen van dienstplichtigen leeftyi
Twee honderd en vijftig Duitschers voor de lease-and-lend-bill.
en tien Quislings zijn gevangen genomen, terwijl een Duitsche marineDE STEUN VAN AMERIKA
officier en zes minderen zijn gedood.
De Britsche strijdkrachten hebben
Londen, 7 Maart (Reuter). De
noch verliezen, noch schade geleden.
nieuwe hooge commissaris voor Canada,
Behalve dat vele gevangenen zijn ge- Malcolm
zeide
maakt, is een aanzienlijk aantal Noor- in een. toespraak tijdens een lunch te
sche vrijwilligers teruggebracht.
Londen overtuigd te zijn, dat
Een aantal met zorg gekozen en spe- Amerika bezig is een beslissende Noordbijdraciaal geosfende troepen nam deel aan ge tot de overwinning te doen.
deze eerste landing op Noorsch grondgebied, sinds Noorwegen in het vorige
OVERNAME VAN DEENSCHE
jaar werd ontruimd. Bü hen bevond zich
SCHEPEN ?
een aantal minderen van de Noorsche
marine en eenige Noorsche gidsen.
Washington, 6 Maart (United
Prachtig weer begunstigde de operaties,
Press). Het verluidt, dat de maritieme
welke opvielen door perfecte organisa- commissie den leiders van
het Congres
tie en wedefzijdsch begrijpen tusschen heeft
medegedeeld,
dat
zij
de bevoegdleger en vlöot.
heid
wenscht
te
hebben
om
36 schepen,
Wij kwamen kort voor het aanbreken
die
sedert
de
Duitsche
bezetting
van
van den dag in het operatie-gebied aan,
Denemarken
In
Amcrlkaansche
zich
havens
waar de vloot
splitste om naar de
verschillende
doelen op te stoomen, zijn opgelegd, op charter-basis over te
welke spoedig werden gevonden. Terwijl nemen.
de oorlogsschepen een oogje in het zeil
De onderhandelingen, die gedurende
hielden, zag ik de landingstroepen zich een week gevoerd werden tusschen Amein de booten begeven, welke snel naar'de rikaansche reederijen en de eigenaars
landingsplaatsen
voeren, voor iemand der Deensche schepen werden afgeter plaatse tijd had om zich te realisee- broken daar de assuradeurs weigeren
ren, wat er ging gebeuren. De koude de schepen of hun toekomstige ladinwas zoo intens, dat het
opspattende gen te verzekeren. In verband
met dit
water, dat op de booten neerkwam, befeit tracht de maritieme commissie >
vroor.
machtiging te verkrijgen otn de scheBinnen tien minuten na de landing pen te
charteren
de regeeringshadden de landingstroepen het tele- koopvaardljvloot envoor
hen
te verzekeren
graafstation, het postkantoor en het door middel van
het
assurantietonds
politiebureau bezet. Vervolgens wijdden der
Amerlkaansche regeering.
Nixon,

:

,

—•

—

Ver. Staten

De Turksche Na'tionale Vergadering
zal Maandag as. bijeenkomen. Woensdag a.s. zal premier Saydam spreken
en een overzicht gevan> van de situatie.
Hij zal ,dan. mogelijk tevens den inhoud
van de boodschap van Hitier onthullen.
Vele buitenlanders te Ktanboel, waaronder ook Engelschen, begonnen hun
geld bij de banken op te vragen.

ZIJ HEBBEN HITLER DOOR
I s t a n b o el, 7 Maart (Reuter).
Sprekend over wat hij een „flagrante
tegenstrijdigheid" tusschen de z.g. Duitsche vriendschapsverzekeringen
aan
Turkije en den snellen opmarsch der
nazi-troepen naar Zuid-Bulgarije noemt,
verklaart de afgevaardigde Y a 1 tchln in het dagblad Ycnisabah: „De Turken moeten steeds gereed zijn om üe wapens op te nemen.
Duitschland is thans Turki]e's nabuur
en daarom moeten de Turken r.icer dan
ooit op hun hoede zijn".

ROEMEENSCHE

Batavla-Centrüm

Hoe de Navy op de Lofodden huishield

UITSTEKEND GRIEKSCH MOREEL

Athene, 6 Maart

:

Initiatief blijft uitsluitend bij de Grieksche strijdkrachten en het moreel van Zeeslag bij Straat Magellaan ?
de troepen Is uitstekend. De Grieksche
soldaten
zullen iedere eventualiteit zonDe bezetting van Pakhoi
Santiago de Chile, 7 Maart
der vrees onder oogen zi'en", aldus een
(Reuter). Volgens een telegram aan de
mededeeling van het Grieksche MinisteChungking, 6 Maart (Reuter).
Chileensche marine-autoriteiten werd
Het motief voor de Japansche bezetting rie voor Perszaken, die heden door RaWoensdag om 22.00 GMT geschutvuur
dio Athene is omgeroepen.
van Pakhoi is nog steeds duister, aangehoord ten Zuiden van Point Dungegezien Pakhoi opgehouden had een haDe
meldt
mededeeling
voorts,
dat
geness aan den Oostelijken ingang van
ven te zijn die de Japansche blokkade
slaagde patrouille-activiteit heeft plaatstrotseerde, sedert de Chineezen alle weMagellaan.
gen die er naar toe en er "vandaan gevonden en dat aan het front in Albanië
de.Grieksche troepen nog verder zijn
leiden op stelselmatige wijze vernield opgerukt.
De aanval op de Lofodden
Artillerie-actie was zeer afhadden.
doende tegen versterkte Italiaansche
De haven is te slecht om als vlootstellingen. In het centrale gebied heeft
Londen, 6 Maart (Reuter). In
basis te kunnen dienen in Japans'; pro- een treffen geleid tot de verovering van Noorsche kringen te Londen heeft men
gram voor expansie naar het Zuiden. eenige sterke Italiaansche stellingen.
heden tevredenheid uitgesproken over

7 Maart (Domei). Hel Inlichtingenbureau
.van de, Japansche regeering maakte bekend Matsuoka
ontving hedenmiddag den Thaischen gevolmachtigde prins
Vanvaidyakara Varavarn en later den Fransclien gevolmachtigde ambassadeur Henry. Hij hield met hen besprekingen over verschillende detailpunten van het bemiddelingsplan der Japansche regeering. Het resultaat van deze
besprekingen is, dat belangrijke vorderingen zijn gemaakt
in de richting van een uiteindelijke regeling.
,

Directeur

De Strijd in Albanië

Laos en Cambodja afstaan

Tokio,

Regeling

:

#

NIEUWSBLAD

OCHTENDBLAD

Mr. C. J. J. VERSTEEG

:

Het Thaisch- Indo-Chineesche accoord
Frankrijk

Uitg. Mij.

Sluisbrugstraat 23

1—25 woorden ƒ 3.75.

elke 5 woorden meer

:

KABINETSZITTING

Vic h y, 7 Maart (Reuter). Het Hviemeensche ,kabinet hield gisteravoi' 1 een
belangrijke zitting na den terjgkecr
van
Antjonescu uit
waar hij met maarschalk G ö r l n g
heeft geconfereerd.

,

Een telegram Uit Boekarest aan het
officieele Fra'nsche nieuwsagentschap
verklaart, dat tijdens deze zitting vraagstukken betreffende de Dultsch-Roemeensche economische betrekkingen besproken werden.

•

BATAVIAASCn NIEUWSBLAD

van

Zaterdag

1941

Maart

»

japansche spionnen

In Bezet Nederland

Italië verloor in Lybië 140.000

De relletjes te Amsterdam

mari

haalde dat alles, wat de Unie kan doen
om hen te steunen in hun grootsche
;aak worden gedaan.
Cairo, 7 Maart (Reuter). De BritDe vijandelijke troepen voor Kenya
sche troepen in Somaliland vorderen gezijn uiteengedreven, terwijl het grootste
stadig: langs den hoofdweg van Mogadisciu naar Jijjiga in Ethiopië. Volgens gedeelte van het vijandelijke leger gegenomen, alduï» vervangen werd
ten communiqué van het Britsche algevan generaal Smuts
boodschap
klaart
de
meene hoofdkwartier blijven de operaverder.
Itain de andere gebieden van
ties
liaansch Somaliland zich in het voorErop zinspelend, dat de bezetting yan
de voornaamste
Ilaliaansche centra
deel van de Britten ontwikkelen.
record-tijd, nadat
verricht
een
in
werd
Betreffende de operaties meer in het
troepen ,vele mijNoorden, in Ethiopië, verklaart het com- de Zuid-Afrikaansclieonaarlokkelijk termuniqué, dat Britsche patrouilles langs len over een uiterst
afgelegd, verklaarde geneden weg naar Gondar zich thans ten rein hadden
zijn boodschap „Dit waOosten van Aminit bevinden. De Ethio- raal Smuts i.:
het uithoudingsveren
vooral
troepen, die tegen het uit het penfeit i
pische
was merkwaarmogen
van
onze
troepen
fort Burye teruggetrokken Italiaansche
met
overeen
de schitterende
en
komt
dig
garnizoen opereeren, hebben 300 Italeger
van
het
var.! de Nijl in
prestaties
lianen gevangen genomen. Zij maakten
Lybië.
verder een aantal veldkanonnen buit cn
De Unie van Zuid-Afrika is hier trotsch
schoten een Ilaliaanscli vliegtuig neer.

Britsche vorderingen

„Te 19.00 uur fietste een
lid van de Ncaes (N.S.B. ?), genaamd
Strasser op het Waterlooplein. Aldaar
•werd hij, volgens zijn zeggen, door Joden
overvallen en gewond. Heel toevallig
marcheerden 40 ongewapende W. A.mannen door de Zwanenburgstraat, die
plotseling een sterke bende Joden tegenover zich zagen, die van alle mogelijke
slag- en steekwapenen waren voorzien.
Uit de huizen alsmede uit een hinderlaag werd toen op de W. A.-mannen
geschoten. Vijitien W. A.-mannen werden, zoo zwaar gewond, dat zij in het
Binnengasthuis moesten worden opgenomen. De W. A.-man Koot heeft men
op den grond geworpen cn dood getrapt".
De onwaarschijnlijkheid van de gegeven versie blijkt uit menig détail, doch
doet overigens weinig ter zake. Gelijk
bekend, gaf het gebeurde aanleiding lot
Uit Lybië cn Erythrca valt niets tc
anti-Joodsche maatregelen, alsmede de
Raad
melden.
instelling van een soort Joodschen
te Amsterdam, terwijl de door het geBRITSCHE EN ITALIAANSCHE
beurde gewekte beroering tenslotte ontVERLIEZEN
van
de
aardde in de ernstige onlusten
vorige week.
Lon d c int. 7 Maart .(Reuter). Tij
dens de campagne ijl Ly
De nazi-onderdrukking
bi ë zijn 438 Britsche sol1249
gesneuveld,
daten
In een gewond e
A. N. P. seint uit Londen
87 vermist. De
hoofdartikel heeft de Manchester Italiaansche verliezeim beGuardian het over ,hct pochen van droegen 140.000 mian.
Von Ribbentrop, .r.a het toetreden van
Bulgarije tot de Spil, dat de As-moger.d1700 DESERTEURS
heden de grootste continentale macht
vormen waarmede ooit viel rekening te
C a ï ro. 7 Maart (Reuter). Offihouden* en dat Engeland een laatste cieel wordt gemeld, dat totaal 1700 Itawanhopige poging doet om een gelukkiliaansche deserteurs in de Britsche lige en onvermijdelijke ontwikkeling van
nies in Ethiopië zijn binnengekomen.
Europa, georganiseerd volgens het Duitsche pla"', te voorkomen. Het blad
EDEN EN DILL TE CAÏRO
'

weergeeft:

-

-

:

schrijft 0.a.:

In Nederland waren de nazi's de laatste dagen door stakingen* en andere
moeilijkheden gedwongen Noord-Hollav.d

onder militair gezag -te plaatsen. De
stemming van het Nederlandsche voik
kan beoordeeld worden r. aar het groote
aantal collectieve boeten, die aan Nederlandsche steden zij.ni opgelegd, en de
sluiting var.' de universiteiten van Leiden en Delft ten gevolge va-,' demonstraties van studenten tegen het ontslag
van Joodsche professoren.
Op welke wijze kan de bezetting van
(anden voor Duitschland als krachtvan
Door het leveren
bron dienen ?
voedingsmiddelen en materiaal voor de
vervaardiging van munitie. Zij kunnen
leeggeplunderd worden en hun luchten vlootbases kunnen tegen Engeland
gebruikt worden. Dat is natuurlijk van
groote beteekenis. maar de vijandige
gezindheid van de onderdrukte bevolT
kingen maakt de nazi-bewering onzinnig
als zou Europa aan de ecne zijde en
Engeland aan de andere staan".
Het blad zegt voorts „De nazi's, trachten thans een troepenmacht te creëeren
in Noorwegen, Nederland en België, die
zou kunnen gebruikt worden voor de
onderdrukking van
opstanden
in
Duitschland, Frankrijk of Oost-Europa.
Quisling steunt de beweging in Noorwegen, maar geen enkele Nederlandsche of Vlaamsche organisatie heeft
het gewaagd vrijwilligers aan te werven
voor dit lage doel. Men kan zich moeilijk indenken, dat zulke middelen de
nazi's zouden kunnen helpen hun „nieuwe orde" zonder constante rebellie van
de onderdrukten te handhaven".
:

NAAR DUITSCH MODEL
Een deel van de politic te Den Haag,
de hoogere rangen inbegrepen, Is in
een nieuw uniform gestoken, welke te
oordeelen naar de foto's uit de Nederlandsche pers, een onmiskenbaar Duitsch
aanzien heeft. De pet voor de hoogere

politiemannen heeft hetzelfde model als
de Duitsche officierspet. De Nederlandsche bladen merken op, dat het slechts
een proef geldt, waarvan het niet zeker
is of deze door een definitieve invoering zal worden gevolgd.
Ook heeft men een regeling overwogen, waarbij de hoogere rangen bij de
politie met militaire titels als majoor,
kolonel en generaal-majoor zouden worden aangeduid, met dien verstande, dat
een „Politiepresident" in een groote
stad een hoogere militairen rang zou
krijgen dan een politiehoofd in een
kleine stad.
Volgens het Alg. Handelsblad
staat echter de gansche indccling van
de rijks- en gcmeente-politie, alsmede
de toe te kennen rangen, alsnog op losse
schroeven.

Liverpool

ontving onlangs zijn

eerste

gasten in het nieuwe gebouw, dat als
centrum van gezelligheid is ingericht;
hieronder bevonden zich de bemanningen van koopvaardijschepen. Leeszalen,
ontspanningszalcn en een kantine zijn
aanwezig.
Het Nederlandsche comité voor Handel en Scheepvaart huurde drie kamers,

uitsluitend voor het gebruik \van het
personeel van de Nederlandsche koop-

vaardijvloot. De kamers zijn ingericht
met medewerking van het comité ter
bevordering van het welzijn der Nederlandsche strijders. Liverpool bezit dus
thans een vast centrum voor alle Ne-

derlandsche strijdkrachten en Nederlandsche zeelieden.
VOOR DE NEDERLANDSCHE EN
BELGISCHE ELFTALLEN

De officieren en manschappen van de

Nederlandsche strijdkrachten in Suriname maakten aan de Nederlandsche
rcgecring 50 pond sterling over met het
verzoek, oin van dit bedrag souvenirs
Ie koopen voor de speler.: van de Nederlandsche en Belgische elftallen op den
voetbalwedstrijd van 1 Februari jl. Hier-

uan gevolg gevende, kocht do regiering

i

relsschrijfmappen aan, welke Zaterdag
zullen worden aangeboden na afloop van
oen wedstrijd tusschen de Nederlandscho

en Belgische leger-clftallen.

•

OCHTENPBOIÜ

Cairo,

7 Maart

(Reuter).

kwam hier gister aan en vertrok hedenochtend weer. Hij had tijdens
zijn kort verblijf alhier besprekingen
met Eden, Di 1 1 en Wave 1 1.
Smuts was vergezeld var.. Sir Pie r r e
van R y n ev e 1 d, chef-staf van
het Zuid-Afrikaansche leger.
Smuts

Azië
(Vervolg van pag. 1)

deden

in de woning van den Japan-

waar een . radio-zendner
waarvoor
aangetroffen,
werd
installatie
de eigenaar geen vergunning had en 184
telegrammen, die blijkbaar in Japansche
code waren gesteld.
Ganada werd gearresteerd.
Intusschcn meldt de correspondent van
het dagblad Tribune te Dumaguete
in de provincie Negros, dat ae autoriteiten aldaar twee onbekende Japanners achtervolgden, die op onwettige wijze onder de kust van Negros aan het visschen waren. Een der Japanners we~d
gevangen genomen, doch de andere
verschoot op zijn achtervolgers
dween in een motorboot. Een der achtervolgers werd door zijn schoten gewond.

en.

PHILIPPIJNSCHE SUIKER
Manila, 6 Maart (United Press;.
Het Manila Bulletin meldt,
dat suikerkringen de Vereenigde Staten
verwijten Amerikaansche schepen inplaats van naar de Philippijnen j naar
Australië te zenden, waardoor de Philippijnen niet in staat zijn suiker naar de
Vereenigde Staten te verschepen.
MENZIES’ REDE
Melbourne, 6 Maart (Reuter).
De redevoering, welke Premier M e nz i e s Maandag j.l. te Londen hield
voor de Foreign Press Association en
v/aarin hij de onvermijdelijkheid jvan

•,

een conflict tusschen Australië en Japan ontkende, heeft geen meeningsverschillen veroorzaakt in den boezem
van het Australische kabinet", aldus
verklaarde de waarnemende Premier
t a d d e n heden. „De inlichtingen,
die thans door den Oorlogsraad zijn ontvangen, hebben een einde gemaakt aan
socialistische critiek op de rede".

ERNSTIG PROBLEEM
Shanghai,

Onder de zendelingen, die gehoor
gaven aan het evacuatiebevel, dat zij
van hunne zendingsvereenigingen in de
Vereenigde Staten hadden ontvangen,
behoorden in de eerste plaats ds. A. K.
Reischauer met echtgenoote en
dochter.
Ds. Reischauer, die in 1905
naar Japan kwam, heeft verscheidene
leidende functies bekleed bij het Women Christian College te Tokio
Andere bekende zendelingen, die evacueerden, waren ds. C. M. W a r r e n,
die met zijn echtgenoote naar Amerika
terugkeert na 42 jaar in Japan te hebben doorgebracht als vertegenwoordiger
van den Amerikaanschen raad van commissarissen voor de buitenlandche- zending en ds. Charles A. L o g a n
van de Christ. Church of Japan, die de
leermeester is geweest van. den Japanschen evangelist Tokyohiko Kaga w a.
Onder de 455 passagiers van de Tatsuta Mar u bevonden zich 72 Amerikaansche leden van het vroegere pas„President Fil 1sagiersschip
van
de
Dollar Steamship Commor e.
pany, dat onlangs als vrachtschip aan
een Nnorsche Scheepvaartmaatschappij
werd verkocht.

LEIDER AFRIKAANDER PARTIJ
Bloemfontein, 7 Maart (ReuDe vroegere minister van Financiën van .de Unie van Zuid-Afrika,
Have n g a, werd gisteren met algemeene stemmen gekozen tot leider van
de Afrikaander- Partij, welke gevormd
werd door volgelingen van generaal
Hertzog, toen deze uit de nationalistische partij trad.
ter).

VOLKSCOMMISSARIS DER BEWAPENINGS-INDUSTRIE
M o s k o u, 6 Maart (United Press).
De ppperste Sovjet onthief I. P. Serge y e v uit zijn ambt van volkscommissaris voor de bewape.iingsindustrie
en beroemde in zijn plaats P. ,N. Goremikin, tot dusver vice-volkscommissairis en lid van den economischen raad
voor de defensie-industrieën.

Van alle Zijden
Hoe en door de eeuwen heen
in Vlaanderen werd
gestreden
Wederom is Vlaanderen door het oorlogsgeweld geteisterd geworden, en wederom zet zich de wakkere bevolking
aan den arbeid om hetAe herbouwen.
Het is het tragische lot van dit schoone
land telkens weer tot slagveld te moeten
dienen.
Beklemmend is■ het te constnteeren
dat door de eeuwen heen in de annalen
der oorloyshistoric steeds weer dezelfde
namen staan gegrift van plaatsen, die
toerden verwoest tijdens verwoede veldslagen o] langdurige belegeringen. Aanstonds daarna herrezen zij uit haar
asch, vaak schooner en fierder dan zij
tevoren waren, om na een eeuw, een
halve eeuw, soms korter, opnieuw in het
krijgsrumoer ten onder te gaan. Vlaanderens geschiedenis is er een van-roem
en glorie, en tevens van jammer en vernietiging.

In den Karolingisch en. tijd reeds is het
Vlaamsche land de inzet geweest van
strijd tusschen kleine, machthebbers en
groote heerschers, en toen,int het. begin

der tiende eeuw'Karei de lCale het taan
graaf Botïdewijn had geschonken, werd
daarmede het schier eindelooze tijdperk
van oorlogen geopend., Vlaanderen was
in die dagen machtig en zijn bevolking
bezat expansie-driften, welke het ,in
voortdurend. conflict met zijn,.buren
bracht. Het was nu weer zelfstandig, dan
weer met Oostenrijk,, Frankrijk of /de
Nederlanden vereenigd. Het was het. terrein van verbeten opstanden en bloedige wapenfeiten, en het bracht heldhafj

tige

mannen voort.

bescherming van Engelands havens en
andere doelen tegen
n.l. de Boulton Paul „Dcfiant", de Haw„Hurricane" en de Bristol-„Blenker

(United Press).

G a n a d a,

Gcr.eiaal

klaard kan worden, dat minstens drie
types gevechtsvliegtuigen helpen bij de

De Lucht-Oorlog

?

SMUTS TE CAÏRO

:

Het comité ter bevordering van het
welzijn der geallieerde strijdkrachten te

Behalve de reeds gemelde waarschuwingen hebben de laatste weken ook
de burgemeesters van Delft, Haarlem.
Heemstede en Bloemendaal de burgerij
gewaarschuwd, zich niet schuldig te
maken aan sabotage, waaronder zij in
het. algemeen ook verstaan het opzettelijk aannemen van een vijandige houding tegenover de Duitsche weermacht.
De burgemeester van Delft merkte op:
..De houding van de Delftcnaars geeft
geen directe aanleiding om ernstig tegen
sabotage te waarschuwen.
Doch in een buurgemeente is wel
sabotage voorgekomen.
Daarom moet
de burgerij er nogmaals op gewezen
worden, dat dergelijke daden niet alleen
afkeurenswaardig, doch ook totaal nutteloos zijn".

op".

6 Maart (Reuter).
hier ter
Chineesche
handelaren
De
een
proernstig
zich
voor
Cairo. 7 Maart (Reuter). Nadat stede zien
aanleiding
van
de
bleem
naar
gesteld
zij te Cairo waren teruggekeerd, conkuststrook,
een
die
bezetting
van
zich
fereerden Eden en generaal D i 1 1
met generaal W a v e 1 1 en den op- van een punt ten Westen van Macao
perbevelhebber van de R.A.F. in het over een lengte van 240 mijl uitstrekt
Midden-Oosten.
Eden en Dill zullen tot aan de Golf van Tonkin door de
ook een onderhoud hebben met S m u t s. Japanners.
Bijna 50% van de producten, die de
Ook de Iraksche minister van Buitenlandsche Zaken is te Cairo aangekomen. Shanghaische handelaren verleden jaar
uitvoerden, werd het vrije gebied van
via kleine
China binnengesmokkeld
EEN BOODSCHAP VAN SMUTS
havenstadjes langs de kust van het geNairobi, 7 Maart (Reuter). Dn west Chekiang en Zuid-China. Nu deze
da haventjes
door de jongste Japansche
waarschuwing dat het gevaar voor
Britsche gebieden in Afrika en* voor de actie
geblokkeerd zijn, zijn de eenig
Zuid-Afrikaansche Unie nog niet defi- overgebleven markten voor plaatselijke
nitief is opgeheven, hoewel eer.' groote exporteurs de Zuidzee-eilanden en de
stap io die richting is gedaan en de ge- Zuid-Amerikaansche landen.
boekte successen het onmiddellijke gevaar hebben afgewend, is vervat !-.• een
GEHEIMZINNIG
STERFGEVAL
boodschap van generaal S m u t s aan de
Mexico-City, C Maart (Domei).
Zuid-Afrikaansche troepen'.
blijft een geheimzinnige waas hangen
Er
Verklarend jdat de groote afstanden
rond
den dood van
Kokichi
het hem onmogelijk maken hen te beDe
hier meldden
Suzuki.
bladen
zoeken, sprak generaal Smuts in zijn
bericht,
het
sensationeele
gisteravond
boodschap de trots en de dankbaarheid
een
dat
Suzuki
door
internationalen
van de JJnie uit voor hun schitterende
Japanschen spion zou zijn vermoord.
prestaties, waarna hij de belofte herVernomen is, dat Suzuki sedert zijn
aankomst alhier aan leden van het
personeel van de Mitsui Bussan Kaisha,
waartoe hij zelf ook behoorde, vertelde,
HET OVERLIJDEN VAN MEVR.
dat hij op zijn reis door de Vereenigde
VAN LOOIJ
Staten overal door een spion was geNader wordt omtrent het overlijden van volgd.
de weduwe van Jac. van Looij gemeld
Intusschen zet de politie het onderHet door haar gestichte kunstmuseum, zoek voort. Na een schouwing van het
hetwelk de belangrijke werken van Jac. lijk zal het heden gecremeerd worden.
van Looij bevat, werd door haar bij
testament aan Haarlem aangeboden.
EVACUEERENDE ZENDELINGEN
Bij de begrafenis wees de burgemeesY o k o h a m a, 7 Maart (Domei).
ter van Haarlem, dr. J. E. baron de Vos
van Steen wijk, erop, dat het de bedoe- 25 Amcrikaansche zendelingen, onder
ling van de overledene was, dat de wie vele veteranen, bevonden zich onder
de 320 buitenlanders, die gistermiddag
woning, waarin het museum is ondergebracht, een centrum voor Nederlandmet het s.s. Tatsuta Maru van
sche dichters zou worden.
de Nippon Yusen Kaisha naar de Vereenigde Staten vertrokken.

NEDERLANDSCH CENTRUM TE
LIVERPOOL

KRACHTIGE VERZETSGEEST

:

Maart

Philippijnsche

een ;nval

Britten rukken van Mogadisciu naar Jijiga op

Het A.N.P. publiceerde naar aanleiding
van de relletjes te Amsterdam op den
llden Februari jl. het -volgend communiqué, dat uiteraard de Duitsche versie

6

Manila,

-

Tienduizenden Piloten

heim".
Londen, 7 Maart .(Reuter). Het
aantal vliegers, dat zich, na in Canadi
BOVEN ENGELAND
volgens bet „Empire Air Scheme" te zUn
geoefend, reeds in • Engeland bevindt,
Londen, 6 Maart (United Press).
heeft formidabele afmetingen aangeno- Te middernacht waren slechts berichten
men.
binnengekomen
omtrent verspreide
boven Engeluchtactiviteit
vijandelijke
Volgens het oorspronkelijke plan zouweer
hield de
ongunstige
Het
den 20.000 piloten en 30.000 man voor land.
blijkbaar
bommenwerpers
vijandelijke
de overige bemanning ■ van vliegtuigen
per jaar worden opgeleid. Bij de uit- op den grond.
voering van het plan zijn zulke snelle
Te Londen was alles rustig. Om 11 uur
vorderingen behaald, dat men thans een njn. dreef een hevig afweervuur van
heel stuk bij dit plan voor js.
verscheidene .steden aan de Noordoost- 1
mannen
geoefende
kust eer,, aantal vijandelijke vliegtuige
Velen van deze
doen thans reeds dienst bij de R.A.F. terug voordat zij ,ver boven het land
hadden kunnen doordringen.
in Engeland.
Verwacht wordt dat tegen het einde
van dit jaar tienduizenden volledig geoefend zullen zijn.
Hedenochtend werd een Duitschc bommenwerper boven de kust van Norfolk
Meesterschap der R.A.F. omlaag geschoten.
In den afgeloopcn nacht had geen
Londen, G Maart (Reuter).
vijandelijke activiteit in de lucht boven
Engeland plaats. Een communiqué van
Ralph Walling, Keuters luchtvaart-medewerker
schrijft
„De
hét Ministerie" van Luchtvaart meldt, dat
Donderdag in de duisternis een vijandebeweringen van de R.A.F., dat zij
overdag het meesterschap in de lucht
lijk vliegtuig bommen liet vallen op een
bezit, zullen in de komende dagen
stad in West Engeland waardoor eenige
huizen beschadigd werden en enkele
wederom in het-middelpunt van de
belangstelling komen te staan, dank
slachtoffers te betreuren vallen. Geduzij
den steun van nieuwe types
rende de eerste uren van den avond
vliegtuigen,' welke de R.A.F. in staat
werden ook bommen elders geworpen,
doch er wordt geen schade gemeld, terzullen stellen dit meesterschap van
wijl er ook geen slachtoffers zijn.
boven Engeland uit te breiden tot
boven de bezette gebieden.
•

..

:

*

Het
Commando Gevechtsvliegtuigen
wordt versterkt voor zijn nieuwe offensieve rol met nieuwe eenzits-gevechtsvliegtuigen, , voorzien van een motor
welke dubbel zoo sterk is als die van de
Spitfires. • Dit vliegtuig is de .Hawker
„Tornado",*met een motor van 2.000
p k., gebouwd door de Rolls Royce-fa;
brieken
Over de „Tornado" zelf of over de
prestaties van dit vliegtuig zijn geen bijzonderheden verstrekt, doch men mag
aannemen, dat dit vliegtuig behoort tot
de toestellen, die de hardste klappen ter
wereld kunnen uitdeelen
Dit , eerste-linie gevechtsvliegtuig zal
worden. gesteund door nieuwe Spitfires,
weke zijn uitgerust met de nieuwe Rolls
„Merlin"-motoren, sneller en
Royce
krachtiger. Idan de vroegere 'Spitfires.
Sommige toestellen zijn opnieuw bewapend met kanonnen, welke granaten afI
vuren.
De ,Westland „Whirlwind" is ook een
gevechtsvliegtuig, dat, in dienst. komt.
Het klimt zeer snel. Voor het offensieve
werk tot diep in het vijandelijke gebied
bezit Engeland thans behalve de. 4-motorige Short „Stirling'-bommenwerpers
welke in dienst zijn, de 2-motorige AVRO„Manchester"-bommenwerper, zeer snel
en met . een groote .nuttige lading, en
voorts de Whitley „Wellingtons". Ver.•

gens binnenlaiidsche veetcn. In de veertiende eeuw koos Yperen de partij van
Frankrijk tegen de Gentenaren, die zich
aan de zijde van de Engelschen hadden
geschaard. Bij de belegering in 1383 werd
de geheele streek van Yperen verwoest.
In 1566 hielden de beeldenstormers en
de troepen van-Alva er huis ; de Geuzen
veroverden de stad in 1578, Parma in
1584. Gedurende de zeventiende eeuw
icerd zij vier malen door de Franschen
belegerd. Na twee eeuwen rust was zij,
gedurende den wereldoorlog 1914—1918,
het dramatische centrum van een der
bloedigste botsingen uit die sombere jaren. Vier slagen werden er geleverd in
November 1914; in April 1915; van 31
Juli tot 6 November 1917 ; van 9 lot 29
April 1918. Nauwelijks tcas de oorlog ten
einde of er werd met den wederopbouw
een begin gemaakt. Nog was de belangstelling voor Yperen als toeristencentrum van het voormalig oorlogsgebied
niet geheel verflauwd, toen het geschut
wederom begon te dreunen, nu enkele
:

maanden geleden
Ook Brugge heeft het in den loop der

historie herhaaldelijk zwaar te verduren
gehad. In 1302 nam het deel aan den
opstand tegen de Franschen en kondigde het de zg. „Brugsche Metten" af. De
Guldensporenslag bij Kortrljk, welke tot
een eclatante overwinning der Vlamingen leidde,.bracht ook Brugge de vrijheid. Eenige eeuwen later, in 1708, trokken de Franschen er binnen ; zij werden
er spoedig uit verdreven, doch in 1745
kwam de stad.opnieuw onder Fransche
heerschappij. Gedurende den wereldoorlog toefde er de Duitsche bezetting,
evenals thans.
En Gent
De bloeiende Vlaamsche
stad, heeft door de eeuwen heen tal van
malen het krijgsrumoer. binnen haar
muren gehad. Het begon reeds ten tijde
der .Noormannen. In de twaalfde eeuw
bestreed zij den. haar door den Franschen Koning . opgedrongen meester
graaf Willem van Normandië. Een groote 'eeuw later ivas het Jacob van Artevelde, die de Gentenaren tot verzet tegen den Franschen invloed aanspoorde
en de legendarische held werd van
Vlaanderens zelfstandigheid. In 1452
voerde Gent oorlog tegen Philips den
Goeden, het icas tijdelijk in Oostenrijksch bezit, en behoorde eerst onder
Lodcwijk XIV en daarna onder Lodewijk
XV aan de Franschen. De Napoleontische overheersching golfde erover heen,
zonals over de, geheele Zuidelijke en

:

-

SCHOTLAND

L o n d e n, 6 Maart (Reuter). In
tegenwoordigheid van een groot aantal
officieren en minderen van oorlogsschepen, decoreerde de Koning heden in de
cantine in een van Schotlands havens
drie Noorsche
zeelieden met de
Distinguished Medal. Voorts decoreerde
hij 8 onderofficieren en minderen van
de Britsche vloot.
In gezelschap van vice-admiraal sir
begaf de
Charles Ramsay
Koning zich aan boord van twee oorlogsschepen en van een van de nieuwe „corvetten", de kleine schepen, welke op
duikbooten jagen en mijnen vegen.
Belgische, Noorsche en Britsche mariniers juichten Zijne Majesteit toe.
De Koning

het

.bracht ook een bezoek aan
der vloot.'

juchtwapen

Vroeger op den dag brachten de Koning en Koningin te Edinburgh, een be-

zoek aan het eerste Volkvoedings-centrum in Schotland, waar 150 menschen
een lunch van soep, biefstuk, groenten
en een nagerecht voor den prijs van 50
cent genoten.
.In een der fabrieken te Edinbürgh
hadden de Koning en Koningin een lang
gesprek over vak-vereenigingen met een
drietal vertegenwoordigers van het personeel van die fabriek.

met den Guldensporenslag
van Juli 1302, waarin de legers van Philips IV.werden verslagen, en waarin over
het behoud der Vlaamsche cultuur werd
beslist. De slag ontleent zijn naam
men weet het
aan het feit dat de
Vlamingen na afloop van den slag de
sporen der gevangen genomen of gesneuvelde Fransche ridders als trofeeën
ophingen in de kerk van Korftijk.
verbonden

—

—

Nleuwpoort is evenmin achtergebleven
wanneer het gold te strijden en te lijden voor Vlaanderen. Voor ons, Nederlanders, heeft het een speciale beteekenis dateerend uit den Tachtigjarigen
Oorlog toen Prins Maurits er de Spanjaarden versloeg.

Naast Vlaanderen hebben echter ook
de overige Zuidelijke Nederlanden hun
offer aan hun nationale geschiedenis
gebracht. Verscheidene steden en punten in het Walenland, die in de communiqué's van dezen oorlog zijn genoemd,
kwamen reeds in de communiqué's tijdens den wereldoorlog voor en in nog
heel wat meer communiqué's uit vroegere oorlogen. Dinant weerde zich reeds
in het begin der vijftiende eeuw en werd,
nadat het zich tegen Philips den Goeden
had gekeerd, door diens zoon geplunderd en verbrand. In 1574 geraakte het
na een beleg door Koning Hendrik 11 in
Fransche handen en iverd zwaar beproefd.

Op Luik, het bolwerk der Waalsche
cultuur en politieke actie, heeft de
Fransche overhecrsching haar stempel
gedrukt. Het, heeft gevochten niet wisselende kansen en zijn vestingwallen
hebben menig bombardement doorstaan,
maar
ook menigmaal zijn zij bezweken.

:

Geen stad,, geen dorp in Vlaanderen
o] zij • hebben hun rol gespeeld in de
alleen reeds tweehistorie des lands,
het tijdsgeicricht,
in
achtereen
maal
waarin wij leven eerstiin den, wereldoorlog, daarna in den oorlog .van thans.
DE CHINEESCHE COMMUNISTEN
De namen. Gent.,, Brugge, Y per en verC h,u n g k.l n g, 6 Maart (United schijnen tclkc/imalc weer. in dc oorlogsPress). Uit zeer betrouwbare bron worit. berichten,, nu al sedert tien .eeuwen op
vernomen, dat Chiang K a i S h e k zijn -minst.
Van alle Vlaamsche steden isYpcrcn
er zijn goedkeuring» aan heeft gehecht,
misschim wel hel .rwaarst getehterd in Noordelijke Nederla uilen.
dat de Politieke Volksraad zijn bemidden loop der tilden, niet steeds ten geKortrilk. heelt evenee\is ,tallon~e keedeling zal verleenen in het geschil tusvolge van dc actie van oorlogvoerende ren grhlned in zijn zon roemrijke geschen de centrale regeering en de comstaten echter, maar herhaaldelijk ivc- schiedenis. Onsterfelijk is zijn, naam
,
munistische partij.
—

DE KONING IN

En zou een herinnering aan de vele
oorlogen, welke België op zijn gebied
heeft gevoerd, volledig wezen zonder
Waterloo te vermelden, waar de coalitie
van oorlogvoerende partijen wel heel
anders was samengesteld dan thans ?
Wij deden maar een greep uit het
overstelpend feitenmateriaal, waaruit
blijkt dat eerst de Zuidelijke Nederlanden en daarna het Koninkrijk üelgic in
het verleden vele malen het toonecl van
str\jd en verwoesting zijn geweest, doch
welker bevolking telkens u-eer de kracht
heejl.gevonden haar land Ir herbouwen
en tot nieuwen voorspoed te brengen.
(Nadruk verbóden).

itATAVIAASCn NIEUWSBLAD

Zaterdag 8

van

Voorts wensch ik in het bijzonder
melding te maken van een gift uit Suriname van ƒ 33.000, voor den aankoop
van een 'Spltfire welke ingevolge een
beslissing van K. M. de Koningin aangeboden is aan de Britsche regeering
met het verzoek aan dit vliegtuig den
naam „s u r i n a m e" te geven.
In
Groot-Brittannië,
Argentinië
en
Venezuela
zijn
propagandacomité's met voortvarendheid en belangrijk
succes werkzaam. Het geeft
ƒ CO.OOO, door. bemiddeling van ons fov.ds
groote voldoening te zien, dat
uiteraard
aan jde Britsche regeering ongeveer
ld,e
Nederlanders
in alle werelddeelen
ƒ 875.000 ter beschikking stelde voor den
geven van offervaardigheid
blijk
imaankoop van vliegtuigen.
mers van een 25-tal landen zijn bijdragen afkomstig.

Prins Bernhard over onzs

offervaardigheid

Groot

enthousiasme

voor Prins Bernhardfonds

Giften uit alle deelen der
Wereld

:

Gisteravond heeft

Haart

1941

—

OCHTENDBESD*

In de eerste plaats is bepaald
dat de werkgevers aan hun werknemers in het vitale bedrijf een

Sport en Spel

loon moeten toekennen, dat redelijk
is, alle omstandigheden
de bestaande toestand van oorlogsgevaar
of oorlog daaronder begrepen

Zeilen

Voetbal

—

Bijzondere Wedstrijd

De V.B.O.-Competitie

—

daarbij in aanmerking genomen.

Mochten de loonen en de arbeidsvoorwaarden in het vitale bedrijf niet

aan redelijke eischen voldoen, dan kan
de gouverneur-generaal zoodra daaraan
behoefte bestaat dienaangaande voor-

De Directie van de Firma Jacobson van den Berg & Co heeft
het orlgineele plan opgevat, om onder het personeel een zeilwedstrijd
te houden, welke geheel verzeild zal
worden op de voor de K.B.J.C. gebruikelijke wijze. Onder de Directie
en personeel bevinden zich maar
liefst 4 stuurlieden en jachteigenaren en verder zal ook de bemanning
van de jachten geheel uit Jacobergmcnschen bestaan.

Er j staan deze week weer twee
„kas-wedstrijden" op het programma, want zoowel de wedstrijd Hercules
U.M.S. als de ontmoeting;
Vios zullen de eind-rush
Olivco
naar den kampioenstitel aanmerkelijk verrcherpen. Hoewel de drie
leidende clubs wel ietwat verschillen
iii kracht, zal dit niet zoozeer de
doorslag geven.
De ploeg met de
stalen zenuwen en de beste teamspirit maakt de beste kansen.
—

—

zieningen treffen.

.

,

In de tweede plaats wil ik vermelden;
dat
de burgèrdiènstplichtigen die' ziek
zijn reeds aangekondigde rede
NAUWERE
SAMENWERKING
over
worden
of worden gekwetst of verminkt
het naar hem genoemde
VAN OPVARENDEN VAN SCHEPEN
fonds voor
in de uitoefening van hun taak, recht
Badio-Oranje gehouden. De prins
krijgen op onderstand in de gevallen
Er is voor dezen wedstrijd een prachiHet heeft mij zeer verheugd te versprak als volgt:
tige beker beschikbaar en de kamp om
zij
dat
geen
pensioen
of
:
onderstand
nemen, dat: dezer. dagen de samenwerZooals uit ondervolgcnd competitieVoorts wensch ik in het bijzonder krijgen,
king voor .de gemeenschappelijke zaak melding
krachtens . andere wettelijke staatje blijkt, blijven bij eventueele over- dezen beker belooft zeer interessant te
te
maken
van
de belangrijke regelingen. Bij overlijden van een burworden.
..Eenige woorden wil ik tot u richten nauwer is geworden. Thans is een cenwinningen de verschillen miniem
bijdragen afkomstig
opvarenden
van
■De jachten waarin gezeild zal worden
over het fonds dat mijn inaam draagt. traal Indisch comité gevormd onder lei- van schepen.
krijgen de nagelaten
Gelet
op
de
zware
omstanloopen
11
7
2
22
in vorm en tuigage wel sterk uit1,45
Oliveo
16
25
betrekkingen
2
Na de overweldiging van ons land toonde ding van mr. Jonkman, voorzitter digheden,
onderstand.
waaronder
de
zeelieden
dedoch
dit euvel wordt ondervangen
in
een,
Vios
9
6
13
32
1
2
1M
22
de (Veerkracht van ons volk niet alleen '-•an den Volksraad, en de heeren Scott ze dagen hun taak
moeten vervullen,
Voor zeevarenden is dit laatste van XJM.B.
toepassing
door
van handicap.
3
36
7
,10
de wijze, (waarop de vreemde overheer16
1.40
14
en G i el, hetwelk werkzaam zal zijn komt hun een bijzonder
minder belang omdat op hen hier te B.V.C.
De 75 kwadraat meter Cornelia zal
woord
van
dank
11
1
3
15
39
1.36
7
26
sching met steeds groeiend en vasthouvoor de versterking van de, Nederlandtoe.
lande reeds van toepassing is de Sche- Hercules 11 5
2
4 12 26 19 1.09 gestuurd worden door den Hr. Ricardo
dend verzet gedragen, wordt, maar te- sche strijdmacht.
droeg als eerTen
slotte
betuig
ik
pelingen-ongevailen-regeling-1940,
nogmaals mijn
v.z.v. S.V.J.A. jl4 4 2
8 10 35 48 0.71 met, naar wij vernamen, de hulp van 12
vens de uitgesproken behoefte van alle ste aan ons. fonds bij en het is
mij be- hijzonderen dank aan allen, die het nazij niet reeds vallen onder een over- V.V.M.
12 3
1 8
7 27 43 0.58 man bemanning ! De Kemphaan van de
Nederlanders over de geheele wereld om kend, met welk enthousiasme en groote tionaal belang bevorderen
eenkomstige
door
stortinNederlandsche regeling.
S.D.L.
alle krachten in 'te spannen voor de be12 1
1 10 3 20 44 0.25 6 meter klasse wordt gestuurd door den
bereidwilligheid maandelijks stortingen gen en
aan
bijdragen
ons
fonds.
RijkeHr. de Waard, het starjacht Oranje door
vrijding vam ons vaderland.
Tenslotte wil ik in dit verband niet
verricht worden. Het Comité Nederland lijk zal de in deze moeilijke tijden
Oliveo komt met een gewonnen wedGelink en ten slotte de 8.M.-er Rotteri'-i daar met groot succes werkzaam. To- toonde offervaardigheid voldoening be- onvermeld laten dat de werkgever ook strijd op 1,50, Vios eveneens op 1,50 en dam II door van lerschot. De Oranje
gegeen ontslag aan het personeel zal
In den thans woedenden strijd, waarin taal is uit Curasao ontvangen ongeveer ven wanneer wij
U.M.S. op 1,45. Er kan dan nog van alles en de Rotterdam II zullen Zondag om
Nederlanders weder mogen geven zonder
de hoogste geestelijke goederen der ƒ 250.000 .met Inbegrip van ƒ 40.000 van
daartoe
van
de
gebeuren, want weliswaar verhuist Olivrijelijk den vaderlandschen bodem
11.30 v.m., starten en de Cornelia en
Overheid verkregen machtiging.
menschheid op het spel staan, .wordt het Dames Spitflrefonds. 1
veo
met een verloren wedstrijd naar de Kemphaan om 12 uur.
kunnen betreden.
door alle Jandger.ooten zoo juist aangeOm thans nog even terug te keeren vierde plaats en is dit bij tegenslag ook
De baan welke, gezeild wordt is als
voeld
„Dit is onze
dit is onze
tot de verplichtingen, wil. ik nog aanmet Vios het geval, maar een volgende
strijd"'. Wij allen moeten strijden voor
volgt:
,
gewonnen wedstrijd veroorzaakt weer
stippen dat iedereen, die in de behet behoud van ;de zoo dierbare levensdoelde vitale bedrijven wèrkzaam is den een flinke sprong omhoog. Relatief kan
Starten van W. naar 0., Zeemanboei
voorwaarden vr ij h e i d eim re c h t.
plicht is opgelegd om geheim te houden U.M.S. zich het minst verooloven, maar Bb, Beatrixboei sb, Emmaboei bb, Wilalles wat in verband met het bedrijf ihi?t Ls danook te verwachten dat de helminaboei Bb, Westboei Bb, Julianate zijner kennis komt, óók,als de verChineezen zich vanmiddag in het Deca baak Bb, Beatrixboei Bb, Wilhelminaboel
vulling van zijn bürgerdieristplicht is Park voor de volle honderd procent zulBb, Westboei Bb, Finish van West naar
geëindigd. Ik behoef U niet nader toe len geven. Op papier staat Oliveo er Oost.
i; l
Het idee van de Directie moge zeer;'
te lichten hoe belangrijk geheimhouding, met enkele zwakke plekken in het elftal
vooral van de scheepsbewegingen is, het slechtst voor, maar dat was met de zeker navolging vinden want niet mindaar toch speciaal de zeevarenden zoo Oliveanen ook in het begin van de com- der dan 23 personen zullen a.s. Zondag
oudsten directeur tot den jongsten In„Blijf op je posten!”
juist aanvoelen dat één onvoorzichtig petitie het geval. Niettemin wonnen zij van de frissche zeelucht kunnen geniedonesischen matroos toe, beteekent dil woord alle opvarenden, het schip en wedstrijd na wedstrijd.
ten.
„Op
post.blijve
Uw
n".
Nu
in deze eindstrijd elk fcuntje van
De heer Kuyp e r, hoofdde lading in gevaar kan brengen.
Deze order welke voor velen Uwer uit
hooge waarde is voor het behalen van Hockey
inspecteur van Scheepvaart,. heeft
Uw diensttijd onder de wapenen een beAan het einde van deze opsomming het kampioenschap, mag verwacht worVrijdagavond voor de Stichting Nekende klank zal hebben, geeft de regekomen, is het wel goed om nog even den dat geen enkele club zich
derland ter Zee een radio-toespraak
door een
vast te stellen wat in de praktijk van groote puntenachterstand
geering thans dus ook aan de burgergehouden over de vitale. bedrijven,
laat
terneerDE COMPETITIE
soiaaten, aan diegenen die op het bur- deze burgerdienstplicht door U gemerkt slaan. In vijf minuten kan een
waaraan het volgende ontleend is
I—lgerfront meevechten, elk naar zijn verzal worden. Ik neem aan, practisch - omgezet worden in een draw.
Toen ,de radio-omroeper .hedenHedenmiddag spelen voor de Bataviapositie
de
die
niets.
Het bedrijf aan boord gaat normogen
hij
in
in de buravond- om 7 u. Java-tijd publiek
Daarom, spelers, volgehouden tot h?fc sche Competitie de volgende elftallen
germaatschappij bij zijn vitaal bedrijf maal door, de regeering zal geenerlei eind! j
maakte,, dat de, thans, in Neder(
,
tegen elkaar
1
1
1
verandering brengen in thans bestaande
bekleedt.
landsch-Indië
Het
wedstrijdprogramma
gevestigde
scheep(Box-terrein)
zit als volgt
Studenten
Box
Die order is feitelijk niet noodig voor als redelijk aanvaarde loonen en ar,
vaartmaatschappijen tot vitaal bein elkaar:
■
C. 2— B. S. C. 1
B.
V.
al diegenen die hun plaats in de groote beidsvoorwaarden, het vereenigingsleven
drijf waren verklaard, zult U onDe eveneens voor hedenmiddag oorZaterdag 8 Maart
ooilogsorgan'oatie
begrijpen, en met kan normaal voortgang vinden, kortom,
getwijfeld heben.opgehoord
spronkelijk vastgestelde ontmoeting tusname niet voor zeevarenden die van in de praktijk zal een ieder die norle klasse.
i
schen B. S. C. 3 en V i o s kan geen
toegewezen
medemaken,
en
helaas
maal
de
hem
taak
vervult
dichtbij
somtijds
Hercules
U.M.S. (Hercules).
voortgang vinden daar Vi o s verhinLaat ik maar dadelijk met de deur in
hebben gevoeld wat oorzeer waarschijnlijk iaan niets merken
Res. le kl. A.
i
derd is met een volledig elftal te verhuis vallen door, de vraag te herhalen aan den lijve en
die meer dan de waldat zijn maatschappij tot vitaal bedrijf
B.V.C. 2
V.V.M. 2 (8.V.C.).
schijnen.
welke sedert eenlge uren door iverschil- log beteekent
menschen realiseeren welke enorme een- is aangewezen.
Res. le kl. 13.
;
j
zijn
lende
Uwer
zal
Voor Zondagmiddag staat op het progesteld
„Wat
is
nu
Prins Bernhard
drachtige samenwerking noodig is, om
Sparta 2
U.M.S. 3 (Sparta).
gramma B.S.C. 2
B. S. C. 1. Het
eigenlijk een vitaal, bedrijf ?" Ook kan
VOOR HET INDONESISCH PERSONEEL
3e klasse B.
j
meest zal het Zondagmiddag waarmij voorstellen dat er anderen zijn ons aandeel in de overwinning, een herIk
Met groot enthousiasme en bewonderezen Moederland, te bereiken.
B.V.V. 3
T.N.11. 2 (Sparta B.). r
schijnlijk spannen op het Sportcliibtergeweest die zich hebben afgevraagd
renswaardige offervaardigheid begonnen
2
H.C.H.
Sparta 4 (Karang Anjar) rein bij de ontmoeting B.V.C. 1 tegen
„Is
het
niet
vanzelfsprekend
zoo
dat
de
de Nederlanders in Nederlamdsch-Ir.dië,
GEEN RISICO'S
Aan de kapiteins zou ik nog graag apart
4e klasse B.
B.S.C. 2. Wij twijfelen er nochtans
zeevaart in oorlogstijd van een vitaal,
Cura?ao en veie andere landen reeds in
plaats
iets
de
eerste
zeggen.
In
willen
Vincentius
aan dat geel-zwart met de zege zal
2
niet
T.N.H. 4 (Taman Savan een levensbelang is voor de groote
den zomer van het vorige jaar aanzieneen toedit,
dat
zeer
binnenkort
ook
rie).
gaan
strijken. Daarvoor is B.V.C. 1 te
lijke bedragen
voor de Nederlandsche zaak, dat dit nu nog in een aparte beMaar de regeering mag geen risico'»! lichting in het Maleisch zal worden
geroutineerd.
B.S.C. 2 heeft echter enkeZondag 9 Maart
zaak bijeen (te brengen. Spoedig kwam paling moest worden vastgelegd?"
nemen, noch tegenover de gemeenschap gegeven, welke tijdig tevoren geannonle fraaie successen in de laatste tijd
Neen luisteraars, om de rol van de in haar geheel, noch tegenover de wer- ceerd zal worden; het verdient aanle klasse.
de wensch naar voren* om bij te drager.j
behaald, op haar naam staan. B.V.C. 1
scheepvaartbedrijven en van de me.i- kers in een vitaal bedrijf zelf. Want het beveling om de Indonesische opvarenden
aan de versterking van de NederlandOliveo
Vies (8.V.C.).
;
zal daarom goed doen van den beginne
sche krijgsmacht;
die daarbij werk moet doorgaan en iedere uitvaller alsdan in de gelegenheid te stellen naar
2e klasse.
immers dit betee r schen —jvan hoog tot laag'
af aan terdege aan te pakken.
kent directe steun aan den bevrijdingswerkzaam zijn aan te toonen, is de aan- zou de taak voor de overblijvenden die uitzending te luisteren v.z.v. de
H.C.H. I
T.N.H. 1 (Karang Anjar).
Ook de wedstrijd B.V.C. 2 tegen B.S.C.
strijd. Zoodoende waren er reeds gelden gekondigde regeling niet getroffen. slechts zwaarder maken.
•
zal
Res.
mogelijk
B.
,1e
aan
boord
zulks
kl.
dienst
Vandaar de
1 op het 8.V.C.-veld kan spannend worbijeen voor de oprichting van een fonds,
.Wèl echter, om de scheepvaart, wier order „Blijf op je posten", welke order maken.
S.D.L. 3
Vios 3 (Kebon Paia).
den, indien het reserve-team der geelzoodat vanzelf pe noodzakelijkheid van vitaal, belang, voor het Land volkomen in Juni van het vorige jaar'reeds door
3e
klasse
A.
zwarten
er wat beter in is gekomen. Zij
zou
er
op
plaats
de
tweede
U
ik
In
de oprichting vam een fonds ontstond vaststaat, nu ook formeel in te schakelen H. M. de Koningin werd gegeven aan
B.V.V. 2
Sparta 3 (Sparta).
hebben
het terrein-voordeel hetdaarbij
walpersoneel
wiilen
maken
dat
Sopo Batak 1 (Hercules). geen, gezien het nog altijd groote verals centraal orgaan voor alle Nederlan- als orgaan .waarin.burgerlijke oorlogs- alle zeevarenden op de Nederlandsche attent
Hercules 3
maatschappij dat zich in het
van
de
3e klasse B.
ders over de geheele wereld, die recht- functies worden verricht.
schepen.
schil in veld-accomodatie tusschen B.S.
buitenland bevindt, volgens den huidiIk .noemde dus zoo juist bedrijven
streeks willen bijdragen tot de versterVoor het grootste deel Uwer zal die opU.M.S. 4
BJV.T.A. 2 ,(U.M.S.),
C. en 8.V.C., de Oranjehemden terdege
gen tekst van de verordening, niet onder
4e klasse A.
king van onze weermacht.
waarin burgerlijke oorlogsfuncties wordracht practisch van geringe beteekenis de burgerdienstplicht valt.
parten zal spelen. De Sportclub zal intusden verricht, bedrijven dus waarin door zijn, omdat U er niet over heeft gedacht
T.N.H. 3
Vincentius 1 (Taman Sa- schen wel beide puntjes mede naar huis
rie).
niet-militairen werk wordt gedaan dat om Uw werkkring op te geven, omdat
Daar de leiding van het bedrijf forBOMMENWERPERS
nemen.
zoo nauw verband houdt met de oor- doorgaan met de werkzaamheden en de meel gevoerd wordt op aanwijzingen van
Een zwakke ontmoeting zal het ongelogvoering, ,dat zij ook officieel als moeilijkheden U vanzelfsprekend voorden commandant der Zeemacht, hettwijfeld wel worden tusschen Box en
HET FRANSCHE CONSULAATStudenten. Wij wagen ons niet
In overleg met de militaire autoritei- vitaal bedrijf dienen te worden,aange- kwam. Maar naast diegenen die wel eens t*een meer in het bijzonder voor U van
belang is in verband met de
GENERAAL
aan een voorspelling. Beide teams zijn
en over hen direct
te.-.. heb ik bepaald, dat het eerste con- merkt. Hier in. Indië zijn aldus de Post-, wat anders zouden willen
zoo wisselvallig dat elke uitslag, hoewel
staan scheepsbewegingen, zullen dus orders omcrete doel Is de aanbieding van een tien- Telegraaf- en Telefoondienst tot vitaal wensch ik thans niet te spreken
Reeds ee::lgen tijd geleden werd beom meer aan de er ook verschillende ouderen onder U, trent de bewegingen van Uw schip welke kendgemaakt,
bedrijf verklaard, en
lage doelcijfers waarschijnlijk, tot
met
tal vliegtuigen aan de Koninklijke Nedat de
bijv. de Droogdie hun bestek al op een ontalag na gegeven zouden worden door agenten of generaal te ,Batavia, deFransche consulmogelijkheden
de
dcrlandsche Marine en wel bommenwer- waterkant te blijven
behoort.
heer R. D e 1 a
te Priok en te volbrachten diensttijd hadden afgezet. directeuren in het buitenland, niet opge- ge, zijn
pers, welke zullen bemand worden , met dok Maatschappijen
functie zou neerleggen en met
Ook voor hen geldt thans dat onge- volgd mogen worden.
HOCKEY-BOND „MIDDEN JAVA”
Nederlandsche militairen. Daarna.kun- Soerabaia, terwijl ook vele andere bepensioen" zou gaan.
acht de dienaangaande in de arbeidsnen ook jagers er„ motortorpedobooten. drijven reeds zijn.aangewezen.
Tot zijn. opvolger werd benoemd de
Hoewel omtrent dit punt nog nadere
Het zal .U allen duidelijk zijn, dat, om overeenkomsten opgenomen voorwaarNaar wij uit het eerste, ons heden
in aanmerking komen. Ik kan u de verinstructies zullen volgen, wil ik hier heer Roger Garreau, ambastoegezonden, officieele orgaan van de
zekering geven, dat de aanbieding van dergelijke bedrijven meer systematisch den zal moeten worden doorgediend tot slechts volstaan met de mededeeling dat saderaad le klasse.
deze vliegtuigen en ander krijgsmate- in het. groote oorlogsapparaat te kun- het moment waarop de gouverneur- in het buitenland slechts door de beOp zijn reis naar Indië ontving de Hockey-bond „Midden Java" vernemen,
nen inschakelen, de regeering de mid- generaal hun toestemming zou verleenen trokken consuls gegeven or<Jers omtrent heer Garreau
riaal beteekent, dat inderdaad de Neechter instructies om te is te Djokja op Vrijdag 6 Februari 1941
derlandsche marine de beschikking over delen voor zich heeft opgeë.techt om het hun betrekking neer te leggen.
de bewegingen van het schip, beschouwd Bangkok te blijver.' als zaakgelastigde, deze bond opgericht met het doel het
Uit hetgeen ik zoo juist gezegd heb kunnen worden als afkomstig te zijn aangezien de
hare leiding propageeren en het
zooveel meer vliegtuigen, en materiaal bedrijf, als dit noodig mocht zijn, een
Fransche gezant te Bang- onder
koers
doen
die
het
beste
te
sturen
met
zal
het
U
doen
beoefenen
van de hockey-sport in
duidelijk
zal hebben. Het stemt Uiteraard tot
zijn dat er steeds van den Commandant der Zeemacht.
kok, Thailand reeds had verlaten en de
landsbelangen
de
de
de
van
plaatsen
overeenkomt
Midden Java, het orgamogelijkheid
open
blijft om ingevalgroote voldoening, dat in de-zeven'
gespannen betrekkingen tusschem jThailen
niseeren
waarin
dit
van
een
competitie en Hocky
niet in strijd komt met
maanden., gedurende welke het fonds
land en Indo-China de aanwezigheid
INTACT
belangen
de
van
etc.
De
dagen
Semarangsche
Hocky
het Land, aan de burwerkzaam is, reeds het voor de eerste
van een. vertegenwoordiger der Fransche
zal
twee
elftallen
deelgerdienstplichtigen
club
met
ontslag
vijf bommenwerpers ber.oodigde bedrag,
te verleenen.
te
regeerir.g
Bangkok noodzakelijk
Hockeydie
nemen
evenals
de
Djokjasche
lemand
dus
bijv.
wordt afgekeurd
zijnde bijna een millioen gulmaakte.
;
.Maar voor alles staat, dat het
club. Ook Magelang en Salatiga worden
voor een bepaalde betrekking en aan
den, gestort ls. Aan drie dezer vliegtuiAangezien de heer Garreau tot nader
vitale
zooveel
bedrijf
mogelijk
genoemd als eventueele gegadigden.
inin
v.'ien
het
bedrijf
zelf
ook
geen
gen zijf-, op Verzoek van de gulle gevers
anderen
order als zaakgelastigde van Frankrijk
moet
Wij feliciteeren van ganscher harte
gehouden,
dat
de
werkkring
tact
..worden
i
zal
kunnen
worden
toegeweDe sigaren voor
de 'namen „Vliegende Hollan*
te Bangkok gehandhaafd blijft heeft de het vooruitstrevende Djokja met
moet
blijven,
bewaard,
■eenheid
.dus
zal
de
zen,
zeker
ontslag
niet
d e r",
worden geVV r'pk e r"
„I
Fransche regeering den ambassade-seerj .dat voorkomen moet worden
van
deze
eerste
oprichting
weigerd.
het
Nederl.dat
..Oranje Boven" gegeven.
A. N. P. seint uit Londen:
cretaris
011 ivi e r
Gassouii Indische Hockey-bond. Moge een lang
apparaat in rendement kan achterZijn dit dus maatregelen, die wat de
belast
leiding
( van het consulaatmet
de
uitlopen, doordat bijvoorbeeld .been voldoening gevend leven voor deze
personeelsbezetting betreft, beoogen te
Gelijk bekend, boden onlangs de leiders generaal te Batavia.
KRACHTIGE STEUN
organisatie weggelegd zijn.
paalde; ini.het ..bedrijf
werkzaam
behouden wat momenteel bij het bedrijf van verschillende politieke fracties uit
De heer Gassouin, die een diplomatiepersonen
zijnde
van,betrekking zouwerkzaam is, zoo zal bij het verder den Volksraad 500 sigaren aan Churchill ke loopbaan volgde, heeft de volgende
den willenveranderen, of ontslag
Met groöïe waardeering weVsch ik
voortschrijden van de toepassing van de aan. Deze bedankte door middel van posten
bekleed
attaché bij de ambasBiljarten
melding te maken van..den- krachtiger
zouden-..Wijlen,,nepien, op een moburgerdienstplicht-verordening ook de een brief, 15-Februari jl. aan den Ne- sade te Tokio, redacteur bij
de
onderen voortdurenden steun &af:i het fonds
inogelijjkheid geopend kunnen worden derlandschen gezant jhr.
zou berokment-dat zulks
mr. van Ver- directie der handelsbetrekkingen van
var.. <ie overzeesche doelen/ Van het Kokenen aan de vitale belangen,,welke
om oud-zeevarenden, die nog volkomen duijnen geschreven, waarin stond
het Ministerie van Buitenlandsche Za- NAAR HET POOL-KAMPIOENSCHAP
ninkrijk, zoowel , van Oost- als vjm ..door .dat ,bedrijf •,worden gediend.
geschikt zijn om op een óf andere wijken, ambassade-secretaris te /Vnkara,
ze in het scheepvaartbedrijf werkzaam
WeS'.-Indië. In Nederïa'.'rdsch-Indië. i»
viv Vandaar. dat ieder,; die in:
„I was so plesised by the large box of
bij de onder-directie van „Afrique
Nadat een week of twee geleden de
reeds ongeveer zes honderd duizer.d gul» ; taal . bedrijf werkzaam is, geacht
te zijn, 'individueel pis burgerdienst- cigars from Java which Your Excellency attaché
Levant" van het Ministerie van Buiten- Bandoengers in onderlinge
plichtige aan te wijzen. Door een dergeden gestort voor de versterking ,-van.jde v wordt..burgerrtiens{tplU;ht..te vervulwedstrijden
sent me Thursday. Will be good enough landsche Zaken, chef van het diplomauitgevochten,
heb'oen
wie
de
rechtswege
lijken.
gehouden
maatregel
Nederlandsche strijdmacht; Dochidit
en.
van
dan
berstad
den
.Is"
?al
bereikt kun- to teil those who so klndly gave them tieke kabinet van den Frarischen Hoozullen vertegenwoordigen (het zijn de
nen .worden dat het.werk van diegenen that I am delighted, not only by the gen
drag vertegenwoordigt slechts
zijn ..werkzaamheden , |n. zijn bedrijf
klein
Commissaris in Syrië en ten slotte heeren Hermam,
Brauer, Alting
deel van de gulle .offervaardigheid vijf i- voort ,te. zetten.
óie thans ln dienst zijn, eenigermate zal excellence of the cigars themselves, but attaché bij
het Ministerie van Buiten- en van Wijngaarden), zijn deze Siberg
millioer. gulden is toch door. bemiddeling
week
kunnen worden verlicht.
also by the spirit in which they were lardsche Zaken.
ook te Batavia de voorwedstrijden gevan ons fonds overgedragen aftand jDit.is een. voorschrift,.althans de.kern
given. I have as you know the greatest
De heer Gassouin werd onlangs be- houden, waarin
beslist zou worden, wie
BriUche regeeri.'g voor aanschaffing van den officieelen tek«t, dat U allen BESCHERMING VAN HET PERSONEEL admiration for the courage and defiance noemd tot consul
van Frankrijkste Yode beste vier van Batavia zijn. Deze
van veertig jagers en achttien bommen-: meer direct raakt en waaromtrent U
by
shown
the Dutch people in the trials kohama, doch alvorens zich naai zijn wedstrijden
hebben het volgende resulwerpers, door H. M. de Koningin aan zeker,wel wat meer zult willen hooren.
they have had to face. It proved, that rieuwe standplaats te begeven
zal
hij
de
taat
opgeleverd:
Colijn
Z. M. den Koni' g van E.:geland aangeTegenover de beperking van de
150, KesOm mij tot de scheepvaartmaatschapthe traditlon of William the Silent still leiding van het consulaat-generaal
van
seler
140,
Lilian
120,
vrijheid van de personen, die in een
Mr. de Korte 115,
boden. novmdien was in IndiiV werkzaam pijen te bepalen, daarvan is thans ielives. What ever the future may hold, Frankrijk te Batavia waarnemen..
Wolft van Wülffin- 104, Van tier
hot
vitaal bedrijf werkzaam zijn, heeft
Nederlandsch-ludische j Spi,fire dereen burgerdienstplichtig . geworden
I know that their fellow countrymen in
Put
De heer Gassouin zal op of omstreeks 90 en
v. d. Water 05. De vier eerstgede Overheid ouk maatregelen getrofro'4s, hetwelk hoven cv, behalve het di> hij die maatschappij in Indië werkthe East Indies will be no less wortliy 10 Mei a.s. te Batavia j
arriveeren. De noemde heeren zullen dus a.s. Zaterdag
bedrag van ƒ 190.000, waarin begrepen zaam is, of vaart op haar schepen waar
fen ter bescherming van de belangen
of their heritage".
Delage zal tot de aankomst van
heer
den en Zondag in de socleteit „Concordia"
i! liet reeds genoemde bedrag vaii ter wereld ook.- Voor die allen, van den
van dal personeel,
prins
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heer Garreau in functie blijven.

dc Bataviaschc kleuren verdedigen,
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In Bezet Nederland
De relletjes

te Amsterdam

Het A.N.P. publiceerde naar aanleiding
van de relletjes te Amsterdam op den
llden Februari jl. het volgend communiqué, dat uiteraard de Duitsche versie
„Te 19.00 uur fietste een
■weergeeft:
lid van de Ncaes (N.S.B. ?), genaamd
Strasser op het Watcrlooplein. Aldaar
werd hij, volgens zijn zeggen, door Joden
overvallen en gewond. Heel toevallig
marcheerden 40 ongewapende W. A.mannen door de Zwanenburgstraat, die
plotseling een sterke bende Joden tegenover zich zagen, die van alle mogelijke
slag- en steekwapenen waren voorzien.
Uit de huizen alsmede uit een hinderlaag werd toen op de W. A.-mannen
geschoten. Vijitien W. A.-manneri werden, zoo zwaar gewond, dat zij in het
Binnengasthuis moesten worden opgenomen. De W. A.-man Koot heeft men
op den grond geworpen en dood getrapt".
De onwaarschijnlijkheid van dc gegeven versie blijkt uit menig détail, doch
doet overigens weinig ter zake. Gelijk
bekend, gaf het gebeurde aanleiding tot
anti-Joodsche maatregelen, alsmede de
Instelling van een soort Joodschen Raad
te Amsterdam, terwijl de door het gebeurde gewekte beroering tenslotte ontaardde in de ernstige onlusten van dc

NitiUWSBLAD

1941

Maart

van

—
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JAPANSCHE SPIONNEN ?

Italië verloor

in Lybië 140.000

man

Britten rukken van Mogadisciu naar Jijiga op

Press).
Mani 1 a, 6 Maart (United
phiiippijnsche ie§eeringsagenten deden
een inval in de woning van den Japanner G a n a d a, waar een . radio-zendinstallatie werd aangetroffen, waarvoor
de eigenaar geen vergunning had en 184
■

telegrammen, die blijkbaar In Japansche

klaard kan worden, dat minstens drie
types gevechtsvliegtuigen helpen bij de
bescherming van Engelands havens en
andere doelen tegen nazi-,„nightraiders",
Hawn.l. de Boulton Paul „Defiant", de
Piloten
Bristol-„Blenen
de
Tienduizenden
„Hurricane"
ker
heim".
Londen, 7 Maart .(Reuter). Ilct
BOVEN ENGELAND
aantal vliegers, dat zich, na in Canadi
te
zijn
Scheme"
„Empire
Air
volgens bet
geoefend, reeds in Engeland bevindt,
Londen. 6 Maart (United Press).
heeft formidabele afmetingen aangeno- Te middernacht waren slechts berichten

De Lucht-Oorlog

code waren gesteld.
haalde dat alles, wat de Ur.ie kan doen
Ganada werd gearresteerd.
om hen te steunen in hun grootsche
;aak worden gedaan.
Intusschen meldt de correspondent van men.
dagblad Tribune te Dumaguete
Volgens het oorspronkelijke
De vijandelijke troepen voor Kenya het
•

Britsche vorderingen
Cairo, 7 Maart (Reuter). De Britsche troepen in Somaliland vorderen gestadig langs den hoofdweg van Mogadisciu naar Jijjiga in Ethiopië. Volgens
een communiqué van het Britsche algemcene hoofdkwartier blijven de operain dc andere gebieden van Itaties
liaansch Somalilanrl zich in het voordeel van de Britten ontwikkelen.

Betreffende de operaties meer in het
Noorden, in Ethiopië, verklaart het communiqué, dat Britsche patrouilles langs
den weg naar Gondar zich thans ten
Oosten van Aminit bevinden. Dc Ethiotroepen, die tegen het uit het
pische
fort Burye teruggetrokken Italiaansche

zijn uiteengedreven, terwijl het grootste
gedeelte van het vijandelijke leger ge-

werd genomen, aldus vervangen
van generaal Smuts
boodschap
klaart de
verder.
Erop zinspelend, dat de bezetting yan
dc voornaamste Iïaliaansche centra
werd verricht in eaa record-tijd, nadat
de Zuid-Afrikaansche troepen <vele mijlen over een uiterst onaarlokkelijk terrein hadden afgelegd, verklaarde generaal Smuts i.: zijn boodschap: „Dit wapenfeit i en vooral het uithoudingsvermogen van onze troepen was merkwaardig en komt overeen met de schitterende
prestaties var. het leger var., de Nijl In

in de provincie Negros, dat ae autoriteiten aldaar twee onbekende Japanners achtervolgden, die op onwettige wijze onder de kus'- van Negros aan het visschen waren. Een der Japanners we-d
gevangen genomen, doch de andere
schoot op zijn achtervolgers en verdween in een motorboot. Een der achtervolgers werd door zijn schoten gewond.

PHILIPPIJNSCHE SUIKER

nil a, 6 Maart (United Press».
Het Manila Bulletin meldt,
dat suikerkringen de Vereenigde Staten
300
Itaverwijten Amerikaansche schepen ingarnizoen opcrecren, hebben
lianen gevangen genomen. Zij maakten
plaats van naar de Philippijnen , naar
Ly'oië.
veldkanonnen
buit
en
aantal
verder een
Australië te zenden, waardoor de PhilipDe Unie van Zuid-Afrika is hier trotsch
neer.
vliegtuig
een
pijnen niet in staat zijn suiker naar de
schoten
Ilaliaansch
op".
Vereenigde Staten te verschepen.
Uit Lybic cn Erythrca valt niets te
melden.

SMUTS TE CAIRO

BRITSCHE EN ITALIAANSCHE
VERLIEZEN

Cairo, 7 Maart (Reuter). Gerciaal
S m ut s kwam hier gister aan en vertrok hedenochtend weer. Hij had tijdens
vorige week.
Lo n d c »m, 7 Maart /Reuter). Tij
zijn kort verblijf alhier besprekingen
de campagne ifi Ly
dcns
met Eden, Di 1 1 en Wave 1 1.
De nazi-onderdrukking
bië zijn 438 Britsche sol- Smuts was vergezeld var.. Sir Pie r r e
1249
gesneuveld,
daten
y n ev e 1 d, chef-staf van
In een gewond e <n ( 87 vermist. De van R
A. N. P. seint uit Londen
het Zuid-Afrikaansche leger.
hoofdartikel heeft de Manchester Italiaansche verliezeiai beGuardian het over ,het pochen van droegen 140.000 mia n.
Von Ribbentrop, .r.a het toetreden van
Bulgarije tot de Spil, dat de As-mogend1700 DESERTEURS
heden de grootste continentale macht
vormen waarmede ooit viel rekening te
Cairo, 7 Maart (Reuter). Of li(Vervolg van pag. 1)
houdoen dat Engelar.d een laatste deel wordt gemeld, dat totaal 1700 Itawanhopige poging doet om een gelukkide
Britsche
lideserteurs
in
liaansche
ERNSTIG PROBLEEM
ge en onvermijdelijke ontwikkeling van nies in Ethiopië zijn binnengekomen.
Duithet
volgens
Europa, georganiseerd
Shanghai, 6 Maart (Reuter).
sche pla"', te voorkomen. Het blad
EDEN EN DILL TE CAÏRO
Chineesche
De
handelaren hier ter
schrijft 0.a.:
een ernstig prozich
voor
Cairo, 7 Maart (Reuter). Nadat stede zien
In Nederland waren de nazi's de laataanleiding
van de
naar
gesteld
ste dagen door stakingo"' en andere zij te Cairo waren teruggekeerd, con- bleem
kuststrook,
die
zich
r d
van
een
fereerden Eden en generaal D i 1 1 bezetting
moeilijkheden gedwongen Noord-Holla
Westen
van
Macao
punt
van
een
ten
onder militair gezag -te plaatsen. De met generaal W a v e 1 1 en den opstemming van het Nederla'.'dsche volk perbevelhebber van de R.A.F. in het over een lengte van 240 mijl uitstrekt
Eden en Dill zullen tot aan de Golf van Tonkin door de
kan beoordeeld worden raar het groote Midden-Oosten.
die
Neaan
ook een onderhoud hebben met S m u t s. Japanners.
aantal collectieve boeten,
Bijna 50% van de producten, die de
Ook de Iraksche minister van Buitenderlandsche steden zij® opgelegd, en de
van
Leisluiting var.> de universiteiten
landsche Zaken is te Cairo aangekomen. Shanghaische handelaren verleden jaar
uitvoerden, werd het vrije gebied van
den en Delft ten gevolge var;- demono...tslag
het
tegen
via kleine
binnengesmokkeld
China
EEN BOODSCHAP VAN SMUTS
straties van studenten
van
het gehavenstadjes langs de kust
van Joodsche professoren.
(Reuter).
van
Do west Chekiang en Zuid-China. Nu deze
Nairobi, 7 Maart
Op welke wijze kan de bezetting
da haventjes
door de jongste Japansche
waarschuwing dat het gevaar voor
tandem voor Duitschland als krachtvan
voor
de
?
Door het leveren
Britsche gebieden in Afrika en>
geblokkeerd zijn, zijn de eenig
bron dienen
actie
de
voor
nog
Unie
niet
defiovergebleven markten voör'. plaatselijke
Zuid-Afrikaansche
voedingsmiddelen en materiaal
Zij
kunnen
groote
opgeheven,
munitie.
hoewel
eer.i
exporteurs de Zuidzee-eilanden en de
vervaardiging van
nitief is
leeggeplunderd worden en hun luchtstap lr.< die richting is gedaan en de ge- Zuid-Amerikaansche landen.
en vlootbases kunnen tegen Engeland boekte successen het onmiddellijke geGEHEIMZINNIG
STERFGEVAL
gebruikt worden. Dat is natuurlijk van vaar hebben afgewend, is vervat in> een
groote beteekenis, maar de vijandige boodschap van generaal S m u t s aan de
gezindheid van de onderdrukte bevolMexico-City, C Maart (Domei).
Zuid-Afrikaansche 'troepen'.
kingen maakt de nazi-bewering onzinnig
blijft een geheimzinnige waas hangen
Er
Verklarend jdat de groote afstanden
als zou Europa aan de eene zijde ca
den dood van Koïichi
rond
het hem o .mogelijk maken hen te beEngeland aan de andere staan".
De bladen hier meldden
Suzuki.
zoeken, sprak generaal Smuts in eijn
het
sensationeele bericht,
gisteravond
Het blad zegt voorts „De nazi's, trachboodschap de trots en de dankbaarheid
dat Suzuki door een internationalen
ten thans een troepenmacht te creëeren van de
JJnie uit voor hun schitterende Japanschen spion zou zijn vermoord.
in Noorwegen, Nederland en België, die prestaties,
waarna hij de belofte herzou kunnen gebruikt worden voor de
Vernomen is, dat Suzuki sedert zijn
opstanden
in
onderdrukking van
aankomst
alhier aan leden van het
Duitschland, Frankrijk of Oost-Europa.
personeel van de Mitsui Bussan Kaisha,
Quisling steunt de beweging in Noorwaartoe hij zelf ook behoorde, vertelde,
HET OVERLIJDEN VAN MEVR.
wegen, maar geen enkele Nederlanddat hij op zijn reis door de Vereenigde
VAN LOOIJ
sche of Vlaamsche organisatie heeft
Staten overal door een spion was gehet gewaagd vrijwilligers aan te werven
Nader wordt omtrent het overlijden van volgd.
voor dit lage doel. Men kan zich moeiJac. van Looij gemeld
Intusschen zet de politie het . onderlijk indenken, dat zulke middelen de de weduwe van
kunstmuseum,
gestichte
door
Het
haar
zoek voort. Na een schouwing van het
nazi's zouden kunnen helpen hun „nieuwerken
van
Jac.
belangrijke
lijk zal het heden gecremeerd worden.
hetwelk
de
we orde" zonder constante rebellie van
bij
werd
door
haar
Looij
bevat,
van
de onderdrukten te handhaven".
testament aan Haarlem aangeboden.
EVACUEERENDE ZENDELINGEN
Bij
begrafenis
burgemeesde
wees
de
NAAR DUITSCH MODEL
Yokohama, 7 Maart (Domei).
ter van Haarlem, dr. J. E. baron de Vos
dat
het
de
bedoe25
Steenwijk,
erop,
van
Amcrikaanschc zendelingen, onder
Een deel van dc politie te Den Haag,
was,
dat
de
wie
vele veteranen, bevonden zich onder
ling
van
dc
overledene
de hoogcre rangen inbegrepen, is in
de
woning,
buitenlanders, die gistermiddag
het
museum
is
onder320
waarin
een nieuw uniform gestoken, welke te
gebracht, een centrum voor Ncderlandmet het s.s. Tatsuta Maru van
oordeelen naar de foto's uit de Nederde Nippon Yusen Kaisha naar de Verlandsche pers, een onmiskenbaar Duitsch sche dichters zou worden.
eenigde Staten vertrokken.
aanzien heeft. De pet voor de hoogere
politiemannen heeft hetzelfde model als
Onder de zendelingen, die gehoor
TE
NEDERLANDSCH
CENTRUM
Duitsche
De
Nedcrlandofficierspet.
de
gaven aan het evacuatiebevel, dat zij
LIVERPOOL
sche bladen merken op, dat het slechts
van hunne zendingsvereenigingen in de
een proef geldt, waarvan het niet zeker
Vereenigde Staten hadden ontvangen,
Het comité ter bevordering van het behoorden in de eerste plaats ds. A. K.
is of deze door een definitieve invoewelzijn der geallieerde strijdkrachten te Reischauer met echtgenoote en
ring zal worden gevolgd.
ontving onlangs zijn eerste
Liverpool
Ook heeft men een regeling overwodochter.
Ds. Reischauer, die in 1905
het
nieuwe gebouw, dat als
gasten
in
gen, waarbij de hoogere rangen bij de
Japan kwam, heeft verscheidene
gezelligheid is ingericht; naar
politie met militaire titels als majoor, centrum van
leidende functies bekleed bij het Wohieronder bevonden zich de bemannin- men Christlan College te Tokio
kolonel en generaal-majoor zouden workoopvaardijschepen. Leerzalen,
den aangeduid, met dien verstande, dat gen van
Andere bekende zendelingen, die evaen een kantino zijn
cntspanningszalen
een „Politiepresident" in een groote
cueerden, waren ds. C. M. Warren,
stad een hoogere militairen rang zou aanwezig.
die met zijn echtgenoote naar Amerika
Het Nederlandsche comité voor Hankrijgen dan een politiehoofd in een
terugkeert na 42 jaar in Japan te hebdel en Scheepvaart huurde drie kamers, ben doorgebracht als vertegenwoordiger
kleine stad.
gebruik \van het
Volgens het Alg. Handelsblad uitsluitend voor het
van den Amerikaanschen raad van comkoopvoor de buitenlandche- zenstaat achter de gansche indecling van personeel van de Ncderlandsche
missarissen
zijn ingericht
De
kamers
vaardijvloot.
alsmede
de rijks- en gcmeente-politie,
ding en ds. C h a r 1 e s A. Logan
medewerking van het comité ter
de toe te kennen rangen, alsnog op losse met
van de Christ. Church of Japan, die de
bevordering van het welzijn der Nederschroeven.
leermeester is geweest van den Japanlandsche strijders. Liverpool bezit dus schen evangelist Tokyohiko Kathans een vast centrum voor alle Nc- ga w a.
KRACHTIGE VERZETSGEEST
derlandsche strijdkrachten en NcderOnder de 455 passagiers van de Talandsche zeelieden.
Behalve de reeds gemelde waarschutsu t a Maru bevonden zich 72 Amewingen hebben de laatste weken ook
rikaansche leden van het vroegere pas„President. Fil 1de burgemeesters van Delft, Haarlem.
sagiersschip
VOOR DE NEDERLANDSCHE EN
more, van de Dollar Steamship ComHeemstede en Bloemendaal de burgerij
BELGISCHE ELFTALLEN
gewaarschuwd, zich niet schuldig te
pany, dat onlangs als vrachtschip aan
zij
in
maken aan sabotage, waaronder
een Noorsche Scheepvaartmaatschappij
De officieren en manschappen van de werd verkocht.
het algemeen ook verstaan het opzetNcderlandsche strijdkrachten in Suritelijk aannemen van een vijandige houmaakten aan de Nederlandsche
ding tegenover dc Duitsche weermacht. name
DE CHINEESCHE COMMUNISTEN
sterling over met het
De burgemeester van Delft merkte op: regéering 50 pond
van dit bedrag souvenirs
~De houding van dc Delftenaars geeft verzoek, om
C h u n g k .1 n g, 6 Maart (United
voor
de spelen", van dc Ncdergeen directe aanleiding om ernstig tegen ie koopen
Press). Uit'zeer betrouwbare bron wordt
landsche en Belgische elftallen op den
sabotage te waarschuwen.
vernomen, dat Chiang Kai-ShoK
Doch in een buurgemeente is wel voetbalwedstrijd van 1 Februari jl. Hierer zijn goedkeuringvaan heeft gehecht,
Daarom moet aan gevolg gevende, kocht de regeering
sabotage voorgekomen.
dat
de Politieke'Volksraad zijn bemiddc burgerij er nogmaals op gewezen reisschrijfmappen aan, welke Zaterdag
deling
zal verleenen in het geschil tusworden, dat dergelijke daden niet alleen zullen worden aangeboden na afloop van
centrale regeering en de comschen
de
afkeurenswaardig, doch ooi: totaal nuttien wedstrijd tusschen de Nederlandsch©
partij.
munistische
i
teloos zijn".
Belgische lcgcr-clftallen.
-

-

:

Azië

:

:

i

in

M a

MENZIES' REDE
Melbourne, 6 Maart (Reuter).
•,De redevoering, welke Premier M e nz i e s Maandag j.l. te Londen hield
voor de Foreign Press Association en
waarin hij de onvermijdelijkheid jvan
een conflict tusschen Australië en Jaheeft geen meeningspan ontkende,
verschillen veroorzaakt in den boezem
van het Australische kabinet", aldus
verklaarde de waarnemende Premier
t a d d e n heden. „De inlichtingen,
die thans door den Oorlogsraad zijn ontvangen, hebben een einde gemaakt aan
socialistische critiek op de rede".

verspreide
vijandelijke luchtactiviteit boven ©'geplan zonHet ongunstige weer hield de
den 20.000 piloten en 30.000 man voor land.
blijkbaar
bommenwerpers
de overige bemanning-van vliegtuigen vijardelijke
den grond.
per jaar worden opgeleid. Bij de uit- op
uur
Te Londen' was alles rustig. Om 11
voering van het plan zijn zulke snelle
van
vorderingen behaald, dat men thans een njn. .dreef een hevig afweervuur
verscheidéne, steden aan de Noordoost-ll
heel stuk bij dit plan voor js.
eer., aantal vijandelijke vliegtuige
kust
Velen van deze geoefende mannen
zij .ver boven het land
doen thans reeds dienst bij de RJV.I'. terug voordat doordringen.
hadden kunnen
in Engeland.
Verwacht wordt dat tegen het einde
van dit jaar tienduizenden volledig geHedenochtend werd een Duitschc bomoefend zullen zijn.
menwerper boven de kust van Norfolk
binnengekomen

Meesterschap der R.A.F.
Londen, C Maart (Reuter).
Ralph Walling, Reu têrs, lucht„De
vaart-medewerker schrijft
beweringen van de R.A.F.,'dat zij
overdag het meesterschap in de lucht
bezit,'zullen in de komende dagen
wederom in het middelpunt van de
belangstelling komen te staan, dank
den steun
van nieuwe types
zij
vliegtuigen,' welke de R.A.F. in staat
zullen stellen dit meesterschap van
boven Engeland uit te breiden tot
boven de bezette gebieden.
:

Het

Commando Gevechtsvliegtuigen

wordt versterkt voor zijn nieuwe offensieve rol met nieuwe eenzits-gevechtsvoorzien van een motor
vliegtuigen,
welke dubbel zoo sterk is als die van de
Dit vliegtuig is de Hawker
Spitfires.
„Tornado"," met een motor van 2.000
p.k., gebouwd door de Rolls Royce-fa;
brieken
„Tornado"
de
zelf of over de
Over
LEIDER AFRIKAANDER PARTIJ
vliegtuig
zijn geen bijvan
dit
prestaties
men mag
verstrekt,
doch
zonderheden
Bloemfontein, 7 Maart (Reutot
dit
behoort
vliegtuig
eannemen, dat
ter).
De vroegere minister van Finanter
klappen
de
hardste
toestellen,
ce
die
de Unie van Zuid-Afrika,
van
ciën
uitdeelen
kunnen
Have n g a, werd gisteren . met alge- wereld
Dit . eerste-linie gevechtsvliegtuig zal
meene stemmen gekozen tot leider van
gesteund door nieuwe Spitfires,
worden
de Afrikaander Partij, welke gevormd
uitgerust met de nieuwe. Rolls
zijn
weke
werd door volgelingen van generaal Royce „Merlin"-motoren, sneller en
Hertzog, toen deze uit de natiokrachtiger üan de vroegere 'Spitfires.
nalistische partij trad.
Sommige toestellen zijn opnieuw bewa-,
pend met kanonnen, welke granaten afI
VOLKSCOMMISSARIS DER BEWAPE- vuren.
De Westland „Whirlwind" is ook een
NINGS-INDUSTRIE
gevechtsvliegtuig, dat in dienst komt.
het offensieve
Mo sko u, 6 Maart (United Press). Het klimt zeer snel. Voor
gebied
vijandelijke
werk tot diep in het
De opperste Sovjet onthief I.P. Ser4-mothans
behalve
de.
bezit Engeland
ge y e v uit zijn ambt van volkscom„Stirling"-bommenwerpers
missaris voor de bewapecingsindustrie torige Short
welke in dienst zijn, de 2-motorige AVROen beroemde in zijn plaats P. ,N. Gore„Manchester"-bommenwerper, zeer snel
mikin, tot dusver vice-volkscommiseen groote nuttige lading, en
saris ea lid van den economischen raad en metde.Whitley
„Wellingtons".. Vervoorts
voor de defensie-industrieën.
,

Van alle Zijden
Hoe

door de eeuwen heen
in Vlaanderen werd
gestreden
er

Wederom is Vlaanderen door het oorlogsgeweld geteisterd geworden, en wederom zet zich de wakkere bevolking
aan den arbeid om het ,te herbouwen.
Het is het tragische lot van dit schoone
land telkens weer tot slagveld te moeten
dienen.
Beklemmend is ■ het te constaieeren
dat door de eeuwen, liccn in de annalen
der oorlogshistoric steeds iccer dezelfde
namen staan gegrift van plaatsen, die
werden verwoest tijdens verwoede veldslagen of langdurige belegeringen. Aanstonds daarna herrezen zij uit haar
asch, vaak schooner en fierder dan zij
tevoren waren, om na een eeuw, een
halve eeuw, soms korter, opnieuw in het
krijgsrumoer ten onder te gaan. Vlaanderens geschiedenis is er een van.roem
en glorie, en tevens van jammer en vernietiging.

In den Karolingischcn.tijd reeds is het
Vlaamsche land de inzet geweest van
strijd tusschen kleine , machthebbers en
groote heerschers, en toen,in. het. begin
der tiende eeuw-Karei de Kale het aan

graaf Boudewijn had geschonken, werd
daarmede het schier eindelooze tijdperk
van oorlogen,t geopend., Vlaanderen was
in die dagen' machtig en zijn bevolking
bezat expansie-driften, welke het ,in
voortdurend- conflict met zijn, buren
bracht. Het was nu weer zelfstandig, dan
weer met Oostenrijk,, Frankrijk of/de
Nederlanden vercenigd. Het was het. terrein van verbeten opstanden en bloedige wapenfeiten, en het bracht heldhaf.

mannen voort.

tige
Geen stad,.. geen dorp in Vlaanderen
of zij hebben hun rol gespeeld in de
.

alleen reeds tweehistorie des lands,
maal achtereen in het tijdsgeicricht,
tcaarin wij leven: eerst,in den. wereldoorlog, daarna in den oorlog .van thans.
—

gens binnenlandsche veeten. In de veertiende eeuw koos Yperen de partij van
Frankrijk tegen de Gentenaren, die zich
aan de zijde van de Engelschen hadden
geschaard. Bij de belegering in 1383 werd
de geheele streek van Yperen verwoest.
In 1566 hielden de beeldenstormers en
de troepen van Alva er huis ; de Geuzen
veroverden de stad in 1578, Parma in
1584. Gedurende de zeventiende eeuw
icerd zij vier malen door de Franschen
belegerd. Na twee eeuwen rust was zij,
gedurende den wereldoorlog 1914—1918,
het dramatische centrum van een der
bloedigste botsingen uit die sombere jaren. Vier slagen. werden er geleverd in
November 1914; in April 1915; van 31
Juli tot 6 November 1917 ; van 9 tot 29
April 1918. Nauwelijks was de oorlog ten
einde oj er werd met den wederopbouw
een begin gemaakt. Nog icas de belangstelling voor Yperen als toeristencentrum van; het voormalig oorlogsgebied
niet geheel verflauwd, toen het geschut
wederom begon te dreunen, nu enkele
maanden geleden
Ook Brugge heeft het in den loop der
historie herhaaldelijk zwaar te verduren
gehad. In 1302 nam het deel aan den
opstand tegen-de Franschen en kondigde het de zg. „Brugsche Metten" af. De
Guldensporenslag bij Kortrijk, ivelke tot
een eclatante overwinning der Vlamingen leidde, bracht ook Brugge de vrijheid. Eenige eeuwen later, in 1708, trokken de Franschen er binnen ; zij werden
er spoedig uit verdreven, doch in 1745
kivam de stad. opnieuw onder Fransche
heerschappij. Gedurende den wereldoorlog toefde er de Duitsche bezetting,
evenals thans.
En Gent ?...... De bloeiende Vlaamsche
staQ heeft door de eeuwen heen tal van
malen het krijgsrumoer binnen haar
muren gehad. Het begon reeds ten tijde
der _ Noormannen. In de twaalfde eeuw
bestreed zij den haar door den Fransehen Koning opgedrongen meester:
graaf.Willem van Normandië. Een groote eeuw later, icas het Jacob van Artev.elde, die de Gentenaren tot verzet tegen den Franschen invloed aanspoorde
en de legendarische held werd van
Vlaanderens zelfstandigheid. In 1452
voerde Gent oorlog tegen Philips den
Goeden, het was tijdelijk in Oostenrijksch bezit, en behoorde eerst onder
Lodcwijk XIV en daarna onder Lodcwijk
XV aan de Franschen. De Napoleontische overheersching golfde erover heen,
zonals over de. geheele Zuidelijke en
:

Y])crcri verDe namen.
schijnen telkenmale weer..in de oorlogsberichten,. nu al sedert tien .eeuwen op
zijn .minst.
Van alle Vlaamsche steden is Yperen
misschim ircl het rwaarst geteisterd in Noordelijke Nedeflanden.
den loop der tijden, niet steeds ten geKortriik heelt evenee\is .tallooze keevolge van de actie van oorlogvoerende ren gebloed in zijn zoo roemrijke gestalen echter, maar herhaaldelijk wcschiedenis. Onsterfelijk is zijn naam

omlaag

omtrent

geschoten.

nacht had geen
vijandelijke activiteit in de lucht boven
Engeland plaats. Een communiqué van
hét Ministerie van Luchtvaart meldt, dat
Donderdag in de duisternis een vijandelijk vliegtuig bommen liet vallen op een
eenige
stad in West Engeland waardoor
en
enkele
huizen beschadigd werden
slachtoffers te betreuren vallen. Gedurende de eerste uren van den avond
werden ook bommen elders geworpen,
doch er wordt geen schade gemeld, terwijl er ook geen slachtoffers zijn.

In den afgeloopen

DE KONING IN SCHOTLAND

n, 6 Maart (Reuter). In
tegenwoordigheid van een groot aantal
officieren en minderen van oorlogsschepen, decoreerde de Koning heden in de
cantine in een van Schotlands havens
de
met
zeelieden
drie
Noorsche
Distinguished Medal. Voorts decoreerde
hij 8 onden-pfficieren en minderen van
de Britsche vloot.
In gezelschap van vice-admiraal sir
Charles Ramsay begaf de
Koning zich aan boord van twee oorlogsschepen en van een van de nieuwe „corvetten", de kleine schepen, welke op
L o n d e

duikbooten jagen en mijnen vegen.
Belgische, Noorsche en Britsche mariniers juichten Zijne Majesteit toe.
- De Koning bracht ook een bezoek aan
het iuchtwapen dér vloot.
Vroeger' op dén dag brachten de Koning en Koningin te Edinburgh, een bezoek aan het eerste Volkvoedings-centrum in Schotland, waar 150 menschen
een lunch van soep, biefstuk, groenten
en een nagerecht voor den prijs van 50
cent genoten.
.In een der fabrieken te Edinbürgh
hadden de Koning en Koningin een lang
gesprek over vak-vereenigingen met een
drietal vertegenwoordigers van het personeel van die fabriek.

verhouden met den Guldensporenslag
van Juli 1302, waarin de legers van Philips IV,werden verslagen, en waarin over
het behoud der Vlaamsche cultuur werd
beslist. De slag ontleent zijn naam
aan het feit dat de
men weet het
Vlamingen na afloop van den slag de
sporen der gevangen genomen of gesneuvelde Fransche ridders als trofeeën
ophingen in de kerk van KorfHjk.
—

—

Nieuwpoort is evenmin achtergebleven
gold te strijden en te lijden voor Vlaanderen. Voor ons, Neder-

wanneer het

landers, heeft het een speciale beteekejiis
dateerend uit den Tachtigjarigen
Oorlog toen Prins Maurits er de Spanjaarden versloeg.

Naast Vlaanderen hebben echter ook
de overige Zuidelijke Nederlanden hun
offer aan hun nationale geschiedenis
gebracht. Verscheidene steden en punten in het Walenland, die in de communiqué's -van dezen oorlog zijn genoemd,
kwamen reeds in de communiqué's tijdens den wereldoorlog voor en in nog
heel wat meer communiqué's uit vroegere oorlogen. Dinant weerde zich reeds
in het begin der vijftiende eeuw en werd,
nadat het zich tegen Philips den Goeden
had gekeerd, door. diens zoon geplunderd en verbrand. In 1574 geraakte het
na een beleg door Koning Hendrik II in
Fransche handen en werd zwaar beproefd.

Luik, het bolwerk der Waalsche
en ■politieke actie, heeft de
Fransche overheerschitig haar stempel
gedrukt. Het heeft gevochten met xcisaelende , kansen en zijn vestingwallen
hebben .menig bombardement doorstaan,
maar
ook menigmaal zijn zij bezweken.
Op

cultuur

En zou een herinnering aan de vele
oorlogen, welke België op zijn gebied
heeft gevoerd, volledig wezen zonder
Waterloo te vermelden, waar de coalitie
van oorlogvoerende partijen wel heel
anders was samengesteld dan thans ?
Wij deden maar een greep uit het
overstelpend feitenmateriaal, waaruit
blijkt dat eerst de Zuidelijke Nederlanden en daarna het Koninkrijk België in
het verleden vele malen het toonecl van
■strijd en verwoesting zijn geiveest, doch
xcelker bevolking telkens weer de kracht
heeft,gevonden haar land te herbouwen
en tot nieuwen voorspoed te brengen.
(Nadruk verbóden).

&STXTIAXSÜH NIEUWSBLAD

Zaterdag 8 Maart

van

Voort-s wensch ik in het bijzonder
melding te maken van een gift uit Suriname van ƒ 38.000, voor den aankoop
van een Spitfire welke ingevolge een
beslissing van H. M. de Koningin aangeboden is aan de Britsche regeering
met het verzoek aan dit vliegtuig den
naam „S u r i n a m e" te geven.
Argentinië
Groot-Brittannië,
In
en
zijn
Venezuela
comifcé's met voortvarendheid en J>er
langrijk succes werkzaam. Het geeft
ƒ GO.OOO, door. bemiddeling van ons fo'*:ds
groote voldoening te zien, dat
aan jde Britsche regeerhvgongeveer uiteraard
tte
Nederlanders
in alle werelddeelen
ƒ 875.000 ter beschikking stelde voor den
blijk geven van offervaardigheid
imaankoop van vliegtuigen
mers van een 25-tal landen zijn bijdragen afkomstig.
NAUWERE SAMENWERKING
VAN OPVARENDEN VAN SCHEPEN

Prins Bërnhard over onze

offervaardigheid

Groot

enthousiasme

voor Prins Bernhardfonds

Giften uit alle deelen der

Wereld

:

Gisteravond heeft prins Bernhard
zijn reeds aangekondigde rede over
het naar hem genoemde fonds voor
Radio-Oranje gehouden. Dc prins
sprak als voigt
:

..Eenige

woorden wil ik tot u richten
over het fonds dat mijn 'naam draagt.
Na de overweldiging van ons land toonde
de .veerkracht van ons volk niet alleen
de wijze, [waarop de yreemde overheersching met steeds groeiend en vasthoudt'd verzet gedragem. wordt, maar tevens de uitgesproken behoefte van alle
Nederlanders over de geheele wereld om
alle krachten in 'te spannen voor. de bevrijding van ons vaderland.
In den thans woedenden strijd, waarir.
de hoogste geestelijke goederen der
menschheid op het spel staan, \wordt
zoo juist aangedoor alle
„Dit is onze zaak, dit is onze
voeld
strijd". Wij allen moeten strijden voor
het behoud van ;de zoo dierbare levensvoorwaarden : vr ij h e i d e o re c h t.

iHet heeft • mij zeer verheugd te vernemen, ; dat i dezer. dagen de samenwerking voor .de gemeenschappelijke zaak
nauwer is geworden. Thans is een centraal Indisch comité gevormd onder leiding van mr. Jonkman, voorzitter
van den Volksraad, en de heeren Scott
en G i e 1, hetwelk werkzaam zal zijn
voor de versterking van de, Nederlandsche strydmacht. Cura?ao droeg als eerste aan ons fonds bij en het is mij bekend, met welk enthousiasme en groote
bereidwilligheid maandelijks stortingen
verricht worden. Het Comité Nederland
h"i daar met groot succes werkzaam. Totaal is uit Cura?ao ontvangen ongeveer
ƒ "250.000 met Inbegrip van ƒ 40.000 van
het Dames Spitfirefonds. 1

Voorts wensch ik in het bijzonder
melding te maken van de belangrijke
bijdragen afkomstig van opvarenden
van schepen. Gelet op de zware omstandigheden, waaronder de zeelieden in deze dagen hun taak moeten vervullen,
komt hun een bijzonder woord van dank
toe.
Ten
slotte betuig ik nogmaals mijn
bijzonderen dank aan allen, die het nationaal belang bevorderen door stortingen en bijdragen aan ons fonds. Rijkelijk zal de in deze moeilijke tijden betoonde offervaardigheid voldoening geven wanneer .wij Nederlanders weder
vrijelijk den vaderlandschen bodem
kunnen betreden.

:

Vitale bedrijven in oorlogstijd
Regeering mag geen enkel risico nemen
oudsten directeur tot den jongsten Indoneisischen matroos toe, beteekent dit

„Blijf op je posten!”

„Op Uw post blijve n".
Deze order welke voor velen Uwer uit

Kuyp e r,

hoofdinrpecteur van Scheepvaart,, heeft
Vrijdagavond voor de Stichting Neder.'and ter Zee een radio-toespraak
gehouden over de vitale . bedrijven,
waaraan het volgende ontleend is
Toen ide radio-omroeper . hedenavond om 7 u. Java-tijd publiek
maakte... dat de. thans in Nederlandsch-Indië gevestigde scheepvaartmaatschappijen tot vitaal bedrijf waren verklaard, zult U onDe

heer

:

getwijfeld heben.opgehoord

Prins, Bernhard

Met groot enthousiasme en bewonderenswaardige offervaardigheid begonnen

de .Nederlanders in Nederlamdsch-Ir.dië,

en veie andere landen reeds in
den zomer van het vorige jaar aanzienlijke bedragen
voor de Nederlandsche
zaak bijeen (te brengen. Spoedig kwam
de wensch naar vore.T om bij te drager.aan de versterking van de Nederlandsche krijgsmacht;
immers dit
kent directe steun aan den bevrijdingsstrijd. Zoodoende waren er reeds gelden
bijeen voor de oprichting van een fonds,
zoodat vanzelf 'pe noodzakelijkheid van
de oprichting vam een fonds ontstond
als centraal orgaan voor alle Nederlanders over de geheele wereld, die rechtstreeks willen bijdragen tot de versterking van onze weermacht.
[

BOMMENWERPERS
In overleg met de militaire autoritei-

te: heb ik bepaald, dat het eerste con-

crete doel is de aanbieding van een tiental vliegtuigen aan de Koninklijke Nederlandsche Marine en wel bommenwerpcr.>, welke zullen bemand worden met
Nederlandsche militairen. Daarna . kunnen ook jagers eu, motortorpedobooter.
in aanmerking komen. Ik kan u de verzekering geven, dat de aanbieding van
deze vliegtuigen en ander krijgsmateriaal beteekent, dat inderdaad de Nederlandsche marine de beschikking over
zooveel meer vliegtuigen, en .materiaal
zal hebben. Het stemt uiteraard tot
groote voldoening, dat in de zeven
maanden., gedurende welke het fonds
werkzaam is, reeds het voor de eerste
vijf bommenwerpers ber.oodigde bedrag,
zijnde bijna een mi 11 io e n sulden, gestort is. Aan drie dezer vliegtuigen zij;.:, op Verzoek van de gulle gevers

„Vliegende Hollan*
d e r",
Wre-k e r" ei}
„I
„Oranje B o v e n" gegeven.

de

'r.amen

s 1a

KRACHTIGE STEUN

Laat ik maar dadelijk met de deur in
huis .vallen door. de vraag te herhalen
welke sedert eenlge uren door .verschillende Uwer zal zijn gesteld : „Wat is nu
eigenlijk een vitaal bedrijf ?" Ook kan
ik mij voorstellen dat er anderen zijn
geweest die zich hebben afgevraagd
„Is het niet zoo vanzelfsprekend dat de
zeevaart in oorlogstijd van een vitaal,
van een levensbelang is voor de groote
zaak, dat dit nu nog in een aparte bepaling, moest worden vastgelegd?"
Neen luisteraars, om de rol van de
scheepvaartbedrijven en van de menschen —jvan hoog. tot laag' die daarbij
werkzaam zijn aan te toonen, is de aangekondigde regeling niet getroffen.
.Wèl echter, om de. scheepvaart, wier
vitaal belang voor het Land volkomen
vaststaat, nu ook formeel in te schakelen
als orgaan .waarin burgerlijke oorlogsfuncties worden verricht.
Ik .noemde dus zoo juist bedrijven
waarin burgerlijke oorlogsfuncties worden verricht, bedrijven dus waarin door
niet-militairen werk wordt gedaan . dat
zoo nauw verband houdt met de oorlogvoering, dat zij ook officieel als
vitaal bedrijf dienen te worden-aangemerkt. Hier in. Indië zijn aldus de Post-,
Telegraaf- en Telefoondienst tot vitaal
om meer aan de
bedrijf verklaard, en
bijv. de Droogblijven
waterkant te
te
Priok en te
Maatschappijen
dok
Soerabaia, terwijl ook vele andere bedrijven reeds zijn.aangewezen.
Het zal .U allen duidelijk zijn, dat, om
dergelijke bedrijven meer systematisch
in het. groote oorlogsapparaat te kunnen inschakelen, de regeering de middelen voor zich heeft opgeë.'tscht om het
bedrijf, als . dit noodig mocht zijn, een
koers te doen sturen die het beste met
de landsbelangen overeenkomt
:

—

-

—

—

INTACT

staat,
Maar voor
vitale bedrijf zooveel mogelijk inalles

tact moet-.worden

dat

het

gehouden, dat de

;

eenheid dus bewaard, moet blijven,
dat voorkomen moet worden dat, het
apparaat in rendement kan achteriiiUoqpen, doordat ..bijvoorbeeld: bewerkzaam
paalde; ini.het .bedrijf
van.betrekking
zoupersonen,
zijnde
ontslag
veranderen,
willen
of
d«n
zouden».willen, nemen, op een moment-dat zulks ,schade, zou berokkenen aan.de vitale belangen, .welke
..doordat ,hedrijf ,worden gediend. :
V Vandaar,, dat ieder, die in een.vi• bedrijf
taal
wvkzaam is, geacht
t
te vervulv
rechtswege
gehouden
is*;
en.
van
den
zijn „werkzaamheden;.|n. zijn bedrijf
•

'

Met

groo'te

ik

waardeering

melding te maken van den- krachtiger*
cn voortdurenden steun &ar.i het fonds
var., de overzeesche deelen.-van het'.Koninkrijk, zoowel . van Oost- als
Wesit-Indië. In Nederla'-'rdsch-Indië i*
reeds (ongeveer zes honderd duizer.d gul*
den gestort voor de versterking . van t dc
Nederlandsche strijdmacht; Dochidit bedrag vertegenwoordigt slechts ee.:i; klein
deel van de gulle .offervaardigheid vijf
millioer. gulden is toch door bemiddeling
van ons fonds overgedragen aan■ 09
Critsche regeerï'ig voor aanschaffing
van veertig jagers en achttier. bommen-:
werpers, door H. M. de Koningin ■ aan
Z. M. den Koni'.vg van E.-geland aangeboden. Bovendien was in.lndiö, werkzaam
het
Nederlandsch-Indische i Spilfire
rord.?, hetwelk boven er. behalve het
bedrag van ƒ 190.000, waarin begrepen
is het reeds s cilot mdc bedrag van
'

:

Uw diensttijd onder de wapenen een bekende klank zal hebben, geeft de regeering thans dus ook aan de burgersoiaaten, aan diegenen die op het burgerfront meevechten, elk naar zijn vermogen in de positie die hij in de burgermaatschappij bij zijn vitaal bedrijf
bekleedt.
Die order is feitelijk niet noodig voor
al diegenen die hun plaats in de groote
begrijpen, en met
ooilogsorganteatie
voor
zeevarenden
die van
name niet
helaas
somtijds
medemaken,
en
dichtbij
wat
oorgevoeld
hebben
aan den lijve
meer
dan
de
walen
die
log beteekent
menschen realiseeren welke enorme eendrachtige samenwerking noodig is, om
ons aandeel in de overwinning, een herrezen Moederland, te bereiken.

,

,

;

viwt ,te. zetten.

IX>it is een. voorschrift,.althans de. kern

den officieelen tekst, dat U allen
meer direct raakt en waaromtrent U
zeker .wel wat,meer zult willen hooren.
van

Om mij tot de scheepvaartmaatschappijen te bepalen. daarvan is thans iegeworden
dereen burgerdlenstpUchtig
werkIndlë
maatschappij
in
dfó bij die
waar
op
schepen
haar
zaam is, of vaart
van
allen,
den
ter wereld ook.- Voor die

1941
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—

ïn de eerste plaats is bepaaia
dat de werkgevers aan hun werknemers in het vitale bedrijf een
loon moeten toekennen, dat redelijk
is, alle omstandigheden
de bestaande toestand van oorlogsgevaar
of oorlog daaronder begrepen
daarbij in aanmerking genomen.
—

—

Mochten de loonen en de arbeidsvoorwaarden in het vitale bedrijf niet

aan redelijke eischen voldoen, dan kan
de gouverneur-generaal zoodra daaraan
behoefte bestaat dienaangaande voorzieningen

treffen.
In de tweede plaats wil ik vermelden,
dat de bur'gèrdièristplichtigen die ziek
worden of worden gekwetst of verminkt
in de uitoefening van hun taak, recht
krijgen op onderstand in de gevallen
dat zij geen pensioen of onderstand

Sport en Spel

Zeilen

Bijzondere Wedstrijd

Voetbal

De Directie van de Firma Jacobson van den Berg & Co heeft
het origineele plan opgevat, om onder het personeel een zeilwedstrijd
te houden, welke geheel verzeild zal
worden op de voor de K.B.J.C. gebruikelijke wijze. Onder de Directie
en personeel • bevinden zich maar
liefst 4 stuurlieden en jachteigenaren en verder zal ook de bemanning
van de jachten geheel uit Jacobergmenschen bestaan.

De V.B.O.-Competitie
Er t staan deze week weer twee
„kas-wedstrijden" op het programma, want zoowel de wedstrijd HerU.M.S. als de ontmoeting
cules
Ólivco
Vios zullen de eind-rush
naar den kampioenstitel aanmerkelijk verrchcrpcn. Hoewel de drie
leidende clubs wel ietwat verschillen
in kracht, zal dit niet zoozeer de
De ploeg met de
doorslag geven.
Etalen zenuwen en de beste teamspirit maakt de beste kansen.
—

—

Zooals uit ondervolgend competitiekrachtens andere' wettelijke staatje blijkt, blijven bij eventueele overregelingen. Bij overlijden van een bur- winningen de verschillen miniem
gerdienstplichtige krijgen de nagelaten
11 7 2 2 16 25 22 1,45
Oliveo
betrekkingen onderstand.
Vios
1
2 13 32 22 1.*4
9 6
Voor zeevarenden is dit laatste van U.M.S.
3 14 36 16 1.40
,10 7
minder belang omdat op hen hier te B.V.C.
3 15 39 26 1.36
11 7
1
lande reeds van toepassing is de ScheHercules 11 5 2 4 12 26 19 1.09
8 10 35 48 0.71
pelingen-origavallen-regeling-1940, v.z.v. S.V.J.A. J 4 4
2
zij niet reeds vallen onder een over1
V.VJVI.
8 7 27 43 0.58
12 3
eenkomstige Nederlandsche regeling.
1 10
S.D.L.
3 20 44 0.25
12 1
krijgen,

:

—

Tenslotte wil ik in dit verband niet
Oliveo komt met een gewonnen wedonvermeld laten dat de werkgever ook strijd op 1,50, Vios eveneens op 1,50 en
geen ontslag aan het personeel zal U.M.S. op 1,45. Er kan dan nog van alles
mogen geven zonder daartoe van de gebeuren, want weliswaar verhuist OliOverheid verkregen machtiging.
veo met een verloren wedstrijd naar de
Om thans nog even terug te keeren vierde plaats en is dit bij tegenslag ook
tot de verplichtingen, wil. ik nog aan- met Vios het geval, maar een volgende
gewonnen wedstrijd veroorzaakt weer
stippen dat iedereen, die in de bedoelde vitale bedrijven werkzaam is den een flinke sprong omhoog. Relatief kan
plicht is opgelegd om geheim te houden U.M.S. zich het minst verooloven, maar
alles wat in verband met het ■ bedrijf het is danook te verwachten dat de
te zijner kennis komt, óók,als de ver- Chineezen zich vanmiddag in het Deca
vulling van zijn burgerdienstplicht is Park voor de volle honderd procent zulOp papier staat Oliveo er
geëindigd. Ik behoef U niet nader toe len geven.
met
enkele
zwakke
plekken in het elftal
geheimhouding,
te lichten hoe belangrijk
voor,
het
slechtst
maar
dat was met de
is,
scheepsbewegingen
vooral van de
Oliveanen
ook
het
van de combegin
in
zoo
daar toch speciaal de zeevarenden
het
petitie
geval.
Niettemin
wonnen zij
onvoorzichtig
juist aanvoelen dat één
wedstrijd
na
wedstrijd.
en
schip
alle
opvarenden,
woord
het
Nu in deze eindstrijd elk puntje van
de lading in gevaar kan brengen.
hooge waarde is voor het behalen van
Aan het einde van deze opsomming het kampioenschap, mag verwacht worgekomen, is het wel goed om nog even den dat geen enkele club zich door een
vast te stellen wat in de praktijk van groote puntenachterstand laat terneerdeze burgerdienstplicht door U gemerkt slaan. In vijf minuten kan een I—4zal worden. Ik neem aan, practisch achterstand omgezet worden in een draw.
niets. Het bedrijf aan boord gaat norDaarom, spelers, volgehouden tot h;t
maal door, de regeering zal geenerlei eind! j
{
,
1
1
verandering brengen in thans bestaande
Het wedstrijdprogramma zit als volgl
als redelijk aanvaarde loonen en ar- ln elkaar:
;
t
beidsvoorwaarden, het vereenigingsleven
Zaterdag 8 Maart
kan normaal voortgang vinden, kortom,
norle klasse.
i
in de praktijk zal een ieder die
Hercules
U.M.S. (Hercules).
maal de hem toegewezen taak vervult
!
Res. le kl. A.
zeer waarschijnlijk aan niets merken
(8.V.C.).
B.V.C.
maatschappij
bedrijf
2
V.V.M. 2
tot vitaal
dat zijn
Res. le kl. Ij.
;
j
is aangewezen.
U.M.S. 3 (Sparta).
Sparta 2
3e klasse B.
,
VOOR HET INDONESISCH PERSONEEL
\
B.V.V. 3
T.N.H. 2 (Sparta B.). .
Sparta 4 (Karang Anjar)
H.C.H. 2
Aan de kapiteins zou ik nog graag apart
4e klasse B.
T.N.H. 4 (Taman Sa
iets willen zeggen. In de eerste plaats
Vincentius 2
rie).
dit, dat zeer binnenkort ook een toeI
lichting in het Maleisch zal worden
9
Maart
Zondag
gegeven, welke tijdig tevoren geannonle klasse.
j
|
ceerd zal worden; het verdient aan(8.V.C.).
Oliveo
Vies
;
beveling om de Indonesische opvarenden
2e
klasse.
alsdan in de gelegenheid te stellen naar
H.C.H. 1
T.N.H. 1 (Karang Anjar)
die uitzending te luisteren v.z.v. de
.
kl.
B.
Res.
,1e
zal
mogelijk
1
dienst aan boord zulks
(Kebon Paia).,
S.D.L.
3
Vios
3
maken.
3e klasse A.
In de tweede plaats zou ik U er op
Sparta 3 (Sparta).
B.V.V.
2
attent wiilen maken dat walpersoneel
3
Sopo Batak 1 (Hercules)
Hercules
van de maatschappij dat zich in het
3e
klasse
B.
buitenland bevindt, volgens den huidiU.M.S. 4
BA.T.A. 2 ,(U.M.S.).
gen tekst van de verordening, niet onder
4e klasse A.
de burgerdienstplicht valt.
T.N.H. 3
Vincentius 1 (Taman Sarie).
Daar da leiding van het bedrijf formeel gevoerd wordt op aanwijzingen van
den commandant der Zeemacht, hetHET FRANSCHE CONSULAATgeen meer in het bijzonder voor U van
GENERAAL
belang is in verband met de
direct
scheepsbewegingen, zullen dus orders omtijd geleden werd beReeds
trent de bewegingen van Uw schip welke kendgemaakt, dat de Frar.sche consulgegeven zouden worden door agenten of generaal te ,Batavia, de heer R. D e 1 a
directeuren in het buitenland, niet opge- ge, zijn functie zou neerleggen en met
volgd mogen worden.
pensioen' zou gaan.
—

—

—

—

—

GEEN RISICO'S

—

Maar de regeering mag geen risicoV,

nemen, noch tegenover de gemeenschap

in haar geheel, noch tegenover de werkers in een vitaal bedrijf zelf. Want het
werk moet doorgaan en iedere uitvaller
voor de
overblijvenden
zou de taak
slechts zwaarder maken. Vandaar de
order „Blijf op je posten", welke order
in Juni van het vorige jaar'reeds door
H. M. de Koningin werd gegeven aan
alle zeevarenden op de Nederlandsche
:

schepen.

Voor het grootste deel Uwer zal die opdracht practiisch van geringe beteekenis
zijn, omdat U er niet over heeft gedacht
om Uw werkkring op te geven, omdat
doorgaan met de werkzaamheden en de
moeilijkheden U vanzelfsprekend voorkwam. Maar naast diegenen die wel eens
en over hen
wat anders zouden willen
wensch ik thans niet te spreken
staan
er ook verschillende ouderen onder U,
die hun bestek al op een ontslag na
volbrachten diensttijd hadden afgezet.
Ook voor hen geldt thans dat ongeacht de dienaangaande in de arbeidsovereenkomsten opgenomen voorwaarden zal moeten worden doorgediend tot
het moment waarop de gouverneurgeneraal hun toestemming zou verleenen
hun betrekking neer te leggen.
Uit hetgeen ik zoo juist gezegd heb
zal het U duidelijk zijn dat er steeds
de mogelijkheid open blijft om in gevallen waarin dit niet in strijd komt met
de belangen van het Land, aa'n de burgerdienstplichtigen ontslag te verleenen.
lemand die dus bijv. wordt afgekeurd
voor een bepaalde betrekking en aan
wien in het bedrijf zelf ook geen anderen
werkkring zal kunnen worden toegewezen, zal zeker niet ontslag worden geweigerd.
Zijn dit dus maatregelen, die wat de
personeelsbezetting betreft, beoogen te
behouden wat momenteel bij het bedrijf
werkzaam
is, zoo zal bij het verder
voortschrijden van de toepassing van de
ook de
burgerdienstplicht-verordening
tnogelijjkheid geopend kunnen worden
om oud-zeevarenden, die nog volkomen
geschikt zijn om op een of andere wijze in het scheepvaartbedrijf werkzaam
te zijn, individueel pis burgerdienstpllchtige aan te wijzen. Door een dergelijken, maatregel ?al dan bereikt, kunnen worden dat het.werk van diegenen
óie thans in dienst zijn, eenigermate zal
—

—

—

(

—

—

—

—

—

,

—

-

Hoewel omtrent dit punt nog nadere
instructies zullen volgen, wil ik hier
slechts volstaan met de mededeeling dat
in het buitenland slechts door de beirokken consuls gegeven orders omtrent
de bewegingen van het schip, beschouwd
kunnen worden als afkomstig te zijn
van den Commandant der Zeemacht.

Nederlandsch-Indië

zijn. opvolger werd benoemd de
Roger Garreau, ambas-

saderaad le klasse.

Op zijn reis naar Indië ontving de
heer Garreau echter instructies om te
Bangkok te blijver.» als zaakgelastigde,
aangezien de Frar.sche gezant te Bangkok, Thailand reeds had verlaten en de
gespannen betrekkingen tussche.ru ;rhailand en Indo-China de aanwezigheid
van eer., vertegenwoordiger der Fransche
te Bangkok noodzakelijk
regeerir.g
maakte.
Aangezien de heer Garreau tot nader
order als zaakgelastigde van Frankrijk
te Bangkok gehandhaafd blijft heeft de
Fransche regeering den ambassade-secretaris
011 ivi e r Oassouia
belast met de leiding ,van het consulaat»

De sigaren voor Churchill
A. N. P. seint uit Londen

:

Gelijk bekend, boden onlangs de leiders
van verschillende politieke fracties uit
den Volksraad 500 sigaren aan Churchill
aan. Deze bedankte door middel van
een brief, 15 Februari jl. aan den Nederlandschen gezant jhr. mr. van Verduijnen geschreven, waarin stond :

„I was so plessed by the large box of
cigars from Java which Your Excellency
sent me Thursday. Will be good enough
to teil those who so kindly gave them
that I am delighted, not only by the
excellence of the cigars themselves, but
by the spirit ln which they were
also
kunnen worden verlicht.
given. I have as you know the greatest
BESCHERMING VAN HET PERSONEEL admiration for the courage and defiance
shown by the Dutch people in the trials
they have had to face. It proved, that
the tradition of William the Silent still
Tegenover de beperking van de
lives. What ever the future may hold,
vrijheid van de personen, die in Pen
I know that their fellow countrymen in
vitaal bedrijf werkzaam zijn, heeft
the East Indies will be no less worthy
de Overheid ook maatregelen getrofof their heritage".
fen ter bescherming van de belangen

van dat personeel.

Tot

heer

CHURCIIILL

generaal

te Batavia.

De heer Gassouin, die een diplomatieke loopbaan volgde, heeft de volgende
posten bekleed
attaché bij de ambassade te Tokio, redacteur bij de onderdirectie der handelsbetrekkingen van
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, ambassade-secretaris te Ankara,
attaché bij de onder-directie van „Afrique
Levant" van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, chef van het diplomatieke kabinet van den Franschen Hoogen Commissaris in Syrië en ten slotte
attaché bij het Ministerie van Buiten:

landsche Zaken.

De heer Gassouin werd onlangs benoemd tot consul van Frankrijk J,e Yokohama, doch alvorens zich naaf- zijn
oieuwe standplaats te begeven zal hij de
leiding van het consulaat-generaal van
Frankrijk te Batavia waarnemen..
De heer Gassouin zal op of omstreeks
10 Mei a.s. te Batavia , arrlveeren. De
heer Dclage zal tot de aankomst van den

heer Garreau in functie blijven,

Er is voor dezen wedstrijd een prachtige beker beschikbaar en de kamp om
dezen beker belooft zeer interessant te

worden.
■De jachten waarin gezeild zal worden
loopen in vorm en tuigage wel sterk uiteen, doch dit euvel wordt ondervangen
door toepassing van handicap.

De 75 kwadraat meter Cornelia zal
gestuurd worden door den Hr. Ricardo
met, naar wij vernamen, de hulp van 12
man bemanning ! De Kemphaan van de
6 meter klasse wordt gestuurd door den
Hr. de Waard, het starjacht Oranje door
Gelink en ten slotte de 8.M.-er Rotterdam II door van lerschot. De Oranje
en de Rotterdam II zullen Zondag om
11.30 v.m. starten en de Cornelia en
Kemphaan om 12 uur.
De baan welke, gezeild wordt is als
volgt:
Starten van W. naar 0., Zeemanboei
Bb, Beatrixboei sb, Emmaboei bb, Wilhelminaboei Bb, Westboei Bb, Julianabaak Bb, Beatrixboei Bb, Wilhelminaboei
Bb, Westboei Bb, Finish van West naar
Oost.
1: J
Het idee van de Directie moge zeer.
zeker navolging vinden want niet minder dan 23 personen zullen as. Zondag
van de frissche zeelucht kunnen genieten.

Hockey
COMPETITIE

DE

Hedenmiddag spelen voor de

sche Competitie de volgende

Bataviaelftallen

tegen elkaar
(Box-terrein)
Studenten
Box
1
2
B.
C.
S.
C.
B. V.
De eveneens voor hedenmiddag oorspronkelijk vastgestelde ontmoeting tusschen B. S. C. 3 en V i o s kan geen
voortgang vinden daar Vi o s verhinderd is met een volledig elftal te verschijnen.
Voor Zondagmiddag staat op het proB. S. C. 1. Het
gramma B.S.C. 2
het
waarZondagmiddag
meest zal
schijnlijk spannen op het Sportclübterrein bij de ontmoeting B.V.C. 1 tegen
B.G.C. 2.
Wij twijfelen er nochtans
niet aan dat geel-zwart met de zege zal
gaan strijken. Daarvoor is B.V.C. 1 te
geroutineerd. B.S.C. 2 heeft echter enkele fraaie successen in de laatste tijd
behaald, op haar naam staan. B.V.C. 1
zal daarom goed doen van den beginne
af aan terdege aan te pakken.
Ook de wedstrijd B.V.C. 2 tegen B.S.C.
op
1
het 8.V.C.-veld kan spannend worden, indien het reserve-team der geelzwarten er wat beter in is gekomen. Zij
hebben daarbij het terrein-voordeel hetgeen, gezien het nog altijd groote verschil in veld-accomodatie tusschen B.S.
C. en 8.V.C., de Oranjehemden terdege
parten zal spelen. De Sportclub zal intusschen wel beide puntjes mede naar huis
nemen.
i
Een zwakke ontmoeting zal het ongetwijfeld wel worden tusschen Box en
Studenten. Wij wagen ons niet
aan een voorspelling. Beide teams zijn
zoo wisselvallig dat elke uitslag, hoewel
met lage doelcijfers waarschijnlijk, tot
de mogelijkheden behoort.
:

,

—

—

:

—

HOCKEY-BOND „MIDDEN JAVA”
Naar wij uit het eerste, ons heden
toegezonden, officieele orgaan van de
Hockey-bond „Midden Java" vernemen,
is te Djokja op Vrijdag 6 Februari 1941
deze bond opgericht met het doel het
onder hare leiding propageeren en het
doen beoefenen van de hockey-sport in
de plaatsen van Midden Java, het organiseeren van een competitie en Hocky
etc. De Semarangsche Hocky
dagen
club zal met twee elftallen deelnemen evenals de Djokjasche Hockeyclub. Ook Magclang en Salatiga worden
genoemd als eventueele gegadigden.
Wij feliciteeren van ganscher harte
met de
het vooruitstrevende Djokja
oprichting van deze eerste Nederl.Indische Hockey-bond. Moge een lang
en voldoening gevend leven voor deze
organisatie weggelegd zijn.

Biljarten
NAAR

HET

POOL-KAMPIOENSCHAP

Nadat een week of twee geleden de
Bandoengers in onderlinge wedstrijden
hebben uitgevochten, wie de berstad
zullen vertegenwoordigen (het zijn de
heeren Herman?, Brauer, Alting Siberg
en van Wijngaarden), zijn deze week
ook te Batavia de voorwedstrijden gehouden, waarin beslist zou worden, wie
de beste vier van Batavia zijn. Deze
wedstrijden hebben het volgende resultaat opgeleverd:
Colijn
150, Kesseler 140, Lilian 120, Mr. de Korte 115,
Wolff van Wültfin™ 104. Van dor Put
90 en v. d. Water 95. De vier eerstgenoemde heeren zullen dus a.s. Zaterdag
cn Zondag In de sociëteit „Concordla"

[de BataviaschQ kleuren verdedigen,

•
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Zaterdag

van
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Hemdel en Nijverheid

18.00 Ha17.02 MonOTaraimilta-orïccst
18.44 Verwaiian-muzick
18.40 Adzan
volg Hawaiian-muziek
19.00 Causerie
19.20 Chinee..Chineesche Moederdag"
20.05
sehe liedjes
19.30 Persberichten
Gramofoonmuziek
20.20 Gamboes Orkest
,S Albar"
22.00 Krontjongmuziek door
24.00 Sluiting.
Melodie" (Voro-relay)

I

—

:

—

gjjj OM RUIMTE

S

1

in verschillende smaken,

—

per

kleine

pir

groote

—

—

Geen Peperverschepingen

IJ

KOU M

—

—

—

10
20

cup

cup

cent
cent

—

MELKERIJ MODERNA

ZONDAG

plaatshebben.

■

De heer J. M. Palm, plaatsvervangend agent te Bandoeng Is benoemd
tot agent te Padang in de plaats
van den heer H. D. C a n n e,
die als afdeelingschef ter beschikking
naar het hoofdkantoor te Batavia is
overgeplaatst

5574

(Wereldomroep 19.45—20.45 op 15.48 M.J
7.00
6.01 Luchtige gramofoonmuziek
concert
Nieuwsberichten
7.10 Licht
7.30 Scandinavische
8.00
composities
9.15
Koognns
in Kathedraal Batavia
10.00 Serieus concert
Populair concert
11.00 Nieuwsberichten (herhaling)
11.05
11.30 Populair concert door Melo-,
Varia
12.00 Eventueele mededeedisten-Sextet
lingen van het D.V.O. ol Zang (tenor en
sopraan)
12.20 Concert door OmroepOrkest
12.00 Pittige klanken
13.15
13.18 Volksliederen
tot hart"
~Van hartNieuwsberichten
13.30 Populair
13.20
concert door Julius lauster en zijn Orkest
14.00 Victor Silvester en
(hotel-relay)
zijn Orkest
14.20 Nieuwsberichten (herhaling)
14.30 Sluiting.
voor kinderen
16.4ti Bijbelvertelling
17.03 Geva17.01 Programma-overzicht
rieerd concert
17.30 Eventueele mededeelingen van het D.V.O. of Concert door Om18.15 Radio-Oranje (heruitroep-Orkrest
zending)
18.30 Zweedsche varia
19.00
Causerie over Henk Marsman
19.15 Gevarieerd programma door de Piepers (zang)
19.45 Alen mondharmonika-ensemble
19.55 Een Christelijk
fredo en zijn Orkest
woord voor ernstige tijden
20.00 Nieuws20.30
berichten
20.10 Diverse trio's
Kerkdienst in Prot. kerk, Bandoeng (Nitro)
21.30 Concert voor viool met orkest
22.00 Nieuwsberichten
22.05 Zigeunermu23.00
ziek
22.30 Gevarieerde klanken
Sluiting.
—

—

—

—

—

De heer J..L. van Verre, thans
chef van de afdeeling Productcnzaken te
Batavia, is benoemd tot plaatsveragent te Bandoeng. In zijn
vangend
plaats zal als chef van de Productenafdeeling te Batavia optreden de heer
A. W. V e r m e u 1 e n, thans afdeelingschef ter beschikking op het hoofdkantoor.
Tijdens de afwezigheid van den heer
H. Teunissen, agent te Solo,
werd het beheer van dit agentschap opgedragen aan den heer G. Her wig.

VAART OP NOORD-AMERIKA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

uitgesteld.

n

—

—

—

—

—
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—

—

1
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—

—

»

—

—

—

—
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Sedan
„1500''

1938
1938
1937
1937
1937

Sedan
Sedan
Touring

1936

Sedan

1934

OCCASION. Een zoo goed als

nieuwe Erres K.Y. 224 (grootste
model) voor ƒ 195.—. Eventueel
ook met bijbehoorende electrische
pick-up en kast. Te bezichtigen
na 6 uur n.m. Oude TamarindeM 1570
laan 137, Batavla-C.

enz. enz.

THE LATEST ISSUE OF LIFE
(Jan. 20 '41) contents: Defence
Brings New Problems, Newsfront
of the world, British Fliers Celebrate Christmas Aloft, etc. etc.
price ƒ 0.60. N.V. Viribus Unitis,
M 1573
Noordwijk 10, Batavia-C.
LOMBOKWEG, Heerenhuis annex separaat verhuurd paviljoenhuis, op eigendomsgrond te koop.
Huuropbrengst ƒ 80.— en ƒ 50.
Vraagprijs ƒ 16.500.—. Informaties
verstrekt het Makelaarskantoor F.
W. van Genderen, Laan Holle 1.
M 1571
tel. 2181, 4515, 2182 Wl.
—.

5594

.

GROOTE ZITKAMER gevraagd,
omgeving Djocjaweg. Brieven onder No. M 1553 Bat. Nieuwsblad.

(Venduhouders)

—

—

Koningsplein Zuid 17
telefoon Welt. 395

—

—

—

—

'S

*

"*>

NIEUW

—

in

—

—

een

keurcollectie

MEUBILAIR

—

—

ONGEMEUBILEERDE KAMERS
te huur met water en licht. Te
M 1559
bevragen Rijswijk 19.

i

handsch doch ook

niet alleen 2e

—

ZATERDAG

1939

WEET U DAT

—

—

Radio-programma's

PK

KONINGSPLEIN WEST 6
BAT AVI A-C.
Telf. WI. 1291 (2 lijnen)

B. K. V.
Batavia I 157.89 BL en Batavia II 61.66 AL
6.55 Marschmuziek
7.00 Nieuwsberichten (Nirom-relay)
7.10 Luchtige klanken
8.00 Orgel7.30 Serieus programma
9.30
concert
8.40 Mis door Groot Koor
Symphonie
Vioolconcert m.b.v. Parijsch
Orkest
9.55 Opera-aria's
10.35 Albert
Sandler Trio
11.00 Nieuwsberichten
(herhaling)
11.05 Accordeon klanken
11.30
11.15 Fransche liedjes (sopraan)
12.00 EvenFransche musette klanken
tueele mededeelingen van het D.V.O. of Hawaiian-klanken
12.30 Victor Silvester en
13.00 Hollandsche
liedjes
zijn
Orkest
13.20 Nieuwsberichten (Nirom-selay)
14.20 Nieuws13.30 Gevarieerde klanken
14.30 Sluiting.
berichten (herhaling)
17.30 Even17.04 Gramofoonmuziek
van het D.V.O. of
tueele mededeelingen
18.00 Viool
Vervolg gramofoonmuziek
19.05 Se18.32 Pianomuziek
concert
20.00 Nieuwsberichrieuze orkestklanken
20.30—
20.15 Vocaal
ten (Nirom-relay)
20.30 Zi20.50 Op 61 M.: Sportpraatje
21.00 Piano-voordrachten
geunermuziek
21.15 Concert door Omroep-ensemble
22.00 Nieuwsberichten
(societeit-relay)
22.35
22.05 Dansmuziek
(Nirom-relay)
23.00 Sluiting.
Louis Levy en zijn Orkest
P. M. Y. (BANDOENG)
58.31 M., 90.36 M.
(Nirom-relay)
Nieuwsberichten
7.00
8.00 Lichte mu7.10 Gramofoonmuziek
ziek
8.30 Concert
9.30—11.00 Op 58
Prot. kerk,
Godsdienstoefening in
M.:
9.30 Gevarieerd proBandoeng (Nicro)
11.00 Nieuwsberichten (herhagramma
11.40
11.10 Hollandsche liedjes
ling)
12.00 Eventueele mededeeSalonmuziek
lingen
van het D.V.O. of Pait musical
13.20 Nieuws13.00 Gevarieerd concert
13.30
en
weerberichten (Nirom-relay)
14.20 NieuwsVervolg gevarieerd concert
14.30 Sluien weerberichten (herhaling)
—

1939
1939

Sedan

NAGEL

JMnijiiitiJuirwinfS

—

—

5 PK

voorraad heefc.

—

5590

—

%

—

NIROM
Batavia I 121 M.

i

\

EEN VACANTIE in „Vesta" is
heusch niet duur en werkt op uw
gestel als een verjongingskuur
Berghotel „Vesta" Pengalengan.
M 1550

—

—

19.45—20.45 op 15.48 M.)

6.15
6.01 Luchtige gramofoonmuziek
6.30 Nieuwsberichten
Gymnastiekles
G.35 Vervolg
luchtige gramofoonmuziek
1.30 Nieuwsberichten
701 Licht concert
7.35 Vervolg licht concert
(herhaling)
11.30
11.01 Selecties
8.00 Sluiting
Viool-soli
12.00 Eventueele mededeelingen
van
het D.V.O. of Populair concert door
12.30 Vocale klanken
Matinée-Ensemble
12.50 Concert door Robert Pikler en zijn
13.20 Nieuws- en
Orkest (socleteit-relay)
13.30 Gevarieerd allerlei
weerberichten
14.20 Nieuws- en weerberichten (herhaling)
14.30 Sluiting.
17.03 Ge17.01 Programma-overzicht
17.30 Eventueele medevarieerd concert
deelingen van het D.V.O. of Vervolg gevarieerd concert
18.00 Serieus concert
19.00 Nieuws18.45 Engelsche liedjes
en weerberichten
19.20 ~Van den hak op
den tak"
19.45 Natuurkundige causerie
20.20 Ham20.00 Piano-syncopations
20.45
mond-orgel soli (restaurant-relay)
21.15 De Troubadours
„De Bonte Hondt"
22.05 Royal Ha22.00 Nieuwsberichten
23.00
waiian
Minstrels
22.35 Varia
24.00 Sluiting.
Dansmuziek (orkesten)
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

JONGE DAME, bekend met tijpen, biedt zich aan voor lichte
administratie. Brieven onder No.
M 1554 Bat. Nieuwsblad.

—

—

(Wereldomroep

?

Some things you didn't know about
the Third Term Vote by Samuel
Lubbell, and other interestingly
Articles, Short Storles, Serials and
other Features, contents the latest
Evening
issue of The Saturday
Post (Jan. 25) price ƒ 0,40. N.V.
10.
Viribus Unitis Noordwijk
M 1574
Batavia-Centrum.

Automobiel Technicum

—

—

WHO ELECTED ROOSEVELT

OOK ZONDAGS
tot 12 u. v.tn. geopend

—

—

Volgens aanwijzingen van den directeur van Economische Zaken is van de
in April beschikbare scheepsruimte voor
<ie Oostkust van Noord-Amerika 60%
gereserveerd voor den uitvoer van
rubber, latex en tin. Tevens is voorrang verleend aan den uitvoer van
bauxiet en erts.
Het geheele vervoer van Java-tabak,
kinabast, klapperolie, kapokpittenolie,
peper en paraffine is tot een volgende
maand opgeschorst, terwijl van alle
overige artikelen, waarvan kwantitatief
de belangrijkste zijn palmolie, tapiocameel en vezels, de afvoer in genoemde
maand voor een aanmerkelijk gedeelte
tot volgende maanden moest worden

"10" PREFECT
SEDAN 1939

OPEL
PEUGEOT ..."
CHEVROLET
FORD

—

—

M

v.m. en 5 tot 8 n.m.

:

CHEVROLET Sedan

—

—

De R. P. D. meldt:

OCCASION

MERCURY
FORD V 8 -S
FORD \B-60
LINCOLN
FIAT

—

—

IFORD
H

—

—

erkend helderziende van „Harmo10
nia" Den Haag, is weder vanafder
Hotel
dezer te consulteeren in
12
Nederlanden. Spreekuren 9 tot1572

1939

NASH SEDAN

HORNUNG-GERDESSEN,

MEVR. M.

:

Telefoon WL 4500 (2 Lijnen)

NIROM
Batavia 1121 AI.

Javasche Bank

FORD 1941

-

i
RIEDEN WIJ ZEER
H CONCURRF.EREND AAN

—

Ten gevolge van de voorrangsregeling
lullen in April geen peperverschepingen

TE MAKEN'

—

—

—

B. R. V.
Batavia I 157.89 M. en Batavia II 61.66 M.
6.30 Nieuwsberichten (Ni6.04 Allerlei
7.30
6.35 Luchtige klanken
rom-relay)
Nieuwsberichten (herhaling)
7.35 Geva9.00 Orkestmuziek
9.30
rieerde klanken
klanken
Vocaal
10.00 Instrumentale
11.10 Albert Sandler
10.30 Opera-aria
12.00 EvenTrio
11.40 Zang (tenor)
tueele mededeelingen van het D.V.O. of
13.00
12.32 Piano-muziek
Cello-soli
Gevarieerd concert door Omroep-ensemble
13.20 Nieuwsberichten (Nirom-relay)
14.00
13.30 Vervolg gevarieerd concert
14.20 NieuwsberichGevarieerde klanken
14.30 Vervolg gevarieerd
ten (herhaling)
15.00 Sluiting.
programma
17.30 Even17.04' Gevarieerde klanken
van het D.V.O. of
tueele mededeelingen
18.30—20.30
Vervolg gevarieerde klanken
Op 61 M.: Verzoekjes ; 19.00 Nieuwsberichten (Nirom-relay) ; 19.20 Vervolg verzoekjes
18.30 Philharmonisch Symphonie Orkest
19.35 Viool-concert m.b.v. Londensch
20.00 Vocaal
20.30
Symphonie Orkest
22.00 Nieuwsberichten
Vervolg verzoekjes
22.05 Vervolg verzoekjes
(Nirom-relay)
24.00 Sluiting.
P. M. V. (BANDOENG)
58.31 M., 90.36 M.
6.30 Nieuwsbe6.00 Gramofoonmuziek
6.35 Vervolg grarichten (Nirom-relay)
Nieuwsberichten
7.30
molooiunuziek
(l-.erhaling)
7.35 Vervolg gramofoonmu9.00
«.«O
Gevarieerde muziek
ziek
11.00
10.00 Concert
Stemmingsmuziek
12.00
Lichte muziek
11.30 Dansmuziek
Eventueele mededeelingen van het D.V.O.
12.30 Trio Poliakine
cf Vroolijke liedjes
13.00 Gevarieerd concert
(hotel-relay)
13-0 Nieuws- en weerberichten (Nirom13.30 Vervolg gevarieerd concert
jelay)
14.20 Nieuws- en weerberichten (herha14.30 Sluiting.
ling)
17.00 GevalG.no Gramofoonmuziek
17.30 Eventueele merieerd programma
dedeelingen van het D.V.O. of Vervolg ge18.00 New Mayfnir
varieerd programma
18.20 Gramofoonmuziek
Kamer
Orkest
19.00—19.40 Op
18.J0 Vocale ensembles
Nieuwsberichten (Nirom-relay)
08 M.
(Ikros)
19.20 ..Zondagsgedachten"
19.20 Lichte muziek
1*5.00 Genremuziek
19 50 Selec19.40 „Voer de Jarigen"
20.00 Amusements-verzoekjes
tion
24.00 Dansmuziek
1.00 Sluiting.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Te koop gevracsgd
ERFPACHTS- EN EIGENDOMSPERCEELEN

—

in middelmatige prijzen

—

1 H. D. MOTORFIETS 750 C.C.
niet ouder dan 1935, met vaste
prijsopgave te koop gevraagd.
Brieven onder No. M 1551 Bataviaasch Nieuwsblad.

in gewilde buurten.

—

—

N.V. ADMINISTRATIEKANTOOR KLAASEN

—

—

Afd. Verkoop

—

_

—

Tjikini 3

&

Co.

Tlf. Wl. 4444

—

—

|

BATAVIAASCH NIEUWSBOD

hang-legspiegelkast
2 persoonssiaalbuis 'oca
compleet, ƒ 65.
veermatras,
met
Oude Tamaaangeboden.
te koop
M 1560
Batavia-C.
78,
rindelaan
1
ƒ 35.

,

—

BUNGALOW

gezocht

voorkeur Poentjak of Pengalengan.
Brieven onder No. M 1564 Bataviaasch Nieuwsblad.

WINKELJUFFROUW VAN CHINEESCHEN LANDAARD gevraagd.

Zich persoonlijk aan te melden
dagelijks tusschen 10 en 12 u. v.m.
Toko „Oen", Noordwijk

Centrum.

MODEVAKSCHOOL V/D. ZEE.

telefoon Wit. 6237,
Batavia-Centrum. Grondig onaerricht maatknippen, succes binnen
enkele maanden. Opleiding voor
eigen gebruik of leerares. Billijke
M 1549
tarieven.
Senen

18,

ANTIEKE TAFEL, zonnehout
ƒ 15.—, 1 boekenkast ƒ 20.—, 2
groote legkasten met Yale slot,
elk / is,—, 1 leg- en 1 hangkast,
1

zelfde model, elk ƒ 7.50, 1 groote
hanglegkast met spiegel ƒ 15.— te
koop aangeboden. Te bevragen
Dambrinkweg 23, Batavia-C, .teleM 1543
foon Wit. 726.

TE HUUR gevraagd, 1 Mei, door
heer, in bezit van volledigen eigen
pavilinboedel, ongemeubileerd
slaapeen
joen of groote zitkamer,
kamer en eenige bergruimte in b.v.
ouderwetsch Indisch huis. Huurprijs maximum ƒ 45.— per maand,
licht en water inbegrepen. Brieven No. M 1555 Bat. Nieuwsblad.

OVERHEMDEN-KLINIEK. Indien de boord van Uw overhemden
gescheurd is, laat een nieuwe
boord plaatsen, en wel een wonderboord, die na de wasch stijf
Heeren-Mode
blijft. Populalr's
Pasar Batoe 93, Batavia-C.
M 1547
PAVILJOEN Matramanplantsoen,
gemeubileerd of ongemeubileerd,
te huur. Te bevragen Matramanweg 66, Meester-C.
M 1565
MOTOR „VELOCETTE" in zeer

voor
goede conditie, te koop
ƒ 400.—. Te bezichtigen Bid ara

Tjina 70, Mr.-Cornells, 7—9 uur
v.m. en 5—6 uur n.m.
M 1561

KLEIN HUIS OF GEHEEL VRIJSTAAND PAVILJOEN, te. huur gevraagd, minstens 2 slaapkamers,
maximum ƒ 50.— per maand. Brieven onder No. M 1557 Bat. Nieuws-

blad.

5535

—

INÉÉNLOOPENDE KAMERS
en galerij met eigen complete bijgebouwen te huur. Te bevragen

2

—

—

—

17.00 Gevatlll6.3o Gramofoonmuziek
17.30 Eventueele
rieerd programma

Te Koop

—

me-

—

f 12.500.1 9.000.-

Madoeraweg 42 (R. v. Erfp.)
)
Serangweg
idem
14 (

van het D.V.O. of Verzoekjes
19.00 Voetbal-praatje
voor kinderen
19.20 Klassieke
19 05 .Voor de Jarigen"
19.50 Hawaiian-programma
muziek
20.00—20.10 Op 58 M.: Nieuws- en weerbe20.00 Genremuziek
richten (Nirom-relay)
20.30 Causerie
20.10 Lichte muziek
22.30 Vroo22.00 Cabaret
21.00 Concert
23.00 Sluiting.
lijk programma
dedeelingen

—

—

Rijswijk 19, telefoon 1808 Welt.
M 1558

Inl. N.V. Administratiekantoor Klaasen

—

—

—

Tjikini 3

—

—

-

&

Co.

ROOMKLEURIGE
±

Telef. Wl. 4444

—

5556

P. P. B. K.
Bandoeng II 192, Batavia II

197,

Priok II 415 M.
6.30 Persbe6.02 Soendasche liedjes
7.00 Ha6.45 Balische liedjes
richten
7.30 Krontjongliedjcs
waiian-muziek
8.15 Egyptische
Arabische liedjes
8.00
8.30 Chineesche kinderzang
liederen
9.15 Bataksche Uedjes —9.30 Persberichten
9.45 Ambonsche liedjes
(herhaling)
12.30
10.00 Javaansche gamelan klanken
13.15
Rampai
Boenga
orkest
Krontjong
13.30 Vervolg Krontjong
Persberichten
14.15 Persberichten (herhaling)
ork est
14.30 Sluiting.
17.45 Minangkabau17.02 Kinderuurtje
18.44 Vervolg
18.40 Adzan
eoncert
19.00 BoekbespreMinangkabau-concert
19.30 Persberichten
king (Balai Poestaka)
20.05 Ne19.45 Brievenbeantwoording
20.50 Chineesche
derlandsche taai-cursus
21.00 Soendasche gamelan muziek
liedjes
24.00 Sluiting.
—

—

—

—

—

—

—

|

—

—

—

—

|

ëiiiip s steup
hebben 2 goede beleggingsobjecten

—

—

—

—

|

aan

den

—

—

—

—

|

—

—

—

—

|

1
1

Sndramajoeweg I
te koop
I
Canon f 168.75 per jaar.

•

—

f «t «-jnnrn

—

„

j

*

(f.zrfs1<1 gx-

ANGORAKA-

2 maanden, met
TERTJES, oud
stamboom, te koop a ƒ 15.— per
stuk. Te bezichtigen Djocjaweg 29,

—

—

WITTE EN

MOOIE, STERKE,

—

|

M 1544

Batavia-C.

HUIZE „PETJENONGAN" Levert eten buitenshuis vanaf ƒ 20.—.
Gemeubileerde kamers met vol
pension. Billijke prijzen. Petjenongan 82, Batavia-C., telefoon Wit.
M 1563
6085.
VAN WIJHE'S LEESINRICHTING.

Direct

beschikbaar

trommels

van ƒ 3.50, ƒ 3.—, ƒ 2.50 en ƒ 2.—
per maand. Geheel nieuwe samenstelling (25 tijdschriften plus roman). Vraagt inlichtingen omtrent
een keuze-portefeuille, minimum
ƒ 2.50 per maand (plus roman).
ƒ 1.50 per
Roman-portefeuille
maand. Kebon Sirih 11, telefoon
Wit. 4821.
M 1556

BOVEN SOEKABOEMI te huur,

April of direct. Groote bungalow
in zeer grooten tuin. Telefoon
No. 29 Soekaboeml, brieven onder
No. M 1515 Bat. Nieuwsblad.

POPPENWAGENS, kinderwagen?

en

autopeds. Gooi ze niet weg,
doch breng ze naar Oteva. Ze komen als nieuw terug en het kost
U slechts weinig. Oteva Konings-

plein West 1, tel. 1770 Wl.

DAMES

EEN

!

!

goed figuur.

LANDBOUWKUNDIG-AS-

SISTENT, voor gesubsidieerd landbouw-bedrijf met internaat, gevraagd. Zij die ervaring hebben
op het gebied van padvinderij of
ander jeugdwerk onder Indische
jongens genieten de voorkeur.
Brieven met uitvoerige inlichtingen en opgave verlangd salaris
onder No. M 1552 Bat. Nieuwsblad.

—

—

—

Michey is

—

wat van

Plan

—

—

—

—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

P. P. R. K.
Priok II 41.5 M.
6.02 Soendasche ketjapi met kendang
<;.30 Persberichten
6.45 Vervolg
Soendasche ketjapi met kendang
7.15 Persberichten
7.30 Sluiting
(herhaling)
12.02 Javaansche
liedjes
12.30 Populair

—

—

—

—

—

—

Krontjong

concert

door

„Radio-Orkest"

13.15 Persberichten
13.30 Vervolg Populair Krontjong concert
14.15 Persbe11.30 Sluiting.
richten (herhaling)

—

—

—

—

begrijpt toch heelemaal niet wat
Stuurstang Henk bedoelt met dat ~ze kunnen
er niet doorheen". „Hoe bedoelt U dat, meneer
Emit", vraagt hij, „werden ze tot stilstand
[•ebracht terwijl ze over de doodloopende vallei
zegt Stuurstang Henk,
vlogen?" „Precies!"
koud
als de zoen van een
„Even hardhandig en
schoonmoeder I"
Mickey

hoe dan toch ?!" vraagt Mickey
ongeloovig, „Wat gebeurde er dan met die
vliegtuigen ?" „Nou hè", zegt Stuurstang
Henk, nuchter de brand in zijn pijpje stekend,
ze konden gewoon van het vliegveld
weg, hè. En ze snorden op die bergrug af.
Maar nauwlijks waren ze boven de kloof of
bom! Verder konden ze niet!"
„Maar

„

„Ja, hoe die gekkigheid in
mekaar zit mag de drommel

weten. Maar het leek net of
ze tegen een onzichtbare muur
optornden. Die piloten as de
dood, snap je ! Nou durft er
geen een meer die kant op 1"
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ledere vrouw heeft
Draagt
daarom alleen de op maat gemaakte „Charmant" bustehouder,
Corselette buikband van Mevrouw
L. Hmelnitsky Chaulanweg 16, telefoon 3688.
M 1548
!

graag een

—

Bandoen? II 192, Batavia II 197,

24, Bat.M *562

—

—

:

voor

Paaschvacantie, minstens 2 slaapstroomend water. Bij
kamers,

„Ik kan het ze werkelijk niet kwalijk nemen.
Het is me niet eventjes een gewaarwording !...
Zeg. waar ga jij zoo opeens naar toe !" „Naar
het vliegveld om zelf een toestel te huren !"
zegt Mickey grimmig. Wat Stuurstang Henk
hem daar vertelt is immers je reinste lariekoek? ! Dat zal hij nou eventjes gaan bewijzen !

