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Geallieerde legers oefenen
in het Oosten

Duitsch Russische bedreiging van Roemenië zou
Italië op zijde van Geallieerden brengen
-

of door Rusland zouden kunnen
worden bedreigd. Zou Dultachland
of aou Rusland Roemenie aanval,
len, dan ontstond de toestand
waarop de geallieerden steeds hopen, en waarvoor zij een zoo gro>
te troepenmacht ln den Levant
bijeenhouden: Dan gingen. de Dar.
danellen open, en kwamienßu*
land en Dultschland ln de Zwart*
Zee ln een zeer benarde positie,
ttallë zou het nliet aan Franscheft
heeft men het in Dultschland zoo en Engelschen kunnen overlaten
voorgesteld, dat Italië zou denken 4en Balkan met de daad te beover het opgeven van zijn neutra- schermen. En deze mogendheden
liteit, zoo al niet onmiddellijk dan <ue daar niet zoo vitale oeconomitoch binnen korten tijd. Te Rome «che belangen hebben als Duitsch:
ontkent men dat, al doet men land er nastreeft, en evenmin de
Berlijn weer eens het genoegen, imperiale belangen welke Rusland
erg onvriendelijk te schrijven te- naar de Dardanellen doet tasten
zouden Italië gaarne zijn plaata
gen de geallieerden. De gedraInruimen.,
gingen der Italianen zijn
echter voortdurend anders.
Mussollnl moet er Berlijn,
ZU te Berlijn, die het niet al te
.
bont willen maken met hun been door Berlijn Moskou op gerichtgeving, vertellen dat Rome en
wezen hebben, dat hun dreiMoskou wel niet deel zullen gaan
gen In de richting van Roemenemen aan den oorlog
tenminmaar dat zij toch
ste nog niet
nië tengevolge moet hebben
eien overeenkomst ln den zin hebdat Italië ilch naar de andere
ben, die de positie van Dultschzeer
land
zal versterken. En wij party gedrongen voelt.
bfeglnnen reeds nadere bijzonderheden te hooren. Het zou loopen
Misschien heeft men dit von
over den status quo op den Bal- Rlbbentrop, tijdens zijn bezoek te
kan. Dultschland en Rusland zou- Rome, in wat heel krachtige terden beloven noch Hongarije, noch men ondér het oog gebracht. Dit
Roemenië lastig te vallen, en tot kan heel goed een dor redenen zijn
geeh enkelta afgedwongen revisie geweest van de geschoktheid, die
van gebied hun medewerking te hij aan den dag legde. Toen Mu»
verleenen. Aan dit plan worden solinl HltDer sprak, heeft hij hem
dan van Dultsch standpunt uiter- stellig gevraagd hoe het nu met
mate optimistische beschouwingen deze kwestie stond. En Hitier,
vastgeknoopt. Uit erkentelijkheid, «prekende met den man die beber
niets meer te duchten te hebben dan eenlg ander buitenlander zijn
zouden de Balkanlanden zich zoo. zwakke plekken kent, kon moeilljlr
veel mogelijk losmaken van de ge- andiers dan een bevredigende opallieerden, en aan Dultschland'» lossing beloven. Dit zou het drukke
verlangens in nog ruimere mate diplomatieke
verkeer tusschen
tegemoet komen. Dultschland zou Moskou en Berlijn, dat onmiddeldaardoor voor goed zijn oeconoml- lijk na het gesprek op den Brensche preponderantle op den Bal- ner begonnen ls,' volkomen verklakan kunnen vestigen. De beschou. ren.
winnen nemen nog verdere vlucht:
Turkije, van den Balkan en RoeHet Is duidelijk dat een verdrag
menië gescheiden, zou eieren voor van dien aard, op aandringen van
zijn geld kiezen en zich anders dan
nu orlënteeren. Von Papen (!) 1» Italië tot stand gekomen, niet de
bezig cat op te knappen. Het le- strekking zou kunnen hebben, den
ger van gerteraal Weygand zou ge.
Balkan, ten koste van Italië, voor
l9oleerd raken. Enz. enz.
de oeconomische hegemonie van
De waarheid.
Dultschland te openen. Italië heeft
aan de belde anderen beperkende
Deze beschouwingen zijn misleidend en zijn ook ter misleiding elschen gesteld, stellig onder niet
geïnspireerd. Maar zij bevatten onduidelijk dreigement. Moskou en
duidelijke aanwijzingen voor een
Berlijn zullen waarschijnlijk toegissing naar de waarheid.
Als Rusland en Dultschland zich geven; Berlijn schijnt daartoe
verbinden in reeds bereid. Maar
tegenover Italië
in de aankonZuid-Oost Europa niets te ondernemen, dan Ls dit een concessie digingen wordt dit bijten in den
op zijn zuren appel btj voorbaat als een
aan Italië. Italië heeft
waarborgen op
minst moreele
diplomazich genomen voor Hongarije. Het zegepraal der Duitsche
tie voorgesteld. „Wlr siegen uns zu
wil, dat weten wij reeds lang, Roemenië nïet verzwakt zien, noch Tode", plachten de Ouitschers in
door de Russen, noch door de
grooten oorlog te zeggen. Zij
Dultschers. Italië was ln een posi- den
tie gekomen, die het zou kunnen schijnen weer op dien weg, voornopen aan de zijde van de gealli- loopig echter slecht<s diplomatiek.
eerden te strijden, als deze ln ac1) Deze zienswijze van onzen
tie zouden treden ter verdediging
van Roemenië tegen Rusland of medewerker wordt wel heel merkWant Italië waardig bevestigd door de berichDegen Dultschland.
heeft meer dan ooit nadruk gelegd ten van ji. Maandag over Rusop zijn levensbelangen in den Ballands verlangen naar rust. Red.
kan, die slechts door Dultschland S.H.

diplomatie

Er schijnt waarlijk wat licht te
komen In de duisternis, die de ontmoeting op den Brenner steeds
nog omgeeft. Het Is waar, dat licht
komt uit een troebele bron. Het
■traalt uit van misleidende berichten, die de bultenlandsche dagbladcorrespondenten te Berlijn nu
op hooge inspiratie

hun

aan

bladen
kunnen zenden. ZUn deze
berichten ln

'door
Villanua

hoofdtrekken
juist

dan

wordt de strekking van die ontmoeting wat duidelijker, en krijgt
men meer overzicht over de werking, die zich ln de laatste weken
ln de spil heeft vertoond.

Er zijn ln die misleidende berichten elementen, dl» men eenvoudig ter zijde schuiven kan. Zoo

heeft het geheeten,. dat .von Rlbbentrop te Romie Is geweest om de
laatste - afspraken te maken die
noodig waren voor een DuitschRusslsch-Itallaansch acooord. Tenslotte zou dus von Rlbbentrop's
reis naar Rome. die zelfs ln Duitsche kringen als een mislukking
beschouwd is, nog een succes zijn
geweest. Nu zijn er uiterlijke verschijnselen, die het onjuiste van
deze voorstelling onmiddellijk bewijzen. Het ls een voorstelling, te
dwaas om los te loopen, dat von
Rlbbentrop, te Rome zijnde, niet
terwllle van eien spoedlgen vrede
maar om het fascisme met Moskou te verzoenen op audiëntie zou
zijn gegaan bij den... Paus! Dit
bezoek was voor hem een vernedering, en het heeft voor hem ook
•en vernederend beloop gehad.
Daarover zijn die berichten eenstemmig. Had von Rlbbentrop
Rome bezocht voor het doel, dat
nu achteraf wordt aangegeven,
dan zou hij heel zeker niet naar
het Vatlcaan gegaan zijn. Deze
gang naar „Canossa" was slechte
verklaarbaar als von Rlbbentrop
te Rome vrede zocht. Daarvoor
moest hij bij den Paus terecht.
Wat hij daar te hooren heeft
gekregen kon niet bemoedigend
zijn voor de mannen van het
regime te Berlijn. Het moet Hitier
in hevige mate hebben ontstemd.
Waarlijk, het ls begrijpelijk, dat
Sumner Welles den Führer niet
in een vreedzame stemming heeft
aangetroffen. Hij wist nu, dat hij
van een vergelijk niets te hopen
had. HU zou zien zelf niet geweest
zijn als hij tegenover den Amerikaan niet felle eischen had ge-

formuleerd.
Men weet de rest. Sumner Welles
U bij Mussolinl teruggekomen zooAls afgesproken was, en met de allert>arste Indrukken uit Berlijn.
Mussolinl heeft daarop Hltier onmiddellijk verzocht naar den Bren-

ner te komen. Niemand heeft beweerd, dat het bezoek te voren beraamd was. ledereen heeft het
verrast. Tegelijkertijd vroeg MusBollnl den Amerikaan zijn vertrek
eenlge dagen uit te stellen. Ik heb
reeds uiteengezet,
dat deze twee
etappen van Mussolinl, die In zoo
oamlskenbaren samenhang stonden, slechts één verklaring gedoogen: Mussolinl zou zien wat hij
nog kon bereiken. HIJ heeft blijkbaar niets bereikt. Het langdurige
gesprek met Sumner Welles, dat
op den terugkeer van d*n Duce
volgde, heeft Clano en niet Mussolinl zelf gevoerd. Mussolinl had
niets meer te zegg<en.
Drievoudig record?

Er Is aan den Brenner echter
over meer gesproken dan over het
ondankbare onderwerp van den
vrede. Dat wordt nu met den dag
duidelijker. Eerst hebben *11 hoo_
nen sDreken van een Dultsch-Rus-

«lsch-Itallaansch accoord, dat door
Duitsohland bemiddeld zou zün. Nu

«linkt het vreemd, dat Hitier dergelijke plannen zou
willen ontvouwen en dat Mussolinl dan de
ultnoodlger tot de plotseling» bijeenkomst zou zijn. Toch is dit

patste

ook van Dultsche zijde
bevestigd. Het zal
dus wel waar
Bijn. WIJ moeten het feit aanvaar-

%

—

gen

kent:

(Parrijsche correspondentie).

Maart.

„Propaganda,
alles voor de propaganda", is een
leuze, die in dezen vreemden oorlog aan alle zijden wordt vernomen. De propaganda ls een wapen geworden, een vershrikkelljk
en moorddadig wapen, dat niet
physiek, doch moreel den vijand
slaan moet. Men verwijt Frankrijk wel eens, dat het zijn propaganda niet goed weet te organlseeren. Het is mogelijk. Doch ln leder geval 1? er één hoekje in Parijs, waar men de w&arde van de
heeft en
propaganda begrepen
waar uitstekend werk wordt verParijs,

—

richt.

Dat hoekje is gelegen in een
kalm en bijna landelijk straatje
van Parijs, de Rue d'Ulm, waar
naast elkaar de gebouwen van de
normaalschool, van de school der
decoratieve kunst en van het paedagogisch museum gelegen zijn. In
dit museum is een lokaal ingericht
als zeer modern bureau en dat bureau is de zetel van de internaschoolcorrespondentle,
tionale
als
het
ware vriendschap
waar
voor Frankrijk ln serie geprepareerd wordt. Zooals elke nationa.
Ie sectie in leder afzonderlijk land,
waar een afdeellng van deze internationale organisatie bestaat,
en
haar leden, schooljongens

den. Als er werkelijk over een accoord der drie mogendheden ge- schoolmeisjes, met bultenlandsche
sproken is. dan moet het dus
een vriendjes en vriendinnetjes in
accoord zlln, waarbij Italië zoo aanraking brengt, tracht ook de
groot belang heeft, dat het haast
afdeellng de leerlingen
bad m?t da onderhandelen. Nu Fransche
der Fransche scholen met hun

(Dani-Dani-Danl

„Allervervoerendste

betce-

der

—Kall-glappi-glaoöpoï, zei het

opperhoofd, terwijl hij zorgvuldig
iets uit zijn baard verwijderde dat
bewoog. Waarom hebben Jullie je
de moeite gegeven ons te ontdekken. Ik höor daar net, dat Jullie
bezig zijn elkander de huid van het
lijf te trekken, vanwege het gebrek

aan levensruimte. Is het niet treu-

rig, dat wij nu er bij gekomen zijn?
Daardoor wordt de wereld nog
nauwer, als ik het zoo uitdrukken
mag. Ik kan levendig begrijpen, dat

uitgebreid. OpgexetDe troepenmacht van de Geallieerfen. In het Nabije Oosten gestatlonneerd, wordt geregeld
In de woestijn: een bommenwerper
manoeuvres voor de in Egypte gelegerde soldaten.
ronkt over een optrekkende troepen-formatie»

te tilden organiseert men

Hoe Finnen oorlog verloren
De doorbraak bij
Summa
Hel van vuur op onervaren
buitenlandsche vrijwilligers
schokte Finsch

zelfvertrouwen
Men schrijft ons

uit Stockholm:

Het voorspel van de Finsch-Kussische vredesonderhandelingen en
de eigenlijke reden waarom de
Finnen over vrede begonnen te
spreken, was de doorbraak van de
Russen door de derde en sterkste
linie van de Mannerheimlinie, bij
Summa, op 15 Februari,
Er waren voor de doorbraak drie
redenen: In de eerste plaats, dat
ae Russen er in slaagden het eeniRe zwakke punt van de linie te
ontdekken, in de tweede plaats de
oververmoeidheid van de Finsche

Forten

in

met groote snelheid dwars door
deze eerste Finsche linies heen.
in zulk een hel van vuur. De
De gevolgen waren ontzettend,
de onervaren troepen schrokken terug voor dezen strijd en
achtervolgd door
Russische
tanks namen zij de vlucht. Hun
loopgraven werden bezet door
de Sowjettroepen.

puin geschoten.

De Finsche forten waren bijzonder steviz geconstrueerd van gewapend Deton, zij lagen 6 tot 10
meter onder den grond. Toch zijn
zij gevallen onder het Russische
vuur. Vele granaten ontploften
viak voor de versterkingen, zoodat
vaak de grond ender de betonnen
sterkten werd opengescheurd. Andere granaten kwamen dan weer
in de gaten, oie op die manier
entstonden terecht, zij ontploften
onder de betonnen blokken, lichten die omhoog en op deze manier
eeraakten vaak de kanonnen in de
forten en de machinegeweren buiten werking. Dan konden de Russische patrouilles wel naderen.
Op Woensdag 26 Januari hadden
d P Finsche sterkten 't zwaarst te
liiden. Ik was toen getuige van
een slag bij den weg naar Summa.
Do Russen verschoten dien dag
tonnen en tonnen granaten.

De Finnen zonden ln allerijl hun
cavalerie naar voren om nosr iets
van de linies te behouden. Doch
het élan van den aanval was zoo
groot geworden, dat ook deze re-

gimenten werden teruggedreven
door de Russen, die geen genoegen

namen met de bezetting van de
Finsche loopgraven, doch die verder trokken naar Naykki en Kamara op geringen afstand van
Vilpuri.

Het

Wisconsin had er een andere formule op gevonden en ze schreef
enveloppe:
kordaat
haar
op
„Mailman, please leave this letter
at some girlshome." Ook uit Rotin terdam wordt een dergelijke envebultenlandsche
kameraden
becontact te brengen door brief- loppe als een kostbaarheid
waard. Met een alleraardigste
wisseling, het toezenden van foricht zich de afto's en boeken en vooral door het vrij moedigheid
uit het handschrift
uitwisselen van Ideeën en confi- zendster
meenen we ten minste to mordenties, die dikwijls den grondslag gen
afleiden,
dat
het
een
vormen voor latere hechte vriend- meisje Ls
tot den postbode
schap.
vraagt
en
hem:
..Monsieur
ie facteur, veuillez déposer cette
Curieuze adressen.
lettre dans la boite aux lettres
d*un lycée moderne."
Toen een twlngtlgtal Jaren geleden deze internationale organiDe V.S. vooraan.
satie werd opgericht, was de
correspondentie tusschen Fransche
correspondentie
drukste
De
scholieren en hun bultenlandsche wordt van Frankrijk uit gevoerd
kameraadjes slechts een
beekje met de Vereenlgde Staten, waar
van enkele duizenden brieven per aan weerszijden ongeveer honJaar. Sindsdien is het een mach- derdduizend scholieren drukke
tige stroom gewonden, waardoor correspondentie met elkaar voejaarlijks milliöenen brieven over ren,
en allergrappigst zijn de
de
wereld worden
ver- brieven, waarin de schrijvers elkspreid.
aar opmerkzaam maken op de
Een paar cijfers? Gedurende begane fouten.
het laatste schooljaar heeft het
Want natuurlijk schrijven de
bestuur der Fr arischs
afdeellng Franschen in het Engelsch en de
93.000 nieuwe adressen van bui. Amerikanen in het Fransch. Zeer
tenlandsche scholieren aan haar opmerkelijk is het, dat sinds het
leden verstrekt en volgens een begin van den oorlog de aanvrabetrouwbare schatting kan men gen uit Amerika nog talrijker zijn
aannemen, dat tegenwoordig alle geworden. Zoo talrijk zelfs, dat
leerlingen van lycea e.d. en ln het men niet aan alle heeft kunnen
algemeen van alle
inrichtingen, voldoen. Ook uit Italië Is de drang
waar les ln de moderne talen naar correspondentie met Fran.
wordt gegeven, Jaarlijks gemiddeld sche kameraden steeds groeiende
tien brieven naar het buitenland en is een dergelijke vriendschap
schrijven, een totaal van verschiltusschen het opkomende geslacht
lende millloenen.
niet de beste propaganda?
Die schooljongens en schoolPropaganda, het ls een ondermeisjes
zijn
werkelijk werp waarover den laatsten tijd
soms
charmant van naïveteit en bij machtig veel te doen is geweest
wijze van curiosum bewaart men in Frankrijk en waarover vooral
In dat bureau enkele typische
vele kwade woorden zijn gesproepistels, die de eigenaren hebben ken.
Maar zonder het te willen
willen afstaan. Zelfs de adressen hebben die tienduizenden
schoop sommige brieven, waarvan de
lieren van Frankrijk met een simafzenders nog geen contact had- pele naïeve correspondentie bij
den met Parljsche vriendjes en honderdduizenden in het buitenvrlendinnetles, zijn allerkoste- land sympathie voor hun vaderlllkst. Is bijvoorbeeld de vinding, land opgewekt:
de Jeugd van
rijkheid van dat jopr uit El Paso Frankrijk is de beste propaganln Texas niet alleraardigst: „To diste voor haar land geweest.
some young mademolselle, Paris,
France." i Een Jonge dame uit
<Nadruk verboden.)
—

Finsche

oppercommando

riep de vermoeide troepen die naar
achteren waren gevoerd terug en
met wat er over was van de vrijwilligers hadden zij thans de Rus-

sen tegen te houden.

stamhoofden af en toe de behoefte
hebben aan een klein
uitstapje,
want dat doen wij óók, als ons de
broodkruimels steken en de oogst
ls wat al te voordeellg uitgevallen.
Dan- trekken wij onze Zondagsche
slagtanden aan, verven ons
een
beetje op en overvallen onze naburen op een eerlijke manier. Dat wil
zeggen: wij waarschuwen hen niet
en verzinnen ook niet
van
die
schandalige smoesjes, zooals
democratie, levensruimte,
vrijheid
der volken, bloed- en stamzuiverheld en dergelijke. Nou Ja, soms
lukt het en dan rooven wij wat geiten en maagden, slaan een stuk of
wat vijanden dood, die wij daarna
opeten
het valt verschrikkelijk
tegen wanneer wij toevallig op de
oudste lichting stuiten, die wat taal
is, vooral in het lenden-tuk
en
dan wachten wij op den tegenaanval. Die gewoonlijk niet lang op
zich laat wachten. Doch wilt u gelooven, dat wij nog nooit een enkele nota gewisseld nebben? Ze zouden,haar trouwens niet begrijpen,
want onze ons omringende vijanden kunnen niet lezen en schrijven
en wij trouwens evenmin. Dat vergemakkelijkt natuurlijk het verkeer en de propaganda, want op
die manier wordt er wel gevochten maar ten minste niet gelogen.
Het zou er bij ons volk niet ingaan, wanneer wij beweerden, dat
wij in den laatsten veldtocht driehonderd vijanden gedood hebben
en er steken er maar zes en negentig aan het spit. Sapristi, wij zijn
wel geen historici of diplomaten,
doch ons volk kan tellen. En precies zoo ls het met onze eigen verliezen: iedere leege hut is leeg en
dat spreekt zich rond. Kunt u niet
iets voor ons doen? U heeft een
aangenaam gezicht en zoo'n sym—

—

pathieken rug.
Spreek Danl-Danl-Danl, zei de
—

Er werd veel gesproken over

Doch nu verloren de Finnen
voor het eerst hun zelfvertrouwen. Zij hadden hun forten en
kazematten onbruikbaar zien
worden en hun sterkste linie
ineen zien storten en zli hadden gezien hoe hun vervanging
bezweek onder het vuur van
den vijand. Ontmoedigd vochten zij, alsof zij met den rug
tegen een muur stonden, doch
de Russen, die over niet eindigende reserves beschikten,
bleven naar voren komen en de
Finnen werden naar hun laatste verdedigingslinies gedreven.
•

deze verspilling: van granaten,
doch de Russen wisten heel
goed dat alleen een bijzonder
intensief artillerievuur succes
kon brengen.

verdedigers en de onmogelijkheid
Toen de forten en de kazematom de beste soldaten ln den strijd ten bi.l Summa buiten werking wate houden en in de derde plaats len gesteld, minderde het Russische
het feit dat de Russen plotseling vuur en de Russen trokken op en
hun beste troepen in den strijd de Finnen moesten bijzonder hard
wierpen.
vechten in dezen sector die de
snelste opmarschgelegenneid naar
Viipuri vormde.

—

Belangrijk onderdeel van
de propaganda.

wij

aanvoerders).

De Fransche jeugd correspondeert
Millioen brieven 'sjaais

Ontdekking
Door een van die kleine toevallen
ditmaal een tele-fotograflscha
storing —ls het Interview van onzen speclalen verslaggever
met
Sumner Welles, na diens onderhoud
met von Rlbbentrop, niet goed overgekomen, ondanks de afwezigheid
van lederen Engelschen
kracht-

term. Wy zijn hierdoor niet afge-

—

—

Deze dwaze wereld

schrikt en bieden onzen lezers het
eerste en laatste interview aan met
den hoofdman van den zooeven ontdekten stam der Danl's'aan de
Boven Rouffaci rivier od Nieuw
Guinea. Nadruk verboden.
Zljt gij niet blij eindelijk ontdekt te zijn, Danl-Dani-Dani? vroe-

—

—

3018,

|

Bij voorbaat voorgesteld als
zegepraal der Duitsche

3017. Na kantoortijd! Expeditie N.

—

Heeft Duce daarop gewezen?
Berlijn schijnt al
toe te geven

—

Zonder rust.
Het kwam nu dus op de Finsche

soldaten aan.

Het felst moesten zll strijden bij
Summa, om te voorkomen, dat de
Russen verder dan die Dlaats kwamen. Hier hebben de Finnen meer
mannen verloren dan in lederen
anderen afzonderlijken slag. aangezien de Russen in voortdurend
nieuwe golven langs den weg van
Summa op kwamen zetten.
Ik heb de Finnen terug zien
komen uit deze hel om eenige
uren rust te genieten en ik heb
ze na die paar uren weer terug zien gaan.

Zoo komen wij op de beste Russische divisies die in den strijd gebracht zijn. De aanval op Summa
was goed berekend, zoowel wat
tijd als plaats betreft. De drie
beste divisies van het roode leger
hadden hem uit te voeren, namelijk de 100ste, de 103de en de
49ste. Jonge soldaten, eoed geoefend. ook in guerillatactiek, met
ski-afdeelingen en tanks op de
goede plaatsen. Aangevoerd door
drie van* de beste afdeelingscommandanten van het roode leger,
die wisten wat zij deden en die
den strijd van nabij volgden.

interviewer.
Zorg, dat we weer on-ontdekt
worden. We hadden het net zoo leuk
in onze on-beschaving
—

„De vrees gevangen te
worden in het slijk, met
lichaam en ziel”.
Hoe de stemming aan het front
is blijkt beter uit den tekst der
frontbladen dan uit de dagbladpers.
Een der bekendsta
aan do
Fransche zijde hier is het door
frontsoldaten geredigeerde blad
„Jusqu' aux boues", waarvan de
ondertitel beduidt, dat het ls een
„loopgraafblad"
(Journal
de
tranchéeh
De naam „Jusqu* aux boues"
beteekent „Tot in het slijk"; het
is een Ironische woordspeling op
„Jusqu' au bout", vrij
vertaald
„Tot het bittere einde" of „Tot
de uiteindelijke overwinning", de
leuze, die vooral in de pers achter
het front gevormd wordt en waarmee de frontsoldaten openlijk
spotten.
In het nummer van „Jusqu' aux
boues"
van Zaterdag 9 Maart
wordt de stemming aan het front
geteekend in het volgend gedicht:

lei, l'enneml
Est la pluie qui glacé,
Le Jusil et le sac
Qui pèsent,
Le Jroid aux pieds,
Le vague au coeur,
Les soucis d'hier,
Et la peur
De ce qui ne bouge pas,
Une ombre, un cri, un pas,
La douleur
De rester immobile,
La peur
D'être pris dans la boue,
Corps etdme.
La guerre est Ik
Si calme, si lente,
La guerre & pas de loup,

Juiste tactiek.
ZH waren de beste soldaten van
het Finschp leger op de landenglte'
De aanvallen kwamen steeds
De beste ski-troepen en de beste
cavalerie-afdeelingen hielden de op het juiste oogenblik
en de
troepen vielen aan met alle volRussen eenlgen tijd tegen te Sumharding en
ma.
doortastendheid die
Maar aangezien de strijd niet tot dusverre het geheim van de
afnam in hevigheid, moest het Finnen waren geweest.
Ze volgden een snelle methode
Finsche commando ten slotte deze
terugtrekken en
afdeelingen terug nemen om ze de van aanvallen,
hoog noodige rust te geven, omdat opnieuw aanvallen, waarbij zij een
anders een nuttelooze moordpartij zoo goed mogelijk gebruik maakzou ontstaan, en ze vervangen ten van de gesteldheid van het
moesten wnrden door buitenlandterrein. En dit tegen ongeoefende
sche vrUwilligers, die wel geoefend troepen.
Het was een gelukkig moment
waren, doch nop nimmer gevochten hadden. Doch deze troepen voor de Russen en een hoogst onwaren niet vermoeid en goed ge- gelukkig voor de Finnen. De Rusvoed en goed uitgerust.
sische tactiek was in alle onderQui Vattend!
De Finnen moesten, doodmoe als deelen af. De Russen
maakten
zli waren de vrijwilligers ln de thans een goed gebruik van de
voorste loopgraven laten om ver- bosschen,
zij
gebruikten hun
zet te bieden tegen de meedoogentanks om de terugtrekkende troepen te achtervolgen en zij geloos voortdurende Russische aanbruikten op hetzelfde oogenblik
vallen. Mogelijk werkte de Russi- de
troepen weer om den uitersten
Eerste Bladi
sche inlichtlneendienst erg goed,
mogelijk hadden dc Russen ook vleugel van de Finsche linie aaif Pag. 1. Bultent artikelen
te vallen. Zii deden flankaanval- Pag. 2. Telegrammen.
creluk. zeker is dat zil op 10 Februari heel plotseling hun krachtig- len, omsingelden en neutraliseer- Pag. 4. Luchtmail.
sten aanval langs den weg naar den lederen post en ieder onderTweede Blad:
deel van een linie dat op hun weg
Summa deden.
lag. tot zij opnieuw voor Finsche Pag. L Voorn, nieuws.
troepen kwamen, die dit
In minder dan teen tijd vergeen Pag. 2. Stadsnieuws.
Pag. 4. Beurs en nandel
l.nies meer achter zich keer
hadden!
loren de vriiwilligersafdeelin£ e ? e drle Actoren hebben geDerde Blad!
gen een zeer groot aantal man*
leid tot de ineenstorting van
het Pag. L Telegrammen.
front;,
nen en officieren, die geen eriedere factor afzonderlijk
had niet van groote Pag. 2. Ind. Nieuws
varing hadden van het vechten
heteekenis behoeven te ziln, doch
Vierde Bladi
beste Russische troepen die nog
a.le drie samen waren zii beslis1.
Pag
Artikelen.
Kort Verhaal.
send voor het lot van Finland. De
in den strijd verschenen waren,
Bridge.
combinatie brak de MannerheimPag. Z Corr.
Radio-agenda.
kwamen dien dag en zU sloegen
linie.
Feuilleton.

Inhoud:
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Finsche

—

—
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de Noorsche

op

nal minister Froescrd
een fimvertoonlng bijwonen. In
da te vertoontn fums zal de ballon-versperring van de Royal Air
Force worden behandeld.
In verband met genoemde ballon-veriiperrtng werd heden officieel onthuld, dat na den eersten
aaniwal op de Flrth of Forth door
de Dultsdhe: luchtmacht besloten
Werd dit systeem uit te breiden

met alle

ter bovdllglng

peeringen te Kopenhagen

het opstebloemde oneerurtheld
ciit
storm
volfien
ken v*n den
i4ch tot de Noorsche wateren
schijnt uit te breltfen maken de
cijfers die beschikbaar elJn omtrent
van Zweedsch ijlerden uitvoer
Dultschland,
het duldèerts naar
lijk, dat de Britsche blomde,
geholpen dobr de strenge koud*
tijden* den wlnt*r van iMÖ/IOtO.
neeit
reeds een ernst!gen slag
ol
v
aan
toegebracht
de
l i si
r;an Dultschland cift uit Zweden
<

afkomstig ijeererts.
Door Zweden werd in Februari
1940 Juist iets minder dan IOMOO
naar üultfchUnd
ton Ijzererts
uitgeroerd, hetgeen minder dan
een vleide gedeelte van den ult-in
ijtrrerts
Van
dezelfde maand van l»et vorige
tljdrn
jaar beteekent. In normale
ongeveer
Dultschland
wordt door
1939 na"
80% van de ln
dit land uitgevoerde hoeveelheid
dus K%
Zweedsch ijzererts
afgenovan bijna 400.000 ton

Zweedsch

?<*t

—

—

men.

i

Tijdens de maanden December
Februari 1940
1039 en Januari enNarvik
minder
vla
lieeft Zweden
dan 600.000 ton Ijzererts naar
uitgeroerd, tegen
Dultschland
meer dan 1 millloen ton gedurende (December l»3fi en Januari
en Februari 1939. De weaenlUxe
testproef van de doeltreffendheid
van d* geallieerde blokkade met
betrekking tot den uitvoer van
Zweedsch ijzererts naar Dultschland nal binnen ongeveer 6 weten
wanneer
tijds geleverd worden,
het lis. stoowel langs de Zuidkust
van Noorwegen als in de

Oost-

zee gesmolten zal zijn.
Wanneer dit gebeurt tal Dultschland niet uitsluitend afhankelijk
zijn van den uitvoer van Zweedscb
ilzererts via de Noorsche haven
Narvik, doch het tal dan ook In

staat zijn dit erts uit de aan ds
Botnlsche Golf gelegen Zweedsche
haven Lulea

en ook uit het

ln

Oxelosund
Zuid-Zweden gelegen transporten
deze
betrekken;
te
van het Zweedsche Ijzererts ! zouden dan door de door de Dultsche
marine beschermde wateren van
de Oost-zee plaatshebben.
De Scandinavische wateren
kringen
In aHe Londensche
den
Oppervan
wordt het besluit
sten Oorlogsraad om devan
ping -van de blokkade
dinaafsche wateren op te
„7i
eralM«n
druk besproken.
gemeen over eens, dat het bwlult
om diplomatieke redenen werd gewt
nomen, doch dat
meenen, dat de maatregelen voor
lansen tijd eijn opgeschort.

verwer®

khft
.

Optreden in

Scandinavië

opgeschort

van de leveringen van
Zweedsch ertj aan Dultschland,
veiteeherping van de operaties In
de lucht, het strategisch gebruik
van propaganda, een strengere
blokkade, het treffen van tegenmaatregelen ten aanzien van. de
Dultsch« bedreiging, tegen de
neutrale landen, een verdere beperking van den Dultschen benzine* aanvoer.
ping

Frossard te Londen
Londen, 1 April (Aneta-Reuter).
De Fr arische minister van Inlichtingen Frotsard ls heden ln
de Britache hoofdstad gearriveerd,
waar hu besprekingen ral voeren

betreffende, die aij <« verdedigen
tullen hebben.
Koht
verklaarde voorts, dat
Noorwegen niet verplicht ls grondstoffen aan welk land ook te leveren.
Ten aanzien van de Noorscne

met zijn Brttsclhen
Str John Reith.

ambtsgenoot

uitvoeren naar Duitschland, ver-

klaarde de minister dat een fundamenteel punt van de BritschNoorsche handelsovereenkomst ls,
dat Noorwegen de normale exporten naar alle landen zal handhaven, waaronder ook Duitse hl and,
en Noorwegen voorziet Dultsch»
land van geen andere grondstoffen, dan die, waarmede de Britache regeering zich accoord ver»

klaarde.

De Poolsche documenten
De openbare meening in de Ver. Staten
neemt de zaak hoog op

Londen, 1 April
word}
In düiptomatleSe kringen
van
vernamen dat het vraagstuk
han
van
den
onderscheppen
het
del. die dioor Duitschland op de
Noordsche landen gedreven
nog niet aan de orde werd gevsm een
steld; deae verdaging
blijkt
oplossing van dit probleem
kringen
terug het voorstel van Hamilton Fish zal
deze
Roosevelt
uit hedenochtend in
geen
aanvaarden en meent men, dat de
ontvangen aanwijzingen, dat
naar Washington
door
Senator Reynolds ingediende
martnegeallieerde,
ingrijpen door
wat
motie evenmin zal worde a goedgeeenlheden in de territoriale landen
keurd.
ren der scandinaafsche
Washington, 1 April (Havas). De
mioet worden verwacht.
Men zal zich herinneren, dat
geain- Senaat besprak heden tijdens het Hamilton Flsh aan den vooravond
dat
de
in
niet
Dit houdt
U
debat over de handelspolitiek van van den Duitschen Inval ln Polen
eerden voor onbepaalden
minister
de
Cordell Buil de Duitsche op uitnoodlglng van Von Ribbenvan
Noord«>®
misbruiken
Duiwcii propaganda.
trop een bezoek aan Berlijn bracht,
door
,
ritoriale wateren
na afloop waarvan hij het denkdoch j*et »e
land tullen toestaan,bepaalde
beHet democratische lid van den beeld van een vredesconferentie
dat
slechts,
teekent
de Senaat, Reynolds, verlangde dat
lanceerde.
slissingen, die ter kennis van
b
Bullltt en Welles verklaringen zour
\h a '"nïg
Noorsche en Z*
n
den afleggen voor de commissie
Roosevelt onderbreekt zijn
gen waren gebrast, thans
van Bultenlandsche Zaken van
vacantiereis.
piet ten uitvoer
w»r den Senaat, Bullltt over de echtleed liet moet iwaarecüijnUjk
besprekingen, heid van de documenten, welke in
Washington,
2 April
(Aneta
den geacht dat de
regeeyin- het Duitsche Witboek werden ge- Transocean). Het plotselinge
bede
die door
re publiceerd en Sumner Welles over sluit van President
om
Roosevelt
gen met de Scandinaafsche
zijn vacantiereis
naar
Warm
reeringen werden gevoerd, teneinge- de besprekingen, die door hem in Springs
ta Georgla uit te stellen,
de tot een vaststelling van de van Europa worden gevoerd.
aaniien
wordt volgens welingelichte krinallieerde P°htiek
oe
dat
de
verklaarde,
me»
RtynolöS
handel
gen
ln politieke kringen in verhand
den Duitschen
diplomatie niet ge- gebracht met de aankondiging door
Noordsche landen te fc® l l zij thans Amerikaansche
heim moet zijn en dat de Senaat Duitschland van de publicatie van
worden hervat, doch dat
een onderzoek zou moeten instel- nog imeer documenten, die in Poop£;
tot nader order werden
be
schort, op grond van bepaalde De- len om de echtheid van de Duit- len zijn gevonden.
sche documenten vast te stellen.
weerredenen. die thans niet
In politieke kringen te Washingkend gemaakt kunnen woraen.
meent men in dit besluit van
ton
ndvurig
een
voorstander
Reynolds,
Iq de eerstvolgende dagen reRoosevelt een duidelijk bewijs te
Fransche
bestreed
isolatie-politiek,
en
van
een
len de Britsche
potijdens de debatten over de her- zien, dat hij de binnenlandsche
geeringen gezamenlijk de situatie
litieke gevolgen van de publicatie
lbe- ziening van
maatregrelem
de
Amerikaansche
te
nemen
en de
nauwkeurige neutnaliteltswet de voorstellen tot van het Wjtboek met bezorgheid gastudeeren. totdat een
deslaat en mogelijk zelf zal deelneuitgestippeld.
opheffing van toet embargo op den men
politiek zal zijn
aan de pogingen van de reHij
is
wapenen.
uitvoer van
leider geerlng
de bespreking van het
onder
scheepvaart
van de beweging, die als leuze Witboek om het
Zweden stelt
Congres te verhinln
contrôle
ons
voor
een
oorheeft: „Behoedt
deren.
(Aneta-Tr.). log".
In officieele kringen handhaaft
Stockholm. 1 April
kringen
welingelichte
nog 6teeds het stilzwijgen, onmen
ByrDe
democratische
Senator
In
a
ve
danks
de actie In het Congres voor
hedenmiddag
nes antwootdde hierop in het kort
l
h
mrft- door in de Amerikaansche staats- een onderzoek naar de feiten, die
Zwtedsche
b&sluit ivan degeheele
ring, om de
courant een extract te publiceeren toi het Dultsche Witboek zijn weerspheepstonnage. onder
1
uit
ten
.JMein Kampf", waarin Hltler gegeven.
pUaUen,
te
staat
den
noodzakelijk
van"
is
te
kringen
Washingverklaart,
het
politieke
dat
In
epvaart
doel heeft (te handels-schei
„den vijand de verantwoordelijk- ton wordt het niet onmogelijk geDe
tegen onnoodige verlieten te
zal
voor den oorlog op te leggen, acht, dat de regeering druk
heid
schermen, poot het ook
zelfs wanneer dit niet met de uitoefenen op he<t CongTes ten einde
reuring
wordt de Zweedsche
te verhinderen, dat de moties, die
waarheid overeenkomt".
gesteld aan
door Hamllton Fifih en den demoverbieden in buitenlandsdx® «onSenator Reynolds wercratischen
Een commissie van onderzoek
voolen te varen.
en waarin om een
Ingediend
den
geëischt.
D« nieuwe regeerlngsmaatrepsi
van
den Inhoud van het
oomonderzoek
van
een
had de uitwerking
de plenaialle
Wltboekwardtverzocht.
inslag. Zooals gemeld, zullen
Het republlkelnsche lid van het re zitting van het Congres bredken.
zijn
-voprnemJeus
HamllAfgevaardigden,
die
van
&chepen
Huls
ihavens naar ton Fish, diende bij het Huis een ■In oppositie-kringen wordt echvanuit 'zw»edsche
te vertrek- resolutie ln, waarin wordt ver- ter de meening uitgesproken, dat
bultenlandsche havens
van
heden een langd, dat de voorzitter van het de onthullingen van het Witboek
ken, met Ingang
reactie bij de
verdunning van de door den staat Huis een commissie van vijf afge- zulk een krachtige
meening
openbare
«heepwaartconutuMie
Amerlkaansche
ingestelde
vaardigden zal benoemen, welke
gebracht
dat het
weeg
De«
te
-hebben
bepaling
moeten verkrijgen.
tot taak Ml hebben de echtheid Congres niet kan nalaten er kenminvan
sdhepen
voor
eeldt zelfs
van de in het Dultsche Witboek
der dan 350 ton. uitgezonderd gepubliceerde documenten te on- nis van te nemen.
sleeipbooten en trellers.
In bedoelde kringen wordt verderzoeken.
klaard,
dat het nc* te bezien is wat
Aan de commissie van Bulten- het sterkste la, de stem van de
landache Zaken vap het Huls van openbare meeoing of de pogingen
Deensche bezwaren tegen maatregelen in Pritsche havens
afgevaardigden sal worden verden doofpot te
Kopenhagen. 1 April, (Aneta-Tr.) zocht zich over deze motie uit te om de kwestie In
stocroen.
De Jflortgelédtti ivoor de Oosmist
De ochtendbladen van heden putegen spreken.
vsiii Enffêlwwi ingevoerde,
de
het
wandelgangen
van
geIn
bliceeren
soionnage
op opvallende wijze de
het bedriiwn van
Congres acht men net niet zeer bekendmaking van de stappen van
waarschijnlijk, dat de commissie het Congres om een onderzoek te

De

schaduw der verkiezingen
haast zich
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Berlijn, 1 April (An»ta-Tr.). I)e
tegenspraken, die door de Ante-

rlkaansche «n Poolsche ambassadeurs werden uitgegeven op de
onthullingen, die omtrent hen In
het Dultsche Witboek nroorkomen,
besprekend, schrijft het welingelichte dagblad I) e r U n e t
Birienitltunir'dat de
waarheid, die ln de documenten
wordt onthuld, waarvan de echtheld onmogelijk kan worden bestreden, door dergelijke tegenspraken niet kan worden gewqrgd.
Het tyad mertct op, dat de Vereenlffde Staten ln principe gekant eljn tegen het verleenen van
bemiddeling ln de Europeesche
aangelegenheden, dodh dat de
documenten, die te Warschau
werden gevonden, aantoonden dat
enkele AmerMcaansche diplomaten
geen rekening hielden met deze
fundamenteelf politiek van hun
land en zidh voortdurend met do
politiek van de Europeesche landen bemoeiden, waart>U zil
het
freheele gewicht van hun officieel® positie ln de schaal wier*
pen.

van'te trachten vertot stand te brengen,
nebben bedoelde diplomaten olie
op het vuur geworpen.
Xntttde

zoening

De schaduw der verkiezing.

Washington, 1 April (Havaa). De
voorzitter van het Commlttee for
Induatrlal Oreanizatlon, John Lewis. verklaarde ln een redevoering
te Monongah ln West-Vlrginia, dat
Indien de democratischs partij
geen candldaat voor het President,
echap zou aanwijzen en geen ver*
klezlngsprograrama zou opstellen,
die de arbeiders, en burgerlijke
kringen bevredigen, hij de liberale
groepen van den landbouw en van
andere Industrieën ln het Congres
zou vereenigen ten einde „een pro-

Gunstige beoordeelingen
(Havu).
Londen,
April
1
Het overzicht van de Schatkist werd met voldoening door flnancleele kringen te Londen ontvangen, die den werkelijkheidszin,
de zorg voor de toekomst en de
juistheid, welke uit de berekeningen van den minister van Flnanclën spreken, loven.
men
In flnancleele kringen ls
bemoedigd
door het ontvangatenoverschot. dat de toename van het
naar het land terugvloeiende goud
aantoont en een bewlja ls van het

Parijs, 1 April

(Aneta Havas)
te
Volgens Hongaarsche kringen

Parus ontmoette graat Teiekl n*
zijn terugkeer uit Home een bijzon-

der moeilijke politieke situatie.
Het verluidt, dat hij aan
den
eenen kant wordt bedreigd door
alle Hongaren, die wenscüten, dat
liun land toenadering zoekt tot
Dultschland, opdat zijn onafhankelijkheid bewaard zal blijven.
Dit denkbeeld werd tijdens een

aantal

lezingen uiteengezet
door
den vroegeren Premier Bela de Imredy. In politieke kringen te Boedapest zag men onlangs zelfs de
vorming van een kablnet-ImredyCsaky, dat meer dan het huidige
gekabinet op Berlijh zou zijn
orlenteerd, tegemoet. Graaf Teiekl vertegenwoordigt de Hongaar-

vaste besluit van het Brltsche volk
om gehoor t« geven aan de oproepen ten behoeve van de nationale

ls

n AH.

Woensdag,

S April IMI

tarief ral waarschijnlijk gehandhaafd blijven, doch da kortingen
rullen waarschijnlijk verlaagd worden.
3o Er zal waarschijnlijk een accdjns op tabak en geestrijke dranken geneven worden.
3o Een vertiooglng van d« belasting op extra-winsten ln de Indusvoor
trie en van het zegelrecht
detall-verkoopen wordt overwogen.
4o De invoering van verplicht
sparen volgens het plan van den
econoom Keynes ls mogelijk, doch
zal
de uitvoering van dit plan
steeds oppositie ontmoeten ln het
Parlement en in de City.
men
In flnancleele kringen ls
ervan overtuigd, dat een nieuwe
uitgeoorlogsleenlng zal worden
schreven.
De City «telt ten volle vertrouwen ln den minister van Financiën,
delingen op te lossen.

defensie.
Een tot de oppositie behoorende minderheid verbaast zich erover
tegelijkertijd
een ontvangsteneen
vermindering der
en
overschot
sche grootgrondbezitters voor wie uitgaven te
KORT NIEUWS
constateeren. In deze
een toenadering tot Dultschland
een inlijving van het Hongaarsche kringen zou men een toename der
willen zien, welke
Wilkes Barre (Pennsylvanla), 1
ln
economische stelsel bij het Dult- uitgaven
(Reuter). Als ge<vo!g van de
den
overeenstemming
April
een
la
met
op
stelsel
beteekenn
zou
sche
regens la de Susquthannanaar
zware
oorlogsmateriaal
stroom
van
tijdstip, dat Dultschland als gevolg
rlvier sterk gezwollen en bulten
van zijn zeer slechten flnancleelen Engeland.
Slr John Sltnon aal deze crltle» haar oevers getreden. Het water
toestand een slechte betaler ls geken bU de Indiening van de begroo- sl ligt nog steeds.
worden.
Tot dusverre zijn zes personen
ting beantwoorden en aantoonen,
Aan den anderen kant hebben de dat
terwijl 16.000 persoomgekomen,
zij ongegrond zijn.
de kleinere
natlonaal-soclallsten
zijn.
nen
dakloos
In flnancleele kringen doet men
grondbezitters ln Hongarije steeds
gesteund gissingen omtrent de voorstellen,
bij hunne campagnes
Londen, 1 April (Aneta Havaaj.
en steeds voorstanders geweest van die de nieuwe begrooting cal om- Het Ministerie van Luchtvaart beagrarische vatten:
alle bewegingen, die
vestigt, dat vliegtuigen van de R.A.
inhervormingen, rechtstreeks
lo Een yerhooging van <3e inkom- F. in den afgeloopen nacht Dultscngaande tegen de belangen der stenbelasting wordt onwaarschijnland overvlogen; alle toestellen
grootgrondbezitters, betoogden.
lijk geacht, daar de industrie hier- zijn veilig naar hun bases terugwijst
In Hongaarsche kringen
door zou worden bemoeilijkt. Het gekeerd.
men erop, dat de Jongste
rede
van Molotoff nieuwe moeilijkheden voor de Hongaarsche regee- IpcOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ring heelt geschapen. Terwijl graaf
§
BESCHIKBAAR
Teleki het Dultsche voorstel om
de cischen tot inwilliging van Honi

garije'*

I8

vlslonnisten beschouwd

| HOTEL PENSION KLOPPER
gl Sumatrastraat 7, 9, 10, 11. 12. 14
Telef. Z. 1050
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocxxJ

aanspraken op Transylvanlë tot later datum uit te Btellen
aanvaardde, wordt de aanval van
Moskou, waarbij het Bessarablsche
vraagstuk weder ter sprake werd
gebracht, door de Hongaarsche re-

als

EEN BOVENKAMER

HT'

—

een

aanmoediging. ZIJ herinneren slch
Tsjecho-Slowagramma te formuleeren, waaraan het voorbeeld van
van
ten
koste
welk land rij
kye,
alle Amerikanen hun steun zouden bevrediging van hunne
verlangens
geven".
kunnen
toen het door
konden krijgen

1
T *ITTnM7i* hartVsai Il

die harte sal [

Dultschland werd aangevallen. Zij
HET POND STERLING
vragen
zich thans af of nu het
niet ls aangebroken om
Washington, 1 April (Havu). De oogenbllk
mogelijken RussLschen
«en
van
gevolgen yan de dal Ine van bet
Boekarest
op
druk
te proflteeren
pond sterling ivoor de handelsbe- ten einde te trachten
belangrijke
trekkingen tusschen Engeland eo
verkrijgen.
te
concessies
de Vereentede Staten besprekend
In Hongaarsche kringen te Paverklaarde minister Huil, dat volgens de cijfers, waarover het State rijs meent men, dat «raaf Telekl
Department beschikt, deze daling geheel zijn bekwaamheid zal moebedoeld« betrekkingen niet scha- ten Inschakelen om aan de, oppodelijk heeft beïnvloed en dat de sitie tegenstand te kunnen bieden.
Amerfkaanache uitvoer zich op eer
Hongarije streeft naar rechthoog niveau handhaaft
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Dreigende staking
Eischen van het New-York-sche verkeerspersoneel
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Oslo, 1 April (Aneta-Reuter). De
van Buitenlandsehe Zaminister
De Deensche vlascheri hebben ken Koht gaf aan den corresponder Brltschc regeert?*? verxocht dent van Reuter een gedetailde
een verklaring ie geven van
leerde uiteenzetting van de houredenen, die baar ertoe hebben ding van Noorwegen ten aanzien
beschuldlgebracht de ernstige
ringen 'tegen de Deenrhe vtt- van d« neutraliteit.
Zinspelende op de door Winston
scherU-foedriJ'ven te uiten, welke
beschuldigingen de Brltsche re- Churchlll uitgesproken rede vergeering topotdialoeHJ* ertoe heb* klaarde minister Koht: „Ik hen
ben gebracht/ haar anti-spion- teer verheugd, dat Churchlll niets
ceide, dat als een bedreiging van
nage-maatregelen te nemen.
ome neutraliteit of als een aanDaar de Brltsche regeering niet maning aan Noorwegen om z(jn
ln staat was een
neutraliteit te laten veren kan
antwoord te geven op het verzorlc worden beschouwd".
werd
van d» Deenjche viaschero,
Ten aanclen van het gevaar dat
te
hun tenminste toegestaanonMt
Noorwegen
ln de blokkade-oorlogortawtoy aan wal te gaan,
roering
«al
worden betrakken, cel.
kunvoorwaarde dat dj eouden
„Er
de
Kohtt
aal altijd een gevaar
voorgaande
de
nèn bewijaen, ln
voor den vrede
blijven
bestaan
wet
Jaren
Engeland te hdatoen onderhouden. van Noorwegen, coolang tusichen
Set voortdurende militaire toe- de naaste overteeeche naburen een
richt, dat ln de Brfuche UvarJi oorlog woedt, doch het Is niet
noodtakel Uk dat Noorwegen om
CV bultenHndsche vUnhenwtututeen en hun bemanningen wordt dete reden ln- het conflict wordt
uitgeoefend, U echter nog niet betrokken. Ik geloof Inderdaad,
opgttoeten.
dat het voor beide partijen een
aal lijn, dat Noorwegen
foordeel
Voor Huil blijven de noodmut- erbuiten blijft".
regelen, die dbor.de Brltsche reEraan toevoegend, dat in Eng»*
peering genomen werden, van
meening schijnt te heer*
land
kracht. De Deensche vteschers schen,de dat
Noorwegen niet even
protest
her(hebben daarop hun
tegen
Dultsche schenkrachtig
haald; gemeld wondt d*t ook de dingen van de de
neutrall,
Noorsche
vlsscherij-bedrtiven
bij
Noorsche
protesteert,
telt
het
dit doet
als
de Brltsche regeetfng wDen pip- tegen de Brltsche. verklaarde
mitesteeren tegen bedoelde Britsche
nister Koht: „Wij proteeteeren op
maatregelen.
passende tfijio tegen alle soorten
front
van schendingen, waaraan wij
Het Baltische
worden blootgesteld. De schade,
Londen, 1 April (Ham). De die door OuHschland aan Noorwemilitaire correspondent van d# gen werd toegebracht, wat betreft
„Yorkshlra Post" verklaart, dat het verlies van menschenlevens en
volgens welingelichts bronnen bet
heeft ons diep verontBaltlsche front groots betorgdheld materiaal
waardigd. WIJ doen alle* om hier
hij
en
In Dultschland veroorzaakt
ls van meening, dat dit front niet een einde aan te maken.
Wat de Engelschen tegen onze
zoo goed beschermd Is als men neutraliteit
deden, Is van geheel
wel meent.
karakter en ln vele gevallen
ander
De correspondent voegt hieraan treft het niet too teer ons matetoe, dat de nieuwe politiek van rieel belang als wel onze eer en
de geallieerden de volgends pundoch kleins
ten sal omvatten: de onderschep- onafhankelijkheid,
landen hebben ook taken, hun eer
den.

verklaring

Stockholm. 30 Maart

havens

idjde tm
nis» protesten van de -bedrijven.
de Deenacl» Ingediend
vlssehe^ W] de ,re- Koht ziefgeallieerd
verschil tusschen Duitsch
<Me weiden
en
optreden.
len-

Minister Koht geeft

Reuter). Terwijl de No
landen nog steeds met

van

trcchtermondlngcn van Engeland.

Mindere uitvoer
van Zweden

De verschillende stroomingen

opval-

te Berlijn

Morgen

Het vraagstuk van de Oostzee

een

boek worden eveneens op
lend* wijze gepubliceerd.

Tegenspraken maken geen Indruk

middelen het ertsvervoer
naar Duitschland verhinderen

Engeland zal

landen

2 April (TransNew York,
Op koortsachtige wijze worden voorbereidingen getroffen om
het hoofd te bieden aan de dreigende staking van het personeel der
ondergronidsche spoorwegen.
De gemeente-autoriteiten hopen
bi staat te zullen zijn het verkeer
ln zekere mate te handhaven met
behulp van de politie, die zal u-orden gemobiliseerd ter bescherming
oceam)

werkwillige arbeiders.
Het bestuur vali de vakvereenl«ring van 't personeel bU de New
Yoncsöhe ondergrondsche spoorvain

wegen vergaderde gisteravond en
de vergadering werd naeen stormachtig debat geschorst zonder dat
een beslissing was bereikt.
De geheele situatie zal nog Ingewikkelder worden door het feit, dat
héden te New York de eerste verkiezingen zullen plaatshebben voor
de congressen der democratische
en republikelnsche partijen.
De bescherming van de stembuworden
reau* te New York zal
toevertrouwd aan de brandweer
indien de aandacht der politie door
de staking bij den ondergTondschen
spoorweg In beslag zou worden ge-

Boedapest, 1 April (Aneta-Tr.).
Premier graaf Telekl ontving heden, na terugkeer van zijn beaoek
aan Italië, dat 14 dagen geduurd
heeft, vertegenwoordigers v*n de
pers. Hij vertelaarde dat de besprekingen, die hij miet Mussollnl
en graaf Clano had gevoerd, geea
lnluJding beteekenden van een
nieuw stadium van de betrekkingen tusschen Hongarije en Italië,
daar de vriendschap tusschen
deze bedde landen aoo diep ea
krachtig gegrondvest ls, dat geer
speciale politieke overeenkomsten
ncoeug zijn oen deze vriendschap
nog te versterken.
Graaf Telclcl. wees op het t*
Rome na zijn onderhoud met
Mussolini uitgegeven communiqué,
waarin duidelijk werd gezegd dal
het doel van belde landen ls den
vrede In de Donau-vlakte te bewaren. Doch de premier wees er ook
met nadruk op dat men thans niet
slechts den vrede op den Balkan
moet bewaren, doch dat ook gewerkt dient te worden voor. den
vrede, die na de beëindiging van
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DE PRIJS ALLEEN ZEGT NIETS!

Maar <!e zekerheid, dat U voor het
geld, dat U besteden wilt, de volle
waarde ontvangt ln MODERNE
COUPE en AFWERKING, dat moei
voor U beslissend zijn 1

1
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VEEIVENDAAL, neerenkleedfng
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17,E.Kiderlen's

schil door middel van onderhan- ken".

Dl ego, 2 Apr. (Aneta Rtr.).
De Amerlkaansche -vlootmanoeuvres 1940 zijn heden mlddernacnt
aangevangen. Circa 130 oorlogs-
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den huldigen oorlog ln Europa behoort te heerschen.
jUle landen", zelde de Hongaarsche premier, „die rich, welbewust zijn van hun verantwoordelijkheid binnen de Europeesche
gemeenschap, moeten .werken voor
het verkrijgen van een vrede, die
een einde maakt aan onrechtvaardigheden en de landen in
staat stelt onafhankelijk naast
nomen.
elkander te leven. Men moet de
de
hoop,
e
dat
enige
Men koestert
gebeurtenissen n iet beoordeelen
Lewis,
vakvereenlginesleider Juhn
naar haar onmiddellijke uitwer-1
die heden te New York arriveert, klng, doch men moet ze bezien ln
voorte
©rin zal slagen de staking
het licht van een verreikende re-1
komen. Het Is waarschijnlijk, dat jceling, waardoor wij voornemens.
werkgevers
hij In staat zal zijn de
zijn de volken een duurzamen
en werknemers weder tot elkan- vrede en de mogelijkheid van welder te brengen, ten einde het ge- vaart en tevredenheid te schenDe vlootmanoeuvres
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De druk

Engeland's financiën

Hongaarsch dilemma

verkrijgen van het Dultsche witovergeboek. Radiote leg raflach
brachte fascimllé's van het Wit-

Vrijbuiterjenever

Een ander vraagstuk
Roemenië voelt niet voor
de Habsburgera

Boekarest. 1 April (Aneta-Tr.'i.
welke 7 weken zullen duren, DeDe
Roemeensche pers zag zich
elkander
trokken. De twee tegen
opkomende vloten zijn uit de Ca- opnieuw verplicht qritiek uit te
geop de in Frankrijk
llfomische en Hawallsche bases oefenenpropaganda
voor §en horvertrokken, om elkaar ln den loop voerde
der volgende week ergens ln den stel van het Hahsburesche kel-

zejrijk.
Pacific te ontmoeten.
Zaterdag JJ. was het de C uDe minister van marine Edison r e n t u 1 en heden de Unislaat de operaties vanaf het vlag- vers u 1, die een in L e
gade.
genschip
Tem p s verschenen artikel van
de hand van Vladimlr DormesITALIë ROEMT ZIJN KRACHT son behandelden; dit artikel was

Rome, 1 April (Aneta-Tr.). Het
recente artikel fa de. N e w
York Times, waarin, wordt
verklaard, dat Italië niet in staat
is in oorlog te treden in verband
met zijn ongunstige finandeele en
etrategische positie, wordt door
de Giornale d'ltalla
een product genoemd van Ameri-

kaansche fantasie.

Volgens laatstgenoemd blad

is

geschreven onder het hoofd „Oostenrijks Europeesche taak". De
Univeraul Is vooral verontwaardigd over de verzekering van
den Franschen schrijver, dat alle

volken en groepen van volken tusschen het Sudeten-gebergte de
Karpathen en den Donau net er,
naar hij beweert, den laatsten tijd
over eens zouden zijn geworden
dat zij volgens de huidtee staatkundige inaeeling van dit gebied
niet in staat zouden zijn in wijheld te leven en zichzelf op
economisch en diplomatiek gebied

de situatie in lelte geheel anders.
Het is waar dat Italië niet rijk
is, doch de oorlog wordt gevoerd
door te
en gewonnen niet alleen
middel van geld doch ook, en in de
eerste plaats doo( middel van
troepen en wapenen alsmede door
den «eest, dit het volk beiielt.
Het Jlad voegt hieraan toe, dat

Italië's vermeende kwetsbaarheid
geenszins zoo veel gevaar oplevert
als de New York Tl mes
wel verorfflerstelt op «rond van de

organiseeren.

Het blad schrijft dat „een herstel van den staat der Habsburgers in strijd zou zijn met de
thans geldende en op wettige basis
berustende voorwaarden en jnït
alle beginselen, die de basis van
het moderne volkenrecht vormen.
De Ineengestorte Oostenrijksche
staat was in werkelijkheid noch
een staat, noch een volk, doch hy
was een wertctuig in handen van
een vorstelijke dynastie, waarmede de exploitatie van groote
gebieden en nationale «roepen,
Bestaande uit verschillende rassen en nationaliteiten, werd mo-

meening van enkele Farijsche critici.
De Britsche en Fransche vloten
rallen degelijk rekening hebben te
houden met de formidabele Italiaansche vloot.
gelijk «emaakt".
Bovendien zijn de Fransche
Vreemde vliegtuigen boven
Mlddellandsrhe Zee-kust en de
België
kusten van het Britsche imperium
zelf teer kwetsbaar en hoe langer
de oorlog duurt, hoe meer zij aan TeBrussel, l AprU. (Aneta-Reutcr).
ward bekendgemaakt,
•verromnelende aanvallen zuilen dat Brussel
hedenochtend
vele buitenlandwarden blootgesteld.
«ui? vlteijtuigen boven België
vlo*
Eén van deze vliegtuigen
Wat betreft een mogelijke po- gen.
ging om
de Noord-Itallaansche werd als een Dultsoh toestel
vlakte binnen te vallen, kunnen een ander als een Britsche made
New York Times chine eeïndentificeerd. Door ne;
en hare aanhangers overtuigd zün, afweer-geschut ,ln het district
werd het vuur op dazt,
etu Brussel
dat ruik een actie spoedig
vliegtuigen geopend.
mislukking zal blijken te zijn.
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STADSGEMEENTE BANDOENG

Dr. WEST TANDPASTA.

FAMILIE-BERICHTEN

openbare:

Proeftube GRATIS bij aankoop
l'Dr. WEST TANDENBORSTEL,
zoolang voorradig.

De Heer en Mevrouw
ter POORTEN
van Viensen Trip
blijdschap
kennla DOET
geven met
van de geboorte van hun zoon
HEIN JOHAN.
;
TJcpoe, B.P.M. hospitaal
Wonokromo DJaglr 86
H.8.8.-Straat 0
3 April 1840.
-

Op Zaterdag 4 Mei a.s.
en Wethouders van BanUoeng ten Oemeentehulie, Logeweg No. 8,
een openbare aanbesteding worden gehouden voor
X. De bouw van een gewapend-beton liggerbrug over de TJlkapoendoeng ln den Gr. Postweg Oost.
IL Grond- en metselwerken tb.v. de Onderdoorgangen Soenlarad jaweg Landraad weg.
Bestekken en voorwaarden voor de onder I en H genoemde
werken, respectievelijk met drie en vijftien teekenlngen, zijn
vanaf 2 APRIL a.s. te verkrijgen ten kantore van den Directeur
van den Technlschen Dienst, eiken werkdag, tusschen 12 en 2 uur
n.m.. tegen betaling van resp. ƒ 5.— en ƒ 25.— per stuk. '
De AANWIJZING zal plaats hebben op WOENSDAG, 17 APRIL
1940 te negen uur v.m. op het kantoor van den Directeur van
den Technlschen Dienst en vervolgens op de bouwterreinen. 18
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talen, MACHINESCIIRIJVEN,

HANDELSCORRESPONDENTIE Nederlandsch,

ANTON ALEXANDER.

v

St. Carolus Ziekenhuis

Oranje Boulevard 63 pav.
Batavla-C., 2 April 1940

ONDERTROUWD:
Jaap de VRIES

Wie

wil

.

die

Huwelijksvoltrekking 24 April a ■&.
1701
te Soerabala.

Glateren overleed tot onze diepe
droefheid mijn goede Echtgenoote, onze lieve Moeder en
Grootmoeder
Ellsabeth Anna Bertha
DRESCIIER
Wlssmann.
In den ouderdom van 52 Jaren.
F. C. DRESCHER
MIES
ILSE
W. H. DRESCHER •
A. DRESCHER Vervoorn
en 3 KLEINKINDEREN.1700
Bandoeng, 3 April 1940.
-

gevestigd

Groene Spaarvarken"
een tweetal actieve.
vraagt
Inspecteurs. Uitvoerige,eigenhandig geschreven sollicitaties,
onder bijvoeging van cople-getuigschrlften. te richten tot:
H. VAN EC R, Directeur Bijkantoor N. O. 1., Javastraat
Ig9a
No. 45, Soerabaja.

kan

672

(N.1.R.0 M.)

Soerabala, van Hoogendorpl. 33

N.V. te „NATIONAAL
SPAARFONDS"
embleem: „Het

BOEKHOUDEN

Q.Q.CV

»«»»

en
Bettle MOK
Batavla-C. Rljawljkstraat 14

««

Engelsch. Dultsch,
Spaansch

's Oravenhage,
voor d« provincie Oost-Java,

fp HONDEN 1 BORNEOHOUTI
v

halsbanden ln alle afmetlngen en soorten, strophalsbanden, borsttulgen, lijnen,
kettingen, zweepen, borstels,
kammen, voederbakken, tondeuses, broekjes v. raateeven
enz. Vermex hondenwaschmlddel tegen ongedierte en
huidziekten.

BUTTEWEG

&

Onbewerkt

Bekapt
Bezaagd
Wij specialiseeren het
superieure bangkiiai.

CO.

N.V. BORNEOTEAK EXPORT, Balikpopan

1, Soerabala.

Buttewegstraat

-

Telegramadres BOTEX

\

8800
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GOED ONDERLEGD TECHNIKER

gevraagd

Betty

'door

TABAKSONDERNEMING OOSTHOEK

GEVRAAGD
geroutineerde

AFDEELINGS GEEMPLOYEERDE.
-

Brieven onder No. 1692 Bureau
Soeralbaiasch Handelsblad.
'De Barremeester van Soera*
baja maakt bekend, dat de
KASSEN der Gemeente op
VRIJDAG, 5 APRIL a.s.
(Tslng Bing)

gesloten zullen zijn.
1695

verwond?
Ho* licht inijdi (ij u niet ol krijft
gij niei «en verwonding. En wal kunt
gij er niet een lait van hebben.-ate
er vuil in komt en de wond gaal
ontateken!
ia juiat

too

nezende werking aanvangen
Krijgt gi) ol een uwer huisgenooten
dn* eenxd andere verwonding, door
walk* oorzaak ook. daa behoeit gi}
niet ODgeniai te maken, mits gij
een doosje hnl in huls hebt. Fluks
wal Paral er op, een verbandje eromheen. en de zaak ia gerond!
Houd dacrazn steeda een dooe Purol
in buis. morgen kan zij u al te pas
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BAKKER KOMT WEER!

Onder leiding van den Heer Th. BAKKER
organiseert liet Gasbedrijf Soerabaia

\

®

EMAILLE

■

g]

EMB, MALANG 5,7
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Het cursusgeld bedraagt f 3.- p. p.

bii vooruitbetaling te voldoen.
/j

H

3.50
2.95
9.25

ƒ

11.30 uur, in onze demonstratiekeuken.
van 9

jm

I|I

ƒ16.50

Bonbonstel
Morning-set
Taartstel
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|

PLATEELFABR. GOUDA

BIJ AANKOOP VAN ƒ 10.— ARTIKELEN VAN
NED. FABR. EEN ECHT HOLL. BOERIN CADEAU

596.'

M. S. NOACH.

1693

25 deellg

I

•

/1
<éÊM{
vanaf 8 April a.s. een serie
GAS-KOOK-en
Wir
i/
BAKCOtSUSm
lig
ledere cursus omvat 3 lessen, te geven op
I
3 achtereenvolgende dagen, 's morgens
B.K. I

DE SPHINX, MAASTRICHT

2.75
1.60
2.65
1.85

tTZ 31

LEVERS ZEEPFABRIEKEN N.V. BATAVIA.

.

Btl. 8271

ƒ 1.05

1d"n

"tSfSSS

van
WelEdelZeerGel. Heer
H. L. d e G R A V E
Modderlustkade 10

Aanvang 9.30 v.m.
Brieven onder No. 1694 Bureau T
keurigen modernen InVan
een
Soerabalasch Handelsblad.
boedel, w.0.: St. leesl., zeer mooi
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Koelkastschalen
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Engels zitje m. bank, Philips
radio,
koper, kaarsenkr., mooie
A T"
L I
tapijten,
rijd. theetaf., schild.
fr"
IC
I M
■
1
Wm 1
boekenk, fans, zeer mooie gebeeldh. oud Holl. eetkamer, zv.
(STROOHOEDEN
BRAND)
servies en glasw.i Gen. Electric
Vermoedelijk zal
binnenkort Koelk., Electr.
broodrooster,
beschadigde katoen, in diverse compl crème kinderkamer, z.g.
kwaliteiten gesorteerd, te Soe- a.n. kinderwagen (bakmodel),
rabala ten verkoop worden aan- compl. 2 pers. groene slaapkageboden. Eventueele koopers mer, rottan zitjes, keukengerei,
worden verzocht zich schrifte- douche, enz.
lijk in verbinding te willen stelKijkavond op Woensdag, 3
len met de Heeren FRASER, April 1940, van 6-half 8 n.m.

Om wonden
genezen

,

ZILVER ZILMETA

III
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J

PUROL
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P

in prima conditie, 13.000 K.M.
Loopt 1:9. Cash.
.

'

MOOIE HUISVENDUTIE
°

WIM (diehaarkomrhalen): IBfljWr ■' ■''
je ziet er snoezig uit loETTY (denkt 1:
.j
BETTY...ENOENKEROM, [V
IkjlSÉ WAT BEN !K LUX |

/
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TE KOOP AANGEBODEN
CITROËN II LÉGÈRE 1939

I

/

Prima keuken. Europeesche chef kok.

|

-

j

Gezondste klimaat van Oost-Java. 3000 voet hoog.
.Voor maandkamers speciale tarieven.

NEDERLANBSCH FABRIKAAT
NOG SLECHTS
3
DAGEN

GERO

j|

)

komen. Een pracbtmlddel I

-

1 GRAND HOTEL BATOE

|

«

Vendutie Agenda
op Donderdag, 4 April 1940
door Vendukt. M.S. Noach, t.h.v.
den Heer H. L.«de Grave, Modderlustk. No. 10, van meubilair.
op Zaterdag, 13 April 1940
Commissie-Vendutie in de localen v/d Firma M.S. Noach,
!
Kaliasin 121.

\

heerlijk van
Purol, dat dexe uil dadelijk de pijn
wegneemt door tijn «rkend verrichtende eigenschappen. En verder, dat
het antiseptiech bestanddeel erin
alle ontsteking voorkomt, terwijl de
geneetkrachtige stoiien, welke in
Purol aanwezig zijn. vanal de eerste
aanwending hun heelende en ge-

En het
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HOLLANDSCH EXPORTEUR,
tijd. te Soer. toevend, ZOEKT
SAMENWERKING met GEVESTIGD KOOPMAN, genegen voor
eigen rekening matige stock te
houden, ter uitvoering order».
Brieven onder No. 1697 Bureau
Soerabalasch Handelsblad.

ie.

»

Goede Handelspraktijk en warenkennis verelscht. Genegen eventueel uitgezonden te worden naar Holland of andere landen.
Brieven onder No. 1699 Bureau Soerabalasch Handelsblad.
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van dansen... maarvan ml]" dacht

hield veel

To«n In M In (Je courant ov«r <J« tchoonhtldivtnorjinj
tan da filmsterren. .7„lk Zal doen zoals ]ean Arthur...
Lux Tollet Zeep jeßrulken."

zij werd nooit

fevraagd. „Het li die vreselijke huid
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KOFFIE met SLAGROOM,
diverse COUPES en andere iissoorten.
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STENOGRAFIE
Nederlandsch en Moderne

De Heer en Mevrpuw
C. DEVÊRS-MelJer
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun'zoon

aanbesteding
'des v.m. 10 uur tal door Buriemeester

■■■■

Geschenken van blijvende en stijgende waarde zijn

POSTZEGELS

Voorhanden: Losse zegels en zegels van alle landen der
wesreld. Paketten inhoudende 500, 1000, 2000, 5000, verschillende zegels Groote voorraad Holland en Indië zegels,
Vraagt toezending van prijscouranten en zlchtzendingen.
Speciaal-prijscourant voor Holland en Koloniën, uitgave
8198
1938 F. 1.25 (port. F. 0.10).

Brick Bradford

de Robot

Zoo snel het mogelijk Ls op de modderige bodem loopt hij om het
schip heen naar de andere kant, en daar ziet hij inderdaad het gehele
tot staan gebrachte leger van robots.
„Zo, dat Is het dus
Nu, eens even kijken, hoe we het gemakkeEen gezonken schip", mompelt Brick voor
„Het is een schip!
lijkst
klip
deze
kunnen
omzeilen
zich heen, als hij onder aan het enorme gevaarte staat.
Snel berekent hij, op welke wijze de robots met het minste tijdverlies
Eeven zoekt hij naar de naam van het schip, hij kan het echter niet om het wrak heen kunnen komen, om dan
deze berekeningen aan Bucko
t seinen,
lezen. Maar opeens denkt hij aan de robots, die hij moet vinden.
te
die op zijn beurt Kopak op de hoogte houdt.

en
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Nederlander „leende” pas
Twee en een half jaar geëischt tegen
„gevaarlijke vrouw”

Amsterdam, 20 Maart.

Op last
rechtercommissaris is als

—

ontdekt
Amsterdam, 21 Maart.
„Een gevaarlijke vrouw", noemt
de officier mr. D. Kist, vandaag
bij de behandeling van een pasvervalschlng de SO-Jarige Duitse he, die sinds 1938 hier te lande
In de kringen der Internationale
Roode Hulp. de organisatie, die
vluchtelingen nit Duitschland behulpzaam was, een groote rol vervulde. ~Ik weet niet. wat ik aan
haar heb; was rij hier voor splonnage? Ik weet het niet," zoo vervolgde hll. Maar ln leder geval
achtte hij haar schuldig aan uitlokking lot pas vervalschlng en
«•lachte hU haar veroordeeling tot
V/i jaar gevangenisstraf.
Tegen den man, die aan haar
isrpstem gehoor had gegeven, een
.eroepswerkiooze, uit zuiver sympathie werkzaam ln de Internationale Roode Hulp, had de officier even te voren dezelfde straf

rfeëlscht.

Wel zelden heeft de Internationale beroering ln de wereld op zoo
heftige wijze haar weerslag gevonden ln de Amsterdamsche rechtszaal als hedenmiddag bij de behandeling van dit geding.
Martha, zoo heet de vrouw, had
net volle vertrouwen der Nederlanders. Eerst later zün de kameraden aan de weet gekomen, dat
zij verloofd was met een S.S.-man
in Duitschland, dat in haar woning een groot portret aan den
wand hing van een leider der Nationaal-Socialistische Beweging ln
Duitschland en zij een verhouding
had met een adellijken Duitscher,
die tijdelijk ln Den Haa? verblijf
hield.
In December 1938 moest deze
„Freiherr" naar Frankrijk. Maar
daar zulks met een Duitsch paspoort niet wel mogelijk was, werd.
Martha er mee belast h?.ar vriend
een Nederlandsch paspoort te bezorgen. Zij gebruikte voor dat doel
de Internationale Roode Hulp,
waarin zij vele relaties bad. Deze
organisatie stond in politiekringen bekend als een valschepasseneentrale, maar het bewijs daarvoor was tot dusver niet gevonden.
Pas voor ƒ 10.-.

Martha wendde zich tot een der
medewerkers, die, na ƒ 10 geïncasseerd te hebben, haar op zijn
beurt verwees naar een 42-jarigen werkloozen electricien, die in
medelijde Roode Hulp uit zuiver
vluchtelinden met de verdrukte was.
Hij zou
gen, bijzonder actief
baar wel helpen. Daartoe ging hij
naar een collega, die juist als deelnemer aan een anti-alcoholcongres naai Polen was geweest en
dus over een pas beschikte. Dezen vroeg hij zijn pas te leen. En
om
dat was zijn eerste fout
dien pas in handen te krijgen,
dischte hij een heel verhaal op
over een man, die In Duitschland
in groot gevaar verkeerde en zeker naar een concentratiekamp
zou worden gebracht, zoo rfst
erger, indien hij niet over de grens
kon worden geholpen. Zoodra de
vluchteling hier was zou hij dien
pas weer terugkrijgen. Da anti-al—

—

De geheime tender te
Amsterdam
—

van den
medeplichtigheid
verdacht
van
aan «pSonna«e een iaakwaarnemer hier ter stede gearresteerd,
die kort geleden door de Rijksrecherche uit Groningen aangehouden doch daarna weer vrijgelaten
was.
Deze man ®ou meer afweten van
den geheimen zender, welke kort
geleden bij iemand ln de Michel
Angelostraat, zekeren A, ontdekt
en ln beslag genomen werd. Dez»

ƒ 10 voor het
een som, die de electrlleenen
had gekregen
cien van
stelde, door dit verhaal bewogen,
hem rijn pas ter hand.
De Frelherr kwam met den pas
vlot ln Frankrijk. Martha begaf
zich later naar ParUs om den pas
kwam
terug te halen, maar zij
ls gearresteerd en
zonder pas thuis, zoodat de an- Amsterdammer
zijn zender werd in beslag genovergeefs
op
teruggati-alcoholist
men.
ve van den pas had aangedronDe zaakwaarnemer ontkende lets
gen.
met de affaire uitstaande te hebToen echter de Frelherr oo het ben, dóch de vrouw van den beParijs woner der Michel Angelostraat
Ne.lerlandsche consulaat teverlentrachtte den pas te doen
deelde mede, dat de man meer van
gen, ontdekte men, dat met het den geheimen zender afwist. Hier»
oocument geknoeid was. Er be- ln heeft de rechter-commlssaris
vond zich het welgelijkende por- vermoedelijk aanleiding gevonden
00. terwlil
tret van den Frelherr
den zaakwaarnemer thans opnieuw
de stempel, hoewel zeer vakkun- te
doen arresteeren.
bil
onderzoek
dig bijgewerkt, toch
Het onderzoek ln de zaak betrefde vervalschlne verduidelijkte. Het
u onbegrijpelijk, maar de Frelherr fende den geheimen zender, ls nog
slaagde er ln. dit valsche doculn vollen gang. Het ls bekend gete
doen
worden, datA.o.a. relaties onderconsulaat
op
het
ment
verdwijnen. Wat niet belette, dat hield met menschen ln Duitschland
hoofdstad werd en dikwijls bezoeken aan dit land
hU ln de Fransche
gearresteerd, omdat hij daar ver- bracht. Reeds langen tijd kende A.
bleef zonder geldlgen pas, ter- ook den zaakwaarnemer, die hem
wijl de vervalschlng ter kennis wel eens rechtskundigen bijstand
werd gebracht van den hoofdcom- had verleend. Uit deze min of meer
missaris in Den Haag. BIJ onder- zakelijke relatie ontstond een meer
zoek te Amsterdam kwam men de vriendschappelijke verhouding. De
En op
vervalschers op het spoor.
heeft echter steeds
14 November van het vorige laar zaakwaarnemer
van
de splonnageontkend
lets
permanent-werklooze
werden de
affalre, waarvoor hij is gearres-.gearresen
Martha
electriclen
teerd, te hebben geweten. De vrouw
teerd.
terecht,
van A. zou echter eens een teleVandaag stonden belden
foongesprek
van
den
uit Hamburg hebben
oplichting
wegens
man
de
het door listige gekregen op het telefoonnummer
anti-alcoholist
van den zaakwaarnemer, die 's
kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels ln handen avonds visite kreeg van diens
subsidiair vrouw. Deze wist dat dit gesprek
krijgen van rien pas
verduistering van den pas, meer komen zou, doch deelde niet mede
subsidiair vervalschlng van den van wlen het afkomstig was. Toen
pas, de vrouw wegens uitlokking de telefoon rinkelde, voerde zU een
en medeplichtigheid aan deze mis- kort gesprek ln het Dultsch, waardreven.
bij zij oa. gezegd zou hebben:
„Heinrich ist krank... Sehr krank".
Verdachte ontkent.
Vermoedelijk heeft deze mededeellng niets met een zieken Hendrik
Bij de zeer uitvoerige behandete maken gehad, doch wel met de
ling van deze zaak kwam niet dui- splonnagezaak,
die „stuk" was...
delijk vast te staan, wie de verval- dank zij het
der recherche.
werk
de
schlng had gepleegd. Martha, in
De
vrouw
van
heeft thans
A.
zaak van den electricien getuijustitie verklaard, dat de
aan
de
eede,
onder
te gehoord, verklaarde
dat zij den pas met 't portret van zaakwaarnemer eens honderd gulden Freiherr en den bilgewerkten den van haar man zou hebben
stempel voor het eerst gezien ontvangen als beioonir.g voor beDit ontheeft, nadat deze door de vrouw paalde werkzaamheden.
stelligten
electricien
Den
kent
de
Haag
zaakwaarnemer
in
van den
was afgeleverd bil den nieuwen ei- ste. Herhaalde malen heeft de man
genaar. En de electricien, die in reeds verklaard, dat hij volkomen
de zaak van Martha als getuige op- onschuldig ls. Men vermoedt, dat
trad. verklaarde even plechtig, dat hij waarschijnlijk spoedig weer op'
hii den pas, zooals hil hem van vrije voeten zal worden gesteld.
den anti-alcoholist had ontvanren. Het spreekt vanzelf, dat de politie
terstond door zijn vrouw naar Den zal nagaan of de vrouw van den
Haag had laten brengen.
Amsterdammer A. misschien ook
De officier achtte echter den een rol heeft gespeeld in deze
man schuldig aan de vervalsching. splonnagezaak. Zij is een Dultsche
Dat bedrijf was hem aan de val- die destijds door het huwelijk met!
sche-passencentrale van de inter- A. een Nederlandsche ls geworden.
nationale Roode Huld niet vreemd.
Bovendien maakte hil uit de geIn uitvoerige pleidooien hebben
tuigenverklaringen op, dat de
Freiherr den pas geleverd kreeg de verdedigers, mrs. H. van Wijk
inclusief de vervalschlng. Voorts en L. Verbeek, de onschuld van
achtte hii het primair ten laste hun cliënten trachten aan te toogelegde, de oplichting, bewezen. En r.en. Voor den man werd betoogd,
■wat de vrouw, betreft was de uit- dat men deze zaak dient te bezien
lokking bewezen. Zij wendde zich In het licht van den tUd. In 1938
tot den electricien, wetende, dat werden vluchtelingen in Nederland
dit geen instantie was, bevoegd nog bedreigd met over de grens
gd legale wijze een nas af te geven. zetten. De man is de dupe geworZooals gezegd eischte bij tegen le- den van zijn hulpvaardigheid en
der der verdachten veroordeeling heeft geenerlei voordeel genoten.
tot een gevangenisstraf voor den Subsidiair bepleitte hij clementie. Een verzoek, den man uit de
tyd van twee en een halfjaar.
De Duitsche vrouw die perfect voorloopige hechtenis te ontslaan,
Nederlandsch sprak, schrok zoo- werd door de rechtbank na raaddanig van dezen eisch, dat zij een kamer afgewezen.
Vonnis: 4 April.
zenuwtoeval kreeg.

Was zij spionne ? coholist incasseerde
Martha
Vervalsching te Parijs

„Heinrich ist krank”

—

—

—

Vroede vroolijke vrijspraken

(bedoeld wordt het geval van den

senator De Grunne,
vau wien ten onrechte werd geschreven, dat hij bij de zgn. be-

rexistischen

van het parlement een
sabelhouw in den hals had gekreun)
op schrikwekkende manier
storming

le IV S.II. Woensdag. 3 April 1940

Excessen in wilde-dierenhandel Grensverkeer tot minimum ingekrompen
Strenge contrôle
noodig
Vele vang-expedities kiezen
Ned.-Indië tot haaroperatiegebied.
hlstore van den ontsnap„dieren pare
te Bladel heeft weer eens de
aandacht doen vallen op de ongewenschte toestanden c*p het gebied der exploitatie van wilde
De

ten leeuw uit het

dieren. De publicatie van de „bij-

Nederlandsche ondernemingen ondervinden
tal .worden besteed e« t.*.t. de
verzamevangsten
en
eventueele
lingen streng zullen worden gecontroleerd, zoowM In het terveel moeilijkheden
rein. als bU het verlaten van den
op
Archipel. Óommlje expedities
meldt ons uit Nllmegen:
faunlstisch gebied schijnenvane-de Men
Zooals men weet, *Un met Ingewoonte te hebben haar
van 19 Maart nieuwe bepamiddel en niet cj> te breken, doch gang
deze cadeau te geven aan de ln lingen in werking getreden betrefde betrokken streelt wonende be- fende het passeeren van de Nedervolking. die dan het bedrijf voort- landsch-Dultsche grens. Deze door
zet. De gevangen dieren worden de Dultache autoriteiten «trollen
tegen een zekeren prijs geleverd maatregelen zijn van dien aard,
dat het grensverkeer nu werkelijk
aan de expeditie, die Inmiddels
tot een minimum Is Ingekrompen,
opgeslahaar tenten elders heeft
omdat het overschrijden van de
gen.
grens slechts mogelijk ls, wanneer
men
beschikt over een vLsum. dat
kunnen
de
lnheemNiet alleen
slechts voor één dag geldig ls en
ichen op deze wijie tonder eenl- dus bl] langer verblijf lederen dag
worden, waaraan
ge controle hnn gang run, doch, verlengd moet
telkens
zeven gulden kosongeveer
deze
op
tlch
expeditie
indien de
zijn. Maar boventen
verbonden
wlize enkele malen verplaatst, dien moeten voor het verkrijgen
welke waarborg voor do geiiml- van die visa omvangrijke. Ingeteerde aantallen blijft er dan wikkelde en moeilijke formaliteiten worden vervuld, die het maover? Wie staat er foor in, dat ken
van b.v. zakenreizen tot een
do gevangen dieren niet op anware beproeving maken, terwijl
dere wijze aan den man worden familiebezoek wel vrllwel als uitgesloten kan worden beschouwd.
gebracht. Wie is ten slotte vernog
meer moeilijkhe-

zonderheden" ln de onderneming
in het Brabantsche boerendorp
heeft ongetwijfeld de autoriteiten
genoopt enkele maatregelen te
treffen, ln de eerste plaats wel
om de gevaren te voorkomen,
welke aan het losbreken van vertcheurenae dieren voor de omwozijn. Dit lsmin
nenden verbonden
of meer de > materieel» zijde van antwoordelijk moor de nakoming
deze kwestie, welke ls aangepakt, van de door do autoriteiten vastal zal hopelijk een betere conDo slechte
tróle cp ae opsluiting tevens tot gestelde voorwaarden?
verbindingen in do binnenlanden,
gevolg hebben, dat op een goede huisvesting en behandeling der de groote afstanden, het geinidieren meer d**i tot dui'verre ge personeel dat voor controle
wordt gelet.
beschikbaar is, elschen dat met
dergelijke methoden onmiddellijk
Het Is lntusschen genoegzaam
bekend ge-worden, dat er op het wordt gebroken.
gebied van de zoogenaamde par-

ticuliere dierentuinen in Nederland
trouwens ook in andere
landen
misstanden
bestaan.
Het voorbeeld van enkele onder-

Afschuwelijk.

Van vrederechters

leider van Rex

—

hooren.
Teneinde het naleven van de
nieuwe bepalingen te verzekeren,
heeft men de contróle aan de
grens aanzienlijk verscherpt.

De

wacht langs de opgerichte afrasteringen ls nu weer door het geregelde leger betrokken.

—

—

nemingen die,

ln

tegenstelling

met de wetenschappelijke Instel-

lingen, goede zaken maken, heeft
op groote schaal navolging
ge-

vonden. De
exploitatie begint
meestal iop bescheiden wijze met
enkele soorten, die op betrekkelllk gemakkelijke wijze te verkrijgen zijn.

De Inlandsfche rhinoceros-Jagns
hebben de ge*«oonte, hun
rriiddelen, hetzij 'valkuilen of ra.speren, alechta enkele malen p<r
jaar te eontroleeren. Het wiid
komt op deze wijze Jammer Uk
om het leiven; de hoorn en neeven, •welke de waarde dezer disde Chinecwn
ren uitmaken
kennen hieraan magische krachten toe en tooopen dese lichaamsblijven
delen voor gróf geld
na de ontfoindlng over en zijn in
het zware terrein gemakkelijk te
transporteeren en...... te verbergen. Vroeger, toen er nog veel tandendragende olifanten op Sumatra (voorkwamen, weTd ooi voor
de Jacht op deze dieren dezelfde
methode toeceipajst. De regeerln?
heeft met alle haar ten dienste
staande middelen getracht aan
deze barbaarsche manieren paal
en perk te «tellen, het Intact laten van de zgn. vanglinies moet
deze veiderfelJJke gewoonte echter weer Jn de 'hand wertcen ea
van de expedities zal derhalve
geëlscht dienen te werden, dat zij
ra vertilaatslng van het operatieterrein onmiddellijk deze linies
vernietigen en d«®e in geen geval aan de bevolking
schenken,
daar anders den Inheemschen als
het ware verzocht wordt de ver—

—

ordeningen

langs dezen weg niet meer
kannen verlaten.

concurrentie maakt echdat ~de 1 directies haar
vleugels wijde*- moeten uitgaan en. het'"gevolg, is dat
de collecties worden uitgebreid. Zoo ziet'men klein begonnen ondernemingen binnen
betrekkelijk korten tijd uitDe

ter,

(Nadruk verbodenj.

—

—

—

—

—

—

—

"

ontgoochelde dame

uitgeoefend.
Toen de verscherping van

de
maatregelen voor overschrijding
van de grens van kracht werden,
zUn deze poorten gesloten en nu
kunnen de bewoners van den
Smorenhoek het dorp Beek slechts
bereiken, door van de achterzijde
van hun hulzen uit, hun weg te
kiezen over het welland. Ook het
vervcec van goederen naar deze
hulzen moet langs dezen weg geschieden. hetgeen uit den aard der
zaak groote moeilijkheden met
zich brengt. Deze zijn echter nog
gering ln vergelijking met de bezwaren, die de wasscherijen en
andere Industrieën hier onder-

vinden. Al hun goederen moeten
ook over het welland worden vervoerd en dat geschiedt dan met
kleine hand- en kruiwagens, waarna zit oo den beganen weg in ae
vrachtauto's worden geladen, in
omgekeerde
bi.) aanvoer.

volgorde

natuurlijk

Zo» ondervindt men in het
grensgebied in steeds toenemende mate de gevolgen van den
oorlogstoestand en het verschil
met vroeger Jaren, toen het grensverkeer hier zeer intensief' en nagenoeg volkomen vrij was, ls wel
heel treffend.

—

....

Communistenproces Kotter pikt Duitsche
te Parijs
vliegers op

van orae el.Naast exemplaren speciaal
onze
en
gen fauna
avl-fauna, hoewel ooi «assen en
dergelijke
zeldzame
men
worden aangetroffen —■.!riet
35 van 44 ex-Kamerleden
overal uitheemsche diersoorten,
hetgeen cp een speclalen handel
staan terecht.
■wijst. Het aantal dezer particumen
waaraan
dierenparken,
liere
(Van onzen correspondent).
naast het commercleele doel hoogverstens een soort van publieke
Haden Is
Parijs, 20 Maart.
kan toevan
makel ijkheidsverdiensteover
militaire
rechtbank
de
hand voor
tegen
kennen, neemt hand
begonnen
Parijs het proces

gesloten

—

Uitgeput in open gummiboot
(Vare

omen correspondent.)

De moIJmuiden, 21 Blaart.
torkotter „Vier Gebroeders Ym.
203, is hedenmorgen de visscnershaven binnengeloopen met aan
die
boord vier Duitsche vliegers,
uur
xes
om
gistermiddag
de kotter
op de Noordzee had opgepikt, tf.f
wijl zij in totaal uitgeputten toestand ln een gummiboot rond—

dreven.

i

—

<Jit zon-

,

bezit komen van beschermde diersoorten, waarvan men zich
moet afvragen hoe' deze onder de bestaande wettelijke
bepaljngen bemachtigd kunnen worden.
groeien en in het

—

„Kwakkels en leugens”.
en directeur van een dagblad,
waarin met „vuur en gesmljdlgVerspreider van kwakkels (het
worden Vlaamsche woord voor canards)
held" de srroote problemen der
vol- en leugens
behandeld, die het leven
Het verspreiden
ken. regeeringen en Individuen van kwakkels is een gewone uittroebel maken". Als directeur heeft drukking en geeft trouwens aanhil een vertrouwelijk schrijven leiding tot een bloeiende inontvangen, onder gesloten omdustrie
slae, gestald ln den stijl, dien hij
Aangezien het voor sommige
In 't ot>enbaar pleeat te gebruiken. publicisten veeleer een lof voor
als
placht
Crick
Vrederechter
D<» rol van de r>ers bestaat niet
talent betreft dan een crltiek
moderne Salomo vrede te stichten alleen uit. Inlichten, maar ook hun
op hun sluwheid, wanneer wordt
zwakhemenschelijke
door veel
uit ODVoeden en vormer van ka- gezegd, dat ze kwakkels aan den
den en vergissingen te vergoe- rakter en gevoel. En de droog- man brengen,
want een veelei..aanjreïien*"
volgen
lijken. Zijn vrijspraken waren komische
voedt zich daclientèle
schende
goea
plkaar in een guitige lawine op; gelijks
steeds met buitengewoon
slechts daarmee en weigert
een
Waren
gemotiveerd.
vrij:
ik vertaal
humeur
krachtig eiken anderen morgenpaar mannen betrapt op 't oogenaangezien de aanklaeer steeds kost
bad een gekn'Me manier van spreken
blik, dat zij een verboden
volgens
Aangezien
„leugen"
namen in het kanaal, dan was en schrHven aan tlln bewon- reeds genoemden Littré synoniem
zijn vraag tot den polltie-agent: deraars ter» best? V>eeft gegeven is van ..vergissing, illusie en IJdel„Hebt gij de rakkers uit het wa- en hit dordMve niet maf jam- heid" (op. cit. 12e editie, Hachet„Ja."
„Hebt meren. dat hij school heeft ge- te, 1914, zie Mensong'e, in fine);
ter zien komen?"
„Neen." maakt
gij ze er zien ingaan?"
aangezien beklaagde zeker niet
aangezien
„Vrijgesproken
aangezien de leerlinge nog lang heeft bedoeld, dat de aanklager
het ter plaatse verboden ls te wa- den meester niet evenaart....
lldel is, want niets veroorlooft
ter te gaan maar niet er uit te
deze onderstelling;
aaneezien de door de beklaagde
komen...."
aangezien er alleen van vergisgebruikte woorden dan ook in
Had een rad van tong zijnde hun minst ongunstige beteekenls sing en illusie sprake kan zijn;
aangezien, zooals een spreekvolksvrouw, die van een gendarm dienen verstaan te worden *n
meneen opmerking gekregen had. op- twijfel of onduidelijkheid in haar woord zegt, zich vergissen
betreft,
illusie
schelijk
„Gendarm
is;
wat
de
gereageerd:
standig
voordeel dienen uitgelegd te wor- steekt daarin veeleer een complivan halftwee donker, kus mijn den.
want de mensch blijft
ment,
Vrijspraak. Aanvoeten 1"
Koddige commentaar.
slechts jong ln de mate van het
gezien aan de uitnoodlglng niet
aantal illusies, die hij bewaart.
noodzakelijk gevolg moest wordbovenVrederechter Weyenberg conEn dan levert de vrederechter
den gegeven: aangezien
tegelijk stateert verder, dat de beklaagde
kOud»g
en
dien de practische onmogelijkheid plechtig
den grappigsten commentaar op ~de vrouw van den ex-lelder Van
daartoe bestond..."
opgepast, een fa»
de gewraakte verwijten. Klucht- Ottlgnles U"
Familie-ruzie.
speler voor een kermistent? Maar milietwist,
en concludeert:
aangezien ten overstaan van het
het blad van Degrelle staat te
Vrederechter Weyenbeng stond in
het nummer, dat feit, dat de meestal bit vrouwen,
ln
lezen.
Juist
voor een geval, eer vroolijk dan den toom van de beklaagde heeft die door den duivel der politiek
lastig. De Rexlelder Léon Degrelle opgewekt, dat „de kamerleden het bezeten
worden. voorkomende
had een klacht Ingediend tegen de parlement tot een markt omschep- „frenesie" zeer wordt op DrUs gevrouw van de vroegeren Rexlelder pen". Degrelle is Kamerlid en steld door de diverse reformatoVan Ottlgnles, een dame. die in doet mede aan die transformatie ren. die onze zonderlinge tjjd doet
een brief aan haar vroegeren af- tot een soort kermis. Hij wordt« ontstaan, deze hervormers zich er
Hij niet met recht en reden over mogod had geschreven, wat zij, toen ln zijn blad om geprezen.
was.
ontnuchtering
gekomen
«nderzijds
als gen beklagen, wanneer zij van den
niet
de
kan dien lof
van hem dacht: „kluchtspeler voor een verwijt opvatten.
weeromstuit de opwinding, die zij
..sinistere agltj..- Sinister agitator
Volgens hebben gecreëerd, zelf ondervineen kermistent", avonturier",
die
tor", .politiek
het woordenboek van Littré is een den
verspreidt".
leugens
en
Uit dit laatste „aangezien" bllikt
„die het volk
kwakkels
agitator
dacht de tracht meelemand*
te sleepen", en sinis- welk een guitige philosoof vrede-,
Niet dramatlseeren,grond
is dat ter ..iets dat onsrelukken vreezen rechter Weyenberg Is.
vrederechter; in den
Maar ln elk geval: „Vrijgesprovan rtoet". Op zichzelf zijn die woon
stijl
den
ln
een familieruzie
ken".
schildebeleedigend.
den
niet
ZM
pp* en laten wij omzichtig zijn...
goed den aanklager,
Toen heeft de vrederechter de ren zelfs
(Nadruk verboden).
vrijgesproken wiens luitenanten, toen destijds

zijn,

der bezwaar konden doen. Uit den
aar<i der zaak werd er van Dultsche zllde een strenge contrftle op

eneelale brigade van de Britsche marine houdt zich bezig met
het demonteeren van aangespoei de m y nen Soms kan de explosieve
l»dinjr niet verwijderd worden en laat men de mijn springen.
Een lid van de brigade bU zijn riskant werk: een vaste hand **
een gebiedende voorwaarde

:

klagér" lid ls van het

Industrieën moeten

Een

W. E.

—

vredegerecht,
Belgisch
men hier het equivalent van liet
kantongerecht
Nederlandsch
van
noemt. De vrederechter
vergis ik mij niet, een
Waver,
vorigen
zwaar-invalide uit denWeyenberg,
oorlog
de heer P.
heeft een vonnis gewezen, dat
van
den beroemden vonnissen
Crick
wijlen den vrederechter
waardig is.

tusschen de Nederland-

sche en de Dultsche autoriteiten,
werden er poorten ln de versper.rlng aangebracht, waardoor de belanghebbenden konden passeeren
en ook wagens en auto's, die bij de

Men stelle.op deze .verplichting
strenge straffen. • desnoods verbeurdverklaring van. alle bemachtigde dieren ep controleere regelmatig. De wildstand in Indië
is door jpndere, mi n 'of meer onvermijdelijke
toestanden
reeds
zoodanig. in het gedrang gekomen dat dergelijke methoden absoluut onmogelijk moeten worden gemaakt.

Reuzenvaraan.

—

Opgemerkt kan worden, dal
in het Duitsche gebied langs
de Nederlandsehe rrens de
laatste weken het aantal militairen aanzienlijk is uitgebreid. De afrasterinr van de
grens is z66 consequent doorgevoerd, dat b.v. in de lloldeurn, bij Berg en Dal, de bewoners van de od Duitsch gebied staande huizen, die een
nitwer hebben naar Nedetlandsch gebied, hun woningen

Na overleg

te overtreden.

veroor- nun hals werd overgesneden, van
Achter
deuren
deeld tot de kosten van het ge- sinistere gebeurtenissen gewaagding. Als Léon Degrelle zin voor den.
AangePolitiek avonturier
humor heeft, zal hij ook zelf la- zien dat voor
lezers met gezond
als
chen, misschien.wel eenlsszlns
verstand niet lasterlijk ls,
de
Droogkomieke „aangeziens” de boer die kiespiin heeft, om de aanklager Immers zoekt avontumotiveering/van die vrederechter- ren op politiek gebied, wat trouin Belgisch geding
lijke uitspraak. ZIJ ls een mees- wens voor een enkeling geen parvan drogen humor. maar. ticulier kenteeken is,
terstuk
bovendien
(Van onzen correspondent).
helaas, te lang om hier geheel te hebben sommige avonturen, zooals die van Telemachus, den naam toe.
Er gebeuren worden aangehaald. In elk geval van dezen
Brussel, Maart.
de 44 ex-communistische Kamerheld door de eeuwen
de
bewereld.
van
een
grondige
beschuldigd
van
getuigt zij
nor vroolijke dingen in
doen klinken; misschien wacht
momenteel afgevaardigden,
handeling van het proces.
dat de ontbekend,
decreet,
dat
Al wat met het gerecht samenIs
Degrelle
op
lot,
een
zelfde
wat
zeer
«et
het
inbreuk
hangt, is doorgaans somber. Maar
vereerend zou zijn, indien hij wel een Nederlandsch-bultenlandsche binding van alle communistische
Vrederechter Weyenberg con- te
dan klinkt eensklaps een opgeverstaan het geluk he«ft een combinatie wederom • tracht tot organisaties gelastte.
anuer stateert allereerst, dat de „apn-|
wekte toon, uit een of
negen zijn,
Fénélon
de oprichting ■> van een grootsch
te ontmoeten
De 35 beklaagden
taoals
parlem°nt
en den

Aan
veel
den zijn reizen van Duitschers
naar ons land' onderworpen, zoodat een de grens passeerende
Dultscher wel tot de zeer zeldzame verschijningen zal gaan be-

De afrastering ls, als waren er
gewoon
geen deuren en ramen,
doorgetrokken en staat op sommige plaatsen ternauwernood -n
halven meter van de deuren en
Moeten zij beramen verwijderd.ontvangen,
paalde waren
dan
worden dezo onder de versperring
doorgeschoven.
Een zeer zonderlinge toestand ls
ontstaan ln den Smorenhoek te
Beek bij Nijmegen. Daar zijn de
woningen en industrieën van de
Nederlanders slechts t« bereiken,
door over Dultsch gebied te gaan.
Toen men eenlge maanden geleden de afrastering begon op te
stellen, werd deze buurt gelsolertd.

opgezet particulier dierenpark ln
Nederland te komen. Het word»
0.1. hoog tijd, dat naar middelen
wordt omgezien om verdere uitbreiding van dit soort instelllnte
<?èn te voorkomen :en voorts geen
zorgen, dat bij opheffing

voortvluchtlj
bekend,
van
maken in hun bank den Indruk wlen
goedmoedige kleine purgers.
gezindmen hun revolutlonnalre
dag
van
zou
De
niet
aanzien.
heid
heden ls grootendeela gewijd geweest aan een voortdurend duel
nleywe worden gesticht.
tusschen de rechters en de verdedigers. Dè verdediging wilde namelijk een aantal getuigen doen
Concurrentie!
hooren, onder wie de heeren DaBonnet, van wier machiDe cijfers welke van tijd tot ladler en beklaagden beweren het
dc
naties
van
wilde
tüd ctver de vangst
ln slachtoffer te zijn.
dieren worden gepubliceerd fcn
De ministers hadden zich echter
tijdschriften
wetenschappelijke
met
een beroep op hun functie ver.
de
natuurbeschermlngaorganen,
ontschuldigd,
evenals kamer-presizeldzasteeds
ildachten over het
Herrlot,
die
als excuus zijn bedent
r
so°
mer worden van somimige
aanvoerde.
Na korroepsgeheim
vragen ernstige aandacht cn
te
geweest
tijd
ten
raadkamer
ln
het
werk
elschen, dat alles ln
de
zich
rechtbank
zijn,
verklaarde
wordt gesteld om verderen te- onmachtig de ministers tot verHet
voorkomen.
ruggang te
geheele Jaar door zUn ln ahe schijning te dwingen, zulks aan
dat
deelen van 'de wereld expe- de hand van een wetsdecreet,
ondervraging
De
van
1812
dateert.
meestentijds
werkzaam,
dities
hun Identiteit
van uitgebreide vang- en verza- der beklaagden naaraanleiding
tot
zoo nu en dan
(melvergiinnlngen "vooralen: som- geeftuitspreken
van
een
communishet
wetenschappelijmige daarvan oa
tische geloofsbelijdenis of tot een
ke basis, andere ter meerdere grappig
incident,
bU voorbeeld
gede
leiders,
die
glorie ivan de
vangen dieren ,met een royaal ge- wanneer Florimont Bonte op! de
baar aan diergaarden en musea vraag naar zijn beroep antwoordt:
~Afgevaardigde van de glorieuwegschenken
men denke aan
lord Moyne die oa eigen kosten ze wijk van do Bastllle, maar van
een met 50 roysoren bemand jacht zijn mandaat vervallen verklaard
liet uitrusten om Komodo-varanen door politieke willekeur".
Het ls reeds laat ln den middag,
te vangen
en ten slotte de wanneer
de acte van beschuldiging
srwtjafht
en zuiver commercieele expedities. Deze tochten eindelijk voorgelezen kan worden.
richten ttlch ln de eerste plaats Onmiddellijk daarha vraagt echnaar de tropen. Afrika, Zuld- ter het openbaar ministerie sluiting
Amerlka en Azië, waar op de der deuren „ln het belang van de
wllze landsverdediging en de openbare
in els te en minst kwtbare
De verdedigers springen op
materiaal verzameld kan worden orde".
en
naar hun papleren om
grUpen
van
niet
en. men kan de «edaebtn
elch afzetten dat hiervan een conclusies ln te dienen, ten einde
soort commercieele ssoowel als wc- dit verzoek door de rechtbankinlet
verklaren.
tenjvfaapelilke concurrentie ge- ontvankelijk te doen
Ook de beklaagden zelf nemen het
sproken moet worden.
woord en verzetten zich tegen de
gevraagde procedure.
Na echter
door
Het la mlet onmoftelllft. dat
opnieuw
ln raadkamer te zijn ged<»n
oorlo* h*t aan- weest, besluit
de rechtbank. ; het
tal exwdlües. dpt >lch (Te laat- openbaar
ministerie
satisfactie te
ste laren sterlc had uitgebreid. verschaffen.
Gi..ulddellUk
daarna
eerif<"e vermindering onderdaan wordt dan de zitting tot morgen
«al. Verschillende zl|n echter reed?* verdaagd.
De debatten zullen dan
,ln voortjerMdlrc* daaronder ïHn met gesloten
deuren plaats 'vinor ook. wellke Nederlandsch-Tndlë den. Waarschijnlijk
zullen zij ln
tot h*ar «Deratle«rebled eitflen kle- den
loon van het proces niet meer
den. VerwacM ma* worden,
dat geopend
worden.
4oor
autoriteltAn alle aamAacht
(Nadruk ce/boden).'
aan de merites der aanvragers
gelijk

—

"

—

—

—

,

„We waren gistermiddag vijf
aldus ae
uur aan het vlsschen", Wezelman,
26-jarige kapitein H.
„toen een Duitsch vliegtuig op ons
afkwam. We -vreesden reeds het
ergste, doch gelukkig bleef het
vliegtuig om ons heen cirkelen. l>e
piloot zwaaide met zijn hand in
een bepaalde richting. Wij bevonden ons toen op circa tien mul
Noordwest •van LJmulden We begrepen hem eerst niet, doch telkens kwam hij weer terug, tot
de Duitzevenmaal toe. terwijl bepaalde
een
naar
schers steeds
richting wees, waarheen we koers

Duitsche

jeugd wordt

beschermd
Beperking van cafébioscoopbezoek.

en

(Van onzen correspondent).

Berlijn, 19 Maart.
In verband
met ds gewijzigde omstandigheden is ter bescherming van de
verordening
Jeugd een nieuwe
deze
uitgevaardigd.
Volgens
verordening mogen kinderen onder de 18 jaar 's avonds na het
intreden van de duisternis niet op
straat oI op de pleinen rondslen—

teren.

Na 's avonds negen uur mogen
kinderen onder de 18 jaar zich
niet zonder begeleiding van volwassenen in calé's of restaurants
ophouden. Kinderen onder de 16
jaar is het in het geheel verboden café's ot restaurants zonder
begeleiding van volwassenen
te
bezoeken.
Aan kinderen onder de 18 Jaar
is het gebruik van brandewijn, of
van met brandewijn vermengde

dranken eveneens verboden, ter-

16
wijl aan kinderen onder de
begeleiding
jaar, als zij zonder

moesten zetten.
van volwassenen zijn, het genot
Onmiddellijk haalden we de
van
alle alcohol bevattende
de
netten binnen en voeren ln
aangegeven richting. Het weer dranken verboden Is.
Verder verbiedt de nieuwe verwas betrekkelijk goed. Na mijn
aan kinderen onder de
een uur stocmen zagen we ln de ordening
18
het
het
rooken ln het openln
Jaar
vliegtuig
verte een ander
rond cirkelen. Even later waren baar.
ZIJ mogen geen schietbadaar
en
speelzalen bezoeken. Ten
op
plek
en
troffen
nen
we
die
een rubber vouwtooot aan, met slotte mogen zij ln< zalen waar ln
wordt,
gedanst
Duitsche 'vliegers. Ze bleken totaal het openbaar
uitgeput te zijn. Een van hen, een slechts komen, of aan bals ln de
officier, had zijn arm gebrokeu, open lucht slechts
deelnemen,
terwijl een ander schotwond ln de wanneer
zij zich in gezelschap
knie had. Aan boord gekomen bevinden van een volwassene en
lefde een van de militairen zich, dat dan nog slechts tot 11 uur
„volkomen uitgeput van de door- 's
avonds.
gestane ontberingen, languit neer
Enkele uitzonderingen worden
od de kleine vischkotter. WIJ hebde nieuwe wet gemaakt en wel
op
ben de mannen van droge Ideeren voorzien en in bed gestopt, voor het leger en voor den arOok gelden de voorwaar ze met koffie en sinaas- beidsdienst.
der
apoeLsao werden bijgebracht.
schriften niet voor feesten
De vier mannen waren overge- partij en voor kinderen, die zich
lukkig, toen we ze aan boord hadop reis bevinden. Zij moeten dan
den, aldus de schipper, en we evenwel het bewijs daarvan levehebben voor hen gedaan, wat we ren.
doen konden. Dadelijk zijn. we
Kinderen, die zich niet aan denaar huls gestoomd en lang bleef ze we.tten houden, worden
ge-

het andere Ditftsche vliegtuig, dat
steeds maar boven ons gecirkeld
had. ons nawuiven".
'Hedenochtend arriveerde de
„Vier Gebroeders" voor de pieren
van IJmiuiden en -verzocht via de
loodsboot om doktersassistentle
welke spoedlfr ter olaatse aanweweres: was. De vier Dultschers
den ann booM tebrarht van het
batterilschlp H.M. 's „Heemskerk",
waar hun eerst de noodige rusi
werd voorbeschreven. Hun machine was. naar- wil van andere
zllde vernamen, door een grewaDerden Fncel«chen t.reüer op »ee
omlaaggehaald. Ruim
viU uur
hadden de Dultschers. die van
HaaJjuxjT'attootostiz zijn. qd wo

straft met drie weken gevangenis
of met 50 mark boete. In bijzon-

der ernstige gevallen wordt zelfs
gedreigd met een boete van 150
mark of zes weken gevangenis.
Deze laatste straffen gelden voor
de orjvoeders van de kinderen, die
het hun mogelijk maakten, tegen
de nieuwe wet te zondigen en verder voor de houders van café's.
restaurants, bioscopen enz., die
zich niet aan de wet houden.
gedreven. Zij zullen waarschijnlijk
riet worden eeïnterneerd,
rij bulten territoriaal gebied zUn
QCgeotTd

1940^

Uitgeefster:
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of, als men wil, een goddelijke
bestlering

Levensgevaarlijk
hospitaal
Men schrijft ons:
Sinds vele Jaren, zeker reeds
sinds 1934, bestaan er plannen
om wegens de onhoudbare toestanden ln het Militaire Hospitaal 'te Malang te komen tot
een nieuwbouw van dit hospitaal. De Jaren hebben vele inspecties van dit hospitaal gezien
door talrijke hoogere en lagere
militaire autoriteiten, tot zelfs
den Oeneraal van da Genie en
den Legercommandant Incluis.
Vele projecten en plannen zijn
gemaakt voor verbouw en zelfs
algeheelen
nieuwbouw, maar
naar verluidt zijn deze afgesprongen op de kosten. Als ln
het militaire gedacht wordt aan
algeheelen nieuwbouw, kan men
wel
er zeker van
urgent genoemd mag worden, vooral ln deze benarde
tijden, daar het Departement
van Oorlog steeds de grootst
mogelijke zuinigheid betracht,
en zeker niet van verkwisting
beticht kan worden.

beurd?

De zooveelste aanslag

1 Want wat ls er ge-

SlndA een aantal maanden
Het zooveelste protest
werd eiken Maandagochtend
van half zeven tot half acht ln
een afdeeling van de z.g. Blok- En dan wacht onze regeering
zaal, achter de besmettelijke
op de volgende Duitsche
barakken gelegen, door een offiterreurdaad
cier van gezondheid een cursus
gegeven aan een twintigtal
Blijkens een Anetaseln uit
hospitaalsoldaten. En deze curDen Haag heeft de Ilegeeringspersdienst medegedeeld, dat
sus zou natuurlijk ook Maandag
het offlcleele onderzoek naar
25 Maart 1940 's ochtends op
den bij daglicht in volle zee gehetzelfde uur gegeven zijn, als
schieden aanval op de „Protihet dien dag toevallig niet
nus" heeft bevestigd, dat, terwijl deze treller van talrijke
Paasch-Maandag was geweest!!
....

duidelijke kenmerken van Nederlandsche nationaliteit
was
voorzien (o.m. waren aan de
bovenzijde de kleuren van
de
Nederlandsche vlag geschilderd) een Dultsch vliegtuig den
treilerfceeft gebombardeerd en
beschoten, als gevolg waarvan
de gezagvoerder en een schepe-

Doordat het toen een feestdag was, ging de cursus.niet
door. En 's ochtends om circa
zeven uur, op het oogenblik,
dat anders de officier van gezondheid met zijn twintigtal
discipelen ln dat leslokaal
vereenigd pleegt te zijn, stortte plotseling, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat er een windhoos of
andere buitenissige reden voor
was, het geheele dak met plafond geheel naar beneden,
stoelen, tafels en banken onder de zware balken en dakpannen begravend en vernie-

ling aanstonds werden gedood,
het vaartuig tot zinken werd
gebracht en van de in een
sloep redding zoekende opvarenden 2 door uitputting
zijn gestorven.
De Nederlandsche regeering
verzoekt maatregelen tegen de
schuldigen en behoudt zich elschen tot
schadevergoeding
voor.

Jaarvergadering
V.v.A.i.D.
Bestuur herkozen
Aneta seint uit Medan, dat MaanSlantar de Vereenlglnß
van Assistenten ln Dell vergaderde
dag 1.1. te

onder voorzitterschap van den heer
C. J.J.Hoïenboom, Het laarverslag en de financieele stukken
werden door het bestuur goedgekeurd.
Het bestuur werd herkomen met
als commissarissen de heeren J.
Batter Jee, J, van
den
Einde en de heer L. v a n Es;
secretaris
penningmeester
den
heer H. J. do Ruyter Dzn.
Tot leden van dc commissie van
advies werden opnieuw benoemd
de heer G. W. Blankensteln
voor Tapanoeli, J. H. Dijkhout
voor Gouvernements ondernemingen de heeren D. B u 1 s. J. E nsln k, J. L. Krijt, J. Rlg t e r
en J.F.Rusch voor de Oostkust.
Op het voorstel van een der leden
zal het bestuur het vraagstuk ln besturieerlng nemen op welke wijze
men tot uniforme regeling van vrije
dagen ln de Delische Culturen kan
komen, welke thans voor tabak en
de overjarige cultures varieert.
Hierna hield voorzitter Hogenboom nog een rede, waarin hij nog
eens den nadruk legde od de nog
steeds vele sociale voorzieningen
welke ln Indië op zich laten wachten, hetgeen een reden is om den

strijd voort te zetten.
Dit „verzoek" zal wel zijn neerSpreker vestigde
voorts nogde
gelegd ln een „protest" aan
Duitsche regeerlng, van welks re- maals de aandacht op de wenschesultaat men zich overigens niets zal lijltiheid van tripartite overleg, zooHoe urgent deze bouw ook is,
hebben voor te stellen. Er zal ter- als de vakorganisaties voorstaan.
moge blijken uit de feiten.
nauwernood een verontschuldiging
lend!
Hierna sprak de voorzitter van
van Wilhelmstrasse op over kunnen den sulkerbond, de heer J. H.
Reeds ln 1935 was de toestand
schieten. Het is bij alle dergelijke Smit, over actueele sociale
van de besmettelijke af deeling
Alleen aan het toeval is het Nederlandsche
protesten altijd uit- vraagstukken ln Indië, voornamedusdanig, dat die niet meer ge- toe te schrijven geweest, dat de gedraaid op hetzelfde recept: „Den lijk over de werkloosheidsverzekeschikt geacht mocht worden Militair Geneeskundige Dienst Haag protesteert, Berlijn „lacht ring en de pensioensvoorziening,
waarbij hij vooral wees op de noodoin patiënten op te nemen; op 25 Maart J.l. niet den dood dazu".
zaak
dat alle werknemers zelve het
„elschen
die
tot
manschappen
van
wat
schadezijner
En
voor de verbetering daarvan,
21'
nut
van
dez« maatregelen inzien,
vergoeding" betreft, het klinkt misdie reeds ln 1933 hoogst noodig heeft te betreuren gehad.
met vuur voor
schien erg flink, maar ook dit neme zoodat zÜ er ocAstrijden.
zullen en .willen
geacht werd, werden toen reeds
men met een korrel zout op. BovenNatuurlijk ls er nadien weer 'riien: 00 hoeveel taxeert Den Haag
door de genie plannen opge,

L

reeds bouwvallig en gestut was,
geheel geslecht. D&&r zullen althans geen dooden vallen! Misschien zijn nu de hooge militaire autoriteiten wat opgeschrikt, en zal eindelijk eens
meer aandacht geschonken worden aan deze werkelijk ergerlijke, menschenlevens in gevaar
brengende toestanden. Wie weet,
welke zaal of göedang binnenkort op een dergelijke wijze zal
Instorten, hetgeen dan wellicht t,

,

•

i

'

;; jflenstfiënelndeiy
"
lévéris 'zal-kosten! Maar, als efr
maar niet te veel uitlekt, dan
wordt ook dit voorval wel weer
vergeten, en bij den bundel „te
deponeeren stukken" gevoegd!
'

«

een Inspectie gekomen door de dit zooveelste verlies aan Hollandgenie! Ten gevolge hiervan Ls nH sche zeemanslevens?
Overigens leert het telegram, dat
26 Maart J.l. de afdeellng 2a, die

'

maakt en kosten begroot. Ook
toen stuitte alles af op de kosten, die toch niet veel meer dan
een ƒ 8.000.— zouden hebben
beloopen. Later bleken andere
zalen geleidelijk zoo bouwvallig
geworden te zijn, dat tot afbraak werd besloten. Zoo verdwenen de z.'g. Onderofficierszaal (in de buurt van het
Officiersblok), en Zaal 4, de
vroegere chirurgische afdeeling.
De lijders aan besmettelijke
ziekten werden toen opgenomen in de z.g. .Afdeeling 2a.
Maar het sloopingsproces /vond
gedeeltelijk ook natu ut lij k
voortgang/ Op~ een' kwaden dag
kwam een windhoos over het
Hospitaal;
Militaire
binnen
eenlge minuten waren geheel
weggevaagd de overdekking van
de gangen, die leidden van de
operatiekamer naar de Röntgenafdeellng (sindsdien weer opnieuw opgetrokken) en van de
Röntgenkamer naar de Kinderzaal en Vrouwenafdeellng, en
de gang, die langs de keuken
leidt. Deze gang ls niet meer
hersteld geworden.

Het ls dan ook de bedoeling
van dit stukje om dezen ontoudbaren toestand onder de
oogen te brengen van Zijne Excellentie, den Gouverneur-Generaal, als Opperbevelhebber
van Leger en Vloot (waar voor
de C.B.Z. te Soerabaja 2>/ 2 millloen gulden te vinden waren,
En daarbij bleef het niet, een zal toch voor een belangrijk
groot deel van het dak van de militair hospitaal nog wel V 2
Kinderzaal verdween eveneens; millioen gulden bijeen te krijde gelijk met den windhoos gen zijn?), den Legercommanneerstortende regen veroorzaak, dant, den Volksraad en andere
te daar een overstrooming, zoo- hooge autoriteiten, maar ook,
dat ln allerijl de patiëntjes door dat eindelijk de publieke opinie
de verpleegsters naar veiliger zich er eens mee zal bemoeien,
en droger gelegenheden over- want in het Militaire Hospitaal
te Malang worden ook Gouvergebracht moesten worden.
nements-ambtenaren ter behanDat bij deze verwoesting geen deling opgenomen, zoodat niet
ongelukken zijn gebeurd en alleen militaire levens
menschenlevens verloren zijn in gevaar gebracht kunnen worgegaan, is alleen toe te schrij- den.
ven aan toevallige omstandigWanneer zal eindelijk, waar
heden, n.l, dat wegens het ontvoor
het Leger constant zulke
zettende weer en het middaggroote
uitgaven geboekt worden
uur (het gebeurde tusschen 3
voor
Dorniers,
Glenn-Martins,
uur
en 4
n.m.) zich in het geKoolhovens
e.d.,
ook eens aanheel geen personen ln die lange
geschonken
dacht
worden aan
gangen bevonden.
de hoogst noodzakelijke en
De bouwvalligheid van het reeds zoovele Jaren urgente
Militaire Hospitaal demonstreer- kwestie, n.l. den nieuwbouw van
de zich echter ook nog ln andere een hospitaal voor den M.GD.?
gebouwen. De z.g. Afdeeling 2a

Dat dit artikel daaraan meemoest gedeeltelijk gesloten en
gewerkt
moge hebben, Ls de
de balken, die het dak schrawensch
van
een
gen, gestut worden; hetzelfde
is het geval met een groot deel
Insider.
van den goedang (waarin o.a.
de reserve-ledikanten zijn opgeslagen); deze is aan de zijde
naar de binnenplaats van het
Militaire Hospitaal geschraagd
door twee dikke bamboes, en
aan de achterzijde door acht
dikke bamboes. De muur van
den grooten goedang, waarin de
Apotheek-voorraden zijn opgeslagen, scheurt, en moet door
een aantal zware balken voor
instorten behoed worden.

En opvolgende jaren zagen
veie Inspecties, tot nog voor
enkele maanden. Voortdurend
werd de onhoudbare toestand
ln officleele rapporten bij de
militaire autoriteiten voorgebracht, maar steeds werden
deze „an allerhöchster Stelle"
genegeerd, althans en bagatelle
behandeld. En gelukkig voor de
betrokken personen ls de allerjongste gebeurtenis wéér met
een sisser afgeloopen zonder dat
er vele, onschuldige slachtoffers
gevallen zijn.

Maar dit ls niet de verdienste
der hooge autoriteiten, maar
slechts een gril van het noodlot,

Telefoonnummers:
Wissrrbord: Noord 3015-3016-3017.
Na kantoortijd: Expeditie N. 3011.

STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË*

Aloon'-straat 30, Socrabala.

Twcwlo Blad

men ln het Haagje met den dag
meer uit de hand eet. Een weerlooze Nederlandsche treiler wordt zonder eenlge reden door een Dultsch
vliegtuig tot zinken gebracht, er
vallen Hollandsche dooden en de
Nederlandsche Leeuw „verzoekt" maatregelen tegen de

Aanvang

cassave=cam=pagne in Zuid=Malang

Onze redacteur te Malang meldt
Einde vorige week hield de tapiocafabriek Toeren, administrateur de heer Gorzeman,
het maalfeest, als Inleiding der
campagne-1940. Een optocht had
schuldigen.
plaats van versierde voertuigen,
zooals ossekarren en vrachtauto's.
Dat wij ons schamen. Red.
Deze had veel bekijks; er waren
o.m. karren gecamoufleerd als kroEuropeesch verlof
enz.,
kodillen, zwanen, eenden,
terwijl ln öëh stoet een vrachtauto
Aneta seint, dat duidelijk een toe- met muzikanten en een gamelan
nemende neiging blijkt van de In- medereed,: Etes, middags werd ln de
dische samenleving om met verlof
een .wajangvoorstelling geaaar Êuropa te gaan, hetgeen o.m. fabriek.
geven,
ln de sociëteit een
terwöï,
spreekt uit de vrij belangrijke loeplaatsvond.
matinée
van
passage-aanvragen,
name
waarbij de intusschen gebleken veiilf,e reiswijze en ten tweede het naVerkeersstremming
(schoolvacanties)
derend seizoen
factoren vormen, welke op hun afOnze redicteuT te Malang meldt,
een
zonderlijken invloed moeilijk zijn dat in den algeloopen nacht
gegrondverzakking heeft plaats
te taxeeren.
boottrelnverblndlng
sluit had op den weg tussohen Ngantang
De
eenige
voorts ongerief uit, terwijl ook de en Kasembon, waardoor
doorzending van bagage billijker is boomen over den weg zijn gevallen.
geregeld door middel van
den De weg is daar over een afstand
„groupagedienst". Hierdoor zijn de van 10 meter ingezakt, en is derhalkosten van doorvoer van bagage ve voor doorgaand verkeer geper malltrein practisch gelijk aan stremd.
Volgens den we<*.mo van Poodjon
de met extra-assurantiepremies
bezwaarde vrachtkosten voor de zal de stremming vermoedelijk een
etmaal dure«.
zeeroute.

Oud-maréchaoKséea

lekten een krant

aan den roet van het Atjeh-nuraament

Onze gouden maréchaussée
Herdenking

te

Batavia

De herdenking van het gouden
jubileum van 't korps marechaussée ln Atleh heeft te Batavia
plaats eehaa door middel van een
reünie in de militaire sociëteit
aan den Slpayersweg en een
kranslegging bij het Atieh-monument ln het Wilhelmlnapark, en
een gemeenschappelijke rijsttafel.

Ruim

tweehonderd

gepension-

eerde, zoowel als nog actief dienende militairen, officieren, onder-

officieren en minderen vereenigden zich. Daar was de gepensioneerde kapitein
Willemsz, die
met drie leden eener deputatie een
krans op het monument leggen zou
de oudste der deelnemende officieren en onder de nog actief dienende card-maréchaussées waren kolonel Schilling, overste Van Veen en
overste Milius.
Talrijk waïen de gepensioneer-

den van verschillenden landaard,
die zich opstelden in den
stoet,
naar de jaartallen der Atjehgespen, vanaf 1872, en wier breede
rijen medailles schitterden in de
zon.
Voorafgegaan door de reglmcntsinuziek zetten de oud maréchaussées op het commando van kolonel Schilling zich in beweging en
trokken zij naar het Wilhelminapark.

En terwijl de klanken van de koraalmuziek zich in het park verhieven, de rondomstaande reünisten
salueerden, legde de deputatie van
vier, vertegenwoordigende de vier
landaarden, een krans neer aan den
voet van ihet monument, op het lint
waarvan geschreven stond: „Van
de oud-maréchaussées aan hun gevallen kameraden".
De deputatie was als volgt sa-

VOORNAAMSTE NIEUWS
Nederland heeft

te Berlijn gehet bombardeHet gouden Jubileum
van het ment van de „Protlnus" door een
korps maréchaussée ls ook te Ban- Duitsch vliegtuig;.
doeng herdacht op sobere, maar
treffende wijze.
In het Lagerhuis heeft ChamTegen 9 uur 's morgens
verza- berlain enkele mededeelingen gemelden zich op de aloon-aloon een daan nopens de recente
besluiten
driehonderdtal deelnemers, officie- van de Oppersten
Oorlogsraad.
n
ren, oud-officlren en minderen, afkomstig uit Bandoeng en Tjimahl,
De Italiaansche en Hongaarsche
onder wie zich vele ridders der M.
pers zijn verontwaardigd over een
W.O. bevonden.
Met de cavalerie en regiments- Fransche plaat, volgens welke Itamuziek voorop werd
vanaf
dit lië en Hongarije na den oorlog
stadscentrum een marsch door de grondgebied zouden moeten afstad gemaakt, onder groote belang- staan.
stelling van het publiek.
Zij, die wegens hun leeftijd of geAdmiraal Byrd heeft aan den
zondheidsredenen niet aan den Zuidpool nieuw land ontdekt.
marsch deelnamen, maakten den
tocht door Bandoeng ln een militaire autobus.
Het einddoel van den marsch was
het monument van den Atjeh-pastoor, den onvergetelijken pastoor
Verbraak, gelegen in het MolukNaar
MAART
I Naar
kenpark naast het paleis van den
Napels
legercommandant.
di•
april
Hier was een groote menigte bijeen toen da stoet
en zich
Vertrekdata
ln carré opstelde arriveerde
bij het monument.
uit
Ook den regimentscommandant,
Bandoeng
§
a ?
kolonel Kemmerling, zagen wij Sj5? a4 §3
g |
en NaDels
i?
nier, den inspecteur der cavalerie, g
g
eiken
Pkolonel Kamps, den legeraalmoezeMaandag
nier, majoor baron Van Voorst tot
en eiken
Voorst,.resident Tacoma, vele acDonderdag
enen de hoofd- en subalterne
officieren ridders M.W.O. en mindere
De herdenking

Dagorder Legercommandant

te Bandoeng.

protesteerd tegen

De K.L.M.-dienst
Iln

_

'

««L.'

militairen.
Het was de
J.C. Hevnen
ridder M.W.O. heer
3de en 4de

kS'
oud-commissaris van politie,

ha?
rifin J°

'

De Europeesche groep was vertegenwoordigd door den
gepensionneerden kapitein Willemsz,
ridder M.W.O. in 1905; de Amboneescihe door den gepensionneer-

_

•

in
een korte rede opmerkte datdie
ook in Bandoeng het jubileum men
van
hetkorps marechaussée
ongeniet
™"kt
willen laten voorbijkwam
hier bUeen om
me? setuigen hoeveel
dank
marech aussée verschuldigd is aan pastoor
Verbraak
dK
in
in
Atjeh ons aller vriend".
Als.hii]df werd aan den voet van
het monument een krans
gel o ed
terwijl de muziek „Ik had
een
wapenbroeder"

mengesteld:

t« Batavia.

"

25.28. 1
Bandoen*
—Batavia

i1

'

31. 2.—

—Singapor#

Medan

—.—.—

—.

—

Penang
Bangkok

—

—<—

26.20. 2

—.

29. I.—

Ranstoon
Calcutta

—

—• —•

27.31.—

—.

Karachl
Basrah

29. I.—

AlexandrlS

—t—

Cairo

—

27.31.—

—Bagdad

—

—.—.

—Lydda
—

—

—.

—

—

—.
—.

Marsellle

—

Boedapest

—.—
—.

26.29. 2
—.

Athene

—■

—.
—.

—

28.—<—

Jodhpur

28.—.—

—.

—

—

—.

—

—.—.

—.—.—

speelde.
.
Brindlsl
31. 2.—
Va n hier begaven de
NaDels
26.29. 2
zich naar de militaire deelnemers
e dagen van weleersociëteit
op pretHet traject Amsterdam—Napels en
tige ?
—•—'—

—

—.

den sergeant Lekatompeswijze werden herdacht.
ridder M.W.O. iin 1903: de Mce
d r ln den m°rgen was een
?
nadaneesche door den gepension- rideputatie
i fi
gegaan naar het monusergeant
Tuj u, eervol ment
neerden
van kapitein Engeibert
vermeld in 1900; de Javaansche
van
door den gepensionneerden
ser- Bevervoorde en naar §e
aar fransen werden gegeant Nark i m, ridder M.W.0..
drager van de medaille voor Moed sjant 2„ de gra ï en van kolonel Diren den heer Zentgraaff.
en Trouw, in 1901.
Terug in de militaire sociëteit,
Plechtigheden in Atjeh.
werden ververschingen rondgedeeld, terwijl vervolgens in de t'ooJ
herdenking
van
neelzaal aan een gemeenschappe- het vijftigjarig bestaan
van het
lijke rijsttafel werd aangezeten.
Korps Maréchaussées van AtJeh
h ri ? he<* e n
Hier hield de gepensionneerde
MaandasravnnH
T? e taradja, naar
K
majoor der Infanterie R h e m
Aneta
i geZe
re v
het
met
een gloedvolle speech in
een "ootsche
Maleisch, doorspekt met allerlei
uze van den nlaatmilitair
speciale uitdrukkingen welke in het
£
commandant kolo™V
Sfnson. De
Korps werden gebezigd.
geheel geïllumineerd, wcnhv was
Aan het station Soerabaja Goebeng arriveerden Bisteren enkele
evenals die
honderden leerlingen van technische scholen in West-Java voor een
van majoor D o u p.
De dagorder.
bezoek aan het marinevliegkamp to Soerabaja, op uitnoodiging van
legercommandant
den Commandant Zeemacht.
Tenslotte las kolonel Schilling de de feestelijkheden bij en woonde
na afvolgende dagorder van den Legerloop van de receptie begaf
men
Onder: de vroolijke groep op het station Goebeng.
commardant voor.
zich naar de Atjehclub.
Boven: in de longroom van den marinekazerne Goeben?
een
„,fiv
indrukvoelden de jongelui zich direct best thuis.
Het heeft Harer Majesteit
e^ morsen
wekkende
parade plaats
waarbil
behaagd, mij op te dragen aan
generaal Berenschot
m
het Korps Maréchaussée van
nel Oosensonta het
Hollanasch
1
Atjeh en Onderhoorigheden
a eiscJl redevoeringen
hielden. De belangstelling voor de
ter gelegenheid van zijn vijfparade was enorm.
Enkele vliegtig jarig bestaan Hoogst Dertuigen lieten zich niet onbetuigd
zeiver gelukwenschen over te
Twee legervliegtuigen en een van
brengen.
ce marine scheerden tijdens de parade als het ware over het
Mij te mogen kwijten van
terrein
en de tribune,
deze opdracht vervult mij met
Na afloop van de parade beveserkentelijkheid en vreugde.
tigde de heer
Mussebroelc
Erkentelijk en verheugd, zult
een krans namens
den handel ln
ook Gij allen zijn, opnieuw te
Atjeh aan het vaandel van
het
ervaren dat onze geërbiedigde
Korps en hield daarbij een
toespraak.
Vorstin met Hare gedachten
bij U is, ook en vooral in de
Daarna had op het kerkhof Peut.ioet een Indrukwekkende
huidige voor het Rijk zoo
plechtigheid Dlaats. Daar werd de vaanmoeilijke omstandigheden.
delgroet gebracht aan de
gevalMoge dit bewijs van mede'
lenen
ender het presenteeren der
leven, gegeven op den dag
geweren en het roffelen der tromwaarop wij in het bijzonder
men. De kapel speelde koraalmuhet Korps Maréchaussée van
ziek.
Atjeh en Onderhoorigheden en
De legercommandant legde een
zijn zoo roemrijk verleden
krans et) het maréchaussée-mcmument
gedenken, U sterken in Uw
en hield een rede. die
grooten indruk maakte, i
rotten wil Uw plicht tc verBij het bezoek aan het
vullen met ernst, toewijding
kerkhof was de Peut.ioet-pocrt omfloerst
en blijmoedigheid, tot heil
en daarvoor laaiden vlammen hoog
van deze schoone gewesten,
o.p uit groote schalen.
van het Koninkrijk der Neder.
De geheele plechtigheid was onlanden
en van ons geliefd
ve*°-eteiiik Indrukwekkend.
Vorstenhuis.
Voorts sprak nog een AmboneescJi
godsdienstleeraar, en legde
Leve de Koningin!
de heer Cremer, als vertegenwoordiger van de D.R.V. en van
w.g. G. J. BERENSCHOT
de A.V.R.O.S. een krans.
s y,
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Napels—Amsterdam wordt per trein

afgelegd.

Opening nieuw kantoorgebouw

,

Woensdag 3 April
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Te Telokbetong
Ter gelegenheid van de officieele
opening van een nieuw gemeenschappelijk kantoor-gebouw hielden de agenten der Nederlandsche
Handel Maatschappij en de n.v.
„Het Batavia Veem/" te Telokbe-

tong. de heeren Hendrikse
en Van Voeken op Zaterdag den 30sten Maart j.l. een zeer
geanimeerde receptie. Onder de
aanwezigen merkten wij op, behalve den resident der Lampongsche
Districten, het Hoofd van Plaatselijk Bestuur van Telokbetong, den
assistent resident voor de kolonisatie-aangelegenheden, ook vele andere plaatselijke autoriteiten. De
kantoor-localitelt, welke door talrijke bloemstukken
het eene mooier dan het andere
ln eerwaren
bloementuin was herschapen, was
vol. Nadat de agent der Nederlandsche Handel Maatschappij N.V., do
heer Hendrikse een kort woord van
welkom had gericht tot de aanwezigen, nam de Inspecteur van de
Maatschappij, de heer Van der
Stadt, die speciaal voor deze plechtigheid
was
overgekomen, het
woord. Spr. releveerde
de wordingsgeschiedenis van het filiaal te
Telokbetong. Hij betuigde zijn erkentelijkheid
namens de Maatschappij in het algemeen en namens de branche in het bijzonder
voor de groote belangstelling alsmede voor de talrijke bloemstukken met zeer gepaste opschriften
als bewijs van medeleven met do
Maatschappij, voorzeker een oude
bekende. Hij sprak de hoop uit, dat
de spreuken op de bloemstukken
gerangschikt o.a. Veel succes, Goede Zaken etc. ten aanzien van de
Maatschappij bewaarheid
zouden
worden. Nadat de Resident der
Lampongsche Districten namens
de ingezetenen der residentie en de
voorzitter der Chineesche Handelsvereniging, Siang Hwee, te Telokbetong namens de leden der vereeniging, de Maatschappij gelukgewenscht hadden, was het officieele
gedeelte
der
plechtigheid ten
—

—

einde.

Politierechter
„De schijn is tegen mij”.

Morokrembangan

Onee redacteur, de heer A. F.
Qo o y, ls wegens militaire
de
tot einde der
verplichtingen
maand afwezig. Verzoeke geen
brieven, voor de redactie bestemd,
aan zijn persoonlek adres te zen-

De eerste schoolexcursie
184 K.W.S.-ers bezichtigen
Marine Vliegkamp.

den.

Mr.
Voor den politierechter,
teBoekhoudt, stond heden
recht O. K., oud 83 Jaar, zonder beroep, verdacht van verduistering
van gelden onder zijn bediening.
Het OM. wordt verteaenwoorrUert
door Mr. van de Orampel,
griffier ls Mr. F. 8 c h 111. Bekl.
wordt verdedigd door Mr. Hu*
C enh olc.
Volgent de telastlegging heeft
bekl., die vroeger employé van de
Imlw te Soerabala was, In Januari
1939 een bedrag van ƒ 93 terugbetaling op een leening van den neer
Roehrlg niet direct ln de kas gestort. aoch ten eigen bate aange-

wend.

Op de vraag van den polltle-rechter. of bekl. schuldig ls aan het tenlaste gelegde antwoordde bekl., dat
hU, ofschoon WJ het voordeel van
een bekentenis Inziet, er niet toe
kan komen te bekennen, omdat hU
het geld verloren heeft en niet
verduisterd.
Bekl. ls ln Februari 1937 bij de
ln October
Imlw aangesteld en
van dit jaar ln de afdeellng leeningen geplaatst.
HU moest het
voorbereidend werk der leeningen
verrichten en had de contr6le op
de afbetalingen.

Zonderlinge werkwijze.

Zooals reeds gemeld zullen ln de
eerste helft van deze maand een

Het V.A.I.B.=congres.

BUO-tal leerlingen van technlsche-

dit con- en ambachtsscholen op Java door
WIJ
gres het volgende communiqué van den commandant der Zeemacht ln
de gelegenheid gesteld worden een
net Hoofdbestuur.
bezoek te brengen aan bet MarineZaterdag 1.1. vond ln het K.5.8.- vliegkamp ..Morokrembangan" te
bouw (e Embong-Malang alhier Soerabala. liet doel van deze groote reeds eerder aangekondigde be- scheepsche propaganda ls om onsloten leden-vergadering van de der de Jongelui belangstelling te
Vereenlilng van Ambtenaren bil wekken
voor den luchtvaartdienst
den luandschen Bestuursdienst der marine en hun meer bekendplaats. Vertegenwoordigd waren 34 heid te geven van bet werk ln deDe lei- zen dienst, waartoe zij later evenafdeellngen 'en kringen.
ding der besprekingen berustte ln tueel als vliegtulgmaker kunnen
handen van den wd. voorzitter den toetreden.
heer Dlrmao.
Olstecavond arriveerde met de
Na goedkeuring van bet beleid ééndaagsche uit Batavia het eervan bet hoofdbestuur over het af»- ste contingent scholleren, 284-leer.
loopen vereenlgingijaar, werd DIJ llngen van de'K.W.B. daar ter steacclamatie besloten den afgetreden de, onder leiding van twee leeraBondsvoorzitter Drs. H. K r t o- ren ln de technische vakken aan
«luitro te benoemen tot deze school, n.l. de heer Mooi en
Eerevoorzitter als dank der veree- Ir. de Llnd van Wijngaarden. Door
nlglng voor diens voorbeeldige toe- eenlye officieren van de Koninklijwijding en vele goede diensten aan ke Marine werden de vfoolUke Jon*
de vereenlalng gedurende tien Janaar de Marine Kazerne Ooe*
ren betoond. Voorts zal aan de faeng
waar zij
ln
een
ander hul- twee overgebracht,
milie Kartowlsastro
slaapzalen werden ondergedeblijk worden aangeven,
bracht. Des avonds werd gepassaUnaniem onderschreef het Con- gierd, doch om 10 u. moesten allen
gres het standpunt van den oud- weer binnen zijn. WU vernamen,
Bondsvoorzitter Ingenomen bij de dat slechts
ver over
voorbesprekingen nopens de maat- tijd waren. twee Jongelui
ZIJ gave n op, verregelen tot scnuldbevrUdlng der B. dwaald te zijn...
8.-ambtenaren. De voorstelling
Op Morokrembangan.
gegeven door een Volksraadslld ln Vanmorgen
om half u reeds arvergaderzaal
als
zoude
"s Land»
de eerste ploegen K.W.
bedoeld standpunt aanleiding zijn riveerden
Marine-Vliegkamp,
geweest tot aftreding van vele leden 8-er« op het
waarheen zij werden overgebracnt
en afdeellngen bleek naar het land met
vliegder fabelen te moeten worden ver- kamp.autobussen van het
Onmiddellijk werd met den
wezen.
over bet
uitgestrekte
Dankbaar en met Instemming rondgang
complex
van
beRegeering
werkplaatsen,
geste
hande
der
werd
groet; ernstig zal door zelfcorrec- gars en kantoren een aanvang gehulshou- maakt. De algemeene leiding betie worden getracht ln de brengen.
rustte bij den officier M.B.D. 2de
dingen verbetering aan te
Een soberder leven zal worden ge- klasse H. M. K a r s e n, die de 184
Jongens ln 6 ploegen verdeelde. Deleld.
Het groote probleem, dat van de ze ploegen stonden elk onder leider kantoorambtenaren, ding van een onderofficier, die de
positie
den
breede besproken, jongens tijdens den rondgang ds
werd ln
noodige toelichtingen verschaften.
evenals het vraagstuk van vroegtijdiger pensioen en een milder va- Achtereenvolgens werden bezichtigd
de afdeelingen metaalbewerking,
cantle-verlof na 6 jaren dienst.
Tot Bondsvoorzitter werd geko- houtbewerking en duralbewerking,
zen de heer A. K. W 1 d J o J o- de bekleederij, de nieuwe hangars
atmodjo te Batavia. De zetel en de motorafdeellng. Overal werna 10 den door de Jongens groote belangvan het hoofdbestuur zal
achtereenvolgende Jaren te Sema- stelling aan den dag gelegd voor
rang gevestigd te zijn geweest
de ln deze verschillende afdeelinwaarschijnlijk naar Indie s hoofd- gen verrichte werkzaamheden, w.
o. reparaties van vliegtuig-rompen
stad worden overgebracht.
vleugels en andere
onderdeelen.
Ongetwijfeld hebben deze Jongelui
ontvingen

omtrent

Se

»

&elul

—

heer R.

een
Omdat
leening: had gesloten.
de heer R. moeilijk persoonlijk aan
het kantoor kon betalen, bracht hij
het geld dikwijls naar bekl., die
hem hiervoor voorlooplge kwitanties verstrekte en na storting van
het geld bij de Imlw de definitieve
kwitanties gaf. Op 17 Januari
van het vorig jaar betaald* R. aan
bekl. ƒ 95.— en ontving niervoor
een voorlooplge kwitantie.'

Bekl. wist, dat d*

Spoorloos verdwenen!

Bekl. stak het geld
bankpapier
in een enveloppe in zijn binnenzak. Oen volgenden dag wilde hij 't
geld 6torten en miste de enveloppe, die hij, omdat de bundel
in
zijn binnenzak te dik was, in zijn
zijzak had gestoken.
—

—

Pol. rechter. Dat waa niet

secuur van U.
geBekl. Ik heb er niet bU
dacht.
Pol. rechter. Hebt U dit gerapporteerd aan Uw chef.
Bekl.: Helaas niet.
Pol. rechter: Inderdaad, he.
laas niet. Heeft U de politie met
het verlies in kennis gesteld.
Bekl.: Neen, ik was bang, dat
dit mijn promotie, die hangende
was, zou schaden.
Pol. rechter: Die promotie was al meer dan een Jaar in
de pen.
Bekl. bleef zwijgen en omdat
hij zich aansprakelijk voelde voor
het verlies, betaalde hij in Octoln
ber /50. af. Aan bekl. was
Juli met 3 maanden opzegtermijn
ontslag verleend en daarom vroeg
van
hij aan den boekhouder om

laatste maandsalaris

het

—

.

.

—

—

Jubileum Corps
Maréchaussée
redacteur

Onze
meldt:

te

Malang

Namens de officieren van het 6de

Infanterie alhier verrond
de regimentscommandant kolonel
R. T. Overakker een telegram van
gelukwensch aan het Corps MareehauMée te Kota Radja.

regiment

nog 1 45.

al te houden. Dit is niet gebeurd,
waarop hij dit einde Januari 1940

Advocatuur

deed.

Tot advocaat en procureur bij
Natdat een
Pol. rechter:
óen
Raad van Justitie te Soeraaanklacht was ingediend.
baja
is benoemd Mr. Tji o e
Bekl.: Ik was met die klacht
1 a n Hing.
B
niet bekend.
Pol. rechter: Dat lijkt mU
.

,

,

'

niet

waarschijnlijk.

Alweer de „promotie”.

de vraag van den politie-rechantneerd heeft met de
woordt bekl., dat hij op een proOp

lang getraiter waarom nj] zooafbetaling,
<

motie had gehoopt, die de voorzitter hem beloofd had. Mr. Boekhoudt zegt, dat dit een nieuwigheeft
heid is, over deze kwestie
bekl. tevoren nooit gesproken.
Bekl. legt dan een schrijven over
van den heer d'Arnaud. den vroewaaruit
geren secretaris Imlw,
blijkt dat in Februari 1938 het bestuur der Imlw hem promotie ln
het vooruitzicht stelde op welk
vooruitzicht voorschot werd verleend om bekl. ln staat te stellen
een boete te betalen.
Onbegrijpelijke houding.

Officier vraagt aan

De

die zoo goed
bekl.. waarom hij
bij het bestuur stond aangeschreven
althans volgens eigen verklaring, niet bij het bestuur durfde voor te brengen, dat hU / 95.had verloren.
Bekl. zegt, dat hij in dien tijd
moeilijkheden verln
verkeerde en zweeg om geen
keerde vermoedens op te wekken.
Officier: Was dit het eenlge
motief?
Bekl.: Ja.
Bekl. wilde ook niet bij vrienden en kennissen aankloppen, omdat hij zich schaamde. De politierechter kan de houding van stilzwijgen niet begrijpen, waar bekl.
door te spreken met het bestuur
zeker uit de moeilijkheden zou gekomen zijn. Bekl. antwoordt, dat
hij op zijn eigen wijze de moeilijkheden wilde oplossen. Er was ln
d« Imlw een zekere strooming tegen hem.
Pol. rechter: En U stond
zoo goed aangeschreven!
Op een desbetreffende
vraag
van den
verdediger
antwoordt
bekl., dat hij van een goeden kennis ondersteuning krijgt en kans
heeft om in Borneo voor een relatie een concessie in werking te
stellen.
—

—

t e r: U op Uw leefde rimboe.
de
Bekl.: Ik heb jaren ln
rimboe gezeten.
P o 1. r e c h

tijd in

Getuigenverhoor.

geeerste getuige wordt
de
hoord de heer R.. die bij
ƒ 210.— geleend had voor
lirüw
aanvraag van naturalisatie om bij
het M.E. ln dienst te kunnen komen.
Hil betaalde geregeld aan bekl.
Als

omdat dl* in de buurt woonde, dat
was gemakkelijker. Oo 16 Januari

1939 vroeg get. aan bekl. hoe groot
het restant van zijn schuld was. Dit
waarop getuige dit
was ƒ 95.
—

nromot betaalde en een kwitantie
ortving.

Bllna 1 jaar later kreeg get. een
schrijven van de Imlw dat er een
restant schuld van ƒ 45. nog te betalen was. Dit bevreemdde p*t. en
daarom belde hij onmiddellllk de
Imlw 00. waarop de fraude na een
nersoonlijk bezoek aan het licht
kwam.
Oet. zeet. dat hij o m. begin December 1938 ƒ 35.— aan bekl. had
betaald. Deze gelden zlln echter
eerst tegen 15 Januari 1939 verantwoord. Als de officier aan bekl.
vraagt hoe dit zit, antwoordt bekl.
dat get. R. zich moet vergissen. Dere nersisteert bij zlln ongave. Bekl.
had ƒ 20.- van deze f 35.— volgens
eigen zeggen einde December ontvaren.
Officier: Waarom stort Tl 15
Januari geld. dat U reeds einde
December heeft ontvangen?
bekl.: De Imlw-kwitantle luidde ƒ 25
Officier: Dat is nonsens. De
Vaart, van R. geeft stortingen van
bedragen van ƒ 5. en 16.
Pol.-rechter: U behoorde
het geld anmlddelMik na
te storten. U Rat In moeHilkheden
en daarom hield U het geld zoolans
achter.
Bekl.: De schijn is tegen nili.
Pol. rechter: Ja en met reden.
.

-

(De zitting duurt voort.)

ywUetot

.

,

Aanvang nieuwe cursussen.

Maatregelen.

I

Zooals (risteren per advertentie
wend aangekondigd beginnen.
April weer de nieuwe cursussen
van de Theosofische Vereeniglr.g
ln het logegetoouw Prlncesseiaan
21. Op Maandagavond om hall
negen worden de schakelcursu&sen
gehouden
ïoor meergevorderden
onder leiding van m e v r. A. d e
J o n g-J o n.k e r.
Op Woensdagavond acht uur, te
beginnen hedenavond, vangt oc
aan.
cursus voor nieuwelingen
onder leiding van m e v r. J.

kend.

Vertrek m.s. „Indrapoera”.

komst gehouden ln het Bondslokaal.
DJoharlaan 4. Als sprekers O.hopen
van
voor te gaan: de Evangellste
van de Bovenkamp.
de Weg en H,
leder ls welkom.

Scheepvaartberichten

Bpr. vangt aan met de mededeellng,
dat de algemeene beschouwingen der
regeering aanleiding hebben gegeven

ten opzichte van een drietal artikelen
nog nadere wijzigingen voor te stellen.
De regeering blijft afwijzend staan
een gedecentraliseerde keu-

ring ; het nut en de doelmatigheid van
de bezetting van den geheelen archipel

gelegenheden wel weten te

gelden, hetzij door de pers, hetzij
door rechtstreeksche stappen bij de

plaatselijke bestuursambtenaren.
Tegen keuring van reclame-materiaal
bestaan praktische en flnancleele bezwaren ; het wordt nl. voor het uitgebreide ellandengebied van N. 0.-Indië
niet wel doenlijk geacht om alle reclame-materiaal aan een voorafgaande
centrale keuring te onderwerpen. Ten
aanzien van gelijktijdig met de betrokken film geïmporteerd materiaal ls de:e centrale keuring nog denkbaar ; doch
;r dient ook rekening te worden gehouien met het hier te lande vervaardigd

eclame-materlaal.

Een uitzonderingsregel voor zg. cultumet „waarnemers van de reactie van
zij
Van
reele
films tot vertoonlr.g ln besloten
niet evident.
het publiek" acht
moeilijk, omdat men daarbij alverwachls
kring
ter
wereld
ls
te
geen overheid
terecht komt bij een dubbele
burweer
personen
tijd
zij
dat
aan
uit
de
ten,
gerij, die in geen enkel opzicht verant- keuring, een meten met tweeërlei maat,
woordelijkheid dragen, de taak zou wil- het stellen van een bepaald deel der
len toebedeelen om het plaatselijk ge- burgerij boven de wet, die voor het
dit op overige gedeelte Beidt.
bedillen
'■tUUPPMUt i
*<\

yan/Naar

Naam van het schip

Te verwachten schepen
Macassar
Macassar Maru

Pahud

Hoegh

Vertrokken

schepen.

Glant

Rochussen

Glang Ann

K. Baroe.
Palembang.
Boeleleng

'

Baweau.

Te vertrekken schepen.
Bemarang.
Tjlmanoek

v. Riebeeck

Marpessa

N. Zeeland

Bemarang.

B.papan.
Semarang.

B.masln.
Toba
Amsterdamkade: Tjimanoek. Plan-

cius, N. Zeeland, Toba. Rotterdamkade: Kedoe, Saleler, Indrapoera. Dok: Agatha, Bontekoe, v.
Goens. Reede: Juno, v. Riebeeck.
IJmuldenkade: Tawall. Genuakade: Tjibadak. Hollandpier: Essen,
Cassel, Naumburg, Oranje, Slamat, Dempo, Mam. v. St. Aldegonde.

tekortkomingen té Wijzen. i ut vrftft? is, weixe mms als zooge„cultureel" dienen te worden
publieke opinie zal zich trouwens bl] naamd

'doen

tlgOet.

t

verklaart
Desgevraagd
bekl., dat alle handteekeningen op de door hem geïncasseerde wissels, van den heer
Trip afkomstig zijn en niet door
hem, noch door een ander i|]b
geplaatst.

Verdere getuigen.
Hierna Is het verhoor van getuige Trip beëindigd en wordt voorgeroepen Tan LlangTJay,
tweede kassier van Joto Peet,
In dit verband werd eerst als ge- wiens verhoor ln het Maleisen getuige geboord de heer C.B. Slbenlus schiedt. Zijn verklaringen zijn meer
Trip, procuratiehouder, van de fir- van formeelen aard.
ma Jdha Peet. Na de voorgeschreDan komt voor N. W. L a o n
ven eedsformalltelten, legt do d e r. procuratiehouder van de N.I.
President getuige de vcl- Handelsbank, bijkantoor Weltevremacht van bekl., verstrekt door den.
de firma John Peet, voor.
Get. bevestigt, dat de bedragen
vier reeds vaak genoemde gouder
Bekl. had de contróle van de vernementswissels op de rekening
hoofdboekhouding
der onderne- van denbeer Jahn bij de Handelsmingen naast zijn werkzaamheden bank werden gestort.
belasbetreffende restituties en
vier wissels
Ten aanzien van de door
tingzaken. Bekl. had bovendien de
de aan
dat
nog
toe,
get.
controle over de ondernemlngs-ad- licht
daarop voorkomenachterziijde
de
ministratie van John Peet. Tot een
handteekenlng van John Peet,
daadwerkelijke controle van deze de
stukken aan toonder waren
deze
administratie is het echter nooit ge- geëndosseerd,
zoodat er geen bekomen.
zwaren bestonden, dat ze op bekl. s
werden gestort.
Bek l.'s werkzaamheden be- rekening
ls het verhoor van aeze
Hiermee
stonden hoofdzakelijk uit de aan- getuige weer
beëindigd.
gifte van venhootschaps- en ververschijnt dan M.
volgende
Als
pondimgsbelastlng.
bij de N.I.
boekhouder
Kopp,
J.
«

•

wlen
Dan geeft getuige desgevraagd Escompto Maatschappij', aan van
boekrekenlm-courant
betoog
over
de
een
een uitvoerig
slechts
voarhouding van de firma John Peet. de rekening van bekl.

De wissels.
Hierna houdt de President
gouverneget. de vier bekende
mentswissels voor, getcekend door
getuige Sibenius Trip, welke handteeke-ningen de heer M. Neumann
hi twijfel trok.

Get. vertelt, hoe hij, toen hem
deze wissels in December door den
Officier werden getoond, de handteekeningen herkende.
Get. antwoordt ontkennend op
de vraag van den president, of hij
de hamdteekeivimgen toen goed had
maar
bekeken. HU had het zoo
op het oog gezegd.
hij
gaan twijfelen, omdat bij

Een week geleden Is

echter

de stukken, die John Peet van
den Officier terugkreeg, zich
vijf blanco verpondingsbiljet-

ten bevonden met get.'s handteekenlng erop, terwijl get, zich
volkomen bewust is deze bilgeteejetten niet te hebben
kend.
Get. verteld verder hoe hij,
wanneer hij belastingbiljetten
de
teekende, altijd keek of
naam e.d. klopte. De handteekeningen op de blanco biljetten lijken, zoo gezien, spre'

verdere comerklngen geeft.
de heer

A.
Volgende getuige ls
WL. Westerkamp, kier*
de
bil de NJ. Handelsbank.' dievan
4.427.28
valsche chèque van ƒ
bekl. ontving met verzoek op zijn

storten.
In de eerste plaats viel get. op
den langen tijd tusschen
van afgifte en dien van aanb.v w~«.
terwijl hij ook getroffen werd door
HU
de aangebrachte wijziging.
hee.
pleegde toen overleg met.den
Lasonder, die besloot de chèque niet
bete storten en den heer Jahn te
zegelverloopen
het
over
richten
rekening

te

getuige ls V. A. B o d er€Volsende
a
chef afdeellng boekhowUns

m n.
bijkantoor WelN.ï. Handelsbank,verklaringen
ook

tevreden. wiens
al van formeelen aard
Achtste getuige ls de

M
heer M.

Hadlsoemarto, ambtenaar
bil het Hoofdpostkantoor Batavladie enStad. afdeellng 's Landskas,over
een
verstrekt
inlichtingen
kele
den
van
belastlngposten
tweetal
heeT M. Neumann.
geschorst
Hierna wordt de zittingnegen.
half
hedenochtend
tot
.

.

Militaire

hij
kend op de zijne, doch
houdt vol" die biljetten niet te

mutaties
Infanterie

Wapen der
hebben jeteekemk 5
Weltevreden
Get. neemt don Inzage van de
Overgeplaatst van
verschillende wissels, welke zijn naar den Plaatseden Staf te Bataen de via en met Ingang van den dag van
onderteekening dragen,
president vraagt hem dan hoe overname benoemd tot plaatselijkhet mogelijk is, dat zijn handtee- adjudant te Tandjong-Priok, ln verkening daarop voorkomt.
band waarmede hii i la suite van
de reservezijde
op
ze
ïlln Wapen ls gevoerd
toe,
dat
O e t. geeft
Swe
e p.
A.
A.
te
lste
luitenant
erne lijken, maar durft niet handkennen, dat dat zijn echte
Overgeplaatst naar den Plaatselljte ekenlngen zijn.
k«n Staf en met Ingang van den dag
dan van overname benoemd tot plaatseDe President vraagt
ln verde bedoeling was van die lük-adjudant te Soerabaia,
bekl. wat belastingbiljetten
met
suite van
&
1&
band waarmede hij
de reseryegevoerd
ls
zijn Wapen
Koe kelk olste luitenant M. T.
ren, in garnizoen te Soerabaia.

Overgeplaatst van Bandoeng
de Iste luitenant
en kamp.
Overgeplaatst van Bandoeng
luitenant
Magelang, de Iste
S t r a ve r s.
Semaranp.
S + ruvk

naar
J. A.

naar

J. C.

Overgeplaatst van Meester-Oome*
lis naar de troepenmacht van Sumatra's Westkust en Tapanoeli ter naMaar bekl. houdt vol, dat de dere indeeling, de kapitein H. va n
voorko- der Kolk.
op de gevonden biljetten
die van den
mende handtcekening
Padang-PanOvergeplaatst van
heer Sibenius Trip is.
noo- djang naar Meester-Cornelis, de kaBekl. legde, wanneer het
J. A. Scheffrahn.
dig was de blanco-papleren met de pitein
van Soengei-PeOvergeplaatst
bijbehoorende stukken gewoon op
de- noeh naar Meester-Cornelis, de lste
en
Trip
van
den
heer
de tafel
ze teekende dan zonder verder te luitenant C. Veenendaal.
Sldikalang
van
Overgeplaatst
zien wat het was.
Soerabaia. de Iste luitenant J.
naar
aan
Get. ontkent dit en houdt
O. A 1 b e r d a.
zijn eigen verklaringen vast. Als
een blanco-biljet werd geteekend,
Met ingang van den dag van overhet gave
werd daarin toch altijd naar rapeervol ontheven als bataljonsbijbehoorend jaarverslag of
te Weltevreden en van 1
adjudant
port verwezen, en dit was op de April tot 1 Augustus 1940
gedetabiljetten in kwestie niet het geval. cheerd te Bandoeng de Iste luitenantGet. keek daar altijd speciaal naar. adjudant F. W. Schuin.
het
blijft
1
De President
Gedetacheerd van 1 April tot
vreemd vinden, dat get. pas sedert
Augustus 1940 te Bandoeng:
een week lang aan zijn eigen hand- de Iste luitenant Jhr. J. J. G. Alteekeningen is gaan twijfelen.
tin g vo n G e u s a u van WelteDan brengt de
President vreden: de Idem M. L. van Ham
ter van Poerworedjo; de idem J-P.F.
weer de belasting-restituties
van Weltevreden; de idem
sprake op welk punt get. verschil- Agasi
van Bandoeng; de
lende vragen beantwoordt, waarna P.E. van Hom
J.
u
c
a t e a u van TjiD
idem
H.
A.
opnieuw de kwestie der handteekenlngen ter sprake wordt gebracht, mahi en de idem T. H. Bakker
en speciaal de manier waarop bekl. van Tjimahi.
Met ingang van den dag van overnaar zijn beweren de wissels door
bataljons-adjuget. liet teekenen (door ze opge- name benoemd tot
vouwen te hechten aan een even- dant te Weltevreden de Iste luitenant
biljet, waarboven weer een
tos- F. Tr e f I e rs, ln garnizoen aldaar.

tenigef ntatê Sóüdfh bèJilHfft,
dan zou het verlies voor de tcizr.ke
geïnteresseerde kringen toch nog
zeer gering zijn.

«el

voor aangifte was bevesgeeft toe, dat dat best het

geval kan rijn geweest. Op dat punt
was zijn contröle niet zoo groot.
dan nog
Bekl. demonstreert werk
ging,
daarbij te
eens hoe hij belangstellend
toeterwijl get.
kijkt.

blanco
erop.
„Indra- get.'s handteekeiüng
Het vertrek van het m.s.
norvastgeBekl. antwoordt, dat het blanpoera" van Soerabaia ls
biljetten
9
uur
voormiddat
April
was,
die
steld op 7
te
maal
dag. Passagiers gelieven uiterlijk co werden geteekend en dat de nooeen half uur vóór vertrek te cmdlge stukken er dan gewoon ln werverschillende
gemeerd
ligt
barkeeren. Het schip
den gevoegd. Doormogelijk
dat het
aan de Rotterdamkade.
oorzaken was het
bilblanco
was
een
nieuw
noodig
bijv.
door
teekenen,
laten
te
jet
BOND VAN EVANGELISATIE.
zoekraken of verschrijving.
wordt
a.s.
uur
7
Donderdag
om
Op
samenMysterie.
de gewone wekelijksche

(leemten en

(voorkomende

Dinsdagmorgen ging de BaJustitie
tavlasche Kaad van
voort met de behandeling van
fraudeede zaak tegen den
renden accountant E.F.J. en ln
dete zitting ging het voornamelijk om de vaststelling van de
echtheid dan wel vervalschlng
een
der handteekeningen op
viertal gouvernementswïssel»,
die beklaagde verzilverd had.

affaire Jahn

lichting

Wie toekende de vier gouvernementswis els?

Vonnis: 2 jaar.
•

•

•

Studie van valsche
handteekeningen

Kastekort Sitoebondo
De Raad van Justitie deed
hedenmorgen ultfpraak. in ac
P«tcn«
slaak tegen dea gewezen
te Sitoebondo E. v. D., beschuldigd
van ambtelijke verduistering.
Bekl. werd schuldig bevonden
aan het ten laste gelegde en veroordeelt tot een gevangenisstraf
van twee Jaar, onder aftrek van preventief. De elsch van
den officier luidde: 2>/2 Jaar ge■vangeniisstraf. Door bekl. werd revitie tegen dit vonnis aangete-
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J.H. Naafs

Geen gedelegeerde Leden en geen besloten Vertooningsrecht

tegenover

tafels verspreid en vlugge handen
waren ter bediening gereed.
grabbelton,
gebruikelijke
De
Rokest aan den Landvoogd
schiettent buiten de kerk, touwontbraken
Malang tjestrekken, pop-raden
Onze
redacteur te
en
hadden
druk
bezoek.
niet
schrijft:
Ook de consumpties van spekHet Hoofdbestuur van de Ned.krentebollen, lemper en alkoek,
BevorIndlsche Maatschappij tot
ver- lerhande mlnoemana vonden gretig
dering der Tandheelkunde
zond vorige maand een rekes„ aftrek.
O», werd er een bijzonder smaran den Landvoogd, waarin verkelijk
bordje «oep geserveerd.
tocht werd:
.....wettelijke maatregelen te Aan gezellige zitjes buiten kon alwille», bevorderen, dan wel an- les worden geconsumeerd.
dere maatregelen te willen neBU den Ingang werden alle bemen, daarheen leidende, dat zoekers (versierd met een kleine
het aan vreemdelingen niet corsage.
meer mogelijk «(] ln Ned.-Indlë
zien
Op het podium kon men
of roorzien van bonnetjes, zoodat alhet beroep van tandarts
Indisch tandarts uit te oefe- le betalingen, inkoopyl en vertenen."
ringen. zonder soesa van geldwteIn het rekest wordt gewag ge- selen. konden gebeuren. Ook
de
maakt van den economlschen toe- bijbelstand ontbrak niet.
stand der tandartsen, welke de WIJ kunnen de Inheemsche Naailaatste Jaren beneden redelijke krans,
den Bazaar voorbereidelschen is gebleven, terwijl hun de, en die
damescomité, dat.de
het
aantal
snel toenam, sinds de organisatie ln banden bad,
van
Inland6chool tot opleiding van
twijen
we
gelukwenschen
harte
sche Tandartsen (Stovit) te Soeniet, of deze Bazaar zal uitrabala eeregeld elk Jaar een tien- felen
stekend
We vernamen, dat
tal Indische tandartsen aflevert. de eersteslagen.
avond
een totaal bedrag
Daarenboven is te constateeren. van ruim ƒ 450.- aan
Inkomsten kon
dat een relatief groot aantal
.
noteerën.
vreemdelingen zich ln Indlë vesWIJ spreken den wensch uit, dat
tigde, die om verschillende rede'moesten) hedenavond velen den bazaar zulnen hun vaderland
verlaten en trachten, ln Indlë len bezoeken.
hebeen nieuw bestaan od te bouwen.
ZIJ zullen er geen spijtomvan
Made
en
mede
zij
helpen
ben
Indlë
In 1930 vestigden zich ln
ruimer
Kerkeen
tegenover 10 nieuwe tandartsen lelsche Gemeente krijgen.
afkomstig van de Stovit. 5 of 6 gebouw te doen
de vele
vreemdelingen, terwijl het
zich Een woord van dank aan
gratis allerlaat aanzien, dat deze vreemde- firma's en toko's,
lingenstroom zal blijven vloeien. lei ingrediënten leverden, la hierDit voert tot een anzienlUke ver- mede op zijn plaats.
zwaring van de concurrentiemogelijkheden der pas afgestudeerVereeraiging
den eener Indische onderwijsin-

—

Desiderata van den Volksraad verworpen
In de Dinsdagmorgen gehouden
vergadering van het College van
Gedelegeerden heelt de regeeringsgemachtlgde voor Blnnenlandsch
Bestuur, de heer F. A. E. Dros*
HU s, in..eersten termijn geant*
woord op het debat over bet ontwerp van de nieuwe Film-prdonnantie, waarbij het regeeringsstandpunt slechts op enkele onder*
geschikte punten werd prijsgegeven
door tegemoetkomingen welke reeds
fr« een nota van W4]zJflnf wedden

tandartsen in Indië

In het rekest worden vervolgens
opbeschermingsmaatregelen
3
vanmorgen een goeden indruk gewaardoor aan dit gevaar
kregen van wat de Marine Lucht- gesomd,
tegemoet kan worden gekomen.
vaartdienst alzoo omvat en van het
1. Door geen vreemdelingen
dagelijksche leven op dit
groote meer
opleiding aan de Stovit
vliegkamp. Zeker hebben er tij- toe tetot
laten, ook niet als gast,
dens dezen eersten rondgang reeds toehoorder of praktikant.
verscheidenen het besluit genomen
vreemdelingen
2. Door geen
om na beëindiging der schoolstu- meer toe te laten tot de tandheeldle als vliegtulgmafcer ln dienst der kundige examens, welke in Ned.Koninklijke Marine te treden. WIJ Indlë afgenomen worden.
merken hierbij op, dat deze dienst3. Door de vergunning tot het
neming uitsluitend ls opengestteld uitoefenen van het beroep van
voor Nederlanders, hoewel aan de tandarts uitsluitend te verleenen
excursie ook leerlingen van andere aan Nederlandsche onderdanen
landaarden deelnamen, aangezien en niet aan vreemdelingen. (Deze
men gemeend heeft, dat dit bezoek maatregel maakt de beide vorige
ook haar algemeen
vormende overbodig).
i
waarde heeft.
De onder sutf. 1 genoemde
Rijst met rotmok!
voorgestelde maatregel werd reeds
Tegen 10 uur werden na beëinln Nederland genomen bil de Wet
diging der rondgang
althans van 15 Beptember 1933 Staatsblad
voor het grootste gedeelte
voor 477.
de hangar van de groote D 0 -vliegbooten enkele groepsfoto's gemaakt, waarop de tijd was aange- Dienstjubileum
broken voor het „tweede ontbijt".
Teneinde de Jongelui, die later
In intiemen kring gevierd.
in dezen dienst zullen treden, een
juist denkbeeld te geven van het
Zooals reeds ln het kort gemeld,
gewone leren van allen dag
op werd
ln het
Maandagmorgen
het vliegkamp, werden zij in de ge- kantoor-ge/bouw hier ter stede
legenheid gesteld om op precies de van de BorsumiJ ln lntlemen kring
zelfde wijze als de menschen, die het 25-jarig dienstiublleum gehier ln vasten dienst zijn, een maal- vierd van den heer J. H. Naafs,
tijd te nuttigen. Alle 184 jongens hoofdvertegenwoordiger der buiverzamelden zich in de
eetzaal tengewesten. Om 11 uur ontvinvoor Europeanen, waar zij „baksgen de heer en mevrouw Naafs al
gewiis" plaats namen aan 18 tafels degenen,
die hem met dezen ge(..bakken") voor
16 personen. cenkwaardigen
dag persoonlijk
Hierop werd de „rijst met rot- kwamen gelukwenscnen. Voorts
mok (een vleeschgerecht en ketl- was ln het gebouw een schat van
moen" in groote bakken
binnen123 prachtige bloemstukken opgegebracht en rondgedeeld. De harti- steld. afkomstig van de verschilge marlnekost ging er ln als koek. lende kantoren der BorsumiJ, van
Het was de Jongens aan te zien, bestuursautorltelten
en' zakendat dit maal geen slechte reclame relaties,
voornamelijk
uiteraard
voor d?n marinedienst is. IJswater, uit de , Buitenbezittingen.
Ook
thee en koffie was er in ruime ontving de jubilaris talrijke gemate voor de dorstige kelen.
lukwenschtelegrammen.
ontNa afloop van het tweede
De viering van dit Jubileum ts
bijt werd ae rondgang, voor zoogehouden: er waren
*nhrer
ver, nog niet volbracht,
voortge- bij de Intlerm
receptie geen „outsiders"
zet, terwijl alle ploegen beurte- tegenwoordig. Aanwezig waren d*
lings een kort bezoek brachten aan directeur-generaal der BorsumiJ
de cantine, waar de Jongens on- de heer J. G. Schllmmer
der het genot van een glas limo- de hoofdvertegenwoordiger.
a«
nade de noodige inlichtingen werd heer
voorts
de
Houtstra.
verstrekt omtrent dienstneming, agenten van Soerabaja. Medan.
toekomstmogelijkheden, soldijscha- Palembang, Bandjermassln. Selen, etc., welke werden gegeven marang en Batavia en het stafdoor den officier M.B.D. Karsen. personeel van het Soerabaja-Kangeheele
Tegen 12 uur was het
toor met hunne dames.
programma afgewerkt.
Toespraken werden gehouden
groep
Op 5 April zal de tweede
door
den directeur-generaal, door
scholieren Morokrembangan
beheer
Houtstra. door
den
nog
waarna
een
derde
zichtigen,
Luyt,
den
oudsten agent
heer
en een vierde groep volgen. GeBuitengewesten.
*n den heer
der
zien het vlot afgewerkte programder
t
e
r
1,
C
o
onder-directeur
ma van den eersten dag, lcan deze
namens
RevtaUJ
de
Phlllixs-fabnepropaganda-campagne van het Departement der Marine reeds thans
heer Naafs dankte voor
als
zeer geslaagd worden- be- de vele
hartelijke woorden, aan
zij
zal
aan
en
ten
volle
schouwd
zijn
gericht, en voor de
adres
haar doel beantwooren. Zoowel de
hij
Jongelui als de begeleidene leera- schitterende cadeaux, welke
maatder
van
directie
en
.staf
waren
over
de
buiren
enthousiast
tengewone gastvrijheid, hen hier schappij mocht ontvangen.
Tot circa 1 uur werd ln het
ter stede door de Koninklijke Ma- kantoorgebouw
nog onder het gede
mederine betoond, terwijl ook
werking van de directie der 5.8., not van kbele dranken en vergedie voor de K.W.S.-ers in de één- snaperingen gezellig blje«n herDes
werd
de
avonds
daagsche drie aparte rijtuigen en bleven.
een speciale restauratiewagen be- denking van het Jubileum besloschikbaar had gesteld, sterk wordt ten met een zeer geslaagd feest ln
Cercle Hellendoorn.
geapprecieerd.

Filmkeuring blijft onveranderd

—

In den mlgisterleele aanbiedingsbrief nopens het slagkrvjserplan roept jje mdnlster van fcoGisteren half zes n.m.' werd ta
lon#n de medewerking ln van de Noorderkerk (Heerenstraat 83)
den Gouverneur-Generaal voor de de Bazaar geopend ten-bate van
van
onverwijlde vaststelling van de de noodzakelijke uitbreiding
noodige
aanvullende begroetin- dit Kerkgebouw. Mevr. R*r
gen, teneinde de «voor IMO ge- ra a s s e sprak een openingswoord
raamde (voor vlcrement ln aan- in de Malelsche taal, daarna de
merking te brengen) uitgaven voer Voorzitter van de Kericeraad Ds.
Hollandsch.
uitbreiding en verbetering van de L 1 nd eUe r ln het
vlootbasls Soerabaja ad ƒ 3.000.00C- Een Ud der Malelsche Naalkrans
en voor de verdediging van Soe- ging voor ln het gebed. Spoedig verra ba Ja ad ƒ 2 000.000.— op de Indi- drong een dichte menigte zich om
«he begrootmg uit te trekken, de verschillende stands. Het kerkmet een middelen past wegens res- gebouw was smakelijk versierd en
titutie tui deze uitgaven door verlicht, terwijl hetgalerijAmbonsch
zorgde
Flultorkest op de
Nederland.
voor muzikale opluistering.
Een schat van handwerken, kusBeperking buitenlandsche sens,
kantwerk, spreuken op glas
en borduursels lagen op de groote

*

aangemerkt, en welke personen, met
uitsluiting van andere, tot de voorstelling dezer films zullen zijn toe te laten.
Het begrip „cultureel" U.rekbaar en
Een overkomelijke moiilijkluld blijft,
weinig scherp omlijnd; terwijl het niet om de burgers te verdeelen in een groep,
zoo eenvoudig is hiervoor een ander die wel en een groep, «ile niet ln aanmerking komt voor het zien en hooren
woord te vinden.
Het afgekeurde filmmateriaal maakt van de hier bedoelde films, welke grens
slecht! de geringe fractie van 4% uit, niet zou mogen samenvallen met die
van hetgeen ter keuring wordt aange- tusschen de verschillende bevolkingsboden ; de reden ls veelal gelegen ln het groepen. Hoe die grens dan wel zou
crimineel karakter ervan.
moeten worden getrokken, zou de regeering werkelijk niet weten. Het lidmaatschap van een bepaalde vereeniglng kan
In de laatste 2 jaren zijn ln totaal
toch bezwaarlik tot criterium worden
24 Westersche, voornamelijk Amerikaansche films afgekeurd, waarvan
verheven.
18 wegens overheerschend crimiSpr. verdedigt vervolgens de redactie
neele Inhoud en 3 wegens strijd
films
der artikelen inzake de strafbaarstelling
met de redelijkheid, welke 21
als
niet
bij
overtreding der aangegeven leef■elfs met den besten wil
tijdsgrenzen
;
zouden
waar echter verschil van
„cultureel"
zoogenaamd
te
opinie
blijkt
bestaan, ls de Regeering
aangemerkt.
kunnen worden
om
gunstigste
2 en 26 van helf
bereid
de
artikelen
het
ln
Gesteld dat
en
ontwerp
wijzigen
aan
te vullen, als
overige
films
de
door
te
3
de
geval
wijslklng
aar.isegt.ven,
Vat],
bedoelde
waarde
uota
tfe
ln
den heer Verboom
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Armetierige beklaagde

Druk bezoek op

Mededeeling

Bazaar Protestantsche
Gemeente

Het slagkruiserplan.

Met voorbehoud aan den goimfnéur-

over de toelaatin bijzondere
de heer
gelijlc
wijst niet,
gevallen,
van
Incompetentie
Moelia meende, op
voornadoch
houdt
de Filmcommlssle,
melijk verband met het gezag van het
oordeel der commissie in de sporadisch®
het
gevallen, dat ten bepaalde film
voorwerp vormt van stappen door officieele vertegenwoordigers van vreemde
mogendheden bij de Indische regeering
gedaan. De commissie ls geen rechterlijk college, dOwh een aan de regeering
ten dienste staand administratief apparaat waaraan een politloneele taalt
1* opgedragen. Voorgesteld wordt dienaangaande in art. 9 achter de woorden
„ln bijzondere gevallrn" „te zijner beoordeeling" ln te lasschen.
geneiar.l van

baarheid van een film,

De behandeling ln. tweeden

wordt bepaald op

termijn

.Woensdag 10 April.

—

—

De onsnbare vergad»ring wordt ge-

elden.
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LIKDOORNS

TERRACOTTA

worden gedood en loigemaakt
door alechta één aanwending
van CeU-It. Enkele druppel*
doen da marteling van stekende

HAVANA-BRUIN
MOSTERD-GEEL EN
CHAMPAGNE
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Film en genre
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SOERABAIA

Dar 1110
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Am. Korma

Shcarer
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Oable
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Snow White Sp.
and the Se-;

ven Dwarls:

Lady ot the :Dr.
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Maxim
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Ooddard
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There's thst i Am.

womanl

Bob Hope
Vlrgtnla

Bruce
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Se.
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Am,

sensatie

Ro. ö romance
Mu. b muziek
drama
Dr.

.

My.

=

Sp.
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At.
HU.
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amusement.
avontuur.
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Woensdag.
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mysterie.

sprookje.

Vrijdag
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«n Zaterdag

BMÜB

�oor leden: Dinsdag, Donderdag
«n Zondag ook voor nlet-leden
Optreden tab artlsten,

Tabarln:
Baf en dancing.
Piccolo Club:
Bar en dancing.
Chez Wllly:
Bar en dancing.
Europa Bar:
Bar en dancing.
May Hoa Bream:
Bar en dancing.
Optreden Tan artlsten.

HEDEN VOOR HET LAATST

„BLOIVDIE TAKES A VACATION» V
(Blondie gaat met vacantie)

SIMMS.|IU

H

vertoont vanaf MORGENAVOND C
de groote ELISABETH BERGNER film:

|

STEUNZOLEN

(naaj gipsmodel)
INSTITUUT VOOR
HEILGYMNASTIEK
ORTHOPAEDIE
MEDISCHE MASSAGE
MEDISCH
MASSEUR
DANSEN
GEDIPL.
W.
Soerabala.
Palmenlaan 67
Telefoon 554 Zuid
-
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87455

LI
II

■

|

I

f

„STOLEN LIFE"

HARDGRAVE.I

met de groote actrice zelve en MICHAEL
Een groote en ontroerende levensgeschiedenis van het U
„dubbele" leven eener liefhebbende vrouw.
H
Hoe wordt de oplossing gebracht, als later uitkomt, dat zij I
niet de vrouw is die men moet hebben ? ?
Bi
geen
jaar
toegang.
Kinderen beneden 17
jj ]

HEDEN VOOR lIET LAATST

met

jij
Voor

ƒ.

[j [p

1.25

mooiste boeken.

UCnEU
O

\K

|

I

I

VI

dure boeken te koopen hoeft
U niet te hebben.
om

per maand heeft ü de beschikking over de

en BIBLIOTHEEK
(Ketabang)
Telef. Z. 4981

OPENBARE LEESZAAL

hebben voorrang.

Ondomohenweg 68
>

van een

HEDEN première

AM

Iv
11
Am/lilll
Ivllll
TRdltß rn SIK' ammTifflllM
1 warner bros.
HET

~

(Vrouwen maken je tureluursch)
MELVYN DOUGLAS, VIRGINIA BRUCE, MARGARET LINDSAY.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

"PH "BT

AWWW M/ flllinr
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„THERE'S THAT WOMAX AGAIN"

|y

km\ 41111(1

■

PENNY SINGLETON, ARTHUR LAKE en LARRY
Voor alle leeftijden.

I
|
J
Hl

Jeff: Autoriteiten
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en

dat^

574S

—1

Mutt

J|

Int
fUm
razende diepten onder den geesel der tierende stormen I
ontketenen
de wapenbroeders onder duizendsn ge- I
de vijanden scheppend om de lippen van jn
varen zettend
1
een vrouw 1 !
Voor alle leeftijden.
nJ

B

humor

*=

Kinderen beneden 17 J. geen toegang

Hellen doorn:

Een auto ? Neen l
?
Een boot of iets dergelijks
Alweer Neen !
'n bril I
Het is
Een randlooze bril, geheel
vervaardigd zonder schroefi eS ZOOdat de k 3nS °P b,eken
JOENDJOENGAN 35
kijna wegvalt, zoo licht als
telefoon z. H7O- 1271
een veer en werkelijk 'n sieïoerabaia
raad. Alléén verkrijgbaar bi
/

'

Douglas

jAm. PennT
Sampoemn Biondle
gaat metj
Slngleton
Arthur Lake
vacantlei

j||j

Djocja

Ro.

alonei •) Paul Munl
The cao «nd .My. Paulette
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stalen zenden?

Heifetz
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nor!
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VIER MODERNE KLEUREN
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R THE FINEST IN ACTING...
|j THE ULTIMATE IN WRITING...
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MEESTERWERK!

ONDER REGIE VAN EDMÜND
GOULDING, VERVAARDIGER
van „dark victory- en

NOT ALONE" VAN JAMES
EEN ONVERHILTON

Kinderen beneden 17 ja ar

ffee ï

toegang.
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Tldewater
U. 8. Btael

Beursoverzichte

Amsterdam Dinsdag
-

<l<Nederland*che

.

.
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belangstelling;

''scheepvaartaandeelen

f/l

WallNew York, 2 April
street wu vast, doch werd een «nauwe" markt verwacht. Aangezien handelaren voorzichtig waren, ln afwachting van verduidelijking van de ont(Aneta)

zakenpolitiek in d*
stlL
naaste toekomst. De markt was ommet zeer geringe schommelingen
wikkeling

der

traden

echter

het meest op den voorgrond en noteerden tot 1 hooger. Staal-enautolichtelijk ge-

mobielaandeelen
steund.

werden

De belangstelling bleef gering en
behalve lichte verbetering voor vliegtulgaandeelcn, enkele «taalfondsen en
specialiteiten, welke tot 1 hooger noteerden. waren de koerebewegingen
over het algemeen „nauw" en ver-

deeld.

~

,

op de
S taalfondsen reageerden
fabrleksactivitelt
metning. dat de
bevoorloopig het laagste peil heeft bleLuchttransportaandeelen
reikt.
ven
de aandacht trekken, terwijl
vliegtulgwaarden nog steeds werden
verwachte aangesteund door een
zienlijke bultenlandsche vraag, ondat het
danks ue verwachtingen,
exAmerikaansche
assortiment
ruime
oorten mogelijk zal worden beïnvloed
door de intenslveerlng van de geallieerde blokkade van Dultschland.
Automobielaandeelen werden lichtelijk gesteund, chemische en spoorlagen
wegaandeelen
Utilities en
evenals rubberwaarden.
met
onregelmatig,
ollefondsen waren
geringe fluctuaties.
Xoperaandeelen werden belemmerd
door gebrek aan vraag en door den
proöuct.
Hauwen ondertoon van het
Inmiddels wordt een voortduring
vervan een voorzichtiger!van handel
opheldeafwachting
de
wacht, ln
ring van enkele heerschende onzekerheden.
De stemming teir beurze bleef «til.
.

.

met bel. faciliteit

98%

98%

Republle

Anaconda

57

M

8%

12

16%

—

—

„

23

22%

•%

•

—

—

—

—

J?
J5

M
—

..

—

39%

—

»

i% Indl# -37A
a% Indlë '37A
ld k 1 500.—
S* Indlë '37A
ld 4 ƒ 100.—
4% Jav. Hyp. Bk.
3%% Batavia
Scheepv. Unie
Kon. Olie
8. C. 8.
Dellapoor

-

■

-

—

—

—

—

—

"*

JJ»
MJ»
MS
86%

*%

86%
M
M

—.
—

97%

—

?5
JIJ 4

—

»/12

New-York

1940

Juli

.

Sept.

Dec.

Maart
Mei

~

„

1941

1/4

1.43

b.
1.43% b.
140 b.
140% b.
1.40 b.

142

m

3/4
1.44% b.

1.44% b.
1.41 b.

1.40% nom.
1.40* b.
nom. 1.42 nom.

nauw

Oepelde gesorteerde Jull/Axrgustiu koopers ƒl3.—
Mals. Oeel Probalinggo ready

aanbod Z3.56.
Oeel Soerabala April legering
f 3.60 aanbod.

T.T. NOTEERINGEN.
Lonaen.

176.80
7.47
7.53
4.02 H

Londen—Parfla

Apru.

i

176.7»

7.15
1M
4.03 H

0/4*4

Londen—Shanghai
Londen— Bombay
Londen—Hongkong
Londen—Singapore
Londen—Japan

\'V*/ m
2/4*/,,

1/3"'»
2/4

1/4

Prijsh.

Slot N.-York—Londen 3.55% 3.58U
Slot N-York—ParUs
201% 201%
landen, 2 April. SlottN.-York—A'dam 53.10 53.09
11'/,, Slot N.-York—Japan 23.48 23 48
11%
UK
11*4
2/4
1/4
11%
11'/,.
Rubber PI. Inv. Trust 31/8 ex-dlv. 31/6
11*/.. 11%
War Loan 2H%
9»V M
10"/,, 11

Robber.
Sheet* Spot
Sheets Mei
Sheet* Juni
Sheet* Jull/Sept.

Sheet* Oct./Dec.

Prijshoudend op dekklngsvraag.

T.T. KOERSEN.

RubbertermUnmarkt. New-York, 2 Amsterdam.
1 April 2 April
(noteerlngen prime
smoked A'dam/Bat. mlddenk. 1004
April
100-4
sheet* contract no. 1 B. dollarcent
bledkoers 100 U 100%
Mei
18.38
New-York

.

»

„

100%

100%
6.70V4
1.88%
3.80
75.60

laatkors
A'dam/Londen

17.94
17.75
17.72
17.65

Juli
September
October
December
Prijshoudend.

ParDa

Berlijn

6.74

I.BBV*

3.82
75.70

New-York, 2 April. Batavia—Londen
18%
Batevla—New-York
18V„ 18*/,, Batavia—Singapore

6.63

'Sheets

Spot
Sheets Mel/Junl
Sheet* Jull/Sept.
Prijshoudend.

18%
TE NEW-YORK.
17
17%
1 April 2 April.
12%
11%
Shell Union
58%
59%
Un. States Steel'
1/4
2'4
Singapore,
29%
Anaconda Copper
29%
35»4
36*4
Sheet* Spot
30
77
Bethlehem Bteel
75%
Sheet* Maart
35%
Int. Nlckel
32%
32".
35
Sheet* April/Juni
34%
95%
34%
Union Pacific
95%
34%
Sheet* Jull/Sept.
38%
Oeneral Electric
38%
Sheet* f.o.b. Maart
36%
37%
Standard Brands
6%
7
Zeer prijsh.
54
General Motors
54%
53%
53
Montgomery Wart
New-York, 2 April.
35%
35%
18%
19
Kennecott Copper
Sheet* Spot
18%
18%
Stand. 011 of
Sheet* Jan./Maart
43%
43%
New Jersey
Er bestond goede vraag v/d zijde der
(abrieken voor nabije posities van dc
5%
5%
Hudaon Motor Car
Tlde Water OU
10%
10%
termiJmnarkt, waarin eveneens aan20%
20%
Republle Steel
koopen door een makelaarshuls voor
47%
48%
United Alrcraft
rekening van Japan plaat* hadden.
84%
84
Douglas Alrcraft
49%
American Smelting
50%
Singapore, 3 April (Opening).
6%
Radio Corp. of Am.
6%
36%
Sheet* Spot
86%
86%
36%
Chrysler Corp.
Sheets Mei
34%
35%
United States Rubber 34%
Sheet* Jull/Sept.
22%
22%
Atchlson Topeka
34%
Sheets Oct./Sept.
5%
37%
Canadlan Pacific
5%
Sheet* f.o.b. April
22%
33%
22%
Pennsylvan. Rallway
Blanket April/Mei
12%
28%
Southern Pacific
12%
Bark April/Mei
22%
Continental Oil
22%
Prijshoudend, doch stil.
4%
4%
Clt. Service Common
2.85
2.86
Londen. 3 April.
Corp. Trust Shar*
Peper.
Socony Vacuum
11%
11%
Zwarte Slngapore-peper April/Mei
Muntok-peper
60
60%
Witte
Cit. Service Pref.
3
aanbod.
185% April/Mei 4'/,. aanb. Zwarte LamDupont de Nemours 185
24
North Am. Avlation
23%
pong-peper April/Mei 2 u/« midden9%
9%
Curtlss Wright
prijs.
16
16%
Greyhound Corp.
1/4
2/4
Onreg.
Onreg.
New-York,
Dow Jones' Averages;
Zwarte Lampong-peper:
147.92
3.75 1.
3.75 gfid.
147.72
Industrial*
Spot
3.67 b.
30.73
30.59
3.68 b.
Rallway*
Mei
25.10
25.17
3.70 ged. 3.76 b.
Utilities
Juli

6.75

1.86% 1.87%
78
79 \i

—

—

—

WISSELKOERSEN.
Soerabaja, 3 April.
Pact Hdlh. Esc.

'

. ;

A'd., R'd., 'f O, T/Z 89% 99% 99%
99*
Twee mnd. dd.
Drie mnd. dd.
99%
Andere plaatsen in Nederland

% % duurder.
Londen
T.T. 680
Londen
Z.T. 6.80
Australië
T.T. 5.44
Australië
Z.T. 5.44
Amerika
Z.T. 1.87%
Amerika
T.T. 1.87%
T/Z 1.64
Montreal
T/Z 3%
Frankrijk
T/Z 32
België
Reismarken p. 100 36
Zwitserland T/Z 42%
29
Registermarken
ItaliS
T/Z
9%
Toeristen Lires
7.95
Duitschland T/Z 75%
Clcaringmarken
Stockholm
T/Z 44%
Kopenhagen T/Z 36%
Oslo
T/Z 42%
Bombay
T/Z 56%
Caleutta
T.'Z 56%
''Z 56%
Rangoon
"Z 56%
Colombo
Madras
'Z 56%
V'Z
Amrltsar
Karachl
T/Z
(Sindh)
T/Z 56%
T/Z 63
Bangkok
T.T. 44%
Japan
Z.T. 44%
Japan
T>Z 43%
Saigon
T/Z 93%
Mantla
T/Z 42%
Hongkong;
T/Z 11%
Shanghai
T/Z 11%
Amoy
T/Z U%
roochow
T/Z
Swatow
T/Z 80
Singapore
T/Z 80
Pinang
Chinese Nat. Dollar r
11%
op Hongkong S

—

—

—

—

#.80
6.80
5.44
5.44

6.80
6.80
5.44
5.44

1.87% 1.87'*

1.87% 1.87%
1.64
1.59
4
4

31%

32%

36
42%
29

9%

7.95

75%

—

36
42%
29

9%

7.95

75%
'5%

—

45

44%

36%

36%
42%
66%

42%
66% het

56%
66%
66%

—

-

'

«

Amsterdam, 2 April.
Goud.
Ooud ln baren van 12% kg. Inkoop
BATAVIASCHE KOERSEN.
-*■
per kg. fijn ƒ 2064 en verkoop ƒ 2066.
Batavia, 8 April 1940.
79,4
koersen,
Londen, 2 April.
Afgedaan Vraat Aanb. Slot
79 ;i
met onzeker schommelende meerenln staven (Dn per ons troy
Ooud
Philips
waarbll de slotnoteeringen
120
126
open marktprijs 8/8/0.
deels een fractie lager of hooger wa- Jav. Bank
228
11%
Factorij
Cert.
90
90%
De
New-York, 2 April.
Katoen.
tendenz was onregelmatig.
Handelsbank
104% 106%
FINANCIEELE RESULTATEN.
April-verschoplng
Mlddenkwalltelt
omnct beliep 830000 stuks.
Kol. Bank
158
162%
Amsterdam,
2 April (Aneta) Op de
10.59 nominaal per lb.
Escompto
70%
van „Temoeloes werd
vergadering
Londen.
385 394
H. V. A.
op 11 procent
bepaald
het
dividend
Rlo Koffie.
Ver. Vorstenld. 95
20 procent.
op
Reuter)
van
Pangerango
De
(Aneta
2/4
en
1/4
Londen, 2 April
New-York,
A'dam-Rubber
187
190
van
Pasir
Karet bestil,
Het
winstsaldo
4.25 nom. 4.25 nom.
stemming ter effectenbeurs was
Internatlo
175
Mei
168
het totale dividend op
loopt
ƒ68.037;
4.25
4.25
nom.
juli
doch vast, waarbij goudgerande fond- Llndeteves
nom.
170
terwijl
preferente aandeelen beverbeterden,
sen langzaam
4.24 nom. 4.24 nom. gewone'en procent.
September
450
Bdg. Kin. (0.e.)
wer6
draagt
wederom
4.23 nom. 4.23 nom
December
kunstzUde-aandeelen
115
Scheepv. Unie
116%
Niet prijsh.
den gevraagd door provinciale be- J. C. J. L.
120
122
noteerNEDERLANDSCHE HAND
leggers. Goudmijnaandeelen
192
195
K. P. M.
—

re?>e

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

den

hooger,

op aigemeene vraag.

—

—

—

50
N. I. S.
79
82
Dellspoor
S. C. S.
13%
DE BEURSKOERSEN.
—'
440
Simau
(upezungj.
233% 235
1 April 2 April. Kon. Olie
Amsterdam,
Cities (8 10.—)
3%
4
85/4
85%
3% Indië
44
Pref. Cities
96
96%
Vorstenl. C. M.
58
Alg. Expl.
89
89
N. H. M. eert.
12%
E.
M.
N.
I.
152
149
Dell Bat. Rubber MU5
M. Slpongi
106
104
Handelsbank
I.
N.
3% I. Leen '37A 86%/%
125
121
Philips
Shell Union
9% 9%
**
«2%
Bantam
130
Z.
230%
Olie
Sem. Stoomb.
202 212
Sum. Rubber
155
118%
118%
ónie
85
87
Basllam
Bethl.
56%/57
Steel
52
50%
N. I. Spoorw. Mij.
Gen. Motors 39%/40
188%
185
Amsterdam Rubber
Kennecott
27% 27%
181
187
DeU MU.
Stand.
5
5%
Brands
57
57
Alg. Exploratie
U. S. Steel
43%
Un. Pacific eert. gew.
Tidewater
8%- 8%
76
76
aandeelen
Anaconda
22%
9%
Union
Shell
442 450
Ned. Belegg.
43%
43%
U. S. Steel
Int. Belegg.
487 495
40
40%
General Motors
27 h
27%
Copper
Kennecott
22,»
22
SOERABAIA-KOERSEN.
Anaconda Copper
Offlclecle Handelsrereenlxini.
1 April 2 April
Amsterdam,
93
92%
Soerabaja, S April 1940
3% Ned. Leen. 1936
84%
84%
3 (3%)% ld. 1938
/,,
85
85 %
3% Ind. Leen. 1937
84
847.
3% ld. '37=A
•§
2
5%% Young (met V.) llg/L 10% g/b- Fond*en
89 g/b.
87%
A'dam Bank
2
79%
79
Incasso Bank
129
129V4
Nederl. Bank, eert.
Amsterd. Bank
85
80
160
159
Koloniale Bank
87 H 90
90Vi g/b 91 g'b. Factorij
Rott. Bank Verg.
104li
N. I. H. B.
224
224
Javasche Bank
Koloniale Bank
161 163
N. I. Escompto Mij. 70 g/1.
395
H. V. A.
89
U
eert.
89
H.
N.
M..
94
96 V4
Vorstenlanden
106
104%
Handelsbank
ld.
ft
500.—
95
ƒ
g/1.
391
g/b.
386
H. V. A.
ld. claim*
ƒ 0.75
222
22
Java Cultuur
Amsterdam Rubber
185
217
217
N. I. S. U.
Internatlo
166 175
97%
95'.-4
C.
M.
Ver. Vorstenl.
Leverbros
93
95
139li g/b. 145
Mlchlels Arnold
Pref. leverbros I <%
96
ong.
138%
Soerowinangoen
ld. 4 7%
1074
ong.
ong.
Bodjong Datar
120
Philips
O. B.
g/b.
18814
g/1.
Rubber
186%
A'dam
114 118
Scheepv. Unie
143%
143% b.
Bandar Rubber
J. C. J. L.
1194 1204
12
84
82 b.
Basilam
Aniem N. B.
217 2174
Dell Bat. Rubber 151%/g/b. 151
ld. ft ƒ 500.—
217
166
165%
Sumatra Rubber
135 g'l. N. I. Gas Mi). N.B
2174
135
Vico
56
Alg. Expl.
105 b.
103
Waisumatra
Kon.
Olie
234
235.
g/b.
218%
212%
g/b.
Arendsburg
450
ong.
45 g/b. Simau
Besoekl
15
E. M. N. I. .
138 %
141
Senembah
131
187 g'b. Z. Bantam
185 g/1.
Dell MU.
ld 4 ƒ 100.—
125
1324
124%
128%
DeU Bat. Tabak
5014 52
113%
115% N. I. 8.
C. M. Oostkust
S. C. S.
12
ong.
124
ong.
GandasoU
8. J. S.
64
233
239
Malabar
O. J. 8.
14 4
121% ong.
Pangheotan
Delispoor
ong.
80
81
ong.
Pasir Nangka
374 40
Malang Tram
ong.
109
Telaga Patengan
Kedlri Tram
494 55
233%
233%
Koninklijke Olie
12
Serajoedal Tram
370
371
Tarakan
84
N. P. V.
373
374%
Billlton, 2e. rubr.
ld ft ƒ 250
80
ong.
ong.
Alg. Exploratie
Stroohoeden Veem
110 115
ong.
ong.
Bengkalls
50
50 g/b. Oost Java Pr. Mi).
ong
Redjang Lebong
70
Prv. Kallmas
ong.
ong.
Zuid-Bantam
Ijsfabrieken
195
42%
g/1
g/1.
42%
A. K. U.
195
ld. Pref.
279
279
Fokker
73
75
Lever Broth., pref. 96 g/b. 96% g/b. N. I. M. E. P.
77
124%
Braat ft ƒ 500.122 g/1.
Philips
455
93% g'l. Band. Kinine
Unllever
93%
50
Rembang El.
152 b.
155 b.
BorsumU
76
82
170
170% g/b. Banjoemas El.
Internatio
50
VelodrOme
ong.
ong.
Jasumij
168
ld. ft ƒ 100.—
50
169
Llndeteves
73
68
215 g/L BenqkalLs
Nat. Bezit Gas MU. 214
40
218
AkU
219%
Nat. Bezit Aniem
110
J. C. J. L
124% g/1. 122% ï/b. Droogdok MU Soer.
$
34 4
197%
196
Cities S.
K. P. M.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Schipvaart

234^

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—•

—

—

—

—

—

—

—

—

si

_

-s

„

I 3

.*

—

—

—

'OViS/b.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

December

2/4

1/4

—

—

—

—

—

I

—

SLOTWISSELKOERSEN.

Amsterdam, 2 April.

De «lotwisselkoeraen warén ala volïi:
Berlijn 75 25—75.75. landen 6.73—
6.75, New-York 1.88%—1.88V4, Pari)»

1940

Maart
Mei

..

—

4.25

4.25

56.783.690.—

.-.ssste
„

New-York, 2 April.
De offlcleele prijs bedroeg 34% dollar ets. per oz.
1/4
2/4
Bombay,
rs. 56/8
56/1
Cash
56'4
rs. 56/11
Verrek. 1 Mei
56/15 50/7
Verrek. 3 Juni
Stil.
Stil
Chicago, 2 April.
Tarwe.
Mei-verscheping 104V4 —104? dollarcent per bushel.
Niet prijshoudend.

'.67m.J7.60

op

vreemde wissels en

arbitrage hooger.

■

3.81—3.83.

—

—

Voorschotten)

SSST""*

smswsj.-

oiSSi*»»»./

leeningen

-

*8'674..817,34

»

93.047.331,10

»

1||f26.280,37
7.536.191,85

»

Gebouwen

»

ƒ 365.946.310,51

productenmarkt

Prijsoverzicht

£

Lev. 3 mnd.

248%
£

Rawa (Londen)
Cub» 8. W.-T

Londen, 2 April.

246% vraag,

aanbod.

„

£

247

„

eoniumpUe

.

i.gj

j.47

6.57%
—

1.47

5.»7%

djtflareent» Plb
«ld. p.,«int

—

__
__

.

v

.

__

_

__

_

....

-

H.S. eonsumptt»
Chln»

)_

g[

,

47W

7.90-05
t.ilV,

7.50
S 47%

7.80
5.47%

_

-

181 J

ji 18
n'/i
3g A

11Vu
3
33%

,

M)
«

.

.

33y,
jjü

u.n
11V.

is.»

11Vi«

_

11.10

35%
33—
31%

3S—

31-

35%
33—
30%

I7y.

«33
17%

4.3»
17%

4.35
17%

jo—

30—

30—

50—

31V4

33',4

•

-

m

m

«

»

dollarcent» ptb
pene» p. Ib.
StralUcenU p. Ib.
cent» p. % K.O
.

.

"

Koffie.

Rlo No. 7 (N.-T.)
PRODUCTEN MARKT OP
■
Robuata (B'baja)
3 APRIL 1940.
Kapok.
Suiker. New-York gaf een Kwaliteit A
nagenoeg onveranderde markt t.e
zien mei slechte 1 punt
Kapokpittcn.
op Mei levering.
De locale markt voor export ln Coprah.
de tweede hand ligt verlaten op Londen.
ƒ7.50 aanbod voor April levering fobnug.
Mata.
(Singapore basia).
Oeel
De locale markt voor consump- Wit.
is
onveranderd.
Mixed.
tie suikers
De Ni'vas verkocht in totaal Gaplek.
656 tons Superieur en 101 tons
ld" eel tob
Browns aan consumptie suiker?.
Koffie. De New-York no Grondnoten
n '(N..T.)
teerins: was wederom onveranderd.
Ook de plaatselijke markt blijft
Qjs. (Manch
in zelfden doen, stil en zeer lus- Eg.
„

®

«

W

g

433

433

....

£
«

**

stellen.
Tin
Rubber. Londen verbeterde Standard (Lond.»
'/« penny
oo spot en October/ O m Oedaan. K
December. Alle overige Tïosities
bleien onveranderd. De Mei no- Wisselkoersen.
teering in New York was 14 punten 00. De Amsterdam koersen A'dam/Londen
Nev-York
Parlja
voor Sterühg en dollar waren
Londen/Mew-Tor»
resp. 0.74 en 1.88%
.

„

«ulnt

\
„

sa—

IS—
5 38K

IS—

3400

IS—

3

"

v

IS—

3 70V

»

pond
__

J.73V4N

3.7JV4G
___

150 N

,MV
"-

N

10 80

,

#0K:
3 0V
*

3 80K
3KS

13,0 N 13 MN
10 88

10 lt

___

,

50N

2 TON
13 50N
10 '*

__

,

#0N

,

ÏBV

105 H 105V«

104%

104V.

30V*

30'/,,

30>/w

345%

347%
341%
K ■ Nominaal.

•

»Urt. p. ton.

gulden»

3.76 N 3.65 K J.65K
__

.

.

IS—
3!OV

p. qulnt

»

•

„

m

„

.

.

.

"

-

13
Un

»

teloos. De prijs voor goede reaiy TarW(Chlc*go»
endernetnings koffie Soerabaja le7fl ver
vering is nominaal op ƒ 17% te Standard (Lond.)

dollareent» p. Ib.

gulden» p.

104*

'»•

'»

1"
m

c,Dtl

P

\

eenu p. buihal

347V1
>

Koopera. V

-

Verkooptip

m pene» p. ounee
—,

pond «terl g. tc&
,

»••«»——»>«»»»—>—MuswMMxmniM*»

6.51
16»%

6.63%
1.66%

3.67 M 1.77%
■—

6.65%
166%
3.76%

6.76
1.68%

3.51

—

6 65
1 S*H
3.7S

8.

—

(168,571).

Het reservefonds zal dan in totaal
bedragen f 10.500 000 tegen f 10.250.000
op 31 December 1938.
Balans B. W. BlUdensteln & Co.
De balans van B. W. BlUdenstein
Si Co. t© Londen per 30 Sept. 1939
vermeldt als:
£
236.110
Activa: kas en bankiers
buitenland
het
in
(304.984), banksaldi
177.578), te innen wissels
£ 81.010
effecten
(1.862.090),
£
2 470.467
(832.567). leeningen verstrekt
£ 806.381
onderpand van effecten £ 27.429
op
(26.972), debiteuren £ 165.814 (E7.358),
gebouwen £ 26.174 (42.874) ln als:
■ Passiva: kapitaal £ 100 000 (onv.),
disconto nog niet vervallen wissels
£
8.897 (2.010), leeninjen opgenomen
op onderpand van effecten £2.830.000
In den loop van het verslagjaar (2.005.000), deposito's en credltsaldi,
gaf een verdere afwikkeling van ln incl. winst- en verliesrekening £ 874 191
onze boeken voorkomende geheel (1.108.793).
afgeschreven posten ons de beschikking'» over een bedrag van f 95(1000.
In overleg met onzen raad van comNEDERLANDSCHE BANK.
missarissen bestemden wl) hiervan een
som van. f 700.000 tot deelname ln
Amsterdam, 2 April (Aneta) De
een door ons op 1 Febr. 1939 met weekstaat van de Nederlandsche Banlc
Beleggingspot, toont aan: een. stijging van munt en
opgerichte
derden
welke deelname wl) direct op f 1— te muntmaterlaal ad 221.62 millloen gulboek stelden, terwijl wij de overige den, een stijging vain het beschikf 250.000 toevoegden aan de bekende baar metaalsaldo ad 162.14 millloen
zonder bepaald gulden,
reserve
bijzondere
een stijging van bankbiljetten
onder Credi- ln iomloop •ad 27.88 millloen gulden,
omschreven
teurei ln onze boeken voorkomende. een stijging van het rekenlngeourantsaldo niet het Rijk ad 6269 millloen
Deelnemingen.
en een stijging van de rekenlngcourantsaldi met anderen ad 58.5 millloen
Onder het balanshoofd deelnemin- gulden.
gen (Incl. voorschotten) zijn samenDe herwaardeering van het goud der
gevat dee'iemlngen In ttnancleele
tot een totaal van Nederlandsche Bank is per 1 dezer
instellingen
(onv.)
en eenlge van an- ingegaan.
f 1.031.502

Evenals ln het voorafgaande Jaai
behoefde uit de bedrijfswinst niet te
worden afgeschreven op debiteuren;
voor zooverre nog enkele voorzienindeze
gen waren gewenscht, konden
plaats hebben uit ln het verslagjaar
vtU gekomen reserveeringen van vortce
Jaren. Onze instelling was geen participant ln de syndicaten, de grootscheepsche
buitenlandsche lcenlngbetreffende, welke leidden
objecten
tot de déconfiture van de firma Mendelssohn & Co.; enkele nadeelige
koersverschillen uit hoofde van wisselzaken met genoemde firma wn
tijde der débtlcle brachten wU gedeelgelijk ten laste onzer arbitragewinst,
gedeeltelijk ten laste der rente.

•

30>/..

geheel ln on* handen zUnde kapitaal
ad £ 1.000.000 van Uie Twentsche
Bank (London) Ltd. door welke llmlted company wil onze deelneming
ln <je flnna B. w. Biydensteln Se Co.
financieren. Deze deelneming bleef
tegen den ongewUzigden koers van
f 7.— per £ Stg voor f 700.000 ln onze
boeken voorkomen. Verder omvat deze
groep ons aandeelenbezit ln de
Twentsche Trast-MaatschappU N.V.,
de Jullus Oppenhelm's Bank N.V. te
Groningen, de Hollandsche Koopmansbank N.V. en eenlge andere
participaties. Van de tweede groep
noemen wU als voornaamste ons aandeelenbezlt ln de N.V. MaatschappU
„Volharding" tot exploitatie van
onroerende goederen.
Het op de balans vermelde cUfer
ad
f 23.759.675
deposito's
voor
(24.773.222), representeert de & deposito gestorte bedragen op een termijn van één maand en langer. In
één
totaal werd gedeponeerd: met
f 18.037.124 (19.673,202)
Jaar opzegging
door 3519 (4323) deposanten, met zes
f 1.911.446
maanden
opzegging
(2.140.748)
door 237 (325), met drie
maanden opzegging f 2.243.271 (982.721)
door 179 (212). op korteren termUn
door 5057
f 12.754.529 (17.971557)
(7204) deposanten: totaal f 34.946.372
door 8992 deposanten.
Hiervan ls een bedrag ad ƒ 11.186.696
15.995.006) gedeponeerd op
korteren
termijn dan één maand, op de balans
opgenomen onder crediteuren.

—

over 1938.

-

•

verliezen bU de realisatie van

deren aard tot een bedrag: wn
t 565.188 (689.358), waaronder f234.072
voorschotten. Onder dB
(374.855)
eerstgenoemde komt voor de tegenin gg
waaide van de deelneming
firma B. W. Bllldensteln & Co. te
Londen ad £100.000 representeerend#
% op het
de storting ad per saldo 10

een
groot deel onzer effectenporteWinstverdeeling.
feuille, ls de winst van het effectenbedrijf ln totaal ruim f 1.750.000 lager
De winst- en verliesrekening wijst
dan over 1938.
een saldowinst aan van ƒ 2.671.845
(3.303.568).
In overleg met commisDe
winst op vreemde wissels en sarissen wordt voorgesteld hlrrvan
arbitrage vertoont een vermeerdering ƒ 137.142 (81.428) extra aan het statuvan f 450.000 ln vergelijking met het taire reservefonds toe te voegen en
voorafgaande
Jaar. Vermeerderde f 558.988 (391.440) op nieuwe rekening
credletbehoefte van eenlge beteekenls over te brengen. Uit laatstgenoemd
deed zioh nog niet gelden; de aan- bedrag zal te zijner tUd de dividendtrekkende rente maakte de korte en tanti&mebeiastlng resp. de aanslag
beleggingen evenwel meer remuneraln de winstbelasting worden voldaan.
tief. De rentewinst over het afgelooBij verdeeling volgens de bepalingen
pen Jaar is f 250.000 hooger dan over der statuten komt ter dispositie van
1938, de winst op provisierekening aandeelhouders f 1.800.000 (2.200,000),
f 60.000 lager.
waaruit
zooals gemeld
een diviworden uitgekeerd van 4'/4%
dend
kan
De posten onkosten en salarissen en (5V4%) en aan het statutaire reservetantièmes zijn f 250 000 lager dan fonds een bedrag van f 122.857
,
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Singapor»
1 April 2 April.
169-9
169.7
Heden
Rubber.
169.9
169.8
Bbeet» (N.-T.>
Vorige dag
(Londen)
170.8
170.9
Vier weken geleden
(Singapore)
135.2
135.1
52 weken geleden
(Soerabaja)
Basis 18 September 1931.
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Soerabaja, 13de week 1940

Buenos Aires' 2 Apiil.
De slotnoteering ln papieren pesos
voor maïa t.a.q. Mei-verscheping 4.61. Suiker.
Chicago, 2 April.

De effectenbeurs had onder den
voortdurenden druk der omstandigheden over het geheel genomen een
365.946.310,51 lusteloos aanzien. Het cijfer onzer
effectenprovisie ondervond hiervan
een zeer nadeellgen Invloed: ook
waren de baten uit syndicaten, hoewel
bevredigend, lager dan het Jaar tevoren. En ofschoon wij gespaard bleven
___

Maïs.

Levering Mei 56%.

Voor het bankwezen kan het afgeloopen Jaar niet tot de gunstige worden gerekend. Ondanks de bevredigende resultaten der overige winstbronnen bleef door den aanzienlijken
teruggang der baten uit ons effectenbedrijf ons winstcijfer niet onbelangrijk bi) dat over 1938 ten achter.

met onze Overzeesche
15.139.837,53 kantoren eü andere re-

..

Deelnemingen (Incl.

i

aanbod.

—

—

—

Londen, 2 April.
ZUver.
Cash 20% d. Forward 20"/,, d.
Speculanten verkochten. De steun
was gering de saken waren klein. De Effecten
en
markt was bij daling prijshoudend. Na
offlcleele vaststelling der prijzen hiel- -synmeaten
den verkoopers zich afzijdig, terwijl er Prolongatiën en voorschotten tegen
vraag bestond op koers. Er weden «een
effecten
zaken gedaan; de tendenz was zeer
Debiteuren
prijshoudend.

Tin.
Prompt

Baten uit effectenbedrijf
Winst
sterk gedaald.

..

—

—

—

1939

September

—-

—

<

Koninkje

—

(Aneta-Reuter).

(Nieuw contract)

—

—

Saldo-winst ƒ 2.671.845
(v. j. ƒ 3.303.568).

De langzame opgang uit de depresaldus het
sieperiode Bette zich
DE WISSELMARKT.
Jaarverslag van De Twentsche Bank
's-Gravenhage, 3 April. over 1939
ln de eerste acht maanDe wisselkoersen waren heden aU den van het Jaar voort, adj het dan,
volsrt:
dat
onder de toenemende politieke
Duitschland rjn. 75.63, Italië lires spanningen de conjunctuurverbetering
9.55.
gaandeweg meer was toe te schrijven
aan de oorlogsvoorbereiding.
EL-MAATSCHAPPIJ, N.V.
De geldmarkt stond ln het afgeloo##
reT «tlrd te Am.terdjun.
pen Jaar sterk onder den Invloed der
ÏMO.
29
Februari
Mamdbalans per
politieke spanningen, welke tot een
aanzienlijke kapltaalvlucht leidden.

—

—

winst van de Twentsche
Bank over 1939

......

i

—

-

.

—

zijn
J. P. Morgan en Junlus Morgan
beiden leden van de New York Stock
Exchange. ZU moeten voor dit lidmaatschap bedanken zoodra zij volgens het reglement van de beurs hun
deelgenootschap opgeven en toetreden
tot een naamlooze vennootschap.
J.
De gecombineerde deposito's van
& Co.
P. Morgan & Co. en Drexel 1939,
bedroeden op 30 December Amerl*«19.512,617. Kasmiddelen en
kaansche staatsobligaties bellepen 87
pCt. van het totale kapitaal.
(Nadruk verboden)

»"

44%
44%
43%
93%
42H
U%
11 -4
11%
11%
80
80

—

lSwinff*

—

63%
'

Lagere

REDJANG LEBONG.

66%

te
Drexel & Co., het bankiershuls
dat sinds 1871 nauw
Phlladelphla,
gelieerd was met J. P. Morgan êe Co.,
zal na 1 April de volgende deelgenooten hebben: Edward Hopklnson Jr„
Jr„ H. Gates
Arthur
E. Newbold
Uoyd, Edward Starr Jr. en Thomas
S. Gates Jr.
De tegenwoordige deelgenooten in
J. P. Morgan & Co. zUn. J.P. Morgan. Thomas W. Lamont Sr., Junlus
S. Morgan, George Whitney, R, C.
Leffingwell, Prancls D. Bartow, Arthur M. Anderson. Thomas S. LaEdward
mont Jr„ H. P. Davlson,
Hopklnson Jr. (Phlladelphla), Charles D. Dickey (Phlladelphla), Henry
O. Alexander, I. C. Raymond Atkln
en William A. Mltchell.
Volgens de bankwet van 1933 moesgescheiden
ten de deposito-zaken
emissiezaken. Hierop
worden van
de
verlieten drie deelgenooten van
firma Morgan de bank en stichtten
Morgan, Stanley & Co. Inc. De deelSt*ngenooten hiervan zijn: Haroldwilliam
en
Morgan
Henry
S.
ley,

nog.

System is

66%
Naar aanleiding van de uit Am66% sterdam
geseinde commentaar van de
66% „TeL" ten aanzien van de plaats ge66%
reorganisatie deelde
had hebbende
Vollgraff mede.dat
Prof.
63% reorganisatie reeds werd r®» 1 0 ";
****
44% oeerd ln het ln April
44% veachenen Jaarverslag. terwUl de ver43%
van aandeelhouders van 30
93% gaderingwerd aangekondigd ln adver42% Maart
15 M**rt i-L n
tenties, welke
verschenen en weme
il)n
Javabladen
bevatten.
de agenda

66%

—

Federalßeserve

66%

56%
66%

-

niet beslist. ZU ls niet verplicht dit
te doen ofschoon vele andere „state
lid zi)n van
trust"-maatschappijen
het Federal Reserve System.
De nieuwe bank kan aandeelen aan
het publiek verkoopen, maar thans is
er geen sprake* van dat ook het groote
publiek aandeelhouder kan worden in
New York, Fefor. —Na meer dan J. P. Morgan & Co.; Alle tegenwoortachtig Jaar als een particuliere bank dige deelgenooten der firma worden
Internationale bekendheid ge- directeuren ol onderdirecteuren.
van
werkt te hebben, werd door de deelOp 1 April kan de nieuwe bank
genooten van J. P. Morgan êz Co. het J. P. Morgan & Co. met trustzaken
besluit genomen dit nationale en beginnen, hetgeen de oude firma volln een gens de New Yorksche staatswetten
ldInstituut
Internationale
„state bank" te veranderen. ledereen niet kon doen. Het ten volle gestorte
ln het gelddlstrlct heeft zoo zijn eigen kapitaal zal $ 20.000.000 bedragen en
opinie over deze hervorming van het de saldi der deelgenooten t 19.156.150.
bekende „huls op den hoek"' van
De firma Drexel & Co. te PhllaWall en Broad Street.
delphla, die geassocieerd is met Morgan tt Co., ui van 1 April at een
der veronderstellingen voor geheel afzonderlijk lichaam worden.
Een
probleem
ls
het
deae transformatie
belangengemeenVoor Hierdoor wordt eens
van steeds hoogere belastingen.
verbroken,
die
sinds 1871 beschap
de firmanten komt vooral in aan- stond. In de twee Europqesche firma's
merking de z.g. „partnership in- Morgan, Greufell Sc Co. Ltd. te Lonkomstenbelasting. welke voor hen den en Morgan & Cie te Parijs blijft
op
onvoordeeliger ls dan de belastingMen JP. Morgan & Co. Inc. geïnteresseerd,
vennootschappen.
de naamlooze
teden
gelooft, dat de tegenwoordige
Morgan voor de pers.
van J.P. Morgan & Co. aandeelhoutulvennootschap
Voor de eerste maal sinds hU aan
ders ln de nieuwe
tot
verhouding
wel
boord van J. P. Morgan Ss Co.
ln
en
het
len worden
Morgan zelf
hun deelneming ln do tegenwoordige staat, verscheen de heer
oor- voor de flnancieele redacteurs der
particuliere bank. Een tweede aard
groote bladen. HU legde den nadruk
zaak van zuiver technischen
neerkomt,
daarop
op, dat hU er niet aan dacht, om zich
die
wordt genoemd,
lnde
uit zaken terug te trekken. HU hoopdat er geen wijziging
wan te nog
geschieden,
te
langen tUd actief deel te kunbehoeft
situatie
uit
deelgenooten
nemen
aan de zaken der nieuwe
een
der
nen
neer b.v.
firma zou treden.
op den hoek" blUft naals naam- tuurlijk„huls
Of J.P. Morgan St Co.
het sinds vele
Jaren
waar
tot
zal treden
ls.
23 Wall Street.
n.l.
eevestlffri
looae vennootschap toe

Het probleem der steeds
hoogere belastingen xal
niet vreemd zijn aan
de transformatie
"

Batavia, 3 April (Opening).

Crêpe

BEURS

aanbod.

Orondnoten. Oepelde
(tc.sorteerde ready levering kooperi
/
13.50.

Londen—Java
Londen—A'dam
Londen—N.-York

SUIKERNOTEERINGEN.
(Contract No. 4).
Mei

Co. in een nieuwe gedaante

&

vering 13.33 nominaal.
O a o 1 e k. April levering ƒ 2.—
koopers.

•

®2,
18%

8

Bteel

J.P. Morgan

Oaplekmeel. April fob

-

86%

2e—lV SJL

sheeta op 32 ft en
voor crêpe op 31 Vi ct.
C o p r i h. ongenoteerd.
Kapok. Onveranderd.
Kapokpltten. April leKooptra • toot

ƒ2.35

—

3%
8

—

„

Stand. BT*nd»

Rep.

**

—

h

CurtlM-WWght
N. Am. Avlation
Un. Alrcraft
Oen. Motor*
Oen. Motor» 45 «h
Hudaon Motors

•*

43% 43%
M%

..

Steel

9%

•

—

..

Bethl. Steel

ong.
203
Bem. stoomboot Pr.
119 g/1 118%
Bchv, Unl*
ong.
ong.
Ma lang Tram
ong.
12
Bem. Cheribon
•%
8%
Bem. Joana
10g/l.
>1.
Serajoedal Tram
81 g/b. 52 g/b.
N. I. 8.
«0 g/b
81%
Dell*poor
4'/,.
4/„
ter beurze Clt. Service
(Aneta) De «temming
44"/,.
ong.
Oltl«s
Pref.
Am*was vast, met kalm en handel.
«"/„g/l. 9% g/1.
Shell Union
rlkaansche aandeelen noteerden mee- Pref.
Shell
19% ong.
rendeela lager, conform Wallstreet Continental OU
16% g/b. 17 g/1.
«til.
was
«eer
De stemming hiervoor
*'/»
8%
Water OU
met nauwelijks affalr* ln «taalwaar- Tlde
44% g/1. 43«/„
U. 8. Steel
67
68 g/1.
Bethlehem Steel
obligatie*
18% g/1
16'4
Steel
Republlo
Indteh*
doch
prijshoudend.
kalm,
37 %
37 %
Smelting
er.
Am
stukken
waren vast. Brazmaansche
23% g/1.
Anaconda Copper
waren va*ter gestemd, conform net Kennecott Copper
27% g/1.
sterling.
pond
24%
Kon. Int. Nlekei
De tendenz voor aandeelen
407,.
Oeneral
Motor*
eenlg bultenonzeker,
met
Olie was
54% g/b.
Chrysler corp.
landsch aanbod, met3 noteeringen tus- Hudaon Motor
4% g/b.
232
en
2343,4
achen
RaUway
oog.
aocn
Un.
Pacific
ge*temd,
vast
H V.A. was
g/b. 28"/,,
Oeneral
Electric
29%
genoteera.
tapes
werd slecht* op 2
39»/,.
39%
Montg.
verWart
Incourante suikerwaarden l*gen
8V„ g/b. 5% g/b.
Standard Brand*
1% ong.
had <|«nlge *f- Corporate Trust
2%
2%
Prolongatie
falre plaats. Sumatra-tabaksaandee145%
Du pont de Nemour» 146
onregelmatig.
waren
len
Rubber bestono Radio Corp. of Am. , 4% g/b. 4
Voor Amsterdam
26*
26%
de stemming Un. States Rubber
eenlge belangsteUlng:
18%
18%
Topeka
rubberAtchlson
was vast. Voor incourante vleugje Canadlan Pacific
4% g/b. 4%
waarden bestond slechts een
17 /••
18 g/1
de tendenz was onre- P'sylvanla rallway
10% g/1. 10"/,. g/1.
Southern Pacific
lagen met Stand. OU of New
34
34%
Jersey
affaire. Aandeelen K.N-S.M, en In9 /,.
9"/„
verVacuum
weinig
Socony
waren
dische lijnen
35*'„
35%
United
Alrcraft
Rn
18
18%
met North Am. Avlation
phlUps lag kalm in de markt tus8"/,. g/1
8
Curtlss Wrlght
varieerende
hoogere noteering,
62%
63
met
Alrcraft
Dougla*
lag
A.K.U.
123*'.
schen 125 en
12%
lag Oreyhound Corp.
12%
affaire en prijshoudend. Unllever
397%
Alg. Ned. Aand. Depót 397%
bijna zonder belangstelling.
415
en dollar* no- Alg. Ned. Beleg. Depót 412
Driemaand* ponden tot
531
Blson
531
disagio
resp.
5%
4%
teerden met
90%
90%
overgekomen
Robeco
end*
en met (verminkt
verbetering was onvolledig. Red. sji.i 4% Ned. Leen. 194011
93% g/1. 93"/„
ex. bel. faciliteit
4% Ned. Leen. 194011
New York.

9%

—

»

.

Handel en Financiën

Shell Union

Notities

Verscherpte

blokkade

Nauwere insluiting
Neutralen komen naar Londen

Het zwaartepunt van de geallieeraltijd op
de oorlogvoering ligt nog
de blokkade en ala het aan de gevoorlooallieerden ligt zal het daarvan
Weyplg blijven. Een aanval
gands leger op Rusland mag als
hoogst onwaarschijnlijk worden afgeschreven: de geallieerden willen
géén
als zij het kunnen vermijden,
oorlog met Rusland, zoomin

hun belangen

te

van

rentle« tuaschen de Brltsche am-

om over

onderhandelen

Duitschlands tegenmaatregelen

als

verlangt nut
Rusland een oorlog
Weygands
eger ls
geallieerden.
de
'echter, zoo goed als de geallieerde
diplomatieke activiteit op den
Balkan, wèl een waarborg dat den
geallieerden ln Z.-Europa niet zal
overkomen, wat hun ln het Noorden
ls gepasseerd. De veronderstelling
ligt voor de hand dat de Dultschers
afspraak over het
en de Russen
verdeelen van Invloedssferen niet
beperkt zullen hebben tot het Noorden. In het Zuiden hebben echter

de geallieerden de oneindige gecompliceerdheid van de verhoudingen mee. Wie Invloedssferen zoekt
ln den Balkan loopt ln de eerste
plaats onvermüdelUk tegen Italië
op. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat Sumner Welles missie dan ook niet het voornaamste
punt geweest kan zijn van de bespreking der dictators op den
Brenner. Hitier moet thans weten
dat een min of meer gecombiactie,
neerde Duitsch-Russlsche
zooals ln het Noorden tegen Polen
en de Oost Zee-staten ls gevoerd,
niet zoo maar naar den Balkan
kan worden overgebracht: zij zou
Italië aan de geallieerde zijde
brengen.

Italië is als het ware de eerste
zekering van de geallieerden tegen
De
kortsluiting op den Balkan.
tweede is het verdrag met Turkije,
dat Rusland zeer kwetsbaar maakt
in.de Zwarte Zee, en de derde is
Weygands leger. Dat geeft de vrienden der geallieerden, in het bijzonder Turkije en Griekenland en tot
op zekere hoogte ook Roemenië een
waarborg
dat Flnlands lot het
hunne niet zal zijn. In 't Zuiden is
anders dan ln het Noorden geallieerde hulp mogelijk en metterdaad
dicht bij de hand. Stalln, die een
zeer subtiel gevoel heeft voor de
verhoudingen, weet ook als het noodig is te wachten. Van alle grootmachten speelt het Kremlln het politieke spel verreweg het behendigst. En al dienen woorden vaak
om de werkelijke bedoelingen te
omsluieren en al ls het natuurlijk
altijd mogelijk, dat de roode tsaar
nog een verrassing in petto heeft,
Molotoffs voor de geallieerden zoo
vriendelijke rede past ditmaal bijzonder in de lijn der logica. De kans
dat er op den Balkan iets gaat gebeuren schijnt de laatste dagen zeker met 50% verminderd te zijn.
En daartoe heeft de door 't aftreden van Daladier en het optreden
van Reynaud op haar echtheidgeijkte verklaring der geallieerden dat zij, als het nood is, niet
zullen aarzelen tegen Rusland op
te treden, het hare bijgedragen.

De Sovjet blijft

In de Adriatische zee
Londen, 1 April (Ilavas). Qtrn
bevestiging vu te Londen verkrijgbaar van de bericbten uit
Dunrovnik, volgens welke 27 Duitscne schepen in de Adriatlsohe
Zee worden verwacht ten behoeve
tan het verkeer tusschen Joegoslavië en Duitschland, waardoor
van
de overbelasting van de JoegoslaLonden, 2 April (Aneta Reuter.). vische spoorwegen zou worden opIn het Lagerhuis verklaarde Pre- geheven.
mier Chamberlain o.m. het volgenIn Britsche kringen verklaart
de:
„Wanneer wU dezen oorlog tot men, dat wanneer (leze berichten
een einde wenschen te brengen met juist zijn er niet aan behoeft te
zoo min mogelijke verwoesting en worden getwijfeld, dat ook in dit
ontwrichting van onze gemeen- deel van de Middellandsche Zee
schappelijke geestelijke en mate- door de geallieerde marinestrijdbeschaving, moete n
wij krachten controle zal worden uitrieele
de
Duitschland
materialen ont- geoefend, doch men gelooft niet
houden, die het zeer dringend dat Duitschland bereid is zulk een
noodlg heeft voor de voortzetting risico te loopen, daar tiet vrijwel
zeker zou zijn, dat de schepen
van zijn agressieve politiek.
De geallieerden zijn daarom door de geallieerden in beslag zouden economlschen den worden genomen.
vastbesloten,
oorlog met uiterste kracht te voeren.
De onderhandelingen met
Het belangrijkste aller wapenen
Joego Slavië.
van onze economische oorlogvoering is het gebruik van onze macht
Londen, 1 April (Aneta Havas)
ter zee, en de geallieerden
zijn De vlce-prestdent van de
Joegovastbesloten, het gehruik van dit slavische Nationale Bank, dr. Bewapen voort te zetten en te intensi- lin, die met de Joegoslavische hanvteren tot het uiterste".
delsdelegatie te Londen arriveerde, voerde voorbereidende besprekingen met sir Frederlck
LeithDe samemwerking
Ross.
De Joegoslavische gedelegeerden
Londen, 2 April (Aneta Reuter.).
zullen
trachten een verzachting te
Premier Chamberlain verklaarde verkrijgen
van de blokkademaatrein de rede, die hij heden uitsprak,
gelen, daar hun land thans groote
o.m. nog:
In de afgeloopen maanden Is de moeilijkheden ondervindt bij den
samenwerking tusschen Engeland Invoer van de noodige grondstofen Frankrijk steeds nauwer gewor- fen en ook den transfer van bultenlandsche valuta's vergemakden.
Het probleem, dat Duitschland kelijkt wenscht te zien. Beide parthans zijn eigen uiteenzetting tijen zijn bereid het handelsverkeer
geeft van de verplichtingen van de uit te breiden en zullen waarschijnmet lijk bevredigende overeenkomsten
neutralen, gepaard gaande
sluiten.
wordt
een bedreiginr, indien niet
voldaan aan de Duitsche eischen,
Londen, 1 April (Aneta-Reuter).
is een vraagstuk, dat wij en de
neutralen thans onder de oogen Gehoopt wordt dat de tegenwoordigheid 'van den vlce-gouverneui
moeten zien.
De Britsche oorlogsschepen heb- van de Joegoslavische Nationale
ben reeds practische stappen ge- Bank Belln in de Britsche hoofddaan om de onbelemmerde door- stad zal leiden tot de intensiveevaart van Duitsche vrachtschepen rlng van de commercieele betrekkingen met Joegoslavië.
uit Scandinavië te verhinderen.
uitgeDeze operaties werden
Verschillende gissingen werden
voerd dicht bij de Duitsche vloot- te Belgrado gedaan met betrekking
bases.
tot de vooruitzichten van de oorlogshandelsovereenkomst tusschen
De neutralen
Engeland en Joegoslavië en dit
doel
aldus verneemt Reuter
De neutralen moeten inzien, dat
zal gedurende de besprekingen
Engeland niet kan
toestemmen, voor oogen worden gehouden.
producten bevoor de neutralen
Van Joegoslavische zijde bestaar.
schikbaar te stellen uit Britsche
verlangen naar een gemakkebronnen, tenzij de neutralen in ruil het
lijker
deviezen-regeling tusscher»
geven,
dat
daarvoor de waarborg
zij hun toekomstlgen handél met de belde landen.
Duitschland zullen beperken.
Een uitgebreide overeenkomst
werden • getroffen ter stimuleering van den wederRegelingen
wat betreft den aankoop van zij dschen handel wordt door beide
sur- landen gewenscht en met het oog
geheel '"uitvoerbare
het
nlus van Noorsche walvlschtraan: op de aanstaande komst van de
Zuid-

voorzichtig

De rede

Chamberlain

—

—

De geallieerden gaan nu de blokkade verscherpen.
De telegrammen van heden brengen een verklaring van Chamberlain, die aan hun bedoelingen geen
twijfel laat.' Er ls tusschen het een
en-het ander natuurlijk wel verband. Tot de neutralen waarvan
geëischt zal worden dat zU hun export naar Duitschland zuilen beRusland en
perken, behoort ook
men verwacht in Londen dat de
Russen zelfs daartoe bereid zullen
zijn. Slaagt de geallieerde opzet,
dan ls het Duitsche streven naar
een soort „continentaal stelsel" ten
eenenmale en voorgoed mislukt.
De geallieerden hebben hun moment gunstig gekozen. Het vooris
jaarsoffensief der duikbooten
mislukt: het aantal in de laatste
weken getorpedeerde schepen is de
moeite van het vermelden nauwelijks waard. Mogelijk zal er, na vernieuwden aanbouw en hernieuwde
opleiding van personeel nog wel
weer eens een „duikbootgolf" komen, maar de conclusie dat de pogingen om met duikbooten de Britsche blokkade te brekeu mislukt
zijn, ls zeker niet voorbarig.
Ook in ander opzicht ls het moment gunstig. Eenlge maanden geleden zou de verscherpte blokkade
in de neutrale landen zonder twijfel hevig verzet en groote verontwaardiging hebben gewekt. Het geallieerde argument dat de neutralen nu al zooveel van Duitschland
geaccepteerd hebben, Inclusief het
verlies van tallooze menschenlevens, dat zij nu ook maar wat van
de geallieerden moeten verdragen
ls sterk. Daar komt bil dat het
Duitsche optreden de publieke opinie in die landen zoozeer heeft opgezweept tot diepen afkeer van het
opiNazlnbewind dat die publieke zijde
nie héél wal van de andere
kan verdragen voor zij wéér zou

omslaan.

Intusschen zijn de nieuwe geallieerde maatregelen voor de neutralen. In het bijzonder voor Zweden
en Roemenië, maar ook wel voor
België en Holland, zeker niet zonder gevaren. Zij kunnen reacties
wekken van de andere zllde. Men
hóórt den omroeper van Zeesen al
verzekeren, dab ~de neutralen die
zich laten Inschakelen in het Britsche economische controlesysteem
zich daarmede aan de zijde van

Duitschlands

vijanden

scharen"!

#Admiraal Ronarch t
#Beroemd uit de Yteroperaties
Parils. 1 April (Havas). Admiwerd
raal Ronarch die beroemd
als commandant van de mariniers
van Dlximuiden, ls heden op
™P?l
De overledene, die te Q uljeugu
werd geboren, maakte ln zijn China
den bokser-opstand ln
mede.
In 1914 werd hij benoemd tot
schout-blj-nacht en voerde als
zoodanig het bevel over de ma-

te Dbcmuiden en
later over die aan den Yser.

Provocatie
Nazi's maken herrie

«

-

Duitschland

■

de mineralen-aankoopen ln
Roemeensche handelsdelegatie te
Oost-Europa door de geallieerden Londen en de opening van confewerden op groote schaal ten uitOok een morelljke
voer gelegd.
weg voor contrabande via Wladiwostok heeft de aandacht. besnreGehoopt wordt, dat de
klng van de gezanten op den Balkan met den rezant te Rome
vruchtbare resultaten zal hebben.
_

Fransche

verklaring

Parijs, 2 April (Aneta Reuter.).

Premier Reynaud sprak gedurende het debat in de Kamer niet.
De zitting van de Kamer werd
verdaagd tot 11 April, hetgeen beteekent, dat de Regeering de Senaat pas 9 April in geheime zitoeting zal ontmoeten voor een
spreking inzake de oorlogvoering.
Duitsche tegenmaatregelen

Hulp, welke

kwam en aarzeling,
welke zich wreekte

Cijfers der verliezen
Genève. 1 April

(Reuter). In

een nieuwe nota, die door het
Londen, 1 April (Aneta-Havas).
van den Volkenbond
behoofdkwartier
De „Evening Standard" maakt
regeering werd
van
de
Finsche
inbepaalde
volgens
dat,
kend
verklaard, dat
ontvangen,
wordt
zich
haast
lichtingen. D.uitschland
in Finland
tende
aan
steun
nemen,
behoefte
om maatregelen te
den oorlog
het
einde
van
van
de
sedert
beslissing
einde aan de
geallieerden, om de blokkade r e met de Sovjet-Unie nog urgenter
verscherpen, het hoofd te kunnen is geworden.
bieden.
In de nota wordt verklaard dat
van
luchtbombardementen 4500
de
De
Duitsdhe minister
verwoest, terwijl
Landbouw, Walter Darré, zal mor- huizen hebben dakloos zijn ge50.000
personen
vertrekken;
gen naar Boekarest
na zijn verblijf In de Roemeen- worden.
sche hoofdstad zal hij ook nog De Finsche verliezen als gevolg
besprekingen voeren met zijn van den oorlog bedragen 15.000
Italiaansche. Hongaarsche en Joe-te dooden en 40.000 gewonden.
goslavische collega's, teneinde
verzekeren dat Duitschland de
Andere bijzonderheden.
noodige levensmiddelen, olie en
grondstoffen uit de Zuid-OostHelsinki, 1 April (Aneta Havas).
kringen verJSuropeesche landen zal blijven In gezaghebbende
ontvangen.
klaart men, dat de rede van minister Qünther het Zweedsche
Witboek betreffende de Finsche
Rusland is voorzichtig
affaire vertegenwoordigt.
Wat de mogelijke Interventie
Men voegt hieraan toe. dat het
strijdkrachten
ln
der geallieerde
com<!e Zwarte Zee aangaat meent late houden van deze rede
overbodig
maakt,
doch
mentaar
inkringen,
dat
men in bedoelde
zooals generaal Ernst Llnterventie voorloopiig niet waar- dat
„de
schijnlijk ls en geheel zal afhan- der tot de vrijwilligers zeide
een
voor
Finland
vrede
harde
gen van de mate van hulp, die
Duitschland van Rusland zal ver- slecht voorteeken is voor Zweden".
krijgen.
"Ten aanzien van de ontruiming
van de stad en de haven van HanIn diplomatieke kringen wijst gö wordt verklaard, dat slechts
men eiiop, dat het ondanks de een portret daar is achtprgelaten,
jongste rede van Molotoff en de dat van tsaar Nicolaas 11.
commentaren in de Russische
wordt
Aan den anderen kant
bladen duidelijk is, dat Rusland verklaard,
dat
men
niet
officieel
boven alles wenscht te vermijden
vaststellen, dat de ln
in openlijke vijandelijkheden met heeft kunnen
strijdende
Finland
Russische traede geallieerden te worden betrokDultsche
officieren werpen
door
ken, ook al was dit slechts op
geen
en
dat er
aangevoerd
den
economisch terrein. Volgens bekrijgspaalde Russische kringen zou Rus- Duitschers waren onder de Finnen
land mogelijk zelfs wenschen een gevangenen, die door de
overeenkomst met Engeland aan werden gemaakt.
Kaoiteln Katosta rapporteerde,
te gaan, waarbij het zich formeel
dat Sortavala twee dagen voor het
verbindt om geen uit het buiten- in
de overeenkomst van Moskou
land ingevoerde goederen naar
tijdstip door de Rusvastgestelde
Duitschland te zullen zenden. op
dezelfde wijze als België, Grieken- sische troepen werd bezet. KaniKatosta nam de concentratie
land en Turkije reeds hebben ge- tein
ln de nabijdaan. Rusland is erop uit zijn van Russische troepen
huidige betrekkingen met de ge- heid der stad waar en ?.ond een
naar den Rusallieerden te handhaven en in di- vertegenwoordiger
de meplomatieke kringen te Londen ver- sischen generalen staf met
nog
niet
eededeellng,
dat
de
stad
zekert men, dat de Britsch-Fran- heel ontruimd was. De Sovjet-Russche houding zal worden bepaald
bevelhebber antwoorde hierdoor de handelsbetrekkingen tus- sische
hij bevel had
gekregen
op,
dat
schen Duitschland en Rusland.
dag te bedenzelfden
stad
noer
de
houding
geallieerde
Mets kan de
De Finnen Heten hieror» hunin dit opzicht wijzigen en de Rus- zetten.
bezittingen
ne
achter en verlleter
zullen
nauwsische voorstellen
de
stad.
keurig worden bestudeerd alvorens
"en beslissing wordt genomen.
Koning Gustaaf telegrafeerde
zullen de door de
Daladier.
Intusschen aangehouden
Russigeallieerden
vrijgeStockholm. 1 Anril (Aneta-Tr.v
sche schepen niet worden
premie"
mogelijk Hoor den
dit
Indien
terwijl,
laten
van
BuiHansson
aangehouen
den
minister
andere
mocht zUn, nog
werd

Kopenhagen, I'April (Havas).
Gisteren arriveerden 250 nationaalsocialisten uit Sleeswijk in uniform
eekleed te Aarhuus. De leider
100 anderen werden bij den uitgang van het station gearresteerd,
terwijl de demonstratie verboder
werd.
Een groote opwinding heersciite onder de bevolking en vele nationaal-socialisten werden gemolesteerd. De politie moest maatregelen nemen om hen te bes^kfrjp^.p. den

_

-

heden toen zil rekenschap aflegden van de houding der Zweedsche regeerrng in het conflict tusrchen Finland en Sovjet-Rusland,
in het Zweedsche parlement bekend-gemaakt, dat de Brit9che en
Fransche gezanten de Zweedsche
regeering op den 2den Maart j 1.
hadden medegedeeld dat Engewaren
land en Frankrijk bereidvergaanZweden en Noorwegen
een militairen bijstand te verleenen, wanneer Duitschland op deze beide landen druk zjou uitoefenen, ingeval Engelsche en Fransche troepen over Zweedsch en
Noorsch grondgebied naar Finland
zouden trekken: hieraan werd toegevoegd dat de voorbereidingen
te verleencn
voor de alsdan
Britsch—Fransche militaire hu!p
star.t
reeds in vergevorderden

verkeerden.

Minister Günther verklaarde
voorts nog dat koning Gustaaf
van Zweden toen een telegram
had gezonden aan den toenmaligen Franschen premier. Edouard
Daladier, waarin hii hem verzocht te willen bewerken, dat deze voorgenomen Britsch—Fransche
actie niet zou worden uitgevoerd,
daar Zweden zich zeer ongerust
maakte over de gevolgen, die zij
met zich zou brengen.

—

—

mllen wpïfleiv,

tenlandscli* Zaken Günther

Parijs, 1 April

(Aneta-Reuter).

De jongste zitting van den Oppersten Oorlogsraad te Londen
vormde een van de onderwerpen,
die hedenochtend door den Franschen ministerraad werden behandeld.
Dit weid onthuld ln een officieel communiqué dat na de zitwerd
ting van den ministerraad
uitgegeven. Het communiqué verklaart dat premier Reynaud een
uiteenzetting gaf van de resultaten van de bijeenkomst van den

'

te laat

Hoe Finland leed

bestrijdt communisme
en Hitlerisme

bassadeur# die van de Balkan-landen naar Londen werden teruggeroepen, eenerzljds en den minister
van Buitenlandsche Zaken Lord
anderzijds,
Hallfax
zullen
de
Brltsch-Joegoslavlsche
besprekingen ln algcheele overeenstemming
zijn met de krachtigere diploma,
tle, die de geallieerden ln Zuid- oppersten oorlogsraad te Londen.
Hieraan wordt toegevoegd, dat
oost-Europa beginnen te voeren.
„Reynaud den ministerraad boDardanellen niet geopend
vendien ln kennis stelde van de
eerste maatregelen, die reeds ln
Londen, 1 April (Aneta-Reuter). werldng zijn getreden en,van die,
Het bericht (niet door „Reuter" welke ln overweging zijn voor de
verspreid), dat Turkije erin zon onderwerping van de communishebben toegestaan de «railleerde tische en Hltleriaansche
activivloot passage door de Dardanellen teit in Frankrijk."
te verleenen, opdat de BritschKranscihe
Het Deensche protest
marine-eenheden
ln
staat z(|n de blokkade ook in de
Kopenhagen, 2 April (Aneta R.).
Zwarte Zw door te voeren, wordt
in gezaghebbende kringen te Lon Een communiqué van het MinisteZaken
den als volkomen ongegrond be- rie van Buitenlandsche
meldt, dat het wrak van de „Edschreven.
Er wordt op gewezen dat doot mund Hugo Sttanes" anderhalve
de te Montreü* gesloten overeen, zeemijl,van de Deensche kust ligt,
komst alle mogendheden, die dit d.l. binnen de Deensche territoriaverdrag hebben
geteekend, er le wateren.
mede instemden dat in een oorHet communiqué voegt aan dit
log, waarin Turktyo neutraal i\ bericht toe, dat de Deensche gegeen enkel land zijn oorlogssche- zant te Londen geïnstrueerd werd
pen door de Dardanellen kan zen- bij de Brltsche regeering te proden. Wanneer Turkije zelf aan een testeeren.
oorlog deelneemt, heeft dit land
het recht te .beslissen, of het al
Reynaud ontvangt diplomaten
dan niet buitenlandsche oorlogsParijs,
1 April ( Aneta-Havas).
schepen zal toestaan door de DarPremier Reynaud ontving hedendanellen -te varen.
In uitzonderlijke gevallen kan ochtend den Franscïien ambassaTurkije een dergelijke beslissing deur bij de Belgische regeering,
ook nemen, wanneer het zich Bargeton: hedenmiiddag zal hij
re
bedreigd
rechtstreeks
gevoeld, den Franschen ambassadeur
doch „Reuter" verneemt dat de Rome, Franco is Poncet, ontvangeallieerden Turkije "niet de sug- gen. In den loop van deae week
gestie aan de hand hebben ge. zullen de dlp-omaten. die FrankDaan, dat het op het huidige tijd- rijk ln.het buitenland vertegenstip rechtstreeks wordt bedreigd. woordigen, achtereenvolgens door
Reynaud worden onbvaneen; meer
-peciaal zullen de diplomatieke
De aangehouden olie.
vertegenwoordigers van Frankrijk
bij
de Turksche, Roemeensche,
Belgrado, 1 April (Havas). Vier
Joegoslavische en Nederlandlichters, die ongeveer 120 wagons se
h e regeeringen door den
Roemeeasche olie naar Duitsch- premier
wonlén ontvangen.
land vervoerden en die door de
Joegoslavische autoriteiten werden
Britsche vluchten boren
vastgehouden, zullen hu n reis moDuitschland
gen voortzetten nadat de door de
Duitsehe reeders aan het JoegoLonden, 1 April (Aneta-Havas).
slavische ministerie van Oorlog Heden werd door het ministerie
verzochte toestemming werd ver- van Luchtvaart bevestigd, dat
leend.
Britsche vliegtuigen in den afgeloopen nacht boven Duitschland
en dat alle toeYoegoslavië strikt neutraal.
helden gevlogen
stellen onbeschadigd naar hun
Belgrado. 1 April (Aneta-Reu- bases ziln teruggekeerd.
ter). Het Yoego Slavische besluit
De burgerlijke luchtvaart
om neutraal te blijven, werd nog
eens nadrukkelijk naar voren
gebracht door den Premier, toen
Londen. 1 April (Reuter). In
deze verklaarde:
antwoord op een vraag van de
delegatie van de burgerlijke luchtOp deze ernstige momenten in vaart-afdeeUng van de Kamer
de internationale situatie kunnen van Koophandel te Londen, verwij geen anderen weg volgen. Een klaarde Sir Kingsley Wood, dat
uitgebreide propaganda wordt op de vliegbootdiensten naar Zuldverschillende wijzen in alle neu- Afrlka deize week zullen worden
trale landen gevoerd, doch onze hervat met dezelfde snelheid als
vóór den oorlog.
neutraliteit moet strikt blijven".
Hieraan wordt toegevoegd, dat
gehoont wordt, dat de geregelde
De hulp van Rusland
diensten naar Lissabon in de
maand Mei zullen worden aangeLonden. 2 Apr. (Aneta Reuter). vangen, daar op dit punt nog p>
Overste Kerr iOomptroller of the Utieke moeilijkheden te overwinHousehold) antwoordde op een in nen zijn.
het Lagerhuis gestelde vraag van
Het Britsche ministerie van
Arthur HendeTson, die wilde we- Luchtvaart koestert het plan om
ten, ln welke mate Rusland met transatlantische verbindingen tot
Duitschland samenwerkt ingevol- stand te brengen en is zich ten
ge de
gesloten overeen\olle bewust van de wenschelijkkomsten: ,De 'samenwerking tus- heid van een dienst op Zuidschen de Duitsche en Russische Amerika. doch is van meening. dat
regeeringen schijnt het duidelijkst öe Noord-Atlantische verbinding
te zijn op economisch gebied".
den voorrang moet hebben.

Het Finsche drama onthuld

Nog geen

Reynaud

Zweden

onthield zich van druk
op

Finland

(Aneta1 April
Stockholm,
dc
Reuter). Heden werd tijdens
r.itting van het Zweedsche parlement onthuld, dat op den tweeden
December 1939. slechts twee dagen
na den Russischen inval in
Finland, de Finsche regeering: aan
die van Zweden verzocht te onderzoeken of Rusland bereid zou
zijn de onderhandelingen, die afgebroken waren, te hervatten.
De Sovjet-Russische regeering
antwoordde, dat zij geen enkele
andere Finsche regeering erkende
dan die van Kuusinen, welke te
Terijoki gevestigd was.

Voorts werd onthuld,

dat

de

Zweedsche regeering voor de
tweede maal aan de Finnen dui-

delijk maakte, dat van Zweden
treen militaire actie loon worden
ingeval de Aalandverwacht
� ilanden
zouden worden aangevallen.
Ziwedens houding ten aanzien
van den doortocht van troepen
wend bij het uitbreken van den
oorlog ter kennis van de Finnen
rebracht, hetgeen ook tijdens den
T
eheelen duur
vijandelij'she-

>n geschiedde.
"

weed de nadruk op gelegd
Zweedsche reigeering
de
Tenfcht. dat iedere bijstand van
zou
buitenaf op zulk een wijze
Zweden
wo ïd en gegeven, dat
algemeene Interna'>ulten
tionale actie zou blijven en dat
aan alle materiaal, dat verzonden
Er

dat

De Ned. scheepvaart
in den oorlog

3e I SJI. Woensdag, 3 April 1940

Tegenspraak

Opnieuw neutraliteitsschending

(Aneta). De
adjunct-directeur van scheepvaart

Umuiden. 2

Apr.

Gewoon verschijnsel

naar aan-

deelde in een interview
'sGravenhage, 2 April.
leiding van de bewering zijdens
Gistermiddag
(Aneta).
werals
„Protlnus
bemanning
der
ae
boven
vreemde
den
Gelderland
in
rcddlngstoooten
zouden de
echvliegtuigen gesignaleerd,
slechten staat hebben verkeerd ter op zo# groote hoogtedie
vlogen,
scheepvaartinspectie
mede. dat de
dat hun natlonaJiteit niet kon
streng toeziet op deugdelijke reddingsmiddelen. Naar zijn meening worden vastgesteld. stegen
op,
Jacht-patrouilles
boot met
vormt het feit, dat een bijna
vliegtuigen
waarop de vreemde
i"s
8 man aan boord het
rechtsgebied verlieten.
dagen in ruw weer heeft uitge- ons
tegenhouden, een voldoende
„Ernstig vertoog”
spraak op de bewering, dat de
waarin
boorden,
ook
en
riemen
de
Den Haag, 2 April (Aneta). De
de dollen zitten, rot zouden zljr. Regeerimgs Pers Dienst meldt,
geweest, waar toch al dien tijd do dat, naar aanleiding van de vliegboot met den kop op de golven tuig-aanvallen op de Nederlandsche
moest worden gehouden.
„Protlnus", „Vlklngbank" en „Isgroen", de Nederlandsche gezant
Onneutrale handelingen
te Berlijn opdracht heeft gekregen
ernstig vertoog
tot de DuitUmulden. 2 Apr. (Aneta). Vol- een
regeering
richten,
sche
te
waarin
vast,
het
dat
gens de ..Tel." staat
met den
de bemanning van de „Vrede" tegen deze beschietingen
nadruk wordt opgekomen
verdacht wordt van ontoelaatbare meesten
tegen de volstrekt onmet
name
van
handelingen ten voordeele
gewelddaad
Jegens
een oorlogvoerende natie, het<reen toelaatbare
„Protlnus".
de
militair
een
omvangrijk
bleek uit
,

onderzoek en een daarmede ge-

Het schouwspel van een
paard gaande uitgebreide strenge
bewaking. Het geheele schip wera
luchtgevecht
grondig doorzocht, doch aanwijzingen bleven uit. Het schip heeft
Den Haag, 2 April (Aneta). De
in de afgeloopen maanden ial van
uit Caypn- avondbladen melden, in verband
reizen met
ne naar de Nederlandsche hoog- met het eerder gepubliceerde bericht, dat gisteren vliegtuigen boovens gemaakt.
ven Gelderland werden gezien,
LTmuiden, 2 Apr. (Aneta). Ken dat tal van vliegtuigen aan de overmarinevaartuig zijde van de grens door bewoners
Nederlandsche
bracht den Nederlandschen kust- van den Achterhoek werden waarvaarder „Vrede", metende 250 genomen.
tons, binnen, welk schip te RotEr was in den middag en avond
terdam thuishoort. Het vaartui? een grocte activiteit, met veel kijwerd door de marlneautoritelten kers in de grensplaatsen.
doorzocht, od grond van verdende
Bi.l de gevechten tusschen
king van onneutrale handelingen. Duitsche en geallieerde machines
Na het onderzoek werd het schip werd ruim gebruik gemaakt van
vrijgegeven, aangezüen voor ver- rookgordijnen, die tot ver boven
gebied, o.a. tot
dere aanhouding geen gronden Nederlandsch
aanwezig waren.
Zutfen, overwaaiden.
Speciale veillgheidseischen

Den Haag. 2 Aipr. (Aneta). Naar
van bevoegde zijde werd vernomen. zal binnenkort door den minister van waterstaat een commissie worden ingesteld, die zal
voortbouwen op den arbeid yan
de commissie van 't Haaff en
advies zal uitbrengen nopens speciale veiligheids-eischen voor vis-

Tot levenslang

veroordeeld

Den Haag, 2 April (Aneta). De
Rechtbank veroordeelde den verdachte in de moordzaak te Leidschendam tot levenslange gevangenisstraf.
hooDe veroordeelde teekende
ger beroep aan.

Het

schersvaartuigen.

Ontkenning

jubileum

der

Maréchaussees

Den Haag, 2 April (Aneta). Het
IJmuiden, 2 Apr. (Aneta). In gouden
Maréchaussée-jubileum
verband mei de berichten, als werd ook hier gevierd.
de
beschieting
de
van
zouden bij
Generaal Swart hield tijdens het
treilers „Vikingbank" en „IsgToen"
in Societeit „de Witte" een
door de vliegtuigen waarschuwingsschoten zijn gelost, verklaart
de federatie van transportarbeiders, op gezag van een aantal opvarenden der „Vikkingbank", dat
het schip direct en zonder voorafgaande waarschuwing met bom-

diner

herdenkingsrede.

De vijftigste Indië-vlucht

Schiphol. 2 April (Aneta.). Smlrnoff i 3 heden op zijn 50ste Indiëmen werd bestookt.
vlucht als gezagvoerder vertrokDit werd verklaard, aangezien ken.
uit het eerdere bericht wellicht
zou kunnen worden opgemaakt,
Op een zandbank.
dat het gevaar niet zoo groot zou
zijn.
De
Oostende, 3 April (Aneta).
„Belga" meldt, dat een Belgisch
Treilers blijven
binnen
ninnrn
lading
un]
motor tankschip, met een
IJmuiden, 1 Apr. (Aneta). In stookolie en petroleum van Nederverband met de aanvallen op de landsch-Indië op weg naar Amster„Protinus" en de „Vikingbank" dam, in de Belgische territoriale
zijn heden geen treilers vertrok- wateren op een zandbank
is geken. Vermoedelijk zullen de trei- loopen.
lers niet uitvaren, zoolang niet
geIn den komenden nacht zal
eenige zekerheid bestaat, dat de tracht
worden, het schip vlot te
Duitsche vliegtuigen hun aanval- sleepen.
len op Nederlandsche visschersschepyi zullen staken.
ireiicrs

ven

Weer zee gekozen
De nieuwe regeering
IJmuiden, 2 April (Aneta). Hedenmorgen hebben weer twee treiin China
werd. het karakter van Finsche lers zee gekozen.
aankoopen zou worden gegeven.
Ook een andere lgt klaar voor
vertrek, doch het tijdstip is
Op den 2den Maart J.l. werden nog niet zeker,
Verklaringen van premier
daar een deel
door de Britsche
en Fransche van de opvarenden weinig
lust
Yonai
regeeringen stappen gedaan
bij heeft, zeewaarts te gaan.
den Zweedschen minister van
Tokio, 2 April. (Aneta-DoBultenlan&sche Zaken betreffende
De prijsverhoogingen
mei). De Japansche premier Y oden doortocht van troepen en op
n a i gaf de mogelijkheid toe, dat
dienzelfden' dag ontving koning
Arrest van Hoogen Raad
de nieuwe Chineesche regeering
Gustaaf een persoonlijke
boodChungking
schap van den Franschen minister
(Aneta).
In met de regeering te
Den Ilaag, 1 Apr.
van Bultenlandsche Zaken Dala- een arrest van den Hoogen Raad zal samenwerken, indien deze
berouw
dler over heteelfde onderwerp.
van heden wordt overwogen, dat haar houding herziet en
Deze voorstellen werden verwor- niet kan worden ingezien, waarom toont.
Een waardige houding ten aanpen.
een wederverkooper, die, om -rijn
Hieraan werd toegevoegd,
dat voorraad op peil te houden bij den zien van de Vereenigde Staten
Yonai echter,
vre- verkoop.
tijdens den heelen duur der
gelijksoortige handhavend zeide
andere
dat Japan geen andere keuze geZweed- goederen inslaat en verkoopprijdesonderhandelingen de
dan alle mogelijke
sche regeering zich het doel voor zen aanpast aan de in rekening laten wordt
te
ter vermij-,
nemen
voorzorgen
gebrachte fabrieksprijzen, oaredcoogen hield geen druk, van welding van nieuwe wrijving met de
ken aard ook, op de Finnen uit te delijk zou handelen.
oefenen en tegeli.ikerti.id de FinDe Hooge Raad is van meening, Vereenigde Staten in China.
Er bestaan aanwijzingen, dat de
sche regeering zoo krachtig
mo- dat aanhouden van voorraad onhouding ten aanzien van
Britsche
gelijk te steunen.
aanvaardbare risico's met zich zou
verbetert.
medebrengen. Indien van een stij- Japan
Generaal Linder critiseert beleid ging van het prijspeil geen voorEen groote illusie
der regeering
deej zou mogen worden getrokken,
die
indien
hoogere
opbrengst
weer
Stockholm, 31 Mrt. (Aneta-T:.). noodig
New York, 1 April (Aneta-Havas)
is om de voor aanvulling
is van meening dat
In een proclamatie, waarin hij de benoodigde
Tribune
goederen te koopen.
zich „een groote
Zweedsche vrijwilligers In Finland
de
Japanners
Dit
er op neer, öat de illusie" maken omtrent da practibedankt voor de door hen verlsen- Hooge komt
Raad de leer van de ver- sche gevolgen van de stichting
de diensten, wordt door den op- vangingswaarde
met betrekking van de marionetten-regeering te
perbevelhebber van het Zweedsche tot
de
hamstenvet
aanvaardt.
vrijwilligerscorps, generaal Lind?r,
Nanking. Het blad gwft de Japansche commentaren op het inscherp» critiek uitgeoefend op de
Het leeningsfonds.
stellen van de regeerlng onder
neutraliteitspolitiek, welke door d?
De n Haag,
2 At>r.. (Aneta). üe Wang Ching-Wei
het
en schrijft
regeering
Zweedsche
in
Kamer heeft het wetsont- daaromtrent: „Er w.eer
wordt in de
Finsch-Russisch
conflict werd Eerste
werp inzake
het leeningsfonds Japanscihe pers op gezinspeeld,
gevoerd.
hoofdelijke stemming aandat Wang Ching-Wel mogelijk de
Generaal Linder, die een der zonder
„zenuwVereenigde Staten een
meest vooraanstaande Zweedsche genomen.
stuip" zal bezorgen, door een
„activisten" is, heeft de laatste
De verhooging van de defensiebegrooting.
teruggave van de buitenlandsche
vier maanden herhaaldelijk op
concessies en nederzettingen ui
schernc wijze critiek uitgeoefend
op
de neutraliteitspolitiek
der
Den Haag, 2 Apr. (Aneta). In China te eischen.
Er bestaat evenwel peen aan»
Zweedsche regeering, die het zen- een nota naar aanleiding van het
leiding; om een dergelijke ontwikden van vrijwilligers naar Finland verslag der Tweede
Kamer nopens keling te verwachten; met de
had belemmerd.
wetsontwerp
het
verhooging mogelijkheid
tot
van een dergelijke
Generaal Linder verklaarde, flat van de
defensiebegrooting 1939 zegt gang van /aken behoeft niet ernveel betere resultaten bereikt hadDyxhoorn 0.m., dat hij stig rekening te worden geihouden.
den kunnen worden wanneer de minister
met
kcnnLs
heeft gelezen, dat in Slechts kan worden gezegd dat
Zweedsche regeering niet van den het algemeen
geen bezwaar beverkondigd
geen enkele politiek,
aanvang af had eetracht de werstaat,
dat
werd
overgegaan tot door de in dienst van het Japanving van vriiwilMgers voor Finzeer belangrijke aanschaffingen, sthe leger staande Chineesche
land te beletten.
alvorens deze door de Volksverte- afvalligen,
de
Anierikaansche
genwoordiging zijn
goedgekeurd, openbare meening zou kunnen
Zweedsche' vrijwilligers terug
aangezien het landsbelang spoed verrassen of de geestesgesteldhein
Stockholm, 1 April (Aneta-Tr.). eischte.
van de personen te Washington,
Het eerste contingent Zweedsche
De minister meent, dat 300.000 die voor het Anierikaansche volk
vrijwilligers is heden vanuit Fingulden voor kabelvernieuwing van op het gebied der buitenlandsche
land te Stockholm aangekomen. de „Sumatra" niet hoog kan worpolitiek spreken, in sterke mate
Slechts eenteen van hen hebben den genoemd. Aangezien de „Su- zou kunnen opwinden.
daadwerkelijk aan de vuur-linie matra" later
De onmiddellijke beteekenis van
ln de vaart is gekogestaan. In een serni-officieele men dan de „Java",
het
duidelijke verraad, dat Wang
de
kan
~Java" Ching-Wei
bekendmaking
tegenover de Chineewordt verklaard niet verouderd worden genoemd,
dat 25% van de Zweedsche vrijdoch in de memorie van toelich- sche republiek heeft gepleegd, is
willigers in Finland zal blijven, ting wordt
dat hem in de zeer nabije
toebedoeld om aan te too- komst
teneinde te helren bil den weder, nen,
de erkenning van zijn bedat
de
toestand
van
de
„Suopbouw van dit land.
door Japan is beloofd.
matra" zoodanig is, dat het niet wind
Wanneer deze erkenning afkomt,
is
dezen
verantwoord
kruiser
te
Zweedsche prins naar Finland.
Japan elke bepaling van het
moderniseeren. De geringe ge- zal
Negen Mogendheden verdrag
in
(Aneta- schiktheid van de „Sumatra" werd
Stockholm,
l April
China
ihebben j»c*schonden, zooals
mede
veroorzaakt
door de liet dat vroeger in iMandsjocrijr
Transocean). Prins Willem van niet
Zweden, de broer van den Zweed- overkome n wederwaardigheden.
heeft p-edaan".
schen kroonprins, zal Woensdag
De New York Daily
De luchtdienst op Amerika
a.s. vertrekken voor een studiereis
geeft al« haar meening
News
Schiphol, 3 April (Aneta).
Om te kennen, dat de Vereenlgde Stanaar Finland, in verband met den 08.00
is de D.C.-3 „Xema", ten thans
Zweedschen steun aa n dat land. naar uur
een embargo op den
Lissabon vertrokken,
zon- uitvoer vnn
grondstoffen
Prins Willem is voornemens genaar
der ceremonieel of formaliteiten, Ta«an brt'eoren te le""r en. ~11't
gevens te verzamelen betreffende hoewel
diverse autoriteiten aaninstellen van een dergelijk embarden vorm en de organisatie van wezig waren.
go zou noch het zenden van expeden humanitairen steun die door
De „Xema" nam 47 k.g. lading
Zweden aan Finland zal worden en 153 k.g. post mee, waarvan 6 ditionnaire strijdkrachten noch het
uitvoeren van aanvallen ter see
verleend.
k.g. voor Oporto
is, en «n ilit laml niet zie l brengen. Het
bestemd
Di prins za! worden vergezeld het overgroote deel voor Amerika "op
'np-e^telcl
7 J 'v.
een
door de echtgenoote van den vroe
Uit Amsterdam wordt nader ge- in on»e
«Ie
Westkust
geren
Zweedschen minister van meld, dat de „Xema" om 15.50 uur van de Stille
aan onzen
Bultenlandsche Zaken Sandler.
te Oporto is geland.
kant van den Pacific".
»

zUn verhalend en doceerend, goed
«n dat
van compositie, maar
geldt vooral voor de vlsschen
zeer weinig expressief. De kleur
li bovendien te zoet om bepaald
gevoelig te zijn. In dit werk ontbreekt typisch de innerlijke spannlng. welke tenslotte voor de artistieke waarde beslissend ls.Uer
Van Jean Lune
een enkel stukje, dat aan de
schlldertrant van v. d. Velde her.
lnncrt. lIU heeft zeer uitgesproken
neigingen, werkt met
elastische
goed overwogen, heldere kleurvlakken, en staat zich groote vrllheld van constructie toe. Belangwekkend werk, dat naar meer
doet verlangen.
Belangwekkend ls ook het

schlen ntet gegeven, wat het aanbUJft minder dan vroeger
beloofde; het b*eef afvankelijk
plctoachter de camouflage van
zijdig van de voortgezette conrale geschooldheid verborgen.
sequentie
der moderne opvattinNaar volgorde van de catalogus gen. De belde stukken waarmede
behandelen wij allereerst An- hU hier ls vertegenwoordigd (10
dré Bauchant, wiens en 11) maken dan ook ln dit m.-.
quasi-prlmltleve verteltrant wij lleu den Indruk van zekere beperktheid, ondanks de onmiskenniet kunnen bewonderen. Deze
werkwijze lijkt er een van veel tijd baar knappe eigenschappen. 7.U
en veel geduld, en het resultaat neigen tot het blijven
mist de uitdrukking van innerlijke turaUstlsche, en
dientenbeleving. Het toont zekere bezon- gevolge nogal aan de oppervlakte.
Leo Oestel «ond twee
kenheid. maar is vooral droog, om
welke, ln aanvervelend.
crayonteekeningen.
zeggen:
te
beeld kan vormen. niet
merking
al te zuiver deze
den aard »an
genomen
onBeaudlnis
André
beexpositie
belangis
bijzonder
Niettemin
niet
getwijfeld belangwekkend. Zijn rijn werk.zijn.
langrijk, omdat zU van het strewekkend
ln leder xeer persoonlijke uitdrukkingswijze
ven der avant-gardlsten geeft;
René Oouast beschikt
dit bezit • een globaUtelt, welke bij- over
ern
indruk
geval wel
een «eer Individueel® uitdrukkingswijze; het enkele stukje,
streven is er ln bUna alle gevallen zonder treft door compositorisch
welop gericht, om door eigen, zeer evenwicht en overwogenheid.
waarmede hij hier is vertegen15)
geeft ons
persoonlijk georiënteerde uitbeel- ke echter felle bewogenheid niet woordigd (no.
dingsmiddelen de Innerlijke con- uitsluit. No 4, „Tête de jeune peen recht op nadere beoordeeknapii.|.
ceptie van het aanschouwde weer homme" toont wonderlijk
te geven, en daarmede te geraken pe vereenvoudiging naast sterke Stanley Wllllam
beschouwt naar
tot het vastleggen van waarden, expressie.
H a y t o n
welke ver boven de weergave van
Wll 1 y Boers 13 hier waarheid de kunst als „allerindihet visueel waargenomene
uit-1 reeds geen onbekende. WIJ zagen vidueelste expressie van alleringaan. Of dit ln alle gevallen succes eerder proeven van zijn werk, en dividueelste emotie": hU is »en
heeft, is een andere vraag. Men werden ook nu weer. getroffen surrealist wiens beide hier geëxleder geval
vergete niet, dat het persoonlijk

Kunst

product

reeds in onze aankonexpobovengenoemde
van
wij ge•
altle mededeelden, hebben
meend niet tot een bespreking te
zooals

wij

naar
bete
hebben
malen
meerdere
werd
zocht. Het werk. dat hier
bijeengebracht, la nJ. van dien

moeten overgaan alvorens

aeird, dat grondige beschouwing
noodig Is alvorens een eenlgerma-

oordeel

te bezonken
vellen.

te kunnen

....

.

,

Wij zijn thans, na verschillende
bezoeken, tot de conclusie gekode onweermen dat, afgezien van
welke
veel van
legbare kwaliteiten
geheel element hier noodzakelijkerwijze
kenmerken,
het
als
<Ut werk
de
sterk moet overheerschen;
voor het streven der avant-gardlsvergroeit
den
van
schilder
psyche
nu
ten weinig representatief ls.
nauwer met zijn werk, en dit
la dit binnen het kader van een maakt het niet alleen voor andedan ook niet ren minder toegankelijk, maar bebeperkte expositie
daar komt in paalt tevens
afgezien van zuirecht mogelijk, maarwerkelijk
be- ver ambachtelijke kwaliteiten
dat
de
bU,
geval
dit
waarde van het uiteindelijk resullangrijk werk, een enkele uitzonniet
dering daarr-laten, niet aanwezig taat. Toch behoeft daarom
te
ls. Wij hebben al te veel den ln- van een hachelijk experiment
De
groogesproken.
Indat
meerdere
worden
dnik gekregen,
ten. de belangwekkenden naar
tenders slechts zijn vertegenwoorden geest zullen thans meer
01
meer
dat
min
dlid door werk,
diegenen
zijn,
vroeger
dit dan
toevallig voorhanden was;
erkenning vindt; de
werk
dat
wier
gevolg,
tot
heeft uiteraard
van
het
men zich van hun kunnen geen geestelijke waarde
—

door kleur (Picasso!) en compositie, welke aandachtig en nauwlettend zijn beluisterd en overwogen. Een schilder, die zoodra hij
zal hebben afgedaan met wat hem
thans nog geestelijk schijnt te belemmeren, groote toekomst heeft.

—

•

Franclsco Borès heeft

juist genoeg van den Invloed oer
moderne Franschen ondergaan ou
op eigen wljize belangwekkend te
Z

"{l'e

Fauconnler. bekend
door zijn Invloed op de moderne
Hollandsche schilderkunst, behoort
Zijn werk
rog tot de romantici.
heeft op lateren leeftijd

Woensdag, 3 April 1940
•

De Landraad te Batavia
onder
presidium van Mr. de Haas, maakte
Maandag 1 April IMO, een aanvang
met het onderzoek van dei strafzaak
Mevrouw
tegen
TJoa Hln Hoey,
BataHoofdredactrice van het temaandvia verschijnend Chlneesche
Jaai
blad „IstrT, die ongeveer een werd
geleden wegena Smaadschrift
aangeklaagd. Zl) werd er van beschuldlgd ln haar Nieuwjaarsnummer een
geschreven, waarvan
artikel te hebben
dn inhoud beleedlgend was voor den
naam
heer WUnhamer, bekend onder
katjangPak Wongso. vart beroep
verkooper. ZU heeft onder meer «•-

sociale Instelling, die zoo nu en dan
katjana goreng verkoopt, gilden te
el*en bate» heeft gebruikt.
Mevrouw TJoa Hln Hoey als beontkende

ln haar
klaagde gehoord,
artikel een bepaald persoon en ln
geen geval den haar WUnhagncr te
hebben bedoeld. Haar bedoeling was
het algemeen belang te dienen door
op mogelijke verduisteringen van
gplden van sociale vereenlglngen te
van d«n voorwUzcn. Op de vraag
zitter waarom zIJ de woorden katjan;verkooper en leider gebezigd had, antwoordde H) dat HJ dl» woorden alleen
als voorbeelden had gebruikt. Vobrts
Jtanbedoelde tü met het woord
tongln" ln haar artikel gewoonweg
„ontvangen". Het verdere verhoor
Lurcat,
van
Jean
ging over de werkzaamheden van den
werk
vele
staheer
dJv, ongetwUJeld vla
WUnhamer en haar verhouding
lsals tot hem.
Qul r y n v»n TlelHoewel
■ ■.
dia tot eterke verdieping la Immer
bijzonder boelend.
De heer Wijnhamer als eerst* i«*
gekomen.
Dit werk is typisch
van
werken
tulge gehoord, bevestigde zün aan„verdroomd" en verinnerlijkt, de belde geöxposeerde
zijn, m°Sjn
datum
ouderen
klacht
en toonde met zlln belastingA.
bewogenheid
hetgeen echter felle
maatgevend voor biljet. aan.
als
dat 1U) katjangverkooper
volkomen
toch
van expressie niet uitsluit. De zijn sterk doorleefde opvatting van beroep Is en I'ider V»n een Stichsterk vereenvoudigde kleur treft. worden beschouwd. In no. 31, ting voor sociale doeleinden.
Ramon Senabré ls Herfstlandschap, treft de beklemNadat nog twee andere getuigen
eveneens belangrijk, al was het mende drelalng van den naderen- n.L de heeren 8aeroen ln Llnjf Kln|
beslechts door de zeer eigen tech- den winter; de typische vereenvou- TJlang gehoord worden, hield
pleidooi.
haar
op
op
klaagde
een diging van den
berust
niek. HU legt lichte toetsen
Hierbij wees zU er op, dat de klacht
ondergrond van rlpollnlak, waartechnische meesterschap kleurln-1. van
den heer WUnhamer gestimuleerd
visie.De
in dan reeds de boeiende componerlUlt gegroeide
werd
door de ..Keng Po", die het
versitle is verwerkt. Jammer genoeg gebonden en eenvoudig, maar
heeft overgenomen, waarbij
artikel
colorist.
Ls van dezen schilder slechts één raadt den begaafden(32) ls kortweg er bovendien op gewezen werd. dat
stuk aanwezig (no. 29).
Het zelfportret
met dier zekeren leider niemand anTal Coat ls eveneens met magistraal.
bedoeld kon worden dan den heer
T
s- ders
wijnhamer en voorts door vreesgeéén stuk vertegenwoordigd dat Tenslotte ls er van J. J. Vo
enkel voelens van het publiek, dat het arno. 33
weinig ruimte voor beoordeeling kull onder bljsonder
belangrijk tikel aanleiding zou kunnen geven tot
stuk,
de
niet
bijzonderheden
dat
Volgens
ln
laat.
de catalogus ls hij een der sterkste lijkt, ook al zien we er enkele zij- een onderzoek naar het beheer van
sociale Inpersoonlijkheden van de Jonge ner eleenscnappen niet onver- de gelden van isde andere
als het ware uit
Het
dus
stellingen.
vertegenwoordigd.
dienstelijk
in
aanwezige
school;
het
Fransehe
het verband gerukt.
stuk geeft onvoldoende gelegen- Het komt weinig „uit de verr.
De Landraad zal ln deze zaak Maannog tot den
blijft
expositie
aan
werkeDe
bewering
deze
de
heid
dag
as. uitspraak doen.
geopend.
lijkheid
April
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schreven, dat zekere leider, van een

—

De Fransch-Hollandsche voorhoede

diging

3e

Persdelict

--

.

•

poseerde stukken ln
naar kleur en evenwichtige compositie waardeering verdienen.
Oerard Hordijk lijkt
ons door gewilde primitiviteit van
vorm zijn doel voorbij te streven.
dit
Toch valt zekere suggestivitelt
kleur,
De
ontzeggen.
werk niet te
prominente
opgelost ln enkele
halftinten, deelt in de vereenvourilgln?. Het aesthetlsche element
verwaarmeer
Hikt opzettelijk
ls.
noodzakelijk
loosd, dan
Jo Kruyder-Bou ma n
kan ons ditmaal ln het geheel
niet bekoren. Haar schilderingen
van visschen en dieren (pinguïns)

yom

eni

,

een.

lOen

te toetsen.
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SPECIALITEIT In AANMAAK van OVEMIEMDEN,
PYAMA'S 'cn JONGENSPAKKEN NAAR MAAT.
Tevens aanname VERMAAKWERK van Overhemden,
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Zoodra er getcnuhetd en gewerlct wordl

bij een tekort aan licht, is er ongeluk in
onheil voor Uw oogen,
aantocht
die geen lichttekort verdragen. Bederf
Uw gezichtsvermogen niet Het is nooit
meer te herstellen. Laat in het midden..

lich»

van

.

Uw vertrekken

een

Philips

I

„Bi-Arlite" lamp ven mlmtent 150
dekalumen aanwezig rijn en beschouw
een extra werklampje els eerst*
eisch voor Uw oogen. Goed licht is
bovendien goedkoop. Voor enkels
centen per
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„Bi-Arlita" lamp U haar weldadig licht
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„Algiers" tezamen met ROBERT TAYLOR
HEDY LAMARR, de fascineerende schoonheid uit
liefde,
groote
van
een
die
door een verkeerd begrepen daad van
in een aanfrrilpend drama
LAATSTE WERELDNIEUWS.
eindigde.
Vooral:
tragedie
ta een
Kinderen beneden 17 jaar ?een toegang:.

SltoJofleriS

Voor alle

isst,
SïS

:

(TROPENNACHT IN SAIGON)

HEDY LAMARK

DIALOOGHOLLANDSCHE
leeftijden.

n

MWWW<=l?gyaVlXlJbJl

m'

met

HWla,HtoC^e

&

JfMBIkLIJW
'ItMig

<

DLI"Ifl

|

!;.»

ni „j.„ e

——DIIISuSQS

"

&

U.IM»,,

VrijufltJS

.

OOOOOOQOCXOOCOOCOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

gggHHI» PREMIÈRE

j
|

m Alm

I

mmmmmmmÊaammmaßßÊmemmÊmimmmm

VOOR GEHEEL NEDERL. INDIë VAN EEN ZELDZAAM INTERSSANTE MYSTERIE-OOMEDIE:
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Andrea Leeds
Jascha Helfetx
Voor alle leeftijden.
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„IDIOT'S DELIGHT"
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Vertoond zal worden de cople met

NORMA SHEARER.
Kinderen beneden 17 Jaar geen toegang.
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HET ONGELOOFELIJK SPANNENDE VERHAAL VAN DEZE BIJZONDER GESLAAGDE MYSTERIE-FILM
BRENGT U „THE CAI", EEN DER
GEHEIMZINNIGSTE FIGUREN TOT
NU TOE DOOR DE MOVIES UITGEDACHT! MAAR HET IS OOK
EEN FILM, WAARMEDE U ENKELE UREN VOL AFWISSELING EN
HARTELIJK LACHEN DOORBRENGT, WANT OOK GOEDE
HUMOR EN KOSTELIJKE SITUATIES VINDT U IN DEZE PRODUCTIE VAN HET BEGIN TOT HET
EINDE l
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Vooraf: Het nieuwste

WERELDJOURIVAAL
en een aardige extrafilm.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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tot den weit- en zuidwest kant.
ravUnen op de noordelijks hellingen eveneens vol met
, warm® lavapuin. zoodat de veron. derstelling dat ae prop toen totaal

4e I S.H. Woensdag, 3 April 1910

raakten de

vernield werd aan
(held wint.

waarschlJnHJk-

I

Tot overmaat van ramp reiende
bet gedurende acht. dagen, zoodat
'al het pulnmaterlaal In den vorm
van warme ladoes (tand-bandjira)
door de ravUnen afdaalde. Op
vele plaatsen konden de ravijnen
do zandmaas» niet meer bevatten
en stroomden de ladoes over de
velden; de ramp veroorzaakte vele
slachtoffers (de iwaarst« modderen tandstroomen volgden de Pabelan, Lamat en Blongkeng. Van
de Da tang ïcgt Junghuhn dat het
materiaal daarin op 20 paal van
dagen na de
den Merapt negen
uitbarsting, nog 100 heet was, dat
men de rivier niet passccren kon.
In April van dat Jaar daalde ook
door de Gendoel een ladoe tot BoJolali af.) De steenvelden In ai Voor een snelle evacuatie van de bevolking uit de bedreigde st:e ken heeft men na de ramp van
omgeving van Moentilr.n zijn ver1931 op ver&hOlende plaatseii over de dljpe valleien Jfabelhangbruar gen gebouwd. Deze foto toont een
moedelijJi van deze ladoevorming
Jtaffelhangorug ever de Kali Lamat, welke een overspanning hoeft van 65 meter.
afkomstig.

L

|

,

i

i

moet zeer ernstig geweest ilJn. Do s over den kraterwal uit te pullen reeds dusdanig gegroeid dat een
In aanmerking genomen de been ln 1909 ls nog slechts het wes- zeer opvallende scherpe plek van
richten omtrent een hernieuwde explosies heeft men bijvoorbeeld telijk
deel vrij van lavabedekking. den ouden kraterwal, genaamd
toen
blijkt,
werking ln 1832
dat
in Kediri en Soerabala kunnen Voor het hoogste punt van de O. MesdJldanbaroe,
ook
geheel
en al
weer een prop in den krater aanDe uitbarsting, welke Anjar, zoo heet deze nieuwe prop, onder raakte. Dr. Wroth sprak
eonstateeren.
255
ten
Decemwezig was. Op den
toen het vermoeden uit dat het
heeft, werd ln 1909 het getal 2917,8 meber van dat Jaar daalde een zware ongeveer 120 uren feduurd
niet lang meer zou duren. Indien
ter
Doven ze« gevonden.
geheel
Blongkengde
langs
dessa's
steenlawine
ieeft verschillende
ds nieuwe prop ln dezelfde mate
glljbaaji af; door de heete stof'erwoest, terwijl honderden menDe gegevens uit de volgende steeg, of de laatste rest van den
wolken kwamen 32 menschen en
(tot en met 1913) blnnensteun kraterrand, de Mestljdperlode
veel vee om het leven. Drie Jaren
ajldanlama, zou eveneens onder
stammen van dr. Wurfch, toenter- Het puin begraven
lang daalden toen onafgebroken
worden.
proefstatijd
des
nachts
als
verbonden
aan
het
steenlawines, welke
te
Van
waarne>
Salatlga.
zijn
tion
vurige stroomen zichtbaar waren,
Veel verandering heeft de confinlngen, gepubliceerd ln de meoelangs deze helling omlaag.
Merapi-top tot
ieelingen van den Topograflschen guratie van den
het
bemedio
1921
niet
in
zij
ondergaan.
1913,
hier
prop
In dat
van
de
hield
Dienst
De werking
langrijkste aangehaald:
Jaar (Juli) werd opgemeten hoe
daarna vele Jaren aan, nu eens
hoog de nieuwe prop was en men
heviger dan weeir mlndsr. In 1837
Ls ln de kwam op een getal van 2968 mewas de Blongkeng opnieuw het
De prop (O. Anjar)
voor den goenoeng
tooneel van zware afstortingen,
Jaren 1909, 1910 en 1911 beduidend ter. terwijl
toen een hoogte van 2910
geworden en voornamelijk
echter zonder ongelukken te veraan den noordwestkant aange- meter werd genoteerd. Het volume
oorzaken. Eenige jaren later (1846)
werking
verplaatste zich de
groeid, zoodat de top, gezien van van dat deel van de prOD. dat boven
in de
ouden kraterwal uitstak, werd
ao O. Paseban, een meer symme- den
richting van de Woro en Gendoel,
toen
berekend op 25 millioen kuhevige
trlschen, gelijkmatig afgeronden
aschretotdat ln 1849 een
meter. De ontwikkeling van
gen vermeld wordt, waardoor zoovorm heeft verkregen. Aan den bieke
prop
de
heeft niet altijd een kalm
Anjar
onder
een
aschheeft
wel Djocja aU Solo
westkant van de O.
gehad. Wij schreven reeds
De „Merapi", genomen vanaf den weg Tan Doekoen naar Keningar.
laa? van plus minus een Nederdch ln de jaren 1911 en 1912 een verloop
over
gebeurtenissen van 1888.
landschen duim dik bedolven wertweede top gevormd, die in Juli Ook indede jaren 1891 en 1897
moet
den. Dat deze ascheruptie werke1912, gezien van de O. Merbaboe, de vulkaan zeer
zijn
gewerkzaam
lijk van belang was. wordt aangehooger leek dan de O. Anjar. Bel- weest, aschregens hebben teweegtoond door de omvangrijke schade,
de toppen zijn door een ondiepe gebracht
en lavabommen hebben
welke toen veroorzaakt werd: ongleuf aan de N. W. helling duide- uitgeworpen.
geveer 800 bamboehuizen stortten
lijk van elkander gescheiden.
ln, terwijl alleen 600.000 koffieboo(Wordt vervolgd).
men totaal vernield werden. VerMidden Juni 1913 was de noormoedelijk la tijdaas deze uitbarprop
delijke helling van de nieuwe
sting de prop totaal verpoederd De ingang tot de schuiltunnel van
werd door Babadan, waarin behalve de seisgeworden, w?«t )n
Wilson op den top een kratervor- mograaf o«k de tiltmeter opgesteld
mige inzinking aangetroffen van staat. In do tunnel 1/evinden zich
400 meter breedte en 250 meter vcorts zuurstofapparaten, water
nrnte ontruiming van de weste- diepte. Daarnaast steeg de lava en voedsel voor de bemanning van
lijke hellingen na de ramp van wederom en ln 1864 werd een slak- den post, indien zij daarin moet
1930, welks zoovelen het leven kenkegel geconstateerd, die den
vluchten.
had gekost, geen gemakkelijke krater net opgevuld had, zoodat de
taak voor het bestuur zijn ge- top eigenlijk
vlak was.
schen om het leven kwamen. Grooweest.
gloedwolken daalden door de
te
In I£os ü de Blongkeng opnieuw valleien van de Senowo, Trisinjr,
Eruptiegeschiedenis van
het tooneel van vulcanteche weren
den Merapi.
king geworden; lavalawines, stof- Opak, Woro en Gendoel af
schemering. „Als het waar is, dat Je een eenHet liep tegen de
ververschrikkelijke
lavakern,
die
de
veroorzaakten
kunnen liefhebwolken en een
in
in
meisje
grijs
op een bank voudig man zou
Het
zat
ben..."
Destijds heeft Dr. O. L. L. KemIn het park en las. Zij zat er lederen
merling ln een rapport over de
dag en er was één persoon, die het
„Misschien, misschien ook niet.
de
vulvan
het leven en 1109 hulzen werden hernieuwde werking
n
wist en dat was een jongeman, die Wat doet u eigenlijk?"
door de gloedwolken i n de asch ge- kaan in 1920 en 1921 ln het kort
legd. Sedertdl£n ls deze streek op de geschiedenis geschreven van
Vrouwe Fortuin om haar gunsten
„Ik werk," zeide de jongeman,
hellingen gelegen de n Merapi: Wanneer men de
de westelijke
vroeg. En zijn wenschen
werden
„in
een restaurant."
tusschen den top en het gehucht eruptie-geschiedenis van den Goeglipte uit de
vervuld,
het
boek
hand
der
bepermanent
aan
de
Gedjoegan
noeg Merapi
verlaten.
Het meisje schrok even.
handen van het meisje en de Jongestaande literatuur bestudeert, dan
Heeft de Merapi dus gedurende ziet men dat zich herhaaldelijk
man was aan haar voeten nog voor
„Toch niet als een kellner? Perzij zich had kunnen bukken.
de eeuwen heen veel kwaad ge- eenzelfde lavaprop moet gevormd
observatieposten
soonlijke diensten, kamerdienaren,
sticht, heeft de vulkaan menig- hebben, terwijl ook bekend is, dal
kellners... ze zijn z00... ik
weet
Het meisje keek naar hem, naar niet."
maal met één grooten slag afge- na ledere groeiperiode van de prop
i.
zijn keurig pak. zijn scheiding, zijn
broken, wat moeizaam door men- een periode van verbrokkeling en
Ik
„Neen, ik ben geen kellner,
schenhanden tot stand was geko- vernieling volgde, zoodat telkens
aardig gezicht en zeide:,,Er is nog
De eruptie van
den 13den De- men, aan den anderen kant heeft weer een kraterinzinking ontplaats hier op de bank. Het is te ben," zijn blik viel op 'n vurig rood
neonlicht, dat „Restaurant" de wecember en de berichten daarna zij vele rijke zegeningen gebracht stond, aldus Dr. Kemmerling in
donker om te lezen. Misschien kun- reld
in scheen te schreeuwen,
„ik
omtrent de steeds stijgende activi- over de lage landen va n Solo, zijn rapport.
nen we praten." De dienaar
van ben kassier in dat restaurant."
teit van den Merapi hebben de DJocJa en Kedoe. Want de vulcaVrouwe Fortuin zat op de bank.
aandacht voor de zooveelstc maal nische producten van den Merapi
Voor het eerst wordt van een
armHet meisje keek op haar
in de geschiedenis der laatste de- zijn rijk aan phosphor en derhal- gloeienden slakkenkegel gewag gebegon hij,
„Heusch,"
zoo
boek
bandhorloge.
„misStak
haar
onder
gevestigd.
dezen
vulkaan
ve zeer vruchtbaar, Indien zij maakt door Dr. von Boekhold in
cennia op
schien moest ik het niet zeggen, haar arm en zeide:,. Ik moet weg.
Niet dat deze werking een bizon- slechts bevloeid kunnen worden. 1786. Of deze prop in 1822 door de
maar weet je, dat je het liefste we- Terug naar het saaie leven. Mijn
integendeel,
verschijnsel
uitbarsting,
Jungls,
waarvan
der
in de laagvlakte van Solo hevige
Vooral
wacht! Misschien zag u die
zen bent, dat ik ooit gezien heb?" wagen
sedert eeuwen verraadt een gewel- hebben deze vuleanlsche produc- huhn melding maakt, vernield
groote cabriolet daar op den hoek.
dige rookpluim boven den spitsen ten zich vroeger ongehinderd kunwordt zoodat er wederom een kradenkt, dat ik aan
ontstond,
„Wie u ook bent," zei het meisje Die beige... Pierre
top van dezen berg zijn voortdu- nen verspreiden. Het is Juist op tcrvormige
inzinking
aan
het
winkelen ben.
den
overkant
ijzig, "ik moet u er op wijzen, dat
rende werkzaamheid, doch de pe- dezen Jongen vulcanischen grond kan n!"t met zekerheid nagegaan
weg. Goeden avond."
moet
dus
Ik
gewend
van
niet
ben
zoo
worden
ik
worden. Het eruptiekarakte,r
te
riode waarin deze werkzaamheid dat men de beste en rijkste onderaangesproken. Ik vroeg u te gaan
ee n zoodanigen omvang aannam, nemingen van de Vorstenlanden deze uitbarsting in aanmerking
„Maar 't is donker hier en er zijn
zitten; als dat dergelijke praat bedat zij gevaarlijk werd voor de op aantreft. Is het een wonder dat in genomen, zou men geneigd zijn
de
allerlei
vreemde menschen in
uitnoodiging
teekent,
neem
ik mijn
de hellingen en in de laagvlakten den tijd, toen de groote cultures cm zulks als vaststaand aan te
terug".
Mag ik u niet wegbrengen..."
buurt.
uitbarsting
Over
deze
van
nemen.
levende en werkende bevolking, op Java ontstonden, een ware 1822 wexd geschreven: „de kleinewaren steeds van vrij korten duur, strijd gevoerd werd om het bezit
„Als u eenig respect hebt voor
re steenen, die tot op een grooten
Onderdanig stamelde de
Jongezij het dat zij met geregelde tusmijn
wenschen, blijft u dan hier zitgronden aan den voet afstand
van
deze
voortgeworpen,
werden
man woorden van berouw om weer ten. Het
schenpoozen dikwijls voorkwamen.
is u misschien bekend, dat
gevaarlijken
Goenoeng
van den
als een dichte regen van
in de gratie teruggenomen te wor- auto's gewoonlijk
monogram
Reeds vele malen zijn de hellingen Merapi? Zoo heeft de Meirapl be- vielen
een
met
„Weet
wel,
zand
en
de
terden
u
waarom
gruis
op
velden,
een
van den Merapi veranderd in een halve vele rampen en ellende te
Goeden
eigenaar.
van
hun
dragen
gedeelte van
ik met u sprak? Ik kom hier
als hebben gebracht, ook medegehol- wijl het bovenstaande
grauwe kokende woestenij,
avond."
den berg met vuurstroomen (het
om het leven, het gewone leven
omlaag pcri aan den opbouw van de welgloeiende lavastroom-en
wegdrukken van lava in den vorm
langs me heen te zien gaan. iemand
en
Vlug en sierlijk stond zij op
kwamen, alles op hun weg vernie- vaart der landen om zich heen.
werd
gloeiende steenlawines)
zooalsiik,
van
die
zoo
ver
van
het
alleliep
parkrand
den
het
trottoir
langs
lend en reeds vele malen zijn
daagsche gedoe staat... Kent u me op naar den wagen op den
bedskt", „de asch overtoog de dahoek.
gloedwolken tot diep in de laageigenlijk?
Neen, u hebt me natuur- Toen zij daar was, keek zij
Merkwaardig ls de houding van ken te Magelang en DJokjakarta
even
prachtig
njen
een
uiluitkijktoren
N&epos, de ijzeren
vanwaaruit
vlakten doorgedrongen, dood en de bevolking in den loop der eeu- met zu'.k een helder grijze kleur
lijk nooit zoo in de krant gezien. De- rond, glipte toen het restaurant met
heeft op de westelijke hellingen (Blong&eng, Batang) van
zicht
verderf zaalend. Wij behoeven niet wen geweest en vele oude en nieu- waren dezelve met
mijn het neonlicht binnen. De jongeman
ze voile en deze hoed van
gevallen
den Merapi
ver in het verleden terug te gaan we rapporten makèn hiervan mel- sneeuw bedekt".
dienstbode zijn een ideaal incognito. was
ongentlemanlike
haar in
me, het donker gevolgd en zag hoe in
om een dergelijke ramp aan te ding. Met een fatalistische onverMijn chauffeur staarde naar
dacht, dat ik niet keek... het restaurant een roodharig meisje
van den top zichtbaar was en woestingen. Ziehier enkele bizon- toen
treflen. In 1930 had een kolossale schilligheid kon zij de rampen
Acht dorpen op de westhelling 'bres
praten, als een ge- zich moeizaam van haar
die
24sten
October
wilde
eens
Ik
tusschen
den
eruptie plaats, tengevolge waarderheden
over
de
uitbarsting
berg
van
den
werden
toen
vervan
stoel
afwachten
na
en
van den Merapi
December
aanwoon
mensch.
Ik ben het allemaal
opnieuw
en
2&sten
van de westelijke hellingen volko- een
uitbarsting keerde de Javaan- nield, vier brandden af. terwijl de groeide en over de Blongkeng uit- 1872, waardoor het plaatsje Wil- zoo moe, het geld, de recepties, de heesch en veelbeteekenend op de
men vernield
enkele kampongs sche tani steeds weer naar zijn andere onder steenlawlnes bedolklok keek. Het meisje in grijs nam
lem I door een aschlaag van één diners en premières,
de
chamvan den aardbodem weggevaagd grond terug, om zijn door lava en ven werden: twintig personen puilde.
haar plaats in.
meter hoogte toegedekt moet zijn. pagne."
werden. Bij die ramp ln December Duin bedolven en door gloedwol- kwamen hierbij om het leven. Ofjongeman stak zijn handen
Aldus het rapport, van Dr. Kem1930 vonden 1369 mensohen den ken verschroeide akkers weer te schoon uit de berichten blijkt dat
„Ja maar," waagde de jongeman in De
zijn zak en liep langzaam naar
De Goenoeng Anjar.
dood, 2138 stuks vee kwamen om ontginnen. Zoo moet de perma- de hevigste werking beperkt was merling. De uitbarsting van 1873
bescheiden, „ik dacht,
dat geld den hoek toe. En daar lag op den
heel prettig was voor wie het had." grond
een klein boekdeeltje, in leer
zoo lezen wy
In begin 1883
gebonden. De kleurige kaft was die
verder in het eerdergenoemde rap„Ah. wat is beschaving? Soms van het boek van zijn droom. „De
port van dr. Kemmerling,— tegedenk ik wel eens, dat ik een een- sprookjes
duizend-en-eenvan
lijkertijd met de Krakatau-uitbarliefhebben, nacht" las hij. Hij liet het weer valvoudig
man
zou
willen
de
tcekesting, begon ook
Merapi
werk en zijn kleine vreug- len en stond een oogenblikje stil.
nen van verhoogde werking te ver- met zijn
traditie zal wel ster- Toen stapte hij resoluut op den beitoonen. Was óe bodem van den den. Maar de mijn
grillen.
Maar ge wagen toe, wierp zich achteruit
zijn
ker
dan
krater ln het begi n van aat jaar wien
echtgenoot op
zal men mij als
nog vlak, tijdens de maand April
de zachte kussens en zelde twee
hertog van Duitschen woorden
tegen den chauffeur:
in de kratervormige gunnen? Den
oegon zich
stam, die al een vrouw ongelukkig
inzinking een lavaprop te ontwikheeft gemaakt, of den markies, zoo (.Nadruk verboden. Auteursrechten
kelen, die in September reeds tot koud
en zakelijk, dat de hertog nog
voorbehouden).
3 a 4 meter beneden den kratereerder
te verkiezen zou zijn?"
rand gestegen was en einde November een meter daarboven uitstak. Maar ook het niveau van den
bodem van den kraterketel steeg
'

1
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De „Merapi”

Midden Java's dreigende Vuurberg

Ons dagelijksch kort verhaal

In 1822 de eerste eruptie

„woelig” verleden

.

met

>

Vulkaan

Mijn wagen macht

Het huidig alarmeeringssysteem

,

En de

—

—

—

langzamerhand. Volgens genomen
peilingen ln November 1883 lag
toen de bodem 110 meter beneden
den kraterwal en ln Februari 1884
honderd meter, dus was de bodem
in die tijdsperiode 10 meter hooger gewordeïi.

snelle stijging ln 1883
hadden er tot het jaar 1888 geen
belangrijke
veranderingen meer
plaats, toen ln Augustus van aai
jaar bizonder starke rook- en
dampontwikkellng op den top wera
waargenomen, welke verschijnselen
gevolgd werden door een langzaam
rijzen van de prop. 1888 zou een
zeer werkzaam jaar voor den Merapi worden. Groote gloedwolken
daalden langs de Noord-westelijke
hellingen (door de valleien van de
Senowo en Trlslng)
af en
verwoestten de geheele streek tot een
afstand van acht kilometer van
den top.

Bridgerubriek

van

Goed bijgegooid
De moeilijkste handen om te
de
verdedigen zijn die, waarbij
kaarten
verdediging vele malen
moeten bijzooien, terwijl de leider
ten lange kleur, bx de troefxleur,
uitspeelt. W. en O. slaagden erin,
Z.
samenwerking,
door goede
down t£ helpen op ondersta.t'ide
hand.

Na een periode van stilstand van
ongeveer 2'/2 Jaar steeg de prop
weer gestadig en brokkelde somtijds weer wat af.
De binnenste

veranderde

voortdurend

van vorm, zoowel door afbrokkelen
als door het bedolven worden on»
der puin van den eruptiekegel,
terwijl bijna doorloopend steen- en
zandafstortlngen plaats vinden,
langzamerhand begint
de prop

z.

2A

6A

Na de

rlngwal

de Vier Azen

Z. gaf, N.-Z. kwetsbaar.
Het bieden:

w.

Pas
Pas

N.
Pas

O.

Pas
Pas

W. kwam uit met ruiten drie en
O. concludeerde, dat dit van een
vierkaart was, zoodat Z. Aas-heer
sec ruiten moest hebben. Z. nam
en sneelrie al zijn troeven uit. W.
wie "p, na twee keer schoppen te
hebben bekend, achtereenvolgens
de vijf de vier en de twee van
harten wep\ O. begreep de bedoeling. Had W. een drlekaart
gehad. dan zou hil eerst harten twee
hebben weggooid. Bij een vlerkaart z.nu hli hoos-laag hebben
sesignaleerd. dus de tweede maal
oe twee hebben gelegd. Deze manier van weggooien moest du*
wijzen oo een vilfkaart/. Maar da-.,
zoo berekende 0., kon Z. ook geen
enkele harten hebben.
O. gooide dus al zijn ruiten weg
en vervolgens al zlfn harr»n,
waaronder heer en boer. Tensfotte maakte hl) zoodoende nog twee
slagen ln klaveren.
Had hl] ook
maar één klaveren weggooid, dan
zou aan het contract zijn voldaan.

'

i

_^

<ffl

27 Maart, werd
Dapot: Rathkamp
ln <1* aocletelt ..De Harmonie* de
00, Batavia. Bil. in*
traditioneel» JaarlUkache feeatavond
#OVERLEDEN.
H3.S.
der
en M.UXO.-leerllngen
gevierd. Deze kan ala «eer geslaagd
blad van Dlnadac werd de
beschouwd worden. Na een geestig In dit bericht
van een drieling, en
welkomstwoord van den voorzitter geboorte
Zuid-Malang.
wel
In den loop van
ln
werden
de
der HBS -Vereenlglng,
drie
bablea helaaa HERDENKING EgRSTE-STEENLEGGING SOCIëTEIT TJEPOE.
dag
de
zijn
dien
onderacheldene nummer» vlot afgewerkt. Tooneel er muziek wlMelden alle overleden ln het Zendirgszleielkaar af. Een keurig ballet oogstte kenhuls te Malang.
Weg nurkaheld. weg rimpels, de
veel bijval, alsmede een onberispemondhoeken op.
MALANG STOOMTRAM MIJ.
lijk
uitgevoerde gymnastlekdemonLaat de narigheid n\t maar eens
atratle. Een behendig goochelaar
varen.
De opbrengst over Maart bedroeg
zorgde voor de nöte gale.
19.600
ook
vertel
ln
ƒ
14.200,
Xeer,
dezelfde
Dana
een*
een
tegen
ƒ
Na afloop aprak de voorzitter der
het
vorg Jaar. Oedurende
eens een mop,
Mulo-Vereenlglng
een woord van maandkwartaal
1940 en 1939 bellepen
En zit niet verwezen te staren.
dank tot de spelers en ln het bij- eerste
M.OOO,
Oa van Je tafel toch een» aan
zonder tot den heer Keuken» voor de Inkomsten resp. ƒ SI .000 en /
minder
den haal.
gunstig
zoodat
dit
wat
Jaar
zlln medewerking, hem daarbij een
Maak pret aan de bar, kom een»
bloematuk aanbiedend. Een gezellig Inzette ln vergelijking met het vorige.
terug ln de zaalbal beeloot dezen mooien avond.
Zorg dat g"op grietjes nu een»
LANDRAADZAAK.
niet let;
OPENING ZEILSEIZOEN
Vechtpartij met doodelijken afloop.
Zoodat ge II zelf en andren
Woenadagavond,

*

Tjepoe

Het tellaelzoen werd met
de
Een viertal
Paaachdagen Ingezet.
Jachten van de M.Z.C. waagde het
voor den eersten keer heelemaal naar
Pare-Pare te zeilen, een tocht van
180 mijl. Het waren de ..DJlki" met
Marcar, de „Windekind"
stuurman
mat den heer Vunderlnk, de „Dorls"
met den heer De Moor en de „Tovareaj" met den heer De Vries. In
den nacht van Zaterdag op Zondag
met volle maan werd er gestart. Het
waa een zware tocht met dreigende
regenbuien, doch alles ls schitterend
Men
kooa ntet deverloopen.
zelfde route. Toen later op den middag da zeewind kwam opzetten met
hadden de kleinere
een regenbui,

Een groote en een kltlne krekel
waren aanleiding tot een hardnekkig
gevecht tusschen twee Madoerecaen
(Toeren,
Soemberkotess
ln dessa
Zuld-Malang). In sommige streken la
het
de bewolking gecharmeerd op
van krekelgevechten,
organiseren
vooral ln verband met de daardoor
tot wedden.
geschapen gelegenheid
van
In de Soendaneerche streken
ln «wang,
West-Java zijn ze zeer
van
ook
ln bepaalde ressorten
Oost-Java.
de
zijn bij
Krekelvechtpartijen
Wet verboden wegen» dierenmishandeling.
Er zijn twee soorten krekels,

en
zijn de djankrik» het meest
Jachten ..DJlkl" en „Windekind" het daarvan
ln verhouding
zwaar te verantwoorden. Tegen den geliefdhetwegens hun
beestje
geweldige kaken,
avond werd het weer slechter, doch tot
omstreeks acht uur kwam de „DorlV waarmede snel en plotseling kop of
t« Pare-Pare aan. De „Tovaresj" poot der tégcnpartU afgebeten kan
kwam eenlge uren later, daar zij met worden.
Een goed gedresseerde vedhtkrekel.
windstilte te kampen had. De andere
bouw, dus
zoo'n echte
twee hadden vele moeilijkheden on- flink van
vchtersbaas, ls duur en ln het Maderweg en moesten 40 mijl ten Zuiutt
wij
den van Pare-Pare ln een baal over- dioensche. zoo vernamen
ding
mond.
komt
zoo'n
Jgvaanschen
was
het
Den
volgenden da?
nachten.
Doch dat
tot ƒ 5 te staan.
weer beter en men trok gezamenlijk op ƒ 4 ook
een winstbron van beteels dan
naar huls. Allen zijn weer behouden kenls
ln de Inheemsche wereld I
thuisgekomen ln den loop van DinsReeds
Inheeinsche kinderen vangen
hadden
dag. De twee groote Jachten
ziet
ISO mUI achter den rug en de kleine deze diertjes en voor schooltijd
bezig met deze „spert
110 mijl, een prachtige prestatie, te men ze soms
Eenigen tijd geleden zou ln Socmmeer ala men bedenkt, dat de bepi-.-tsberkote»
een krekelgevecht
één
stuurman
manning bestond uit
ln gereea*.:ia
alles was
en een helper. Deze tocht zal zeker vlnden en Twee
Madoereezen hadden
ondernomen worden. gebracht.
nog wel een»
medegebracht,
leder een vechtdier
doch het eene was beduidend grooter
De eigenaar van
dan het andere.
het grootste beest durfde dan ook een
inzet van ƒ 1 te vragen, hetgeen de
het krachtverschll,
tweede, gezien
".

Uit Oost-Java

veel te hoog vond.

De gevolgen.........

Malang

Er ontstond eene woordenwisseling
Inzet, en een der krekelbehet groote
zltters, de houder van
beest, sloeg den ander met een bamboe. De tweede trok een arlt en kwam
ten' overvloede ook nog met een stuk
bamboe aandragen. Een gevecht ontstond waarbij omstanders zich meester van
de arlt maakten om het
ergste te voorkomen.
De een vluchtte daarop, waarop zijn
en
tegenstander hem achtervolgde
met een bamboe toetakelde. De ln 't
nauw gedreven Madoerees trok een
waardoor eene
pisoblatl en stak,
ernstige verwonding ontstond. l<ater
overleed dit slachtoffer en de dader
s;ond deze week voor den Landraad
te Malang terecht.
den
Wegens zware mishandeling,
werd
hebbende,
dood
tengevolge
gevangenisstraf
jaar
bekl. tot 2

over den

(Van

onzen

redacteur).

GEMEENTERAADSVERGADERING

Tegen het einde dezer maand
wordt
wederom
eene vergadering
uitgeschreven van den gemeenteraad.
NIAU-MARSCHEN.
Dit

-

veroordeeld.
Kleine oorzaken...... groote gevolgen!

Djember
N.I.S.V.O.-BRIDGE
De

uitsla?

Aan
den avond
eind van
heusch, zegt ge tevree:
„Wat vallen veel menschen toch
eigenlijk mee".
Dat was de opwekking waarmede
de Administrateur van de BP.M. zijn
toespraak besloot, die voorafging aan
den feeatavond ln de Sociëteit Tjepoe
op J.l. Zaterdag.
EA aan deae opwekking heeft men
zich gehouden.
Er was ln de smaakvol versierde
zaal voor „elck wat wils" aanwezig.
Horse-races onder leiding van den
heer KwadiJk, een werptent met
fraaie prijzen, een champagnebar die
den geheelen avond druk werk had,
een ballqnnenjacht, een „rad van
avontuur" waar men voor 75 cent
kon
een heele flesch champagne
winnen, kortom, leder kon zich aniuseeren op de wijze die hem het best
lag. En de stemming zat er zoo goed
ln, dat er niet eens gelegenheid was,
de roulette-zaal te openen.
Aanleiding tot dezen feestavond was
het feit, dat 10 Jaar geleden de eerste steen voor het tegenwoordige sociëteitsgebouw was gelegd. Want de
socletelt heeft ln dit gebouw haar
tweede tehuis gevonden. Het eerste
lokaal werd reeds 33 Jaar geleden lnC6Wljd>
dit
Van de totstandkoming van
eerste gebouw vertelde de heer d e
Pril, die door den Voorzitter werd
Ingeleid, ons eenlge aardige anecdoten, ook van de, in vergelijking met
het nieuwe gebouw uiterst bescheiden afmetingen, knus maar wat benauwd. Tot het tien Jaar geleden na
de groote uitbreiding van Tjepoe niet
langer kon en men van de aanwezigheid van een hoogen bezoeker dankbaar gebruik maakte om de noodzakelijkheid van een nieuw gebouw te
demonstreeren. Ook van andere zijde kreeg men medewerking; de N.I.
S. schonk een bedrag ln geld ala bijhet
Inventaris,
drage voor den
van
Boschwezen de betimmering
hiermede
leeskamer en biljartzaal,
toonend, dat de gastvrijheid van de
Et?.M., die ook Tjepoeneezen-nletB.P.M-ers ln de gelegenheid stelt te
genieten van haar ontspanningsgelegenheden, op prijs wordt gesteld.
kwam het prachtige geEn zoo
thans tot stand, met een
bouw van
schouwburgzaal van 310 m», een
„voorgalerij" van 350 im, een leesbiljartzaal, alles bij elkaar
kamer,
beeen oppervlakte van 341 m» meslaand. Een gebouw dat zich kan
ten met alle andere socleteiten in de
„binnenlanden", waardig zijn plaats
innemend ln de rij van ontspanningsgelegenheden, die de B.P.M. haar
employé's, als overal elders, zoo met
royale hand heeft geschonken.
Wy wenschen de socletelt als centrum van gezelschapsleven nog een
voorspoed toe,
lange periode van
met steeds toenemend bezoek, evenredig aan ae belangrijke plaats, die
z y in de samenleving Inneemt.

Het laatst» rapport omtrent de besmettelUke Elektra van den residentie-arts In dit ressort geeft wederom
hooge cijfers wat betreft het aantal
gevallen van tjrphus. Er- werden ln
deze residentie ln het geheel 96 gevallen van typhus abdomlnalla geregUtreerd en wel ln de regentschappen
Kedlrl BUtax, Ngandjoel en Toe»
loeng Agoeng resp. 14 I. 4 «n 2. Verder waren «r nog 2 gevallen
van
paratyphus A.

Kediri

CONCOURS

van het jongste N.I.S.

JAARVERGADERING D.S.V.

KUNSTKRING.

Zondag werd de door ons aangeDe Jaarlijksche Algemeene Vergakondigde
tentoonstelling van kunstphode
dering van
DJembersche
tographieë gehouden in de societeit
Sport Vereeniging zal WoensDinsdagochtend klokke 10 ving in dag 10 April ajs. "s avonds om 7 uur Brantas. Deze rondreiscollectie, die uit
aan, in het Clubgebouw aan de Aloon- 166 foto's bestaat, is bijeen gebracht
Concordla de tentoonstelling
amateur-fotograAloon te Djember worden gehouden. door een achttal
georganiseerd ten bate van de Nefen-vereenigingen in Indië. Tot de inderlandsche oorlogsslachtoffers en het
zenders behoorde ook de film- en
Finsche Roode Kruis. De ijverige befoto-club
„De Kloet" uit Paree. De
van
stuursleden van de Vereeniging
beste resultaten werden behaald door
Huisvrouwen zagen we reeds voor 9
uur bezig met het in ontvangst nemen der inzendingen en de sortatle.
Het was er weldra vol inzendingen,
DE SUIKERINDUSTRIE.
van alle vormen en schakeeringen,
vooral op het gebied der fijne handen
„Chemlsch-Technlsche
De
werken. Er waren voor de leden prijvan
Vereeniging
Landbouwkundige
zen uitgeloofd, drie in getal. De
bij de suikerindustrie
prij» voor de origineelste inzending, Geëmployeerden
residentie Soerabala" hield in
(zag u die in de
een alleraardigste pop
de sociëteit Concordla alhier een ververnuftige kroeskop?)
werd toegegadering, waarvoor de opkomst, onkend aan mevr. Van Kathet slechte weer, zeer bevrediw ij k-W 1 1 d s c h u t, terwijl de danks was.
gend
van
mevr.
Pet
inzending
Na de opening deelde de voorzitter
T i) k e n uit Lebaksari. een prachde heer lr. H. S, Binnentig avondtaschje
met borduurwerk, mede dat bestuurslid
door
is afgetreden,
bekroond werd met den prijs voor de dijk als
daar hij als le machinist is overgemooiste inzending.
Nathalie Shipman
gaan naar de sf. Kalibagor bij BanDan werd de prijs voor de inzenden
betuigde
De
joemas.
voorzitter
aan
ding die aardig effect paarde
Blnnedijk zijn dank voor hetgeen
17.
minimale kosten, een keurige prulle- heer
hij In het belang van de vereeniging
aan mevr. gedaan heeft.
toegekend
mand,
Op een gegeven ©ogenblik keek
W 1 1 8 o n.
In de plaats van den heer Binnenop en zag ha:*r nu ar de zee
hll
Tijken had met liare dijk trad de heer H.E. Verhard Jr. kijken met haar
Mevr. Pet
donkere oogen
groote inzending hand- en borduur- van de sf. DJombang als bestuurslid od den horizon gevestigd. Er ging
werken op allerlei gebied een geheelen op.
rust van haar uit, welke hij
stand voor hare rekening genomen.
Na afloop van het huishoudelijk bit geen van de jonge meisjes die
Vooral een tiental prachtig bewerkte
L. Rtimke van hll kende, ooit opgemerkt had:
kussens viel op. Wat verder waren gedeelte verkreeg dr. C.
het een rust en eezelllelwld, die hij
te
Pasoeroean
proefstation
het
dejeunéetjes.
vervaardigd
keurige
lezing
voor
het
houden
van
een
weord
Averil altijd gemist had.
door meisjes onder leiding van mevr.
„Gedecentrali- bit
onderwerp:
het
over
zich omdraaide was het alshii
den
Borg.
Van
gedachten
geraden
seerde selectieproeven".
zij zijn
of
En dan de collecte „home made"
een
overalgemeen
Spreker
geeft
had.
koeken, cakes
en andere heerlijkzicht van de selectie van het riet van
„Hebt u dit met moeder ook
heden!
zaailingen
en behandeit den overgang llkwijls gedaan?"
een
„Komt u uit Deventer?", vroeg
dan heb van gecentraliseerde selectie op het
handige verkoopster
HU aarzelde. ..Neen," zei hij.
proefstation, naar gedecentraliseerde
echte
Deventerkoek
hier
een
ik
dikwijls Bijna nooit."
.Niet
reondernemingen.
op
selectie
de
HU
En ata dan bleek dat de adspirant„Wparom
niet?" vroeg ze.
leveert, hoeveel Jaren pr verstrijken
koopster in de streek van Haarlem voor
„Och
ze
hield er niet van.
soort
fabepaalde
„praktijk
een
staan,
wijof Busaum har» wieg had
plekje gevonden,
Zoo
ze
een
ls
had
hlg"
geworden.
zigden de koeken prompt van origine!
waar ae eens rustig kon zitten,
de
werd
van
lezing
afloop
van
prachtsorkussens
uit
de
Na
Een der
of ze
weer ergens anders
.teerlng van mevr. Pet werd voor eene de gelegenheid om vragen te stellen lieen." wilde
een
gebruik
gemaakt.
ruim
gereserveerd.
wloting
Expositie Ned. oorlogsslachtoffer
en Finland.
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is de Lente
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PARIS MONDIAL

z.
16.80 Oramofoon.
17.00 "n»eemu»lek,
58 M.
17.80 Kinderuurtje.
90 M-17.80 Theemudek.
18.00 Qoncert.
Beide eenden
18.30 W. Fenske.
•

..

19.00

1740 Nieuw».
18.80 Nieuw» Eng.
20.30 Nieuw».
23.30 Nieuw».

19.35 Nieuws.
90 M.
19.35 Oramofoon.

Belde tenders
19.60 Onze Jarigen.

28.80

20.00 Amst. beur».
20.03 Oonoert.

21.30 Concert.Belde zenders

16.30 Marsch.
16.83 Theeconcert.
17.15 Nieuws.
18.00 Suites.

19.10 Voorkinderen.
19.35 Nieuws.

Het clubgebouw van het I.E.V. werd
verplaatst ln een pand op den hoek
Residentslaan
Javastraat en op
den len J.l. betrokken.
Vergelijkt men de
tegenwoordige
plaats met het geöouw.'
dat voordien als clubgebouw werd gebezigd,
dan kan van een belangrijke verbetering worden gesproken, zoowel wat
de ligging als het gebouw zelf betreft.
Het clubbestuur hoopt dat
deze te Batavia.
verbetering mag leiden tot een beNa deze toespraak begon de eigenlangrijke stijging van het ledental.
lijke inwljdlngsdienst.
Na het uitspreken van votum en
I.E.V.-J.B.
groet door den predikant, laaen twee
predikanten bij toerbeurt Psalm 84:
De 1.E.V.J.8. afd, Madioen geeft ajs, „Hoe liefelijk ls Uw woning, o Heer
Zaterdag, 6April, een uitvoering Inde der heirscharen
sociëteit Constantia,
welke om 8.30
achtereenvolgens
Daar had
de
uur n.m. zal aanvangen. Na afloop wijding
van de kerk. van den kansel,
hiervan bestaat gelegenheid tot dande Avondmaalstafel, de doopvont en
sen.
preDe muziek zal worden verzorgd door de klok plaats. Telkens sprak de
dikant de wijdingsformules uit gevolgd
Dlck's Mixed Pickles Band van Modoor een wijdingsgebed, terwijl het
djokerto.
met toepasselijke
Deze avond, die heel aardig belooft koor antwoordde
en „amen".
liederen
te worden, de cabaretnummers en het
Na de wijding zong de gemeente
een-actertje
zullen zeker in
den
onder leiding van het orgel en het
smaak vallen, is voor een leder toegankelijk tegen een entrée van ƒ 0,75 per koor het aloude „Te Deuin laudamus"
op de oude Ambrosiaansche melodie.
persoon.

19.40 Variét 4.

19.50 Muziek.
20.30 Nieuw» Holl.
20.45 Nieuws.
21.00 Orsmophoon.
21.40 Dansmuziek.

ZEESEN.
19,30 Nieuws Eng.

20.10 Wilhelmus.
20.18 Phohl-Club.
20 30 Geluids-

19.56,

(10.81,

19.63,

81.45),

30.30 Nieuws.
19.50,
(16.01,
19.63, 31.45).
21.30 Nieuw» Holl.

camera.

20.45 Phohl-dagblad
21.10 Wilhelmus.
21.20 P.CJ.-Ulta.
23.20 Wilhelmus

(16.01,

19.50).

21.30 Nieuws Eng.
(19.63, 81.45).

AUSTRALIË.

33.15 Causerie

Holl.

(16,81, 19.16).
22,15 Causerie Eng.

Wereld-programma.
(Eng. en Ned

saf de predikant een
beschrijving van de nieuwe kerk. Een
schoon torentje foeheerscht het heele
sebouw; een vingerwijzing naar boven. De kerk wil de menschen wijzen
op Hem, die ons leven leidt.
Op den toren staat het symbool van
de Christenheid: een kruis. Het wijst
erop, dat de Kerk van Christus een
kerk onder het kruis ls. In onzen tijd
leert de gemeente van Jeizus Christus
weer opnieuw, dat zij het kruis haar
Heer na te dragen heeft, nu andere
teekenen worden opgeheven, die hel
Kruis van Christus verdringen willen.
Het Interieur
vertoont het beeld, (
van de oudste bedehuizen der Christenheid: De ayondmaals tafel ln het
centrum. Daar onfheen gegroepeerd:
kansel en doopvont.
Een prachtige frontverslering bevindt zich boven de Avondmaalstafel:
een gebrandschilderd raam, waarin
ook weer het kruis domineert. Har"telljk dank wordt gebracht aan den
milden gever van dit schoone raam
dat ontworpen ls door mevr. Kolman
en uitgevoerd door den heer Deppe

9.98
9.40

ROME (E.LA.R.).

(19.63,

>.

7.00 Kieuw» Eng.
7.15 Nieuw» I*.
7.40 Nieuw».
17.80 Nieuw» Bol!.
10.45 Nieuw» Eng.
19.80 Nieuw».
30.30 Nieuw».
33,18 Nieuw» Xtal.

.

en Fr.

j

33.15 Nieuw» Eng.
33,30 Nieuw».

SAIGON.

7.18 Nieuw».
7.30 Nieuw».
1235 Nieuw».

12.45 Oramofoon.
20.00 Nieuws Holl.
20.15 Actualiteiten.
Belde renden
19.50 Onze Jarigen, 20.30 Nieuw».
20.45 Ooncert.
20.00 Amst, beurs.
21.30 Nieuw».
20,03 Zang.
22,00 Chlnecech
10.25 Schrammelprogramma.
muz.
23.00 Nieuw».
20.40 Trio.
31.00 Walsen,
SINGAPORE.
31.80 Onmofoon.
13.25 Onmophoon.
23,00 Concert.
en
13.40 Nieuwsbeursberich19.85 Onmofoon.

SINGAPORE.

PIIOHL

ten,
Vervolgens

Nieuw».
aramofooo.

0,00 Onmofoon.

9.18

90 M.

20.45 Concert.

A.R. V.O.

31.45).

■

,

Amst, twn.

17.80 Nieuw».
18.80 Nieuw» Ssf.
30J0 Nieuws.
83 .30 Nieuw».

19.35 Nieuws.

21.30 Nieuw».
22.00 Chln. progr.
23.00 Nieuws Eng.

22.00 Variét#.

A. R. V. O.

ten.

7.00 Marsch.
7.03 Onmofoon.
11,00 Nieuw».
11.05 Orkest.
11.30 Vocaal.
12.03 Verzoekje».
12,30 Concert.
10.30 Manch.
18.33 Draaiorgel.
17,00 Dansmuziek.
17.15 Nieuws.I.
18,00 Muziek/zang.
18.30 Orkesten.
19.03 Verzoekjes.
20.00 Causerie.
20.15 Oramofoon.
20.30 Planorecital.
21.30 Amst. beun,
21.33 Orkest.
22.00 Genremualek.

pnom.
20.10 Wilhelmus.

21.15 Torenwachter.r.

19.10 Voor kinderen,
19.25 Nieuws.
19.40 Causerie.
19.55 Concert.
2030 Nieuws Holl.
20.45 Nieuws.
21.00 Onmofoon.
21.40 Danaorkest.

ZEESEN.

19 30 Nieuws

(10.81,

Eng.

19.50. 19.83,

81.45),

20.30 Nieuw».
(10.81, 19.50, 19.63,
31.45).

21.80 Nieuw» Holl.
(16.81, 19.56).
21.30 Nieuws Bng.

(19.83 , 31.45).
Causerie Holl,

22.15

(16.81, 19.16).
22,15 Causétle Eng.
(19.63 . 31.45).
6.40 Nieuws.

terwijl de predikant den kansel be-

De

steeg.

Twee schriftlezingen werden gelezen: I Koningen 8:
26-30 en Efeze

.
13-22.
Na het gebed voor de opening des
woords werden de gaven ingezameld,
terwijl de gemeente zong: God des
Vredes, heU
en vrede, heeft Uw
Woord nu toebereid aan dit Huls
met dank en
bede tot Uw dienst
(Nieuw Herv. Gez.
thans ingewijd.
Bundel Gez. 27)
De predikant hield een preek over
Exodus 20 24 „Aan alle plaats, waar
Ik mijns naams gedachtenis stichten
zal, zal Ik tot u komen en zal u ze-

3:

:

genen."

Ds. van Oest begon met er op te
wijzen, dat ten aanzien van een kerk-

speelde <le melodie
(Guldene
Urbs Slon aurea
Sionsstad).
en het „Onze Vader"
werd gebeden.
Toen volgden
enkele toespraken.
Ds. Kolman bracht de gelukweixschen
van het kerkbestuur over, ln herinnering
brengend welk een verheugend feit het was voor onze Protestantsche Kerk. dat binnen een week
drie nieuwe kerken ln Oost-Java gewijd werden.
De Heer Loggers sprak namens de
Prat. Gemeente te Djember. Ds. v.d.
Berg, de zendeling leeraar van Djember namens de Oost-Javaansche Kerk
ln zlln ressort, de heer Tiendas, Inlandsch leeraar van Bondowoso namens de Malelsche gemeente in het
ressort Ds. van Oest sprak woorden
van dank en feliciteerde namens de
Gemeente te Bondowoso.
Het Koor zong „Lof z4J den Heer,
den Almachtigen Koning der eere",
de predikant sprak den zegen uit, bedrievoudig „Amen"
antwoord met
van het Koor en deze gedenkwaardige kerkdienst was afgeloopen.
Sitoebondo heeft een mooi bouwwerk verkregen. Midden in de kotta,
tegenover het hotel staat dit vriendelijke Protestantsche kerkje. Een sieraad voor de plaats, een schoon bezit voor de Protestantsche Gemeente.

van

organist

gebouw altijd twee gedachten om den
voorrang
dringen. De eerste: God
woont niet in een huis met handen
gemaakt, de Hemel zelf kan
Hem
niet bevatten. De andere: Een godsdienst heeft een godshuls noodlg. Ook
Christendom zonder kerk verwatert
en verschrompelt.
Beide
gedachten zijn waar. Wij
kunnen God niet binden, maar God
bindt ons aan bepaalde plaatsen om
Hem te 'eeren en te dienen, om Zijn
Woord te hooren. De tekst spreekt
van drie dingen: God verkiest zich
plaatsen, waar HU gediend wil worden. Wij mogen Hem aan bepaalde
God belooft Zijn
plaatsen dienen.
zegen aan dat dienen te verbinden.
Deze drie gedachten worden achtereenvolgens uitgewerkt. De predikant
besloot met er op te wijzen, dat een
Gods huis in een plaats, niet beteekende, dat de andere huizen van den
duivePziin. maar dat dit kerkje een
getuigenis is, dat getuigt van Gods
aanwezigheid, waardoor alle huizen
voor God worden cpgeëischt.
Ook wijst dit kerkje
boven zich
uit naar de toekomst, de guldenen
Sionsstad.
wanneer geen kerken
meer noodig zijn. 'Wij mogen niet
Politieagent: Rijdt U imaar rustig do r, me-vrouw, sta tniet
vooruitgrijpen: nu zijn ze nog noodlg.
om
aan
eind
van
straks
het
Juist
den pelgrimstocht te belanden in het voor een schutting, dat ls alleen
maar de deur van Uwe garage!
nieuw Jeruzalem, waar geen
temzijn,
meer
omdat
zélf
haar
pels
God
tempel ls en het Lam.
(Judge)

uw schilderen eraan gegaan. Ik beloofd!" Dat herinner ik me nog gelijk was", zei Carol. „ZIJ niet.
weet het. U dacht, dat ik te klein zoo goed. omdat het de eerste Zt beloofde altijd dingen voor
„Dat d«d llt soms wel eens." was voor dergelijke dingen, maar keer was, dat ik iemand „Mijn me te doen,
dat was toen lk nog
Hij zweef? en herinnerde zich weer ik zag alles en verbaasde me er- God" hoorde zeggen", zei Carol heel klein was, want later zag ik
hoe hij geprobeerd had Averil over.
glimlachend. Maar we zijn toch u niet zoo dikwijls meer; zij vermet vrienden mee uit te sturen,
„Waarover
verbaasde Je je?" gegaan." Nu herinnerde hU het gat haar beloften altijd of trok
en hoe zij zich dan later be- vroeg hij, terwijl hij zijn palet en zich. Hij had tot Averils groote er- ze ln ten behoeve van andere
klaagd had, dat het zoo verveneerlegde en naast gernis voet bij stuk gehouden en dingen. Ik kon de manier, waajpenseelen
lend was zonder hem... Dan nam haar kwam zitten.
was met Carol weggegaan nog op zij zich van alles af maakte,
hij haar den volgenden keer, als
het
„Over een heeleboel dingen. Om voor hun vrienden er waren. Zij niet verdragen. En dan
hij weer
.schilderen, maar een voorbeeld te geven. Toen ik kon niet begrijpen, dat een belof- klinkt misschien een beetje ongemee. Zij las dan een half uurtje heel klein was, sprak u moeder te, vooral wanneer deze aan een voelig, maar dat ben ik nu eenen juist als hij . zijn schets op- nog wel eens tegen, maar later kind was gedaan, ook
nagekomaal,
ze kon zich absoluut niet
gezet had, sprong ze óp. „O, het zei u niets meer.
Een keer hebt men moest worden.
eens in een andermans gedachis zoo'n goddelijke dag, laten we u eens ruzie gemaakt. Dat weet
„Ja, we zijn gegaan. Maar we tengang verplaatsen. Ik was eens
onzen tijd toch niet verknoeien! ik nog zoo goed, omdat het over hebben er toch niet zooveel ple- ondeugend geweest
lk weet niet
Laten we naar San Gemigniano mij ging."
zier in 'gehad als andere keeren. meer wat ik uitgevoerd had, maar
„Waarom liet u haar dan niet

alleen

gaan?"

<

—

—

—

—

gaan!"

of Menton of Tintanog naar honderden andere Dlaatsen. Anthony. schiet nou op".
„Waarom deed u dat dan niet?"
jonge
Carol's
meedoogenloozen
stem sneed zijn herinneringen af.
Djt was zoo moeilijk", zei hij
—

6el of Dieppe, of

„Over jou?" Hij herinnerde het
zich. Ongelukkig genoeg hadden zij,
büna altüd oneenigheld over Carol gehad. Hij had haar opvoeding aan Averil overgelaten • om-

dat dit vrouwenwerk was,
v i
„Ja. U had beloofd met me
raar
den schat van Kapitein
langzaam.
Kldd te gaan zoeken
u weet
„U bedoelt, dat zij moeilijk was wel, die lag hier
ergens verboiv
Was dat niet zoo, vader?"
gaan graven in
sen. We
Anthony keek zijn dochter aan. dat raar zouden
gevormde duin.
Essic
Zij. hadden beiden dezelfde uit- kleedde me aan en
toen
hoorde
drukking op hun gezicht.
ik moeder tegen u zeggen, dat 11
„Ja, zoo was het", zei hij. Maar niet kon gaan omdat zU eenlge
het was mijn schuld. Ik maakte menschen verwachtte. Ik kon niet
het haar zoo lastig".
slies hooren, wat zij zei, alleen
besltet. weet ik noe dat haar stem hoog
„Onzin", zei Carol
„Daar is geen kwestie van. Zij rn schern klonk. En toen zei u:

Ik voelde me eigenlijk
schuldiir.
<:at lk 1e meegenomen had
ik
dacht dat je het misschien leuk
had gevonden die menschen te
—

ontmoeten."

„Lieve hemel. Natuurlijk niet
Had u dien indruk gekregen?"
„Dat nu n.et bepaald. Maar Ie
was een beetje vervelend er. ik
een beelle
vond het eigenlijk
dwaas naar den schat van Kaoitein Kldd te graven."
Ze glimlachte. ..Dat was maa»
een kleinigheid. Dat kwam er niet
zoo op aan."
„Ja toch wel. We vernielden
iets ln je. Meer dan zij met mijn
schilderen vernield heeft. Ik zag
het niet. en haar kon het niets
schelen."
was nu eenmaal zoo. Daar kon Maar. m)ln G<-<d. Averil ik heb
„Maar u hield altijd uw belafu niets aan doen. En daardoor is het het kind al dagen geleden ten als het maar eenlgszins modat hi) dacht,

<

—

»

PARIS MONDIAL

P. M. T.

88 M.

12.45 Oramophóon.
20.00 Nieuw» Holl.
20.15 Actualiteiten.
20.30 Nieuws.

20.30 Orkest.
21.00 Freundorfer.

0.84 VedodoellTvgon
7,00 Nieuw».
7.18 Nieuw» IV.
7.80 P<rc«F*ii)aM.
0.00 IDWWIMM

11.40 W\)dlnf.
13.00 Orkesten.
tin.
13.80 Oaneort.
11.10 Mededeeüngn
13.30 Nieuw».
10.18 Wïeuwaorwj.
18.83 Allerlei.
l».00 Nieuwsbulle14.30 Nlruws
tin.
17.01 Progronnu.
10.80 OftUMTl*.
17.03 Thseoonoert.
19.40 Nieuws Tr.
10.00 Anndsnest.
90.00
Nieuw*. Duit.
1030 BwtogmuHek,
80.18 Hleuwa Hal.
19.00 Nl«mw».
80,30 Nieuwe Port.
19.38 Zang.
30.48 NVauwmen.
19.40 P. Knuder.
31.00 „VIT» 1»
Lejoe
Klae,
30.00
Francs",
30.18 C»u»erl«.
31.80 Nltuw» Op.
30.30 Zang.
30.83 Clnemaorgol. tl .«8 Msdedeellnge®
83.80 „Background
31.08 Concert,
to tb* new»".
31.80 Amtt. beun.
Nleuw»-bulle.
83.80
33.01 Hawallan.
tin.
33.18 Vocaal.
23.30 Danraurlok.

17.00 Fllmuurtje.
10.00 KI. muziek.
18.35 Song».
10.40 Nap. mudek,
19.00 Varia,

SAIGON.

58 SI.
20.30 Verzoekjes.
90 M.

WUbetmua!

n.D.C.-LONDpf.

13.00 Ocmcert.
14.00 Koersen.
14.10 Concert.

Nieuw».

11.80

*.

UttM&dtoff

Eng. en Ned,

1130 Dansmuziek.

.

Fhofc^rSw.
0..
V. P.

.

10.00 Concert.
'11.00 Oramofoon.

18.48 Nieuw» Eng.
19.30 Nieuw».
20.30 Nieuw».
23,18 Nieuw» Xtal.
en Franscb.
38.18 Nieuw» Bng.

11.10

AUBTRAUK.

7.01 Ooneort.
7.80 Nieuw».
7.87 Oonoert.

ROME (E.1.A.R.).
10.30 Onmofoon,
17.30 Niéuw» Holl.

Operettemua.
88 M.

mo

Wereld-piogmaraa.

o.ii Nieuw».
0.18 OymnMUok.
6.50 drunofooß.

11.01 Ru», mudok,

i9.es.

—

19.80 Cauaerle.
17.01 Programma.
19,48 Nieuw» Tt.
17.08 Tbeeconcert,
80.00 Nieuw»
10.JO Varia.
Duitach.
19.00 Nieuw».
30,15 Nieuw» Xtal.
19.25 Kotakkenkoo?. 20.30 Nieuws Port.
19.40 Cauierle.
30.48 Nieuw»,
90.00 Tr, muslek,
31-80 Nieuw» Sp.
90.80 Oonoert,
31.48 MwledeeUngen
21.00 Orkest.
32 .10 „URtwi of
21.58 Amst. beun,
Moetent".
22.01 Oonoert.
23.30 Nieuws»

Madioen

—

ton.

10,10 MAdedsellngen
10.18 Nleuwsorerm.
19.00 Nieuw».

S APRIL.

»

I.E.V.-CLUBHUIS.

NIROM.

>«*

WOENSDAG. a B. C.-LONDEN.

aanvaarden
uit de hand van den
heer Hartevelt. Met groote dankbaarheid memoreerde hij de eeer aangename samenwerking met den heer
Hartevelt bU den bouw van de kerk en
ook de groote liefde en de vele hulp
ondervonden van hem. De heer
Hartevelt heeft zijn ganschehart voor
deze schoone zaak gegeven. In den
dank is ook alleszins mevrouw Hartevelt besloten.
In de derde plaats achtte de predikant het een voorrecht om dez»
te mogen Inwijden.
Waarom ben je olifantentemmer kerk
Welk een schoon gebouw. Wat ls
■;
geworden?,
sr hier voor weinig geld wonderen
Ik had vroeger een vioolentheadank
kemt
Hartelijk
verricht!
ter. maartoen bijziende. daarvoor toe al den leden van de
heer
bouwcommissie: naast
den
(Tidens Tegn) Hartevelt mevr. Egter van Wissekerke. den heer Otten en vooral
den heer Altman, die het toezicht
van den bouw gehad heeft. Op ontroerende wijze heelt deze zich van
zlln niet gemakkelijke taak gekwe-

Restant op 23' Maart: 8 patiënten,
lijdende aan typh. abd., 1 aan paratyphus en 2 aan diphterie.

—

—

WouuAur. s Anrtl

4 APIIU

«Ml
io#.oo.

—

19.03 Orkest,
19.30 Zang.
20.00 Plano.
20.35 M. Wlttrlsch.
eigen tehuis. Nu ls deze wensch ln 21.00 Filmmuziek.
vervulling
gegaan. In de tveede 21.30 Amst. beurs.
plaats noemde Ds. van Oest hei een 21.33 Schlagers.
groot voorrecht deze kerk te mogen 23.00
Oenre-muzlek.

Verslag der besmettelijke ziekten ln
de Residentie Madioen, loopende van
3 Maart t/m 23 Maart 1940.
Restant der ziektegevallen op 3
Maart: typhus abd. 6 gevallen, paratyphus 3 en 3 dlphterie.
Bijgekomen in verslagperiode: typh.
abd. 4, paratyphus en dlphterie nlhii,
herstelden 1 typh. abd.-patlënt, 2 paen 1 diphterieratyphus-patiënten
patiënt. Overleden 1 typh. abd.-pa-

—

rjü.T.l

rnoaii
UNOAPOUt 99,40
SAIOONt
80.90
iuimun sij.

'

tiënt.

ls als volgt:
SOCIETEIT BRANTAS.
Ie prijs: mevrouw Kruijssen en de
heer Brandenburg van der Gronden,
Het bestuur van de socletelt Bran2e prijs; de dames Grommers en tas maakt bekend, dat op Zaterdag
Ritzema,
13 April aa. het sociëteitsgebouw, be3e prUs: de heeren Rietkerken en houdens de biljart-zaal ter beschik
king wordt gesteld van de Rotaryclub
van Uhnen,
Eerenvelt Kedlri tot het houden van de JaarlijkPoedelprijs: de heeren
en de Ruyter.
sche Ladies Night.
Zaterdag 20 April worden van 4— 8
TENTOONSTELLING ST.
uur n.m. de door ons reeds geannonMELANIA-WERK.
ceerde demonstraties van de plaatselijke afdeeling *an het Roode Kruis
Ajs. Zondag 7 April zal van 9 u. in de societeit gehouden.
30 v.m. tot 1 u. n.m. in de lokalen
Op Vrijdag 26 April wordt de socievan de Zusterscholen aan de School- teit ten behoeve van de Dames Neude Jaarlijksche trale Armenzorg ter beschikking gestraat te Djember
tentoonstellng van de onder de aussteld voor het organiseeren van een
piciën van de St. Melanla-Vereenifancy fair, waarvan de opbrengst geging te Djember vervaardigde handheel ten goede zal komen aan de verwerken worden gehouden.
schillende armenzorgvereenlgingen te
Aan deze tentoonstelling zijn de Kediri. Een ieder is welkom op deze
attracties
verbonden. fancy fair, de toegang is vrij.
gebruikelijke

VEREENIGING VAN HUISVROUWEN.

Op Zonde* SI Maart J.l. des
avonds te 7 uur is de nieuwe Proteitantsche kerk te Sltoebondo Ingewijd.
Deae
Inwijding
mocht aich ln
verheugen.
velerlei
belangstelling
Aanwezig
waren ojl de Resident
van Beaoeki, Ds. Kolman van Probollnggo als vertegenwoordiger van
't bestuur der Protestantse)» Kerkte
Batavia, de Regent van Panaroekan,
de Assistent Resident van Sltoebondo, de Aspirant Controleur en zoovele

ZIEKTEN.

n SJI.

nnehlllende Bondon l

SPORT.

BESMETTELIJKE

4e

Oolfiencten la motoro Aa

anderen.
De dienst begon met het zingen
gemeente van Psalm
van
koor en
Vüf plaatselijke korfbalvereenigingen nl. Mulo, J.1,8„ Qulck Happy en 27: 3a. Daarna las de voorzitter der
de hem Hartevelt,
J.B. hebben zich opgegeven om met bouwcommissie,
hun twaalftallen deel te nemen aan een gedeelte voor van Psalm 24.
Er werd op de deur der kerk geda wedstrijden om een beker, die door
•en onier Ingezetenen, die zich sterk klopt en de voorzitter der bouwcomvoor sport' Interesseert, ls uitgeloofd. missie opende haar om binnen te
Er aal een volledige competitie wor- laten den predikant der gemeente, den
den gespeeld, welke op Zaterdag 13 vertegenwoordiger van het kerkbestuur en den kerkeraad van BondoApril aj. een aanvang neemt.
woso, waaronder 81toebondo momenteel nog ressorteert. Bi) den Ingang
VETERINAIRE DIENST.
der kerk las de Predikant, Ds. van
Oest het vervolg van Pa. 24 „Verheft,
Op de begrooting voor den 'veterl- o poorten,
uwe bogen, opdat de Konalren dienst van het regentschap lg ning
Inga! Wie
der
eere
deze Koeen bedrag van ƒ 1500,- uitgetrokken ning der eere?.,. De heeris der
Helrvoor den bouw van nieuwe slachthui- acharen. die la de Koning der eere".
zen. Het betreft den bouw van een Na
de lezing van dezen
Psalm
abattoir te Poerwoasrl. d'ei ln 1939 schreden
de
blnnentredenden naar
was geautoriseerd, maar ln dat Jaar voren zingend
met koor en gemeente
niet kon worden uitgevoerd. Het aan- Psalm 116: 11: ,Jk zal met
vreugd' ln
tal regentschaps-abattoirs wordt hier- ''t
gaan.
des
Heeren
huls
door op 4 gebracht.
Voor de Avondmaalstafel
staanTer bevordering van den veestapel de
hield de voorzitter der bouwcomwerden ln de Jaren 1933 en 1939 gel- missie
toespraak,
een
waarin hij
den beschikbaar gesteld voor de surmet hoe groote liefde
ra-bes trydlng en de subsldieerlng van memoreerde
en toewijding
dit kerkgebouw tot
veeteelt-vereenlgingen
of
desa'a. stand gekomen was. HU wees op het
Voor het Jaar-1940 kunnen echter ge- opbloeiend kerkelijk
leven ln Sltoezien de aspecten van de regentschapsbondo, op de. vele medewerking. di«
flnanclën, voorshands geen
gelden verleend
van alle zijden bij dezen
voor de» doeleinden worden beschik- Kerkbouw.was
De regeering had geholbaar gesteld. Ook blijken de betrok- pen door het ln bruikleen afstaan
ken desa's nog over voldoende mid- van het
mooie stuk grond, allerlei
delen te' beschikken om de veeteelt te
meegewerkt met
Instanties hadden
bevorderen.
de flnancleele hulp. Ook waren verDe kosten van den
veterlnalren schillende geschenken gegeven, als
dienst van de gemeente voor dit Jaar een kanselbijbel
kanselkleeden. enz.
worden geraamd op /2203. In het Verder
dankte
de heer Hartevelt allen
1939
bi]
werden
de slachthuizen die
Jaar
bU den bouw hadden geholpen.
een keurmeester en een hulpkeurOok alle gasten
werden welkom
meester aangesteld. Het deskundig geheeten en dank werd gebracht
voor
toezicht wordt uitgeoefend door den hun belangstelling.
provincialen
afdeelingsveearts.
die
Na deze toespraak droeg de heer
daarvoor een toelage ontvangt van
de kerk óver aan den preHartevelt
/
55,- per maand.
dikant. als vertegenwoordiger
der
prot«stantsche gemeente door hem den
INHEEMSCHE MUZIEK.
op een klissen
gelegen sleutel der
kerk aan te bieden.
Op de begrooting Tan het regentDe predikant aanvaardde de kerk
schap voor het dienstjaar 1939 was met een
toespraak. Hl] zelde dat
voor cultureele doeleinden een be- hem op het oogenbllk een drieledig
drag groot ƒ «50.- uitgetrokken. Dit voorrecht te beurt viel: In de eerste
bedrag was bestemd voor den aan- plaats om thans een kerk te mogen
koop van Inhecmsche muziekinstruInwijden ln Sltoetoondo: een eigen
menten (gamelan's en dergelijke) voor huls. nadat de protestantsche gemeenmuilek-ondcrrlcht op de vervolg- en te zoolang gast en vreemdeling gevolks-scholen. Er la het vorige Jaar weest was. De landraadzaal, partiechter slechts een gedeelte van dat culiere woningen, de societeit hebben
geld besteed. In verband met de nood- herbergzaamheid verleend. Met dankzaak tot bezuinigen Is er dit Jaar op baarheid wordt thans aan al deze gastdeae vrijheid
de begrootüig geen geld voor
De laatste
teruggedacht
doeleinden beschikbaar.
Jaren in de societeit bleek hoe langer hoe meer de behoefte aan een

V.0.-brldgeconcours

'

«•

de Niau-marjaar beginnen
êchen op Zaterdag 20 April: Z3 worden geloopen onder auspiciën van de
Nl&u-afdeellng te Soerabaia. Regeling
•n voorwaarden zijn vrijwel
gelijk
aan die van verleden Jaar; alleen
wordt nu vertrokken van het zwembad in den Badhuisweg, terwijl in de
kosten mede eene verandering is gekomen.
Inlichtingen en programma's worden verstrekt bij
het secretariaat
Bromostraat 30 (bij voorkeur van B—l 2 vjn.), alwaar
men
zich tevens kan doen inschrijver, onNiauder overlegging van laatste
dlploma en betaling der verschuldigde gelden.
BU voorbaat wordt er met nadruk
op gewezen, dat de vierwekelijksche
Niau-marschen (over 15, 20. 25 en 30
Km. met 2 herhalingsmarschen) niet
bedoeld zijn als wedstrijden in snelwandelen, maar als een gezonde oefening in de buitenlucht en eene training voor de vierdaagsche afstandsmarcchen. Het marcheeren over beniet
trekkelijk groote afstanden is
alleen eene kwestie
van
eene goede berekening van de juiste
krachtaverdeeling; regelmatig loopen
en op tl)d rusten vormen evenzeer
factoren, die tegen
het uitvallen
behoeden kunnen.
Men neme dus
aan deze marschen
deel in eigen
en
tempo, laten zich niet trekken
vooral niet haasten, want de uitgetrokken tijd is ruim voldoende voor
een normaal tempo.
Zoo mogelijk
wordt eerst nog wat getraind, want
de kunst van het wandelen wordt
niet zonder oefening verkregen! Men
verschijnt dan ook frisscher aan de
finish.
Men wordt verzocht vooral tydlg
in te schreven.

verzet.

*
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Soerabala, die ook den wlsaelbeker gewonnen heeft.
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1 424.
brengst. Deze bedroeg ruim
Hierbij dient t« worden vermeld dat
alle koeten, aan de expoaltle verbonden. voor rekening zijn gekomen der
Vereenlglng van Huisvrouwen. Deze VtikrUfbaar btj alla Apothokers n Droftivereenlglng heeft alle eer Ingelegd ten 4 t. IJI voar ra kleine verpakkln» tn
t 110 roer Ma iroote verpakkln». Oentraal
met de organlaatle. die keurig waa.

zijn

uit

i

Verdere gegeven»
opgemaakt.
nog niet bete hikba ar.

„Tempo"

j

kCHet

gtfffï-

de foto- en fOm-etub

■

Makassar

'lik («Htni Tan
ap(«bUwnhel4 tn brandlni
na het «tan;
jlM'lf— dan BNatfl «en een mreen «uur, kilim
UtM| brenft van h*> toedeel;
ji
tn de retotlife nikivllrtfii
btiund «n
>Biim >' niet t*l*n
ftgfraj»*dl» itortnien kunnen chromach worden;
JgÉ heen daarom ##n middel roedi(, dal htt «uur enached#maakt en <• m«a»rll»nn
beachtrml. Dat U:

,

De keurig geborduurd* wandteuten
..The
met orlglneele spreuken ala
more I see of men, The more I admlre
doga" hadden ook veel aftrek.
Twee «preuken met de tltela „OeCHINEESCH VENDUMEESTER
en
IN PREVENTIEVE
sondheld la een troote achat"
HECHTENIS.
.Morgen gaat het beter" bleken al WJ
voorbaat gereserveerd U we«en voor
Op Utt van den Officier van Ju»- een plaataelijk aeaculaap. wlena Uetltla U Makassar werd de Chlneevellngaexpreaile* aldua uit xUn mond
acha vendumeester TJ. K. preventief waren opgeteekend. en dien* echtgee«aet ala rrrolf van woekerpraktiJ- noote haaatte zich met den aandeen, waardoor vele kleine lulden gewerd een aucceavolle ochtend,
dupeerd werden. Ook moet hl] val'acha venduprocesien-verbaal hebben hetgeen rich afterkende ln de op-

in ieder geval werd ik gestraft.
Ik had er spijt van en ging haar

om vergiffenis vragen. Ik vond
het ellendig om, als 11c stout wan
geweest, naar bed te gaan zender me verontschuldigd te hebben. want dan kon ik niet in slaap
komen. Ze was zich aan het .verkleeden voor het diner toen ik
binnen kwam
ik herinner me
nog haar
blinkende toilettafel.
Haar haar werd net opgemaakt.
Ik zei tegen haar dat ik er spilt
van had en zij keek me geërgerd
aan en zei: .O. ga weg Carol!
Dat zeg je nv altijd en het helpt
toch niets." Ik haatte haar toen."
Er was een harde trek om haar
mond. „Ik had er werkelijk spl.it
van pu dat was iets dat wél
hielp."
(Wordt vervolgd).
—

