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Rome voelt niets voor oorlog
Slavië

Londen, 3 April.

komen

altijd

10

bij

Nieuws

volgens het oorlogsrecht niet het
lot van Rotterdam en Warschau
kan ondergaan.
Bij de Amerikaansche regecring
is het convoyeeren van schepen
tot de oorlogszone in overweging.
De voorzitter der Senaatscommissie verklaarde dat Roosevelt
daar.

heele kudden tegelijk. Momenteel
wordt de as-koopvaardij meer geteisterd dan die der Engelschen. toe het recht heeft.
niet alleen door de Britsche bombardementen en torpedeeringen
De
Amerikaansche regeering
doch vooral ook door de inbeslagheeft
het voornemen om de econonemingen,
mische machten te coördineeren
welke als een
ter verzwakking van de as.
loopend vuur
ln de Pan
Amerikaansche
staten
plaats
heb-

door

Villanus

De Britschc opniarsch aan het
Ilarrar-front gaat gestadig verder
in de

—

Ir. J. C. Kolling.

richting van Adis Abeba.

ben.

De algemeene sabotage op aan
de as toebehoorende schepen in
Amerikaansche havens vo#lnt een
bewijs, dat alle verwachtingen
Inzake een door de Pan Ameri-

Onze minister president hield een
radiorede
tot bezet Nederland
waarin hij onze landgenooten opwekte te volharden in den tegenstand en te blijven vertrouwen in
kaansche staten te betrachten een overwinning der geallieerden.
neutraliteit zijn opgegeven.
Het is inderdaad een opmerkelijk
Uit Boedapest wordt gemeld dat
verschijnsel,
dat Peruviaansche de Ilongaarsche premier Teleki
oorlogsbodems op Duitsche sche- zich van het leven benam door midpen jagen, welke daarop door hun del van een schol in den rechtereigen bemanningen
tot zinken slaap.
worden gebracht.
De houding van de Zuid Amerikaansche staten is van belang voor
Procesvorm in studie
Spanje.
Het is wel een zeer zonderling
Washington, 3 April (Reuter).
tooneel. Terwijl Göbbels lastert en Het is mogelijk, dat een proces tot
het verbeurd verklaren van
de
liegt om een casus belli ten opV.S.
door
~as"-schepen
aan
de
van
Joego Slavië te conzichte
Morgenthau en den attorney-genestrueeren, worden door de as hon- ral
Jackson zal worden bestudeerd,
derdvoudige provocaties zijdens aldus
deelde minister Morgenthau
Amerika geaccepteerd en slechts heden mede.
met nota's beantwoord.
Drie Italiaansche torpedojagers
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Indien Amerika gaat convoyeeren
Roosevelt heeft het recht schepen Represailles van
tot oorlogszone te doen begeleiden
Duitschland

Coördinatie economische macht
Belgrado neemt
maatregelen
Maritieme hulp besproken
op het Witte Huis
Washington, 3 Maart (Reuter).

De voorzitter van de Senaatscom-

missie voor buitenlandsche zaken,
George, legde heden een verklaring af. volgens welke Roosevelt
het recht heeft koopvaarders tot
de oorlogszone door oorlogsschepen te doen convoyeeren,
terwijl
IJsland niet in de oorlogszone gelegen is.
De verklaring
werd afgelegd
naar aanleiding van geruchten dat
het
vraagstuk
inzake het convoyeeren van schepen tot aan IJsland in overweging is.
Sommige kringen meenen, dat
het vraagstuk inzake nieuwe maritieme hulp aan Engeland werd
besproken tijdens een onderhoud
van twee uren tusschen Roosevelt,
minister Knox, en admiraal Stark,
welk onderhoud olaats had na de

schappelijke handen zouden vallen
en ervoor te zorgen, dat zij slechts
gereserveerd blijven voor de verdediging van de Vereenigde Staten en zijn vrienden. Er zijn aanwijzingen, dat de soorten góederen
zullen worden uitgebreid indien de
omstandigheden zulks toelaten;
c. grootscheepsehe controle op
scheepvaart-diensten;
d. de aankoop van ~strategische" goederen, zooals koper, nitraten, tin en chroom in landen,
welke bevriend zijn met de Vereenigde Staten;
e. de groote voorraden voedsel
in de Vereenigde staten zijn een
economisch wapen, dat zorgvuldig
zal worden gebruikt om de landen,
welke neutraal en de Vereenigde
Staten vriendschappelijk
gezind

Amerikanen in Berlijn
gearresteerd
Berlijn, 3 April (United Press).
In den loop van den nacht werden minstens zeven en mogelijk
meer Amerikanen gearresteerd als
represaille van het in beslagnemen
van Duitsche schepen in de Amepolitie
rikaansche havens. De
meende, dat allen weer in vrijheid
zullen worden gesteld, enkelen laat
op den avond en anderen morgente
ochtend na ze vastgehouden
hebben op het hoofdbureau van de
Gestapo op Alexanderplatz, waar
ook,Hottelet van United Press is
aangehouden.

NUMMERS 20 CENTS

De stoot naar
Addis Abeba
Bezorgdheid over het lot
der Italianen

Nairobi, 3 April (Reuter). In eén
heden uitgegeven
communiqüé
wordt melding gemaakt van een
gestadigen Britschen
opmarsch
aan het Harrar-front in de richting
van Addis Abeba en van „ernstige
bezorgdheid" voor de
veiligheid
van Italiaansche burgers.
Onze opmarsch aan het Harrarfront in de richting van Addis Abeba
zoo zegt het communiqué
duurt voort. De uitgebreide vernielingen, die door den terugtrekkenden vijand aan de wegen werden
toegebracht, worden op snelle en
vaardige wijze door de genietroepen die zich bij de voorhoede bevinden, hersteld en in geen enkel geval werd een groote vertraging veroorzaakt.
~Na de jongste rapporten, die
ontvangen werden, wordt ernstige
bezorgdheid gekoesterd, dat de Italianen hun verzoek om bescherDe Hongaarsehe premier graaf ming zullen uitstellen
tot het te laat
Teleki, die door zelfmoord een einde is voor onze troepen, om
te verhinaan zijn politieke zorgen maakte. deren, dat de anti-Italiaansche inheemschen wraak nemen en slachtoffers veroorzaken onder soldaten
zoowel als burgers."
—

—

beOnder de gearresteerden
vindt zich Arthur Dunning, permaBelgrado tot open stad
nent secretaris van dc AmerikaanOok opmarsch uit het zuiden
sche kamer v;>n koophandel te Berverklaard
lang
lijn. Allen woonden reeds
In den Yavello-sector in
Zuidblijven te helpen;
in Duitschland. De meesten bezetEthiopië werd de plaats Soroppa
Belgrado, 3 April (Reuter). Volf. de instelling van een Ameri- ten geen winstgevende betrekking. gens Radio-Belgrado werd de Joe- veroverd na een gevecht, dat vier
kaansch stabilisatiefonds tot steun Ook de predikant, Stewart Her- goslavische hoofdstad tot open uur duurde; de vijand verloor zesaan de
valuta's van de vriend- man, predikant van de Amerikaan- stad verklaard.
tig dooden en gewonden,
terwijl
schappelijke landen:
sche kerk te Berliin werd Woens200 gevangenen, onder wie 17 Eug. door het bevriezen van de dag te ziinen huize gearresteerd,
ropeanen, werden gemaakt. Onze
Italianen verlaten ook Zara
fondsen in de Vereenigde Staten doch werd spoedig vrijgelaten.
verliezen waren niet noemensvan landen, welker fondsen de reApril (Aneta Reuter.). waard.
3
Rome.
geering reeds verhinderde te worIn het district Neghelli bonden on„Stefani" meldt officieel, dat de
den overgedragen naar onvriendze troepen met succes den strijd
met
de
evacuatie
burgerbevolking
Rome doodsbenauwd
werden vernietigd
schappelijke landen, teneinde te
Duitschland beroept zich op
van Zara begon, een stad aan de aan met een vijandelijke afdeeling,
Er bestaan vele aanwijzingen,
verdragen!
presidentieele defensieconferentie voorkomen, dat zij zouden worden
kust
van Dalmatië, die in 1920 waarvan 28 personen werden gegebruikt tot verzwakking of ten
Londen, 3 April (Aneta Reuter). op 2 April J.l.
dat Italië een conflict met Joego
dood en 50 gevangen genomen.
Italië
werd geannexeerd.
x
door
nadeele van de Vereenigde Staten
Washington, 2 April (Reuter). In
Slavië vreest vanwege de hopelooze In een door de Admiraliteit uitgeGisteren voerden onze troepen
geven communiqué werd nog het
!De eerste uit 3.000 personen been zijn vrienden.
de tweede Duitsche nota aan de
uit in Oostezuiveringsoperaties
situatie, waarin zich dan de Ita- zinken van twee andere
van
de
Verscherping
torpedoeconoAmerikaansche regeering met be- staande groep, die naar Ancona lijk-Somaliland. Zij bonden
den
liaansche troepen in Albanië zou- bootjagers gemeld.
trekking tot het in beslag nemen vertrekt, bestaat hoofdzakelijk uit strijd aan met een afd. inheemsche
mische wapens tegen de
Hel
op
de
beslag
schepen
den bevinden, doordien deze dan
vrouwen, kinderen, zieken en ou- huurtroepen, van wie 10 perbeIn het communiqué werd vervan de Duitsche schepen,
tusschen twee vijanden geklemd klaard, dat de opperbevelhebber
as-genooten
der as is volgens hel
de Duitsche ambassadeur, den van dagen.
weert
sonen gedood en 96 gevangen
zouden komen te zitten.
van Colombostation meldde, dat
dat de geheele bemanning van
genomen werden.
Zevenhonderd
Internationale
Recht
Washington,
2 April (U.P.). Uit
Rome heeft vergeefs getracht ten een Italiaansche torpedobootjager
te
het s.s. .Pauline Frederick"
Matchek: vice-premier
kameelen. werden buitgemaakt'.
in
goede
kringen
bron
marine-vliegtuigen
door
tot
der
Ameribemiddelen
zinken
deze te
en voorziet
Londen, i April (Reuter). Het Boston gevangen gehouden wordt
gebracht en dat een andere in kaansche regeering is vernomen,
Belgrado, 3 April (Reuter). Of- Aan onze zijde waren geen verliethans nieuwe rampen, weswege de werd
recht
van de Vereenigde Staten „onder omstandigheden welke voor ficieel werd bekendgemaakt, dat zen te betreuren.
zinkenden toestand werd achtergede
Vereenigde Staten voornedat
bevolking Dalmatië's grensgebied laten. Beide torpedobootjagers
haar leden niet aanvaardbaar
mens zijn in steeds stijgende mate om onder de bepalingen van het zijn".
wade Kroatische leider Matchek het
Benghazi door de Britten
ontruimt.
ren kortgeleden uit Massawa ver- van
intensiteit de economische Internationale Recht de 28 Italiaanvan de nieuwe
vice-premierschap
de Joegoslavische regeering
Hij wijst er voorts op, dat
Er zijn waarschijnlijk diploma- trokken.
ontruimd
machten te coördineeren, waarbij sche, 2 Duitsche en 39 Deensche Amerikaansche
aanvlag is geheschen vaardde.
tieke verrassingen aanstaande op Deze vijandelijke verliezen ko- zij verwachten de as te verzwak- schepen op te vorderen
gelijk
Cairo. 3 April (Aneta Reuter.).
den Balkan, terwijl de reis van men bij het gisteren gemelde ver- ken en tegelijkertijd de positie van Zondag j.l. te geschied
is heden- op het m.s. ..Arauca".
De ambassadeur verklaart, dat
de Vereenigde Staten en zijn vrien- avorrtl verdedigd door professor
generaal De Gaulle naar Caïro lies van een Italiaanschen torpedoBelgrado, 3 April (Aneta Rtr.). Officieel werd gemeld, dat de vooreen autoriteit op het een en ander in strijd is met hst Matchek zal uit Zagreb naar Bel- naamste zeehaven en stad in
den in het
conflict met de as te Goodhart
eveneens
een belangwekkenden bootjager van de Pantera-klasse.
gebied van
Benghazi, door de Brithet Internationale verdrag van vriendschap, handel grado vertrekken, waar hij deel zal Oost-Lybië,
Alle
versterken.
aanwijzingen
doen,
achtergrond belooft te hebben.
sche imperiale troepen werd ontin een radiorede, welke en insulaire rechten, dat in 1923 uitmaken van het
Drie treffers van een kanonneer- veronderstellen, dat de regeering Recht
kabinet-Simoen
voor het binnenlandsche pro- tusschen
Duitschland
de vitsj als vice-premier. Hij is ervan ruimd. Benghazi werd cp 6 Febr.
boot
voornemens is een directer gebruik hij
Gasoorlog gevreesd
gramma
Vereenigde
gesloten
j.l. bezet na een uiterst snellen opvan
werd.
de 8.8.C. uitsprak.
Staten
te maken van de volgende zeven
overtuigd, dat elke poging zal worEen ander opmerkelijk ver»
marsch der Britsche troepen van
Volgens het Internationale Recht, Hij eischt, dat de Vereenigde StaLonden, 3 April (Reuter). Offi- phasen van economische actividen gedaan om den vrede te be- Derna langs den kustweg
schijnsel is de propaganda,
aldus de professor, heeft ieder land ten de schepen onmiddellijk aan waren.
cieel werd gemeld, dat de Britsche teit:
en over
in een interview zeide hij:
welke in Engeland wordt gehun
rechtmatige eigenaren zullen
het recht om in dringenden nood
de woestijn,.
kanonneerboot „Lucost" een vijalles
te
plicht,
„Ik
mijn
acht
het
voerd voor het gebruik van
andelijk vliegtuig neerschoot, een
a. het groote gewicht van de buitenlandsche
schepen,
welke teruggeven, het gezag der kapidoen wat ik kan om den vrede te
Cairo,
April (Aneta
Reuter).
ander zwaar beschadigde en een productieve capaciteit te plaatsen zich in zijn territoriale wateren be- teins over de schepen zullen hergasmaskers, hetgeen er op
bewaren
ik ben er stellig van Officieel 3werd
derde trof, tijdens een niet geslaag- achter Engeland, Griekenland en vinden, op te vorderen, mits een stellen, da bemanningen vrijlaten overtuigd,en
gemeld, dat bij het
wijst, dat men desperate pohuidige leiders en
dat
de
redelijke compensatie
terugtrekken uit Benghazi de Britden aanval, welke hedenochtend China;
daarvoor en haar toestaan naar haar schegingen van Duitschland vreest,
het volk van Servië even oprecht sche troepen den
wordt betaald. In 1915 vorderde pen terug te keeren, de Ameriplaatshad
op een Britsch convooï
vijand aanzienlijzijn
voor
den
vrede
als
ik."
misschien ook als antwoord op
b.
het leggen van nieuwe uit- Italië 37 Duitsche schepen op. of- kaansche vlag zullen verwijderen
ke verliezen aail manschappen en
monding van de Theems.
de
in
de
verschrikkelijke
nieuwe
voerverboden of het Invoeren van schoon
en Italië toen van het m.s. „Arauca" en de schetanks toebrachten.
nieuwe uitvoerlicenties op talrijke nog metDuitschland
De zelfmoord van Teleki
bommen, waarmede de Duitelkaar in vrede leefden. pen het recht zullen geven weder3
April (Reuter).
Londen,
Een „strategische" artikelen, teneinde
Portugal, Brazilië, Peru en Spanje om de vlaggen der eigen landen te
sche steden worden bedreigd.
door de Admiraliteit
uitgegeven te vermijden, dat zij
Vichy, 3 April (Reuter). Een Het zijn slechts voorhoedeposten
in
onvriend.namen soortgelijke maatregelen.
voeren.
communiqué meldt, dat een reusdat
bericht
uit Boedapest meldt,
Aldus kondigt de komst van de achtige, geslaagde actie gisteren
Londen. 3 April (Aneta Reuter)
de Hongaarsche premier
Teleki
een hedenavond te Cairo uitgelente geen aangename dagen aan, heeft plaatsgehad tusschen
In
den
met
revolver
den
rechin
zich
een
geven communiqué werd gemeld,
veeleer het losbarsten van de hel Britschen „paddle-minesweeper"
terslaap
schoot.
iedere bezetting slechts een overover Europa.
dat de Engelzche voorpost-troepen
„Tornado-I" en drie Dornier-bomgangsperiode, de kern van 't bezetzich hadden teruggetrokken tot de
Desniettemin nemen opgewekt- menwerpers. Gemeend wordt, dat
bericht
Een
Duitsch
te land mag niet beïnvloed worden,
posities ten noorden van Agedabia,
heid en gevoel van zekerheid in een vijandelijk vliegtuig werd ver't vredesverdrag, waarmede de
daar
(Aneta
Reuter).
80 miil ten zuiden van Benghazi.
nietigd,
April
Londen,
het
tweede
werd
zwaar
3
beEngeland gestadig toe, en zeker
oorlog beëindigd wordt, beslissend
Verklaard werd, dat deze beweBoedapest,
Het
meldt
uit
D.N.B.
niet in de laatste plaats, aangezien schadigd, terwijl het derde wist te
is. Dit beginsel gaf het Nederlandeenige
ging
De
Telewerd gevolgd door vijandelijHongaarsche
premier,
ontkomen.
slachtoffers
dat
de
duidelijk blijkt, hoe de gebeurtesche volk het
onvervreemdbare
ke gemotoriseerde troepen. ■
ki,
aan boord van de „Tornado-I" zijn
aan
een
hartaanval
is
overlerecht om met alle wettige middenissen niet nalaten het Duitsche twee gewonden. Het schip bekwam
den.
zich tegen opname in de nieuwe
moreel eenigszins en dat der Ita- slechts oppervlakkige schade.
Het onvervreemdbare recht len
Een kwestie van tactiek
In
Amerika
wordt
nieuwe
Europeesche orde te verzetten.
lianen hevig aan te tasten.
De
opvolger
van
Teleki
van Nederland
stijging verwacht
Cairo. 3 April (Aneta Reuter).
Een aanduiding in die richting
Het was een bron van vreugde
Vichy, 3 April (Aneta Reuter). In een hedenavond speciaal uitgevormt o.m. het allerhevigst liegen
voor H.M. Koningin Wilhehnim en
„Radio-Oranje" zond DonderNew York, 3 April (Aneta). De Bardossy, die benoemd werd tot geven communiqué werd medegeten aanzien van den zee-oorlog en
dagnacht een rede van minisde ministers te Londen, dat deze mogelijkheid
premier van Hongarije, zal zijn deeld, dat de Engelschrn den vijden recenten zeeslag, waarmede
ter-president Gerbrandy uit, waargeest van verzet onder het Neder- prijsverhoogingenvanvan toekomstige
tin,
rubber,
tegenwoordige functie van minis- and aanzienlijke verliezen aan
blijkbaar in een behoefte aan troost
in hij o.m. zeide: „Hitier heeft ons landsche volk duidelijk blijkt. Het oliën, en
producten, die uit ter van Buitenlandsche Zaken be- manschappen en tanks toebrachten
andere
en anderen aangevallen, het
verzet
is
de
grootste
wordt voorzien.
van
beteeke- het buitenland
bein het bijzonder houden, aldus een bericht uit Boealvorens uit Benghazi terug te treknis, daar ten eerste de grootere uit het Verre Oosten
staan van de
menschheid
worden ge- dapest. Alle andere ministerposten ken om een eigen slagveld uit te
staat thans op het spel. President eenheid tusschen de Nederlanders importeerd, komt
Darlan de charlatan
herhaaldelijk ter blijven ongewijzigd.
kiezen.
Roosevelt heeft de consequenties binnen en buiten hun vaderland sprake bij de bespreking van het
liet zal bij Ford hard
Intusschen wordt de houding
getrokken.
aantoont,
strijd
De
zal
dat
op
zijn
eigen
worden
uitieder
van Engeland jegens Darlan steeds
Het communiqué verklaarde
landsverdedigings-programma door
Matsuoka naar Berlijn
legen hard gaan
gevochten tot het bittere einde.
wijze strijdt. Ten tweede, daar het c!e pers.
krachtiger, terwijl Darlan ten aan„Tegenover den vastberaden opverzet
in het bezette Nederland
Berlijn, 3 April (United Press). marsch van krachtige Italiaansche
zien van Amerika zijn eigen ruiten
Dearborn. 2 April (U.P.). Harry Benaansluiting op de jongste rede deel uitmaakt van het verzet van
In
gevolg van de moeilijkheid Matsuoka wordt Vrijdag hier veren Duitsche troepen, die over talheeft ingegooid door de bekende nett, de directeur voor personeele- van H.M. Koningin Wilhelmina wil alle bezette gebieden. Ten derde, omAlstropische
verzwijging van leveranties aan zaken van de Ford-fabrieken, zeide ik thans dit zeggen: Ik acht het Ne- daar het de regeering te Londen in Oosten naar oliën uit het Verre wacht. Hij is voornemens tot on- rijke tanks beschikten en ter voortde Vereenigde Staten dag te blijven.
dat Henry Ford tweemaal heeft verzetting van de in Sidi Berrani zoo
Duitschland.
derlandsche volk ten volle gerech- staat stelde met trots aan de bond- over te brengen,
een achttal bestuursleden tigd
zijn
dat
aldus BarHet voornaamste feit tijdens zijn succesvol toegepaste politiek van
klaard.
deel
zeggen,
genooten
Engeland is voortaan niet meer
te
nemen
zooals
te
dat
het
Nedsrhet
ron's
National
de
Weekly
prij- verblijf is een door hem bijeengevan de C.1.0. „nooit meer voor de
afwachten om ons eigen slagveld
landsehe volk aan den oorlog deel- zen van palmolie, katoenzaadolie,
bereid eenlgerlei tegenwerking zij- Ford Motor Co zullen werken". Ben- thans doet aan den strijd voor de neemt,
roepen conferentie van de meeste te kiezen, werden onze
zoodat
de
Christelijke
vrijheid.
overwinning,
Hitier
die
schendt de
sojaboonolie en cocosolie ongedens Vichy af te wachten.
ïett voegde hieraan toe, dat de maatJapansche ambassadeurs, gezan- kingsdetachementen teruggetrokAlmachtige God ons zal geven, veer 50 tot
het internationale recht,
Daarbij is de Engelsche positie schappij de bewijzen bezit van Com- volkomen
80 procent boven
het ten en zaakgelastigden in Europa, ken naar de uitgezochte concentragezamenlijk
zijn
dat
zal
eenmaal
door
behaald.
Duitschland
laagste peil van 1940 gestegen.
aanzienlijk versterkt door de ver- munistische stokerijen in het leider- werd erkend en geteekend.
uitgezonderd de ambassadeurs te tiegebieden. In den loon van dit teHij doet
zwakking van de Italiaansche schap van de C.1.0., waarmede men dit voor het scheppen van de zoo- Wat het Nederlandsche volk moet
Rome,
Londen en Moskou.
rugtrekken werd Benghazi
De
ontjongste
van
beperking
de vereen volkomen ineenstorting van in- genaamde nieuwe
Practisch
vloot.
alle deelnemers
be- ruimd. nadat alle
die
schepingen
orde,
neerdoen
van palmolie uit Nederbuitsemaakte
dustrie en economie hoopt te bereiken,
zich" thans in Berlijn, ook militaire voorraden en uitrusting
Aanduidingen omtrent de stem- met het doel een revolutionnaire si- komt op het besluit van een man,
landsch-Indië en van cocosolie uit vinden
Wat het Nederlandsche volk in- de Philippijnen. gekoppeld
die met de inwoners van Europa
de
ambassadeurs
van Vichy.
waren vernietigd.
ming onder het Fransche volk tuatie te scheppen, waaruit een Comaan de
behoort te doen?
Deze mogelijkheid dat de Amerikaanzal handelen zooals hij
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Lyon.
Rio de Janeiro, 3 April (Reuter). door ons niet als haven gebruikt.
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reeds eenigen tijd in de VereenigHet Duit-sche vrachtschip „BabtPremier Gerbrandy adviseerde de Staten gebruikt worden.
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sche non-combattanten, die reeds
Londen. 3 April (Reuter!. De
in de defensievan palm- en
het C.oedp
zeggend, dat het mogelijk zijn vrienden te toonen dat
cocosolie stof en verwacht wordt, dat
zijn
Vrijdag za* dïï jaar In Kngeland
te Diredawa op het laatste nipper- /ndustrieën ..ernstiger is dan ooit schreef,
wordt
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r.iet als een vrije da» worden betje voor een afslachting werden tevoren". Hij beschuldigde er de te doen gelooven dat
Gemeld wordt, dat er nog steeds
tegen het Duitsche dat in het vorig jaar 15 tot 17 prozii in den he- zich te
Alle banken zullen op dezen
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liggen.
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dat op Goeden Vrijdag geen
Matsuoka moet wel blind en
wedstrijden moeten worden georgani(U.P.). kigerwijs weigeren de onderdrukte octie, die thans nog niet is aangeWashington, 2 April
De bijdragen der Straits
doof tegelijk zijn, wanneer hij na Functionarissen van het ministe- volken dit cement te zijn, terwijl broken.
vloot-en luchtmacht
seerd.
stormrammen zullen blijken te zijn, die Hitzijn recente bezoeken nog niet in- rie van Arbeid verklaarden,
dat er geen recht op God's aardbodem
„Vertrouwt op God en houdt Uw lers
Singapore, 3 April (Aneta Rtr.).
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New-York, 2 April (Aneta). De
correspondent ln Londen van de
aan het koken brachten. Cham- Chlcago Daily News heeft
berlain had blijkbaar niet
veel een onderhoud gehad inet den Nebloed, want men merkte niets van derlandschen
minister-president
Hij dr. Gerbrandy.
eenig effect op zijn politiek.
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Londen, 17 Februari.
Engelschman geirokken worden, draagt zijn Koningin op de handen.
oorlogs- De eensgezindheid tusschen de verVelen
spreken hun verbazing zonder dat er Britsche
verschenen
om
deze
eu- schillende deelen van ons Koninkschepen
uit, dat de Russen hun Duitsche
rijk is grooter dan ooit te voren
kan
wreken.
Nu
men
veldaad
te
vrienden zoo hun gang lat?n gaan
en de aanhankelijkheid van de NeEngelschman
aan
elk
van
in den Balkan. Zien zij niet, zoo lederen
derlandsch-Indische bevolking is
blijven
en
toch
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trekken,
haren
vraagt menigeen, welk een gevaar
overweldigend."
Britsche
zij voor hen zelf kunnen
eaan alle schepen van de
alleen
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De
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niet
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wij dat moeten doen in samenwersteeds
zij
Engeland wordt
korter king met onze bondgenooten, doch
heet dat
aangebonden. Men heeft dat in de er zijn bepaalde lijnen, die daarbij
bereid zijn geweest met Bulgarije een verdrag laatste weken ook terdege in Oost- moeten worden gevolgd. Er kan
van wederzijdschen bijstand te Azic gemerkt. Dit echter is een on- slechts wezenlijke samenwerking
sluiten. De Bulgaren hebben daar derwerp, dat afzonderlijk beschou- zijn tusschen diegenen, die dezelfde principes volgen. Wij kunnen
niet aan gewild, fcn onbegrijpelijk wing verdient. Maar dreigend is beriaald
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niet samenwerken
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Engeland
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de Russen hebben toevertrouwd, menen hebben het gemerkt, toen
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Londen, 2 April
2.K.H.
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hun overal ter zijde,
matie
schers, door de Russen gedwars- en zij heeft er blijkbaar plezier in
New-York. 2 April (Aneta>. Bekend
boomd, zich liever op Rusland als het Engeland van Churchill gemaakt werd. dat een bedrag van
zelf zouden werpen. Want men zich het Engeland van den ouden, 16.000 dollars, dat door Nederlanders
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nen! De Russen weten dat zeer sing plaats tusschen demonstranten,
Londen. 3 April (Aneta Reuter),
wel, en hebben waarschijnlijk niet die protesteerden tegen de vertraging
door het ministerie van Luchtal te veel vertrouwen in het weer- bij den aanvoer van levensmiddelen, vaart uitgepeven communioné verstandsvermogen van hun leger en de politie, waar» ij twee personen klaarde. dat heden eenire vijandelijke activiteit rondom de Britsche
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ziekenhuis
en westelilk gelegen
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in
Zij
zich
dan op eens heel veel moeilijker
verband met een «rraafschappen en Zuid-Wales, verkunnen maken. Als Rusland vech- onder observatie ln
nierkwaal.
schenen.
ten wil moet het eerst de Duitschers hun hoofd laten steken in
den strik van den Balkan, en
moet het hun niet de vrije keus
geven van misschien den Balkan
voorloopig toch maar met rust te
den
laten om zich geheel aan
De
wijden.
nieuwen vijand te
Russen zou men haast dwaas kunnen noemen, als zij anders handelden. Wij zeggen niet dat dit
berekening
de
der Russen is,
maar het zou van hun kant geen

Engeland treedt
dreigend op
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—

een

neutralen staat

Londen, 2 April (Reuter). De bewering van de regeering te Vichy verwerpend, dat de Britsche blokkade van
het onbezette gebied van Frankrijk en
de Fransche koloniën ongemotiveerd,
onjuist en onwettig ls, spreekt , het
ministerie voor de Economische Oorlogvoering ln de eerste plaats de bewering tegen, volgens welke het onbezette gebied van Frankrijk den status
van een souverelnen, onafhankelijke!)
en neutralen staat zou hebben. Het
ministerie verklaart, dat de autoriteiten te Vichy gedwongen worden om

allerlei maatregelen te nemen om
Duitsche en Italiaansche oorlogsinspanning te steunen door het Importeeren
in overleg met den vijand
van goederen uit de koloniën en door
toe te laten, dat groote hoeveelheden
van deze goederen den vijand bereiken. Voorts door het direct verzenden
ln Fransche schepen van goederen
naar Italiaansche havens en door
Fransche schepen met het bezette gebied te doen handeldrijven. Bovendien ls bekend, dat de Industrieën in
het onbezette gebied van Frankrijk
voor den vijand werken. ledere Duitsche bemoeienis met de Fransche
Industrie, welke bedoeld ls om de
doeltreffendheid van
Duitschlands
oorlogs-apparaat te verhoogen. wordt
toegelaten, terwijl voorts Duitsche
officieren en troepen in uniform zich
in het niet-bezette gebied van
land en zelfs ln Noord-Afrika bevinden.
—

—

Er is Duitsch toezicht
In de tweede plaats moest, toen het
duidelijk werd, dat Frankrijk niet vrU
was te handelen, doch onder toezicht
van
Duitschland stond, Engeland
noodzakelijkerwijze overgaan tot het
gebruikmaken van de voUedige bei 11gerente rechten tegen de Franschen.
Geargumenteerd kan worden, dat het
afzien van zulke stappen voor Frankrijk even noodlottig zou zijn als voor
Engeland, daar het de Duitsche overheersching over Frankrijk zou verlengen.
In de derde plaats zou Engeland,
zelfs wanneer Frankrijk ln staat zou
zijn om op doeltreffende wijze zijn
volledige onafhankelijkheid te bewaren, niet ln staat zijn af te zien van
het gewone recht van contrabande en
toezicht op den export op Fransche
zooals dit
schepen,
ook
wordt
uitgeoefend op Zweedsche, Spaansche,
Portugeesche, Japansche en andere
neutrale schepen. Het niet uitoefenen
van het recht van onderzoek en toezicht zou'tegengesteld zijn aan de
practijk welke Frankrijk zelf volgde
ln alle oorlogen, welke het voerde, óók
toen Frankrijk optrad als bondgenoot
van Engeland ln den vorigen en ln de
eerste maanden van dezen oorlog.
Engeland

bleef

tegemoetkomend

Ondanks de absolute noodzakelijkheid van het handhaven van de blokkade, ls door Engeland een zeer verdraagzame politiek gevolgd met betrekking tot de scheepvaart onder
Fransche vlag. Er zijn geen pogingen
gedaan om tusschenbeide te komen in
den handel van Algiers en Tunis met
Marsellle. Volgens de Fransche pers
zijn tusschen 18 November en 1 December van het vorige jaar 68 schepen
te Marsellle uit Noord-Afrika aangekomen en de jongste berichten toonen
aan, dat deze handel van dag tot dag
toeneemt. Zelfs door de Fransche
koopvaard IJ-officieren, die aanhangers
zijn van de regeering te Vlchy, wordt
toegegeven, dat minstens 60% van de
grondnoten uit Dakar ln handen van
de Duitschers terechtkomen, waardoor aan Dultschlands tekort aan
plantaardige oliën aanzienlijk' tegemoet gekomen wordt. Vele schepen
vervoeren rubber en andere belangrijke oorlogsmaterialen naar Frankrijk
Onder deze omstandigheden, zoo redeneert het ministerie, kan van Engeland niet verwacht worden, dat het
zal afzien van zijn belllgerente rechten. Sinds October van het vorige Jaar
heeft de Britsche vloot ln den Atlantischen en Indlschen Oceaan meer dan
honderdduizend ton Vlchy-scheepvaart
aangehouden, waarvan het grootste
deel ln Brltschen dienst ls overgegaan.
Na den oorlog zullen de schepen aan
de eigenaars worden teruggegeven en
zal voor het gebruik ervan een vergoeding worden betaald.

Thans tot de tanden gewapend
Singapore, de grootsche
stichting van Raffles

kennen, volstrekt niet kortzichtig
noemen, gelijk zoovelen dat doen.
Stalin heeft gezien dat de Duitschers zich in Roemenië niet om
zijn protesten
hebben
bekommerd: hij zal stellig niet verwachten. dat zij zich ten opzichte van
Bulgarije anders zouden gedragen.
Menigeen, die er thans over
spreekt, weet van de hoofdpunten
even weinig als wij ervan weten.
Wij zouden b.v. gaarne precies vernemen hoe dc Kussen ten oDzichte
van Turkije staan, of zij de Turken
ruimschoots oorlogsmaterieel leveren waaraan deze groote behoefte hebben. Er wordt verteld dat
dit geschiedt, maar er wordt zooveel verteld, waarvoor men tenslotte nooit eenig bewijs krijgt,
evenals er zooveel ontkend wordt,
waarvan desniettemin de onjuist-

de smalle wig land ten Westen van
Eorneo. ten Oosten van Sumatra,
een sluisdeur, waarvan Engeland
de bewaker is, met een voet stevig
geplant op de punt. Singapore.

Vanaf

het

meest Zuidelijk getot aan het meest

punt
legen
Noordelijk gelegen punt van het
Engelsche of
door Engeland beDinsdag werd het garnizoen in stuurd grondgebied is 450
mijl,
Malaya vermeerderd door de komst bijna
vliegafstand tusschen
de
oogenblikdie
van de A.IF.,
en
Melbourne
Svdnev. Boven
Main
kelijk werd gelegerd
gelegen
Perlis
het
meest
Noordeliik
laya, het achterland van Singavan
de
niet
tot
een
bondstaat
punt
pore, de krachtigste vlootbasis van vereenigde Malaya Staten, wordt
de geheele wereld.
landengte van Kra
de
smalle
Het volgende artikel laat de be- Thailand's gebied.
tcekenis zien van dit lange rijke
schiereiland, en iets van het misVerderop loopt de grens van het
waar deze Malaya
tige boschrijke land,
tusschen
schiereiland
Australiërs heengetrokken zijn.
Thailand en Burma. Tegenwoordig
Malaya drie
In 1810 zat een 29-larige klerk omvat het Britsche
Straits Settlements.
in een afgelegen gebied van de dingen, nl. de Malaya
Staten, en
0.1.C. aan zijn lessenaar een ver- de Vereenigde
Hastlngs de niet vereenigde Malava Staten.
zijn
chef,
Lord
slag
aan
heid allesbehalve vast staat.
De Settlements bestaan uit Sinte schrijven.
gapore
(met zijn bevolking van
Wil tasten ten opzicht" vrjn
met
de
volHU begon zijn brief
menschen)
dpn Balkin nog zeer in het duister.
Penang Pro750.000
gende woorden: „U moet mij ge- vince Wellesley (tegenover Penang)
de
Rusweten
b.v.
hoe
Wij
ook.niet
looven, maar Singaoore moet de
sen zich ten opzichte van de Grie- meest belangriike plaats van het Malakka, Labuan en de verder verwijderde Christmas en Cocos eiken gedragen. Dat zij de succesOosten worden".
Vereenigde
Malava
landen. De
sen der Grieken met voldoening
was
Slr
Stamford
Deze
klerk
Staten
omvatten
het
hebben gevolgd, is wel gebleken.
de Stralts en Westelijke grondgebied.
PeOf deze svmnathle zich echter tast- Raffles. de stichter van
en
admigouverneur
Selangor,
Negri
Settlements,
Sembllan
rak.
baar reuit h»pft. b . door levpranties. is een ond"rv T ,rn. dat wij nog nistrateur. behoef je niet dien blik er. Pahang.
In 1941
nergens behandeld hebben gezien.
van een Raffles te hebben om te
De niet vereenigde Staten ztin
zien wat Singapore en het schierJohore,
Kedah. Perlis.
Kelantan
Chutehin is Chamberlain niet.
eiland Malaya beteekenen voor Enen Trenganu. Wat den regeeringsvorm betreft, deze is bii de drie
Ti" nolttlek van Churchill ls lets! geland.
gebieden vergroenen staten en
Anders dm die van Chamberlain.
en oordeel schillend. De Straits Settlements
Kijk naar de kaart
dp
Tffn
Japanners
zich opl
gewone
worden bestuurd als een
ri* V r en "'nrMe wijze miMroegenj zelf.
tff=n dp Britten
Uitgestrekt tusschen de Z. Chi- Engelsche kolonie. Ergens ln het
te Tlent*in,
verklaarde
Chamberlair
oo neesche Zee en de Str. vpji Malakka Engelsche Malaya ziln er nog inin
dag
een
het
Lager- I (eigenlijk tusschen dö'
boorlingen die regeeren. n.l. een
huis, dat deze dingen zij
bloed 1 Zee en den Ind. Oceaan)'llgt hier gemengd aantal
sultans, van

en

Alor Star

I

«

,

I

Ii

I

—

—

—

en Italiaansche leden der sde Colonne trachtte de nationale gevoelens van de Argentijnen op te zetten tegen de Vereerügde Staten en

Engeland.

Er moge aan herinnerd worden,
dat ln de eerste mislukte poging
om de eenheid van Oostenrijk te
vernietigen, Von Rleth tegen Dolfuss samenzwoer met Reterlen, den
toenmaligen Duitschen gezant te
Rome. Toen op 23 Juli 1934 leden
van de sde Colonne, vermomd als
politieagenten
en leden van de
de
Oostenrliksche weermacht.
Kanselarij
bestormden en Dolfuss
vermoordden.
verscheen
Von Rieth
voor het
hoofdkwartier van den premier en de
toenmalige Oostenrljksche minister van Birmenlandsche Zaken.
Hij stelde voor, dat de
opstand
zou worden afeelast
deze was
overigens Inmiddels op het platteland mislukt
op voorwaarde,
dat de Oostenrijksche regeering
den moordenaars van den Kanwaarborgde.
selier vrijgeleide
Von Rleth beloofde hun een wijkplaats ln Duitschland.
presiHet aanbod werd door
dent Miklas van de hand gewezen. De president zeide. dat het
wel zeer bijzonder was, dat de diplomatieke
vertegenwoordiger
van een vriendschappelijk, naburig land optrad als parlementair
premier
voor mannen, die den
van het land, waar hij was geaccrediteerd, hadden vermoord.
Daar de opstand was mislukt
werd Von Rleth onmiddellijk teruggeroepen door Hitier, die de
verantwoordelijkheid ervoor van
zich afschoof.
weinig
Sindsdien heeft
men
meer van Von Rieth gehoord. Het
blijkt echter, dat hij kan het hoofd
heeft gestaan van de speciale afdeeling van het Dultsche ministerie van Buitenlandsche Zaken,
welke belast is met de activiteit
van de sde Colonne. Hij had den
van
rang van Staatssecretaris
Buitenlandsche Zaken.
—

—

Schepen van Eire
aangevallen
Het

waren

Duitsche

vliegtuigen
Dublin, 3 April (Reuter). Tijdens
de zitting van den Dall van heden
onthulde de premier van Eire. De
Valera, dat Eire geleden heeft van
de
de Duitsche aanvallen op
scheepvaart.

In de afpreloopen vier weken,
werd 1 schip tot
aldus De Valera
zinken gebracht, terwijl drie ande—

re vaartuigen aan aanvallen werden onderworpen.
de
In al deze gevallen werden

aanvallende

vliegtuigen

geïdenti-

En dit alles op een stukje grond,
dar je tusschen Dandenong en de
Blue Mountains zou kunnen uitspreiden.

Tot
voor kort ls dit terrein
er sommigen In het geheel
geweest. De
arbeidsgeen Engelsch spreken. Een van Drachtig
de
hen heeft 43 kinderen. Singapore krachten waren er goedkoop,—
de
daar,
menscnen
Chineemeeste
stad
van
is natuurlijk de eerste
de Settlements. Het is een levtnd sche, Japansche en andere Mulabolwerk, yers, zijn heel bescheiden ln het
goederenmagazijn ■en
gelegen op een eiland, dat 26 bij stellen van hun elschen.
341 mijl groot is en naar schatting
Er bestaat geen beter symbool
heeft van 728.000 voor de houding van den vroegeren
een bevolking
zielen. Het eiland Penang. aan de Malayer dan de oude Chineesche
Westkust, beslaat 110 mijl ln 't arbeiders, die geen
ander vervierkant en telt 240.000 bewoners. langen had dan trotsch te zijn op
zijn kracht, zoons te bezitten en
af en tos een snuifje onlum. GeBekende steden.
wie

80.000 zielen. Verder Noordwaarts
haven en
ligt de
romantische
hoofdstad van Kedah. Alor Star.

Alor Star telt bijna 12.000 inwoners.
Malaya
Als men door geheel
zou reizen
en je zou het ervoor
—

onderscheidingsnoodzakelijke
vermogen hebben
dan zou men
—

69

verschillende

talen kunnen

hooren spreken. De meest gebruikelijke is het Malayaansch. van

de 1.000 menschen hoor Je er
371 deze taal spreken. Dan komt
het Hok Kieu-dialect. van het Chineesch. van de 1.000 menscheo
spreken er
ongeveer 218 dit taaltje. Slechts 23 van de 1.000 menschen spreken een Europeesche
taal.
eenie andere
Kwistiger
dan
Britsche bezitting in de wereld is
Malaya
begunstied met natuurbronnen. 90% van alle tin
lijke
Malaya,
in de wereld komt van

baeeermolens
groote
waar de
steeds
werkende fabrieken *iin.
Blina de helft van alle rubber
komt van de boomen ln Malaya.

ta).

Hij trilde „ware situatie”
kennen
Londen, 2 April (Aneta Reuter).

dat MatUit Rome werd gemeld, Madama,
suoka heden op Villa

waar hij logeert, aan de pers verklaarde, dat hij waarschijnlijk op
zijn thuisreis het bezette Frankrijk
zou bezoeken.
Hij voegde eraan toe, dat hij op
ln
de terugreis als particulier
Dultschland wilde verbliiven, daar
hij in nauwer contact met het volk
wenschte te komen. HU legde den
nadruk op het voornemen om zich
persoonlijk op de hoogte te stellen
van de „ware situatie in Europa."
Matsuoka had voorts een onderhoud met Mussollni na een lunch,
waarbij Clano mede aanzat.
Tijdens zijn ontmoeting met den
Paus werden slechts godsdienstige
been moreele aangelegenheden
sproken, aldus Vaticaansche kringen.
na zal van de Vereeniede Staten
Matsuoka zeide later, dat hij ten
spoedig hulp ontvangen, die het zeerste door den Paus werd geïmdoor zijn militaire moeilijkheden poneerd. Hij zal morgen uit Rome
vertrekken.
zal heen helpen, doch de economi(Nader). Het onderhoud
tussche hulp zal zeker od den voorgrond treden, wanneer de situatie schen Matsuoka en den Paus, was
ln Europa het mogelilk maakt, dat volgens Vaticaansche kringen, uiAmerika meer aandacht aan de terst hartelijk. De Paus sprak zijn
meening uit ovpr de huidige situagebieden over den Pacific gaat besteden. Er bestaat tot dusver geen tie en Matsuoka luisterde met grooaanwijzing hoe Roosevelt's belofte te eerbied en belangstelling. Hierom China te helpen zal worden uit- op zette de Japansche minister het
Japansche standpunt uiteen.
gevoerd, doch een verklaring dienvertrok,
Alvorens Matsuoka
aangaande kan spoedig worden
schonk de Paus hem een gouden
verwacht.

De opneming door Prins Konoye
van den Japanschen ..big business"-man ln ziln kabinet had
eveneens groote aandacht. In kringen, waarin men veel belang stelt
ln de Verre Oostersche aangelegenheden, waagt men zich aan
verschillende speculaties. De voornaamste daarvan is of deze benoeming misschien een aanwijzing inhoudt voor den ernst van Japan's
economischen toestand, als gevolg
van den langdurlgen en onsuccesvollen oorlog. Ook wordt gemeend,
dat zij een aanwijzing zou kunnen
vormen voor de mogelilkheid. dat
ae Japansche militaristen, die Japan's politiek beheerschen. thans
beginnen in te zien. dat nog iets
anders dan militairen noodlg is om
oorlog te voeren en de nationale
economie te leiden. De nieuwe politiek. welke uit Oerura's benoeming
zal voortvloeien, zal hier met aandacht worden gadegeslagen.
In haar commentaar on
benoeming noemt de Washington Star Konove een opportunist. wiens benoeming van Ogura aantoont, dat hii uiteindelijk
Japan niet aan de totalitaire zllde
heeft doen scharen. Het blad
meent, dat Joegoslavië's optreden,
de Paliaanscbe tegenslagen en
AmeriVn's strakker wordende houding Konoye's
aangeboren voorzichtigheid moeten hebben doen

toenemen.

Telegram van Roosevelt
Chungklng, 2 April (C.N.A.).
President Hoofevelt zond het volgende
co de boodschap
van
maarschalk Chlang Kal Shek
van den IBden Maart J.1.: „Ik wensch
mijn waardeerin? te uiten voor Uw
telegram van den 18den Maart, dat
op lnspireerende wifze uiting
geeft
aan de uitstekende Chlneesche moraal
en het vertrouwen van het Chlneesche
volk. Zijn onverzwakte geest, ondanks
de door hem geleden offers, stimuleert
en versterkt het vertrouwen van alle
vrije volken, dat, door resolute vastberadenheid en samenwerking met
hen,
die in de zaak van vrijheid
betrokken zijn, de gerechtigheid zal
zegevieren.'l

medaille.
Matsuoka onderhield zich

Van den oorlog
in China

gedurende ongeveer een uur.

Wat Matsuoka

Rome, 1 April (U.P.). Het verdat Mussolinl en Matsuoka
de Japansche vraagstukken in het
Oostenin geval van een uitbreiding
van het conflict hebben besproken.
Aangenomen mag worden, dat de
rol van Rusland een der voornaamste onderwerpen was. speciaal mcj;
het oog op het feit. dat Matsuoka op
in
zijn terugreis de besprekingen
Moskou weer zal opvatten. In dit
verband wordt de meening uitgesproken, dat minister Matsuoka aan
Mussolinl den indruk heeft weergegeven van zijn eerste bezoek aan
Moskou en van wat op zijn terugreis voor de trlpartite-mogendheden zou kunnen worden bereikt.
Ook werden de mogelijkheden tot
verbetering der transportfaciliteiten tusschen het Oosten en Europa,
via Rusland, besproken, alsmede
de uitwisseling van technische missles, o.a. van militaire en marinemissles.
In het algemeen vormden de Vereenigde Staten en Joegoslavië de
voornaamste punten van bespreking, als gevolg var» de jongste ontwikkelingen in Washington en Bel-

luidt.

grado.

Ciano over de: „overwinning
onzer wapenen”
een
speech, door Ciano uitgeIn
sproken ter gelegenheid van het hedenavond ter eere van minister
Matsuoka geeeven diner, verklaarde deze dat Italië's en Duitschlan&s opkomst ln Europa ~thans
den climax in den oorlog tegen EnDoor de
geland hebben bereikt.
overwinning onzer wapenen verzekerden wij het bereiken van het
streven van het tripartite-pact".
■Minister Matsuoka verklaarde:
„Onze bondgenootschap zal door de
eeuwen heen duren. Ik verzeker Uw
volken, dat Japan door de jaren
heen aan hun zijde zal staan." De
en
minister
wenschte Italië
Dultschland een spoedige over-

toe.

Uit
Rome werd vernomen, dat Matsuoka hedenochtend naar Berliin
Is vertrokken. Hij werd uitgeleide
gedaan door Graaf Ciano.

Shangkao, 2 April (U.VA.). De

Chineesche troepen In Kiangsi, koFenghsin

besproken kan

hebben

Naar Berlijn vertrokken
Londen, 3 April (Reuter).

De overwinning in Kiangsi
mende uit de steden

ver-

volgens met kardinaal Maglione,
den Pauselijken staatssecretaris,

winning

—

Gemengde rassen.

De meest
bekende stad in de
Staten is
Vereenlgde
Malaya
Kuala Lumpur, waar de meest vlekkelooze tropencostuums ten Oosten
van Suez gedragen worden. Kuala
Lumpur
heeft wegen en treinverbindingen naar de tinvelden
en plantages. De bevolking telt

Washington. 2 ADrll (Ane-

mededeelineen,
welke
De
door maarschalk Chians Kal Shek
speelde ln den mislukten opstand ln zijn openingsrede voor den Centegen de toenmalige
Oostenrijk- tralen Uitvoerenden Raad werden
scne regeering onder kanselier gedaan, werden hier met groote beDolfuss in 1934 ls
aldus is hier langstelling ontvangen en op opvernomen in kringen,
welke in vallende wijze gepubliceerd. De
nauw contact staan met de gebeur- verklaring van den maarschalk,
tenissen in Latijnsch-Amerika
dat de economische moeilijkheden,
kortgeleden in Zuid-Amerika aanwaarvoor China staat geDiaatst. zegekomen. Met de hulp van gene- ventig procent
en de militaire
raal Niedfuhr, den specialist voor moeilijkheden slechts dertig proZuid-Amerikaansche aangelegenvan het geheel uitmaken, koheden van den Duitschen spionna- cent
met de hier in regeemen
overeen
er
ge-dienst, maakt Von Rieth
ringskrlngen
heerschende Inzichbitnaar verluidt —in
het
ten.
Men
herinnert
zich. dat 's previjanzonder
werk
van om
naaste
economische
sidenten.
dige gezindheid Jegens de Vereeeen
nigde Staten op het Zuidelijke Half- adviseur Laughlin Currie voor
gezonden.
rond aan te kweeken.
Von Rleth missie naar China werd
Zijn rapporten hierover ontvangen
heeft zich reeds verdacht gemaakt klaarblijkelijk
aannog steeds
door zijn activiteiten in Argentinië,
dachtige
beschouwing.
waar hij met den daadwerkelijken
steun van de plaatselijke Duitsche
Niemand twijfelt er aan of Chi-

den.

zijn overgegaan.

I

Kuala Lumpur

New York. 2 April (Reuter). Herr
von Rieth, die als vroeger Dultsch
gezant te Weenen een actieve rol

ficeerd als Dultsche en de zaakgelastigde van Eire te Berliin werd
geïnstrueerd een protest hiertegen
in te dienen en schadevergoeding
te eischen.
Óp de vraag of hU onmiddellijk
dringende staonen bij de Vereenl#Vernomen ls, dat deze beslaglegginde Staten zal doen om de bepergen Engeland slechts ten deele schazenden
bepalineen op het
en
kende
gevoor
Brltsche
deloosstellen
de
allieerde schepen, welke zich op het van Amerikaa"sche schepen naar
moment van de onderteekening van Eire, op te heffen, antwoordde de
den wapenstilstand in Fransche ha- premier dat zulke stappen reeds
in het begin van den oorlog werden
vens bevonden en welke dientengevolgedaan, doch geen succes opleverof
handen
Duitsche
Fransche
ge in

Ziedaar de Federated Malay States

onredelijke berekening zijn.
Wij kunnen daarom de politiek
var. Stalin ten opzichte van Bulgarij, voorzoover wij
die thans

Vrijdag:. 4 April 1941.

Het Nederlandsche De blokkade van Duitsche intriges De verklaring van Het programma van
in Zuid-Amerika Chiang Kai Shek
onbezet gebied
oorlogsdoel
Matsuoka

vreemd niet

Ook al wil het Duitschland dwarsboomen, dan
moet het wachten op een Balkanoorlog

n S.H.

en

Kaoan, sluiten de Janansche legers
hoe langer hoe meer in. De restanten

der Japansche
troelen worden tenzij *iJ *ich overgeven
met algeheele
vernietiging bedreigd. De terugtochtsweg der Japanners werd reeds geheel
door de Chineezen afgesneden.
—

De „Asahl Shimbun” veronderstelt
lets
De
Tokio, 3 April (Reuter).
~Asahi Shimbun" schrijft: ~Het
bezoek van Matsuoka aan Z. H.
den Paus, tijdens hetwelk de minister het standpunt van den H.
Vader betreffende de voorwaarden voor een vrede vernam, was
uiterst waardevol, ofschoon de
tijd nog niet rijp is voor een vre-

desconferentie".

Het blad veronderstelt, dat het
Vaticaan thans de Japansche plannen voor „een nieuwe orde in
van de Regeerlng werden van geheel Groot-Oost-Azië" in
het
juiste licht ziet.
Ö.000.000 Ineens 45.000.000 dollar.
Het programma van de spoor- Dr. Quo Tai Chi minister van buiwegen werd
tenlandsche zaken
uitgebreid, nieuwe
*egen werden aangelegd, aan de
Chungkinf, 3 April
(Reuter).
verdedigingswerken
werd meer De Chlncesche ambassadeur t« Longeld gespendeerd, en oo alles werd den, Quo Tai Chl werd benoemd tot
een strengere contröle gehouden minister van Buitenlandsche Zaken.
Quo's opvolger te Londen werd nog
dan voorheen.
niet

In dezen tijd ongeveer begon
Malaya ernstige plannen te maken
voor het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen luchtraids. De
organisatie van "de A.RP.
werd
geconsolideerd
en de bevolking

van het schiereiland

beeon

ta-

melijk gauw te beseffen dat het
bewonen van een vestine de mogelijkheid tot
een aanval met
zich meebrengt. Hoe meer er
durende de laatste drie laren zlin echter
de verdediging van die
er echter wel eens wolkjes aan den vetting aan
gedaan werd. hoe gauwer
helderen hemel verschenen.
er aan dien aanval een einde gemaakt kon worden. lets
mlndpr
Vooral in 1938 leverden de in- dan twee
geleden
Jaar
werd
de
ternationale tin- en rubber-regp- vloot van
Mflsva gereedgemaakt.
lingen heel wat misère od en hadwerden
den de oplichters en de planters Pritsche
de Malayers bemand En een
door
soms
ernstige
moeilijkheden. naar
maanden lat»r berichtte
Door het dalen van de rubber-

bekendgemaakt,

dóch

gemeend

wordt, dat Wellington Koo ambassadeur In de Biitsche hoofdstad ral

worden.
Dr. Wang Chung Hui werd benoemd tot secretaris-gencraal van
den nationalen oppersten defen-

sieraad.

Chungking, 2 April (U.P.).
Uit gebron wordt vernomen,
dat de Kuomintang zijn goedkeuring
hecht aan het besluit van de regeermg om Quo Tai-Chi uit
Londen terug te roepen cm als opvolger op
te
treden van den minister van
Buitenlandsche Zaken Wang Chung-Hui.
die benoemd zal worden tot secretaris-generaal van den Oppersten Raad
voor Defensie.
Er zijn echter ncw? geen inlichtingen
te verkrijgen omtrent de vraag,
wie de
en tin-aandeelen kregen heel veel Admiraal Sir Percv Noble. dat we volgende ambassadeur te Londen zal
aan
de verschillende scheeovaart- zyn.
x
Chineesche werklui hun ontslag.
Maar op ren duistere wijze werd eenheden vooralen van *n MalaverDe Birma-China-spoorweg
dit ook weer beter en al spoedig bemanning veel te danken hebben.
Londep.
2 April (Reuter). En*ewerden de problemen opgelost.
Zoo zlln nu de Malayers, bewo- Unds besluit om den spoorweg tus*
ners met nop: ?cn dozlin andere schen Birma en China te financieren,
Een groot aantal Chineezen en rsssen
van
het meest actieve werd cisteren in het Lagerhuis be.
kleurlingen kreeg
werk bij de schiereiland ter
wereld ln dezen kendgemaakt. Dr. Quo Tal-Chi, de
uitvoering van de openbare vertijd.
Chineesche ambassadeur te Londen,
dedigingswerken. waar het gouverbeschreef dit feit aan een vertegennement toen als nooit tevoren haast
Een naar laar
daar heel woordiger van Reuter aU volgt:
achter zette. Deze arbeiders had- wat belanjtrilke hebben
„Dit U weer een prachtig
veranderingen
te
voorden al
reeds laten zien wat ze wees: gebracht. Een van de groot- beeld van hetgeen men
kan noemen
waard waren bij de constructiekwam toen de het ABC van de samenwerking tuswerken van het groote dok van vlleeveranderineen
schen de Vereenigde Staten, Engeland
booten
van
de
EmDire MrSingapore. Volgens officieele been China. Het Is een treffende erkenwavs
daalden
tusschen
de
rubberrichten waren ze vindingrijk en ge- boomen. die al* betallne dienden ning van het strategische
en econowillig. in feite hadden deze Chi- voor
mische belang van de ontwikkeling van
modevoortb'-eneneesche arbeiders, die op plaatsen «fl»n.de PariUche
zoo vervolgde de
aiito'« uit Encland en West-Chlna en'*
en bezettingen kwamen die even
ambassadeur met een vriende!i|ken
"U. sinjraoore. Toen kwacocktails
nJeuw en onbekpnd voor hen waren men
rumlarh
„het lx nog
presentals het ivoorsniiden voor den ge- om er militaire we«ren en nlann»n kaasje voor den heer zoon
die
veranderingen
Matsuoka.
brengen
aan
te
wonen Australiër, zich heel' vlug
werkelijk de „Jonas' van de as is"
plleen ven Rlnganore
niet
maar
ingesteld en aangepast.
Deze nieuwe spoorlijn
voor de treheele rlike strook erord
zoo verR/
van den onne®mbar»n waker v«n d« doel
was het hoofdvan de missie uit Birma, die in
De vloot van Malava
"'epen
Oo«t en W««t Januari van dit
Jaar een
bracht
En 700 Staot h»t. rm rn»t
tt»
aan Chungkinjf en bij welke gelegenIn 1939 kree* alles weer een veel od rt» h"nr»'»i-r>ii,pt»»n
niet
het
in
neid het geheele p'an nractlscherwiis
nr-ettlger aanzien. De
inkomsten o»i <">n
lilkende zwaar ver- reeds eeregeld werd. Het
e
iaar
materiaal
«
schattin
meer
l«£, ?J
dan
Pineapore. maar ln het voor den spoorweg zal grootendeels
2.000.000 dollar en de uitgaven sterkte
vasteland van Malaya
zaghebbende

—

—

—

u\ V

~

*

,.

zelf.

door Amerika verschaft worden.

„

een 2e VERPLEEGSTER

Roeby

|

VERHOOG,

in leven oud Resident.
Namens de familie:
C. E.P. VERHOOGHeidsieck.
Batoe, 3 April 1941.
De begrafenis zal plaats
hebben vanuit het sterfhuis te Batoe op Zaterdag
5 April a.s. des morgens
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PAASCHHAZEN, KIPPEN,

Sk

'

*

JwuJ

S

Vendutie Agenda

j
I

ij herenkleding

U " N RECKim ;

WITT! COfDtREN

'

ZATERDAG. 5 APRIL 1941
door Vendukt. M.S. Noach, t.h,
v. den Heer J.F. Veldman, Ke
tabang-boulevard 59.

B ii

v

ij moderne

ft

frrffiiggi

Sollicitaties

onder No. LS. 4793 p/a Niar, Postb. 127, Soerabaia.

N. V. NEDERLANDSCH INDISCHE
SPOORWEG MAATSCHAPPIJ
Semarang.

Bij den

DIENST VAN BEWEGING EN HANDELSZAKEN van
bovengenoemde Maatschappij bestaat gelegenheid voor een

TUe,ü'rf&goty

t ROOTt^

N V.

Jelh"

Oliënfabriek
Toekoem

tuten.

FAMILIE-BERICHTEN

2. Jaarverslag,

balans, winst
verliesrekening per 31
December 1940.
De Heer en Mevrouw
3. Verkiezing Commissaris.
SOEBROTO zullen gaarne be5027
DE DIRECTEUR.
zoeken ontvangen ten afscheid te
hunnen huize (Residentslaan
Beleefde mededeeling dat al71, Madioen) op
le Chineesche Auto-onderdeeDINSDAGAVOND 8 APRIL a.S. lenzaken op
tusschen 7»/2 en 9'/2 uur.
en

5017

den heelen dag gesloten zullen
5021
zijn.

HENRY,

i

zoon van
F. J. M. v. LIEMPT

AUTO SPECIALIST

i

en

603°

'

GEBOREN:
LENNART
zoon van

I

cylinderslijpen, enz.
enz. Brieven onder No. 5022 Bureau Soerabaiasch Handelsblad,
lasschen,

De Burgemeester van

den Heer en Mevrouw

L. J. C. CORDESIUS

-

Lindqvist

R.K. Ziekenhuis
Lombokstraat 33

6024

1941.

Soerabaia, 3 April

De Heer en Mevrouw
SUYDERHOUD
Bruinier
geven kennis van de voorspoedige geboorte van hun 'Zoon
JAN, BEREND, HENDRIK.
-

Bandoeng

1 April 1941.

6029

Hierdoor betuigen wij onzen
hartelijken dank voor de vele
bewijzen
van vriendelijke belangstelling
bij ons huwelijk

ondervonden.
De Heer en Mevrouw
Uijlings
R. L. de JONGH
Palembang, 3 April 1941.
-

5020

Pasceresan

F*

betrekking van een geroutineerde DERDE COMMIES (Schaal
25/VT der 8.8.L.-1938).
Bij voldoende voorpractljk kan
dadelijk aanstelling in den rang
van TWEEDE COMMIES (kolom
VU van genoemde schaal) geschieden.

/

colberts"

coibe
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16.5011

|

whipcord

•'

colberts

-
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i;

1553
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i«.
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en marsepein artikelen

«m
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«'terts

I

pantalons
I

!;

pantalons

j:

113.751 114.501

;ï

whipcord
pantalons

ij

|ï

;l

ü

daks

!

;!

saigon
linnen
colberts

in licht en donker grijs
en beige worsted

11450|

|21.75| |24.75|

<|

lij*
j>

>

650 I

|

114.501 fÏ4IÖ)

<;

<;

gemaakt van een prima
kreukwerende stof met
patentsluiting.

serge

l±z£"i -L±ZJ

colberS

1!

—™

FTc

fish grain

•:

uiac

soun

matting

.

j:

li
li

£

(hocolade-

whipcord

ji Jüll

laarten
[ kransen

l

colberts

io/i'cTn

;>

en
,

(Ü2s] HHö)
colberts

<1

•|>

serge ji

crash
suiting
colberts

bamboo

<;

1

jr

s

vistra

Ij

,

V O f \I

I

9.25

|
i

„

!;

"

,

•

12Q501 116-1

i;

ü

,

cream

linnen
colberts

|

'

gabardine
colberts

serge
national

3;

vormen een pas
ende d f a chl op
onze bekende

j:

pantalons

!j

|j

in de pantalons wordt een geheel nieuw patent
verwerkt, zodat uw shirt de gehele dag glad blijft
zitten, en niet meer naar boven kruipt.

iava ctnroc
Mijl Cb

JaVa

i ns
"

{>

<1

"'

ï

B

—

telefoon r. 1700

;>

'ï

de gespecialiseerde gekoelde herenwinkel.
u winkelt' in een heerlijk bergklimaat.

;t

t

_

:

Mulo-diploma dan wel een
ontwikkeling,
welke voor
den dienst daarmede op één
lijn is te stellen.
van ervaring in GEKennis
3e.

Het Diamanten Poppetje

MEENTE-administratie.

Indiening sollicitaties (voorloopig ongezegeld) met afschriften
diploma's en getuigschriften
vóór den 15den April 1941.
zoo mogelijk
Indiensttreding

A

Warner Bros. vertoont een bij,;r zonder Interessant en spannend

I

~

fïB3öi

I

al deze colberts

Vereischten
le. De Nederlandsche taal goed
spreken en verstaan,
Het
bezit van minstens een
2e.

g

en het nieuwste
WERFXMOT

Telf. Z. 1552

npi

silk
gabardine

<!

PHEL ENDO RN
KH-

——r—:

roept sollicitanten op voor de

1 Mei 1941.

"

,

3 April 1941

|'

j

Malang

zoekt positie bij GROOT AUTOBEDRIJF. Bekend met alle merken auto's en reparatiën, zoowel draaien, freesen t schaven,

1

B.M.J. v. LIEMPT Koopmans
R.K. Ziekenhuis Sawahan
-

|
ij;

ij

/

(Tsing Bing)
, \

Soerobaia

i

ZATERDAG 5 APRIL

,

|>

Uw Modehuil/

cdbe,T ns

irish

<!

te richten aan de le. Afdeeling van den
Administratieven Dienst der Maatschappij te Semarang.
502a

Jaarl. Algemeene Vergadering
te houden op 16 APRIL a.s.
AGENDA:
Dispensatie
1.
art. 16 der Sta-

Titiranlaan 8

wW

i i

colberts

———

;!

Schriftelijke sollicitaties

|

GEBOREN:

;!

'

UNIVERSAL

Toegankelijk voor personen
van 17 jaar of ouder.

11

j

Cheffie ziet zijn vader zich verheffen en hoort hoe hij de mannen
toespreekt „Mannen van Kawak! Het is Eeuwige Berg, Uw Opperhoofd
die toe U spreekt. Wij hebben vandaag gedaan wat goed is in de ogen
onzer goden. De verborgen schat is niet in vreemde handen overgegaan.

5028

Thans roep ik U, mijn trouwe stamhoofden, bijeen, om wederom dezft
schat voor de goden te beschermen. Het zijn ome vrienden die haar
willen stelen!"
Elk woord heeft Cheffie kunnen verstaan.
„Vrienden die stelen? Wat gek, wat bedoelt vader daar nu mee?"
denkt hij verbaasd.

i\\\\VttX\\N\NVVWVWSXN\\\X\VVlC\V\\\\\\\VV\\\\VVV\vv«vv\vv«.vvvv\v

OTTJ

parade van warner bros.
meesterwerken,
ZOO
SCHITTEREND BEGON MET FILMS ALS „THE
WELKE
™
IS ANDHEAVEN TOO> WORDT THANS

DE groote

1

voom o

ADJUNCT-INSPECTEUR.

ft

ij

Een factor, die door vele dames over
het hoofd wordt gezien, is de afwerking der confectie; indien U onze
japonnen op dit punt examineert,
zult 11 tot de overtuiging komen, dat
niet alleen de coupe, doch ook de verdere afwerking onzer japonnen alles,
wat op het gebied van confectie
wordt getoond, achter zich laat.
Ook voor een eleaanten hoed naar

-

Cr -SffiSßn
3

:•

�

Academisch gevormd jongmensch, bij voorkeur niet ouder dan
26 Jaar, om opgeleid te worden tot

A

ü

geven wij hierboven twee voorbeelden. die U een indruk moeten geven
van onze alleraardigste collectie.

5019

-

i;pt|T

|j

h uis te
sse n
'

en

ZOEKT EUROPEAAN,

verzekerd.

!

colberts sport :j
gewoon model ij

voor Verkoop-afdeellng, veel initiatief; algemeene import

te

was kleding

gesanforiseerd

STAFEMPLOYE.
Geheimhouding

confectie

en

|:

!

Jonge opkomende IMPORTZAAK

maat ij

naar

AKJI BIAUW MaRT

-

Gevestigd

M

Mevrouw BOENDER.
BEHANDELING VAN ZIEKTEGEVALLEN.
Magnetiseuse, Helderziende, Masseuse. Tevens magnetische
Ook aan huis te ontbieden.
vermageringsmassage.
I
Spreekuur 9-12
Javastraat 37
5-9
Telefoon Z. 4780
I

la^iSwiTTER

-

w^fa

N

IQ

Op Zondagen geen spreekuur.

'

-if]

602

™

01

CHOCOLADE FIGUREN.
EIERDOPJES.

OCCULTISTE

*V

f

op

(Tsing Bing) gesloten zullen zijni

iMi IBM Jiif

M

E

KUIKENS, enz.

e $.0.n,&0,n,n,C2hQ. J
25Toendjoengan
43
Tel. 2. 1690

yr^

M. S. NOACH.

-;

Zaterdag- 5 April a. s.

„

3

CARTONNEN PAASCIIEIEREN met eitjes gevuld.
PAAS'CHMANDJES.

-

De Burgemeester van Soerabajai
maakt bekend, dat de Kasseni

beheerschende.

Sorteering:

MARSEPEIN- en FONDANT- EITJES enz.

VELDMAN,

5018

*

der Gemeente

[Gro te

II

PAASCHSURPRISES.

Ketabang Boulevard 59.
Aanvang 9.30 v.m.
Van een keurigen inboedel, w.o.
ijzeren vlaggest., tuinzitje, rutt.
zitje, boekenk., boeken, tapijten,
port., bekl. faut., compl. eetkamer, schaall,, wit gelakte Java
koelk., Berkefeld filter, serv.
glasw., Singer trapnaaimach.,
Philips radio, radiotaf., divan, 2
pers. staalb. bed, kinderbed, kinderkast, speelgoedrak, ladenkast,
toiletsp., fan, schrijft., tiktaf.,
hang-leg-spiegelkasten, spenk.,
keukengerei, enz.
Kijkavond op Vrijdag 4 April
van 6
7.30 n.m.

Heden overleed in den
ouderdom van 58 jaren,
mijn geliefde Echtgenoot,

om 9 uur.

IS IN STAAT DOOR VAKKUNDIGE LEI DIN O
U VOOR WEINIG GELD lETS GOEDS TE LEVEREN.
VRAAGT ONS ADVIES.

Op Zaterdag 5 April
t.h. v.d. WelEdelGeb. Heer

§

J. F.

de Heer
j. F.

TEL. Z. 3056

HUIS VENDUTIE

-

3 April 1941.

<27*

.

«

■

-«

Bandoeng,

-

KALIASIN

Soll. m. uitv. ' geg.
i. z. opleiding, dlpl., loopb.,
leeft, en referenties onder No.
LS. 4794 p/a. Niar, Postbox
8008
127, Soerabaia.

(intern).

-

§

MEUBEtSnow

ZIEKENHUIS IN OOST-JA VA
vraagt

«■■hhbhbiMM
Heden overleed na een
langdurig lijden onze lieve
moeder, Mevr. de Wed.
M.J. v.d. BROEKE.
E.J.V.J. v.d. BROEKE
A.LJt.W. v.d. REST
v.d. Broeke
REST
K. v.d.
c
J. v.d. BROEKE
B
v.d.
BROEKE
A.
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DER LAATSTE JAREN IS VERW ERKT
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DEANNa
NAN |
ROBERT CUMMINGS- 5
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GREY

SfHADIIWFN lIIT
«jLnAuu.vvcn
nci VFPIFHFN"
uil HFT
vcKLCUm
»

matinves 7
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gïris orow

up
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025 en f
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40

Toegankelijk voor alle leeftijden
~

1

15
4

g

CIRKEL
ROODEN
DE
DRIE
DEN
DUIVELS
VAN
HfEl'
v '1

-Sr

..

_

■II schoenwerk

-

ENGELSCH FABRIKAAT!

|j

Engelsche Schoenen zijn bekend om
hun duurzaamheid en schitterende
afwerking!

B

I

I

I
II

geschikt als kantccr en

HET NIEUWSTE MODEL
rrA-OSE" SCHOENEN van bruin karleder
met v:erk?.-te neus in een elegant mocel

||

e|

—

■■■

W

I

S0 EASY

|

Mevr.

|

ƒ

111

I
I VOOR

scUr. er iaize::

"

■

BLUE "BAND

f 17.50

GOEDE SCHOENEN NAAR

is Rijk aan

Vitarr.ir.en A

en

BJue«Bar.d werds geheel vrijwillig crder controle geplaatst
van Gcyvernements-Labci^atoria.'.waardoor" U de zekerheid
hebt dat E!ue tJarsd eenï superie-r product is. dat efice
toets der Icrit'e* Van idoorstaan.
Daar«korr,t rog bij dat Blueißand- heerlijk smaakt en zeer
l:cHSerteerbaar <s. zcdat U*zich"voor ce keuken zowel
a!s voor de boterham«r.ietsï beiers zoudt kunnen wensen.

j

(BADHOTEL TRETES)

\

3000 voet hoo?

err van Soerabaia

li

\

-

EPENHUYSEN

M.y.

;

}/

D; hierfip Jcun!

|

HOLLWD In de OOST-—

=
.

|

-

•

"

HEEREN ZTTART
KALFSLEDEREN

■

vederen verkrijgbaar!
Soera bei 0 Kcliasin 72 Z 1588

■

*

//

I

UW JOSEPHINEI
ü> M- JAPONNEN |

B

-

De bekende

si*

.

g

0
lO.y^

ris

werde^

Beleerd aanbevelend.
Malson A. SQUILLApj
Telt Z. 25:3
Kaiiasln 43

rfü

perpaar.

■

jj

[|

VAKKENNIS.

vrandelschoen.

f 17.50

PBZJs

8

GOED en MOOI WERK EISCHT

S

Bazeneer

doof EEN lEDER verricr.t

GOEDKOOP WERK kan

hkkh Sthoenen

||

|

—

\

"A-ONE"

I

|

EERSTE en GROOTSTE hotel ter plaatse.
Prachtig gelegen a/h meer van Sarangan.
Het beste hotel Toor Uw vaeantle I
Vreest prospectut.

ZOOJUIST ONTPAKT:.

I

SARA3VGA3V

te

VAN

I

1

GRAIVD lIOTEL

mei badkamers, vorm- rakoud en warm water.
PRIMA KEUKEN-SCHADUWRIJKE TTLN

KAMERS en BUNGALOWS

/

\'
\

GROOT ZWEMBAD

v_».

-

/

liaison THELMA—
Telefoon Z. 3035

—

Kajoon 32

—

Ontvangen

N.V. WHITEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN 1, SOERABAIA.

een

NIEUWE ZENDING

:

GEBLOEMDE OCHTEXD JAPOXXEX
rnaat 12 tot 44.

*

J

b,n

n^

r,

I

IHIHHUIHi

f

I

Gas

VERSCHIJNDAGEN Dl NS DAG S EN

VRIJDAGS.

3 rereis (75 ieiterteekens) ƒ 1 50: 4 reg?ts (ICO letterteekens) ƒ 2—; maxim-ju; 5 regels (125 ieiterteekEns) ƒ 2 50.

2

«••crden rgegever..

Reclame

advertenties cubbel tarief.

(Veer- reclame
advertenties is
c s.rss :3 a n).
1 eite zEyge
-

P€?at j i-n gfulls lu 11 en d

het gebrul van andere

na .voorcitbetaiing.

Te Koop Aangeboden
'XJtizrjë;

•

•

j^JicsjOS*

Mooi geL BOUW-GROND. v.
Eeutzstr- hoek Idenburrstr.
1023 M 3 è. 3.50 p. M2. Br. B-4304

Tel. Z. 15 en 16

�

OPGAVEN

HEGELS

■-

UITERLIJK EEN DAG

VOOR

De administratie

2 rege:r= 53 leKer-t eekens

ep ve:r:ei tegen

MlnlrSvpi

Te Koop Aangeboden

r-

2-433

een Mot Victoria ƒ 350.- 1 kin. Br. m. prjsopgave No. B-4049
derl., kast Eur. fabr. ƒ 35.— gr.
JONGEM. K.M oud 25 j. ZKT.
hangk. ƒ 20. 3e vr. Kanginan'sr. 23 Eenige in g. st. verk MUZIEK„HAXARYX PILLEN"
B-*r.3
STANDAARDS. Br. No. B-4248 KMR. m. huis verk. Br. B-4325
�oer ilaandstoom. succes gegard. ƒ 1.75 en ƒ 5.75.
PAV. HUIS g. stand per 15/5 d.
Christancl, v. vermagering, vrcrden met succes door duizenden LEICA 3 A m. F 2.0 lens, le4ren
JONG ECHTP. gez. Br. B-4315
tasch en aanvullende artikelen
vrouwen Tan iïecL-Indië toegepast, ƒ 1.75 en ƒ 3.25.
in goed. toestand. Br. B-4313 2 GR. GE3EEUB. KAJIERS.
Bij vooruitbetaling franco thuis. Rembours ƒ 0.75 erbij.
B-ar:
Telefoon Zuid 554.
Een mooie 2. g. a. n. STCDE.
Firma DE INDISCHE KRUIDEN
V. Kapster Bek. mp. vave. Z-eliBAKER COMMANDER CarpenGang Tengai No. 22
m. v. pens. gem. GR. PAV. m. eig, st k.w. Fl. sal Ma's. Jenny,D"kja.
SEMARANG.
B-4312 ?em- evt. gar. v. echtp. 2. k. of
tierstraat 62.
3-tX3
2 Lr. Pregoüan Boender 7. B
?
HTLLMAV MINS SALOON DE
LUXE '37 in alle opz. in z. g. GI3L VOORKMR. (zit/slpkmr)
cond. Te bev. lïerkusstraat 25. vr. uitg. v. p. evt. m. gar. Bruz- Dameskapster ih. bez. verkl. op
B-4223
str. 6 (Goebeng) Z. 65. s-*»* de h. i. P. wave zkt pl. Br. 84320

Te Huur Aangeboden

SO£RA 3 A I A

T7ÏÏ.TTPOON

—

4200 ZUID

f

Betrekking Gezocht

A XIM
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NEW JJSIVESSAL PRESENTEERT DS BCTOOVESEN33Z,'

lVi

.........•

DYNA2.ÜSCHE

MARLENE DIETRICH
IN EEN FASCINEERESD FH.MWERK f

||
;!

NEWS schrijft: MARLENE Dl ETRICH is werkelijk schooner en charcarter, dan ooit en geeft een amusan te, interessante uitbeelding Tan haar rol.

];

Vooraf: Een vroolijke

<:

SÜNDAY

en het nieuwste OORLOGSJOURNAAL.

Toegankelijk voor personen van

I;

17 jaar of onder.

f
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„THE PRIVATE LIVES OF ELIZABETII AVD ESSEX"
***% voorprogramma.
Entrée ƒ 0.25 en ƒ 0.40.
Toegankelijk voor personen van 17 jaar of onder.

-

4

.
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%

g

£V» 3.

ni? LI

wretert worc::

presenteert

„CITY

Warner Bros.

met

een

FOR CO.VQUEST"
ANN*
SHERIDAN

dat tot de beste films van het jaar
(HET LIED VAX DE OHOOTE ST.u»

meesterwerk,

.

JAMES CAGNEY.

<

,.^

fafuwj

CITY
GNTEMRArW

EEN KOSTELIJK YI3SAAL' VOS
AC7T- HUMOR* EN*
LOS ANGELOS EVENING
HERALD sc**Mf»« miott-v
re=cis *'
in „s'ÊVEN

t^e^j^"
r

•

-

colorGhn

'-

,

l

TOorprogramtna

w.o. een schitterende cabaretfiim.
Toegankelijk voor personen van 1? jaar
of onder!
?

GLOmD°ICKSOV "nf?
vol actie en

~*€"ssan;
~

Trs^o^\vlvcSe^'I A
.

(HEART OF

voorprogramma.

Z°
E

nr

"uur

!;

4.30
DICK !
LLEN " JEVKI*S in de Techr.

iT^

-

THEvor™?>EXBII,CA DEw

ToegaakelHk voor

'

-

"

SlNNERS^#^s^£^°^t-

€

——

~

i

ƒ 10.G2J

MARLENE DIETRICH!

FORAN

A. S.

HYPOTHEEK gr.

4 79ó op le klasse panden in e€r.
stad is Oost-Jara. Br. B-42T3

*

*

;;

G«vr.

TOUVEBSAL PRESENTEERT DS WILDE.

Vooraf

JgJfcgÊ
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STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEDERLANDSCHINDIË.

30, Soerabala.

Gedachten over oorlog en vrede

'

Onder de gevallenen in den oorlog behoort ook het begrip neutraliteit. Groot-Brittannië heeft zoo
geprotesteerd t?gen
de
juist
beslissing
absoluut-onneutrale
regeering
van de Zweedsche
om den doortocht toe te staan van
en voorraden
Duitsche troepen
voor de Duitsche strijdkrachten
ln Noorwegen, een beslissing die,
200 zij eerder genomen was, de beregeering
reidheid der Britsche
om den overtocht toe te staan naar
Zweden van vier schepen, die de
Koninklijke Zweedsche Marine in
Italië had verkregen, wel eens zou
hebben kunnen wijzigen. Tot nu
toe is het officieele antwoord op
het Britsche protest uitgebleven.
Maar de Zweedsche minister van
Buitenlandsche Zaken heeft een
hij,
verklaring gegeven, waarin
redegedurende een openbare
opmerkte
voering, grimmig
dat
zich niet
Zweden
het
kon veroorloven „ontwikkelingen
te negeeren die geleid hadden tot
de bezetting van zeven landen".
Aan deze opmerking is sindsdien
reliëf gegeven door het bericht
van de aankondiging van den nazivan een
profeet dr. Rosenberg,
van
Duitsch plan tot vestiging
de drie
een protectoraat over
_

Scandinavische landen.

De regels der neutraliteit, uitgewerkt door den ijver der internationale rechtsgeleerden en
de praktijk der verschillende staten, werden gedurende de lange
beperkte
periode der locale en
oorlogen, vrij goed in acht genomen. Het idee dat neutraliteit
een veilige, eervolle en voordeelizich
ge positie vormde, heeft
staande gehouden tot 1914. GrootBrittannië is in het verleden zelf
neutraal geweest; en in oorlogen
waarin het gewikkeld werd, is het
zijn politiek en zijn belang geweest de neutraliteit van de kleinere landen te eerbiedigen. Maar
de vooruitzichten der neutraliteit
zijn radicaal geschonden door de
komst van den totalitairen oorlog.
Zelfs tusschen 1914 en 1918 werd
het gebied der Europeesche neutralen het slagveld van een nieuwe en verscherpte
economische
oorlogvoering. Ditmaal heeft
de
Duitsche generale staf niets aan
het. toeval overgelaten. In Europa
heelt de neutraliteit opgehouden
een gemakkelijk redmiddel te zijn
Bijna algevoor kleine staten.
meen is zij het voorrecht geworden van sterke of verafliggende
dictators niet
landen, welke de
durven aan te vallen of niet kunnen bereiken. Zelfs de neutraliteit
van de sterken heeft opgehouden
een passieve, onpartijdige
gereserveerdheid te zijn. Het is niet
langer.de echte neutraliteit, maar
~,.n0n-belligerentie'V Toen in 1914
de oorlog, uitbrak, vermaande President Woodrow Wilson het volk
van
van de Vereenigde Staten
Amerika om neutraal te zijn, zoowel in gedachten als metterdaad.
In 1939 gaf President Franklin
bijna
Roosevelt uiting aan het
unanieme gevoelen van zijn landgenooten toen hij verklaarde, dat
de Vereenigde Staten niet langer
neutraal konden blijven in hun
ideeën of sympathieën. De Amer.'kaansche pers en de uitingen der
Amerikaansche publieke persoonlijkheden zijn steeds openhartiger
geworden, naarmate de strijd een
wanhopiger karakter heeft aangenomen en de bijstand,
dien
het Amerikaansche volk aan de
zaak der Geallieerden heeft bewezen met slechts deze beperking
dat het geen deel neemt aan den
oorlog, is een getuigenis dat welsprekender is dan woorden. Sovjet
Rusland heeft zich laten leiden
door een geheel andere opvatting
van neutraliteit. Officieele Sovjet
woordvoerders hebben alle mogelijke moeite gedaan om hun onverschilligheid uit te drukken voor
de gevolgen van wat, volgens di
niets
Marxistische opvattingen,
van
anders is dan een botsing
concurreerende sollicitanten naar
de wereldheerschappij. Toch is het
duidelijk dat de Russische repeering niet gelooft dat een passieve neutraliteit in een dergelijken strijd ln overeenstemming
is met de belangen van Rusland.
Zelfs voor de sterken heeft neutraliteit haar risico. Het energieKe
vertoon van Sovjet-macht in de
afgeloopen maanden
is bedoeld
geweest als een bescherming daartegen.

Dit nummer bestaat uit VIJF bladen

Commissie van deskundigen

weest dat het met succes bekroond

Wij v rnemen, dat door den directeur van Economische Zaken

zou zijn. De hulpmiddelen van
kleine Staten, die niet veel industrie hebben, zijn totaal niet
opgewassen tegen de taak een leger uit te rusten, dat een moderne

een commissie van deskundigen inzake de bedrijfsreglementeering
voor de textielbedrijven is ingeoorlogsmachine
kan weerstaan. steld.
De moraal is nu wel algemeen
Als lid tevens voorzitter van de
getrokken. Alleen de lersche Zee
is nog breed
J.W.
genoeg om mr. de commissie is benoemd dr.
de Stoppelaar.
assitentValera In .staat te stellen zijn te- resident
ter
beschikking
van den
lescoop te hanteeren op de manier resident
Priangan te
Banvan Nelson. „Indien lerland zou doeng, envan
niet-stemgerechtigd
tot
worden aangevallen",
zeide hij secretaris, de heer J. Bos, cononlangs tegen een Amerikaansch troleur voor de bedrijfsreglemencorrespondent in bewoordingen die teering te Bandoeng.
tragisch-bekend klonken, „zou het
weerstand bieden, onverschillig
Tot leden van bedoelde
comwelke natie het zou aanvallen". missie
zijn benoemd de
heeren
Maar Eire geniet geographische H. Holtus,
administrateur der
voordeelen, die aan Noorwegen, Preanger Bontweverij
te Garoet, O.
Holland en België ontzegd
zijn; H. Sielcken, eigenaar der meen, indien' het hulp noodig had, chanische weverij ~Rantja-Ekek"
om een Duitschen inval te weer- te Tantja-Ekek, dr. T a n T j e n g
staan, zou die hulp niet te laat Eng, commissaris der N.V. Nekomen en ook niet zonder uitwer- derlandsch-Indische Textielfabriek
king blijven.
te Soerabaia, Hadji Abdoelgan i, voorzitter van
het coöperatief weverijbedrijf
„Saudara Oesaha" te Madjala,
A bAlaHet zou onjuist en onedelmoedig dullah bin Afiff
zijn om de leiders der kleine naties fi f f, eigenaar van de West-JaBontweverij te Cheribon, W.R.
kortzichtigheid te verwijten.
In va
andere landen is in het verleden Jansen, bedrijfsleider der Jate
de kijk op de toestanden ook ver- vasche Textiel Maatschappii
fungeerend
wrongen door hetzelfde optimisme Tegal, J. Eshu i s,
leider der textielinrichting
te
en dezelfde blindheid voor de rea- Bandoeng,
Blaas,
P.
hoofdliteit der macht. Maar in de toe- vertegenwoordiger
der
firma
komst zal de nieuwe situatie om Tels & Co te Batavia,
ir. Darnieuwe
geneesmiddelen
vragen. mawan MangoenkoesoeHet kleine huis mag niet langer, mo, hoofd van het
consultatiedoor zijn gebrek aan brandbluschbureau voor de
buitengewesten
middelen, een gevaar opleveren der afdeeling nijverheid te Batavoor zijn grooteren en beter toe- via-Centrum, en dr s. W. van
gerusten buurman. Als wij er aan W a r m e 10, hoofd van het contoe zijn onze nieuwe orde op te sultatiebureau voor de nijverheid
bouwen,, moet de macht* worden te Bandoeng.
georganiseerd
op een breedere
De commissie zou heden, Vrijbasis van samenwerking en deel- dag,
door den heer J. M. H. T i rrigenootschap. Dat is op den langen
onduur het eeni'ge antwoord op en merm a n s, hoofd van de
nijverhèidpolitiek en
het eenige alternatief voor de po- derafdeeling
bedrijfsreglementeering van
het
litiek van dr. Rosenberg.
departement van Economische Zaken te Batavia-Centrum geïn(„The Times" 13/7/1940).
stalleerd worden in het
Grand
Hotel Preanger
te Bandoeng,
waarna dan de eerstp
vergadering zou worden gehouden.

Chur chili

Voorbeeldige

De verwachte ministers
De R.P.D. meldt:
Naar thans kan worden medegedeeld, zijn onze ministers van buitenlandsche zaken en van koloniën
met het reisgezelschap uit Honolulu vertrokken, zoodat zij
in afwijking van de oorspronkelijke verwachting
reeds Maandag a.s. te
Manila en 9 dezer te Kemaiorar.
kunnen worden verwacht, indien
\geen vertraging'optreedt. .

Aan dc „Sun" werd uit
Saigon geseind, dat volgens
aldaar uit Frankrijk aangekomen
soldaten
Fransche
mannen van den Britschen
geheimen dienst geregeld des
nachts met parachutes in
Frankrijk landen.

—

Scheidende burgemeester

Mededeeling

Dinsdag 8 April a.s. om 6.30 uur
n.m. zal burgemeester mr. R. Ng.
Soebroto in openbare vergadering
van den stadsgemeenteraad
van

Wij verzonden aan onze abonné's
buiten de stad een postwisselformulier, met verzoek hiervan gebruik te maken voor het toezenden van het abonnementsgeld voor
het tweede kwartaal 1941.
Zij. die reeds betaald hebben, dan
wel intusschen schriftelijk voor het
volgende kwartaal hebben bedankt,
gelieven het formulier zonder meer
terzijde te leggen.

Madioen afscheid nemen.

Interessante restjes

Maar, zoo neutraliteit riskant den van onderdeden van een bogebleken is voor de sterken, zij is ven
Engeland
neergeschoten
nog gevaarlijker voor de zwakken. Duitsch vliegtuig en van
fragHet veranderde karakter van den menten van een bom.
oorlog heeft afgerekend met neuMen overweegt thans deze betraliteit als een
toevlucht voor wijzen van den strijd, die uit Enkleine staten. In de daeen toen geland zijn toegezonden, hier
te
het geweer nog een aanvalswapen lande te exposeeren dan wel
ze
was en een fort een onneembaar ten bate van de vereenigde Prins
te
verdedigingswerk, kon een
klein Bernhard- en Spitfirefondsen
land zijn
grenzen lang genoeg verkoopen.

een

wandeling

door

Portsmouth,

(Nadruk verboden).

Voor deze

nieuwe

film zal hij V/2 maal zooveel
uitbetaald krijgen.
Grant, die nu 27 jaar oud
is, werd in Bristol geboren.
Op 15-jarigen leeftijd liep hij
van huis weg, om zich bij een

rondreizend acrobatentroepje
te voegen. In 1933 ging hij
naar Hollywood en daar vergaarde hij een fortuin.

De V.

v. A.i.D.

Jaarvergadering
Terugkomst

van

enkele

geëvacueerden

te

Driebergen.

(Nadruk

verboden)

verleend.

Na enkele huishoudelijke
bestuursmededeelingen te
hebben
gedaan, gaf heer J. H. de Ruy
ter, secretaris der V.v.A.i.D., een
uitvoerige toelichting op de taak
en werkzaamheden van de
door
de regeering nieuw
ingestelde
commissie voor bijzonder
overheidstoezicht op de
rechtsverhouding tusschen werkgevers
en
arbeiders, van welke
commissie
uitde heer de Ruyter deel
maakt.
Na gehouden verkiezingen werd
het bestuur voor dit jaar als volgt
samengesteld:
De heer C.J.J. Hogenboom,

voorzitter;

Ruyter
De heer J. H. de
Dzn., secretaris-penningmeester;
heeren
Commissarissen:
de
Joh. v.d. Ende, R.
Eisen
en N. Th. van Dale.
beDe heer van Dale werd
den
noemd in de vacature van
heer P. van Es, die in het bezette Moederland vertoeft. De liter
van Es werd benoemd tot commissaris op non-actief.
Tot leden van de
commissie
van advies zijn benoemd
de
Blankensteyn
heeren C.W. van
DijkHoepel de datum hiervoor nog (Tapanoeli), D. Buis, J.H.
niet definiteif is vastgesteld, mag hout) fgouvernementsonderneminKreyts,
verwacht worden, dat de eerste begen), J. Ensink, J.H.
grootingsvergadering van den GouJ. Regter, J.F. Rusch en de heer
verneur-Generaal met den Itaad W.K. Bottema, commissaris voor
van Indië en de departementsdirecde kringen Langkat en Atjeh.
teuren over een dag of veertien zal
plaats hebben. De directeur
van
Mooie gift
Financiën is thans in het bezit van
alle gegevens voor het volgende begrootingsjaar en aan de opstelling
Naar Aneta seint, heeft de firma
van het voorloopig begrootingsontHoppenstedt 10.000 gulden in de
werp wordt op zijn departement Vereenigde
Oorlogsfondsen gethans de laatste hand gelegd.
stort.

Begrooting 1941

Van ex-Hunnenvliegtuig

tijdens

dinner" in het lirUsche oorlogsfonds storten.
Ilij heeft zulks al eerder
gedaan, toen hij optrad in de
film „Philadelphia
Story",
waarvoor hij £40.000 tou-

décharge

).

Hopkins

geste

Dmsdagmorgen is te Siantar de
algemeene jaarvêrgadering gehouden van de Vereeniging van Assistenten in Deli. Aanwezig
waren 74 stemgerechtigde leden.
De voorzitter, de heer C. J. J.
Hogenboom, sprak een kort
welkomstwoord en stelde vervolgens de huishoudelijke
behandeling der agenda aan de orde.
Het jaarverslag over 1940 en de
financiëele jaarstukken
werden
goedgekeurd; aan den
penningmeester werd daarom acquit et

(„Daily Mirror

Harry

De
filmacteur
Ca r y
Grant zal het totale bedrag van zijn salaris voor het
spelen van tle hoofdrol in de
film „The man who came to

—

„Waarom zou ik niet evenveel succes kunnen hebben als Hitler?”

met

Zijn heele salaris
voor Engeland

cheerde.

Britsche parachutisten

Binnenkort kan hier te lande
de aankomst tegemoet gezien wor-

vasthouden om aan een aanvaMer
gelegenheid te geven nog
eens
over een en ander na te denken,
vooral als die aanvaller zich notj
elders tegen machtiger vijanden
te verdedigen had. Zelfs in 1914
waren de dappere operaties van
het Belgische leger om den vijand
op te houden nog een vitale factor
In den veldtocht, die eindigde met
de overwinning aan de Marne.
In 1940 kon de Hollandsche en
Belgische
tegenstand,
ofschoon
niet minder dapper geboden, binbijna binnen
nen enkele dagen
enkele uren
worden te niet gedaan door lucht- en gemechaniseerde strijdkrachten en heeft
vrijwel geen Invloed gehad op den
strijd. Onder dergelijke omstandigheden vormen de troepen, die
een klein land kan bijeen brengen, niet langer een afschrikwekkend middel. Neutraliteit, evenals
elke andere vorm van buitenlandsche politiek, heeft geen zin en is
gevaarlijk, tenzij
gesteund
zij
wordt door groote
legerscharen
en slagschepen. Dit ls de les die
de harde ervaring
en als laatste maar zeer zeker niet geringste
ervaring mogen wij hier Roemenië noemen
ons duidelijk heeft
gemaakt. Er was bijna geen enkel
klein land ln Europa, waarvan da
staatslieden niet hun vastbeslotenheid hadden geuit om hun gebied tot het uiterste te verdlgen
tegen eiken overweldiger. In enkele gevallen werd dit plan ook

Telefoonnummers:
Wisselbord: Noord 3015—3016—3017.
Na kantoortijd: Expeditie No. 3015.

textiel

werkelijk uitgevoerd. Maar nergens werd het met succes
bekroond, of was het mogelijk ge-

Het risico der neutraliteit

Tweede blad

Bedrijfsreglementeering

Toen

gedemobiliseerde

Hollandsche

soldaten

neeltje

op

te

het

Amsterdam
Damrak.

Amerikaansche marine-troepen
Gingen scheep
Naar nieuwe bases in
den Zuid-Pacific

terugkeerden:

een

aardig

too-

(Nadruk verboden).

ri;ke hoeveelheid arbeid de eerstvolgende maanden om Christmaseiland en Samowa klaar te maken
om haar plaats in te nemen in den
reusachtigen vleugel van Pacificbases, die dwars staat od de vitale
zeewegen van het vasteland, vanaf
den equator tot Alaska.
Enorme versterking.

zijn zooluist twee
Intusschen
ten Zuidwesten van Hamarinetroepen
divisies
nieuwe
waii. Uncle Sam's Gibraltar in den vormd te San Diego „ergens aan gede
Pacific.
Caraïbische Zee", de eerste militaire

aanleggen

I I

Aloon'-straat

SOERABAIASCH-HANDELSBLAD

89ste Jaargang No. 80

Voorposten.

Doordat de eilanden zoowel voor

formaties van dien aard in de geschiedenis van de „Leathernecks".
Zelfs gedurende den wereldoorlog konden de mariniers zich niet
beroemen op het bezit van een geheele divisie. Toen waren
hun
strijdkrachten verbonden met de
expeditionnaire
Amerikaansche
macht.
Daarna Is de grootste
eenheid
.brigade" geweest
steeds een
waarvan er twee werden gevormd.
Ze zijn nu uitgegroeid tot gestroomlijnde divisies, geheel In
staat op zich zelf te ooereeren en
samengesteld uit 12.000 man
op
volle oorlogssterkte.
Elke divisie zal infanterietroepen
hebben, parachutisten, wielrijders
en motorrijders peletons. middenzware (11 tonsï en lichte (5 tons)
tanks, veldartillerie
en eenheden
van elk belangrijk type van militaire vliegtuigen.
Het voetvolk zal een totaal uitmaken van 10.500 man. de lucht-

luchtstrijdkrachten als voor andeGoedgewapende divisies re militaire eenheden zeer gunstig
gelegen zijn als tusschenstations,
San Diego
(CalLf.). 3 Maart. zullen deze voorposteilanden feiteDe mariniers, die hun standaard lijk Australië nauwer
verbinden
met Hawaii.
plantten van de hallen van Montezuma tot de kusten van Tripoli,
Het is duidelijk, dat ze de marizijn scheep gegaan voor een nieuw niers ook dichter bij de zoo belangavontuur.
rijk strategische basis Singapore
brengen, en een nieuwe flank vorMet een vliegdekschiD en trans- men in het
defensiestelsel van den
portschepen zijn vanuit San Diego Pacific, die gereed
is gemaakt, voor
twee der nieuwste, hoogst beweeghet geval, dat de vloot van de Ver.
lijke gemechaniseerde
gevechtsStaten te zijner tijd moet ingaan op
eenhoden, de zoogenaamde „Devil een
uitdaging uit het Verre Oosten.
Dogs", uitgevaren. Zij zijn op volDeze flank vormt eigenlijk het
le oorlogssterkte uitgerust en zulverlengde van de lijn, die
loopt
len bases gaan inrichten od eilan- van de Westkust van de Ver.
Staten
oen in den Zuidelijken Pacific. Bij naar Hawaii en ligt tegenover
de
deze „verkenning", die onder de Philippijnen
en
het
Zuidoosten
van
grootste geheimhouding is voorbe- Japan. Zoodoende
wordt een bres
reid. zijn ongeveer 1.500 man zee- aangevuld,
die
er
was
in het uittroepen betrokken, met hun bewagestrekte gebied tusschen Austrapening en hun gemotoriseerde uit- lië en
Hawaii. Tot heden was het
rusting. Hoewel de marineautoriAmerikaansche eiland Tutuila Sa- macht Inclusief het grondpersoteiten het stilzwijgen bewaard heb- mowa een betrekkellik
kleine ba- neel zal uit 1.500 man
ben over de bestemming van de
bestaan.
sis.
maar
het
is
klaarbliikeliik
betroepen, is men hier van meening, stemd om
corps
Het
mariniers,
een
dat thans
dat ze voor de tropen bestemd plaats te wordensterke bewapende zi n grootste „vredessterkte"
evenals Guam
aller
,

—

—

—

—

Yolendam

ondervindt nog

steeds veel last

van inundaties.

(Nadruk verboden).

ztin, Samowa en Christmaseiland.
Deze sterke macht, die erop ls
ingesteld zeer snel te ODereeren, is
bewapend met 3 inch luchtdoelgeschut en luchtafweermitrailleurs
van kaliber 50 en '30 benevens
scheepsgeschut van 5 inch,
en
gaat waardevolle
versterkingen

heeft bereikt, wordt intensief getraind, voor het geval Amerika een vijand van ziln kusten zou
Of de twee batallons. die belde moeten verdrijven,
ln het laatste jaar georganiseerd val ls het duidelyk, want in dit gezil als eerwerden, de kern zullen
vormen sten geroepen zullendat
worden voor
voor grootere machten bil de toe- die
taak.
ls nog niet geopenbaard. In
leder geval wacht hun een belang(Nadruk verbodonl.
tusschen Hawaii en de Phllippijnen.
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IN EEN KOSTELIJK VERHAAL VOL ACTIE,
HUMOR' EN ROMANTrro
LOS ANGELOS EVENING HERALD schrijft:
MARLENE nTFTRïr.»
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VOOR HET EERST ALS MATINéE Zon dagmorgen 10 uur en Zondagnamiddag
4.30 uur: BETTE DAVIS
ERROL FLYNN In de prachtige film:
„TIIE PRIVATE LIVES OF ELIZABETII AND ESSEX"
en een aardig voorprogramma.
Entrée ƒ 0.25 en ƒ 0.40.
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IN EEN FABCINEEREND FILMWERK
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: SUNDAY NEWS schrijft: MARLENE Dl ETRICH is werkelijk schooner en char.
! manter» dan ooit en geeft een amusan te, interessante uitbeelding van haar rol.

i

KAMERS,

m. v.pens. gem. GR.PAV.m.eig,
evt. gar. v. echtp. z. k. of
f2 m.
hr. Pregollan Boender 7. B-4247

MARLENE DIETRICH Mm
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v. p. evt. m. gar. Brug- Dameskapster i.h. bez. verkl. op
B-4323
str. 6 (Goebeng) Z. 65. b.4324 de h. i. P. wave zkt pl. Br. 84320
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„lIAIVARYN PILLEX"

Gang Tengah No. 22

kosten.

Gem. PAV. en 2 KMRS. v zit/
slaapkamer, Kajoon 32.' B-4322 gez teh aangeb v eenlge KRISHNAMURTI
Catalogus
K,M HEEREN '
avondeten, boekwerken, mi. causerieën en
T ft l|||| lP ftavraanrl
nUIII vCViaayu
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het agentschap
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STAR PUBLISHING TRUST.
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Idenburgrstr.
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Darmo Kali 28 bvn. S'ba. 2-4321
1028 M 2 è, 3.50 p. M Br. B-4304
Tweedehandsch POOLBILJART Juni en Juli te Batoe of Poen- in R.K. gez. te MLG. best gel t
k £" Br m Prijsopgave No. B-4049 ten. Brieven ond. No B-4175 opn. v. ten hoogste 2 kind.'v.' Volbl. HolL eig.
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fabr ƒ35
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MOT.-FIETS „Zundapp" *38,200 Gebr. WESTINGHOUSE-KOELK.
9
R ChUSSeilStr 4 Telf

Voor Maandstoorn. succes gegard. ƒ 1.75
Chrlstanol, v. vermagering, worden met succes
vrouwen van Ned.-Indië toegepast, ƒ 1.75 en ƒ
Bij vooruitbetaling franco thuis. Rembours

porto

Toezending van bewijsnummers voor „Blikvangers"
uitsluitend
op verzoek tegen 15 cent per exemplaar.
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PLAATSING.

bezorgd tegen 10 cent per zending. Voor

bulten Soerabaln tegen berekening t!er

•

Gemblongan 67

VOOR

administratie van het Soerabaiasch Handelsblad behoudt
zich het recht voor de advertenties zoo
af te korten.
Indien niet andets verzocht, worden op .Blikvangers" binnen-

2 res"elsf== 50 1 letterteekens
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ti a •vooruitbetaling.
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VOOR

EEN GULDEN

advertenties is het gebruik van ander.e
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OPGAVEN UITERLIJK EEN DAG

2 KEGELS

ƒ 2.50.
5
Bij twee of meer plaatsingen kan van dezelfde
advertentie (mits geen reclame) op achtereenvolgende
plaa'tsingsdagen een gelijk aantal
GRATIS EXTRA
worden {gegeven.
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VRIJDAGS.

3 regels (75 letterteekens) ƒ l.50; 4 regels (100 lettertee\kens)
ƒ 2.—; maximum regeLs (125 letterteekens)
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U ten volle vertrouwen.
Blue Band'werd: geheel/vrijwillig onder controle geplaatst
van Gouvernements Laboratoria,'waardoor U de zekerheid
hebt dat Blue Band eenï superieur product is. dat elke
toets der kritiek kan (doorstaan.
Daarvkomt nog bij dat Bluei Band-heerlijk smaakt en zeer
lichtverteerbaar is, zodat UKzich'voor de keuken zowel
als voor de boterham niets? beters zoudt kunnen wensen.
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Soerabaia Kaliasin 72 Z 1588

|

ttST

W&

g

kwaliteit

fBK i/S>

I1

|||

"

||

i|
pj

per paar.

HET NIEUWSTE MODEL
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Vrijdag 4 April 1941
Uitgeefster:

SOERABAIASCH-HANDELSBLAD
STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEDERLANDSGH-INDIË.

Gedachten over oorlog en vrede
[werkelijk
|

Onder de gevallenen in den oorlog behoort ook het begrip neutraliteit. Groot-Brittannië heeft zoo
geprotesteerd t°gen
juist
de
beslissing
absoluut-onneutrale
regeering
van de Zweedsche
om den doortocht toe te staan van
en voorraden
Duitsche troepen
voor de Duitsche strijdkrachten
in Noorwegen, een beslissing die,
zoo zij eerder genomen was, de bereidheid der Britsche
regeering
om den overtocht toe te staan naar
Zweden van vier schepen, die de
Koninklijke Zweedsche Marine in
Italië had verkregen, wel eens zou
hebben kunnen wijzigen. Tot nu
toe is het officieele antwoord op
het Britsche protest uitgebleven.
Maar de Zweedsche minister van
Buitenlandsche Zaken heeft een
verklaring gegeven, waarin
hij,
gedurende een openbare
redegrimmig

opmerkte

Zweden
het
zich niet
veroorloven „ontwikkelingen
te negeeren die geleid hadden tot
de bezetting van zeven landen".
Aan deze opmerking is sindsdien
reliëf gegeven door het
bericht
van de aankondiging van den nazieen
profeet dr. Rosenberg, van
van
Duitsch plan tot vestiging
een protectoraat over de drie
Scandinavische landen.
De regels der neutraliteit, uitgewerkt door den ijver der internationale rechtsgeleerden en
de praktijk der verschillende staten, werden gedurende de lange
beperkte
periode der locale en
oorlogen, vrij goed in acht genomen. Het idee dat neutraliteit
een veilige, eervolle en voordeelizich
ge positie vormde, heeft
staande gehouden tot 1914. GrootBrittannië is in het verleden zelf
neutraal geweest; en in oorlogen,
waarin het gewikkeld werd, is het
zijn politiek en zijn belang ge-

weest de neutraliteit van de kleinere landen te eerbiedigen. Maar
de vooruitzichten der neutraliteit
zijn radicaal geschonden door de
komst van den totalitairen oorlog.
Zelfs tusschen 1914 en 1918 werd
het gebied der Europeesche neutralen het slagveld van een nieuwe en verscherpte economische
oorlogvoering. Ditmaal heeft
de
Duitsche generale staf niets aan
het. toeval overgelaten. In Europa
heelt de neutraliteit opgehouden
een gemakkelijk redmiddel te zijn
Bijna algevoor kleine staten.
meen is zij het voorrecht geworden van sterke of verafliggende
landen, welke de
dictators niet
durven aan te vallen of niet kunnen bereiken. Zelfs de neutraliteit
van de sterken heeft opgehouden
gereeen passieve, onpartijdige
serveerdheid te zijn. Het is niet
langer, fie echte neutraliteit, maar
~non-belligerenlie". Toen in 1914
de oorlog, uitbrak, vermaande President Woodrow Wilson het volk
van de Vereenigde Staten van
Amerika om neutraal te zijn, zoowel in gedachten als metterdaad.
In 1939 gaf President Franklin
Roosevelt uiting aan het bijna
unanieme gevoelen van zijn landgencoten toen hij verklaarde, dat
de Vereenigde Staten niet langer
neutraal konden blijven in hun
ideeën of sympathieën. De Amer.'kaansche pers en de uitingen der
Amerikaansche publieke persoonlijkheden zijn steeds openhartiger
geworden, naarmaté de strijd een
wanhopiger karakter heeft aangenomen en de bijstand, dien
het Amerikaansche volk aan de
zaak der Geallieerden heeft bewezen met slechts deze beperking
dat het geen deel neemt aan den
oorlog, is een getuigenis dat welsprekender is dan woorden. Sovjet
Rusland heeft zich laten leiden
door een geheel andere opvatting
van neutraliteit. Officieele Sovjet
woordvoerders hebben alle mogelijke moeite gedaan om hun onverschilligheid uit te drukken voor
de gevolgen van wat, volgens d.»

Marxistische

opvattingen,
anders is dan een botsing

niets

van
concurreerende sollicitanten naar
de wereldheerschappij. Toch is het
duidelijk dat de Russische repeering niet gelooft dat een passieve neutraliteit in een dergelijken strijd in overeenstemming
is met de belangen van Rusland.
Zelfs voor de sterken heeft neutraliteit haar risico. Het energieKe
vertoon van Sovjet-macht in de
is bedoeld
afgeloopen maanden
geweest als een bescherming daartegen.

Maar,

zoo neutraliteit riskant

gebleken is voor de sterken, zij is
nog gevaarlijker voor de zwakken.
Het veranderde karakter van den
oorlog heeft afgerekend met neu-

uitgevoerd. Maar

Dit nummer bestaat uit VIJF bladen

textiel

ner-

het met succes bewas het mogelijk ge- Commissie van deskundigen

weest dat het met succes bekroond
zou zijn. De hulpmiddelen van
Wij v rnemen, dat door den dikleine Staten, die niet veel in- recteur van Economische Zaken

dustrie hebben, zijn totaal niet
opgewassen tegen de taak een leger uit te rusten, dat een moderne
oorlogsmachine
kan weerstaan.
De moraal is nu wel algemeen
getrokken. Alleen de lersche Zee
is nog breed
genoeg om mr. de
Valera in .staat te stellen zijn telescoop te hanteeren op de manier
van Nelson. „Indien lerland zdu
worden aangevallen",
zeide hij
onlangs tegen een Amerikaanse h
correspondent in bewoordingen die
tragisch-bekend klonken, „zou het
weerstand bieden, onverschillig
welke natie het zou aanvallen".
Maar Eire geniet geographische
voordeelen, die aan Noorwegen,
Holland en België ontzegd zijn;
en, indien het hulp noodig had,
om een Duitschen inval te weerstaan, zou die hulp niet te laat
komen en ook niet zonder uitwerking blijven.

Het zou onjuist en onedelmoedig
zijn om de leiders der kleine naties
kortzichtigheid te verwijten.
In

andere landen is in het verleden
de kijk op de toestanden ook verwrongen door hetzelfde optimisme
en dezelfde blindheid voor de realiteit der macht. Maar in de toekomst zal de nieuwe situatie om
nieuwe geneesmiddelen vragen.
Het kleine huis mag niet langer,
door zijn gebrek aan brandbluschmiddelen, een gevaar opleveren
voor zijn grooteren en beter toegerusten buurman. Als wij er aan
toe zijn onze nieuwe orde op te
moet de macht* worden
georganiseerd
op een breedere
basis van samenwerking en deelgenootschap. Dat is op den langen
duur het eeni'ge antwoord op en
het eenige alternatief voor de politiek van dr. Rosenberg.
(„The Times" 13/7/1940).

Britsche parachutisten
Aan de „Sun" werd uit
Saigon geseind, dat volgens
aldaar uit Frankrijk aangekomen
Fransche soldaten
mannen van den Britschen
geheimen dienst geregeld des
nachts met parachutes in
Frankrijk landen.

een commissie van deskundigen inzake de bedrijf sreglementeering
voor de textielbedrijven is
ingesteld.

Als lid tevens voorzitter van de
commissie is benoemd dr.
J.W.
de Stoppelaar,
assitentresident ter beschikking van den
resident van Priangan te
Bandoeng, en tot niet-stemgerechtigd
secretaris, de heer J. Bos, controleur voor de bedrijfsreglementeering

te Bandoeng.

Tot leden van bedoelde
commissie zijn benoemd de
heeren
H. Holtus, administrateur
der
Preanger Bontweverij te Garoet, O.
H.Sielcken, eigenaar der mechanische weverij ~Rantja-Ekek"
te Tantja-Ekek, dr. TanTjeng
Eng, commissaris der N.V.

Ne-

derlandsch-Indische Textielfabriek
te Soerabaia, Hadji Abdoelgan i, voorzitter van
het coöperatief weverijbedrijf
„Saudara Oesaha" te Madjala,
A bdullah bin Afiff
Alafif f, eigenaar van de West-Java Bontweverij te Cheribon, W.R.
Jansen, bedrijfsleider der Javasche Textiel Maatschappij
te
Tegal, J. Eshu i s,
fungeerend
leider der textielinrichting
te
Bandoeng, P. Blaas,
hoofdvertegenwoordiger
der
firma
Tels & Co te Batavia, ir. Darmawan Mangoenkoesoeconsultatiem o, hoofd van het
bureau voor de
buitengewesten
der afdeeling nijverheid te Batavia-Centrum, en dr s. W. van
W a r m e 10, hoofd van het consultatiebureau voor de nijverheid
te Bandoeng.

(Nadruk
Churchill met Harry Hopkins tijdens

Voorbeeldige

verboden).
wandeling door Portsmoutb
een

geste

Zijn heele salaris
voor Engeland

De commissie zou heden, Vrijdag, door den heer J. M. H. T i mmerm a n s, hoofd van de
onderafdeeling nijverhèidpolitiek en
bedrijfsreglementeering van
het
departement van Economische Zaken te Batavia-Centrum geïn-

De
filmacteur
Ca r y
Grant zal het totale bedrag van zijn salaris voor het
spelen van de hoofdrol in de
film „The man who came to
dinner" in het UrUsche oor-

stalleerd worden in het
Grand
Hotel Preanger
te
Bandoeng,
waarna dan de eerstee
vergadering zou worden gehouden.

logsfonds storten.
Hij heeft zulks al eerder
gedaan, toen hij optrad in de
film „Philadelphia Story",
waarvoor hij £40.000 toucheerde. Voor deze nieuwe
film zal hij 1!£ maal zooveel
uitbetaald krijgen.
Grant, die nu 27 jaar oud
is, werd in Bristol geboren.
Op 15-jarigen leeftijd liep hij
van huis weg, om zich bij een

De verwachte ministers
De R.P.D. meldt:

Naar thans kan worden medegedeeld, zijn onze ministers van bui-

rondreizend acrobatentroepje
te voegen. In 1933 ging hij
naar Hollywood en daar vergaarde hij een fortuin.

tenlandsche zaken en van koloniën
met het reisgezelschap uit Honolulu vertrokken, zoodat zij
in afwijking van de oorspronkelijke verreeds Maandag a.s. te
wachting
Manila en 9 dezer te Kemajoran
.kunnen worden verwacht, indien
—

—

geen vertraging'optreedt.

De V.v.A.i.D.

.

Jaaiwergadering
Terugkomst

Dinsdagmorgen is te Siantar de

algemeene jaarvêrgadering gehouden van de Vereeniging van Assistenten in Deli. Aanwezig
waren 74 stemgerechtigde leden.
De voorzitter, de heer C. J. J.
Hogenboom, sprak een kort

van

enkele

geëvacueerden

Driebergen.

te

(Nadruk

verboden)

een

aardig tooverboden).

welkomstwoord en stelde vervolgens de" huishoudelijke behandeling der agenda aan

de orde.
Het jaarverslag over 1940 en de
financiëele jaarstukken
werden
goedgekeurd; aan den
penningmeester werd daarom acquit
et
décharge verleend.
Na enkele huishoudelijke

bestuursmededeelingen te
hebben
gedaan, gaf heer J. H. d e Ruy
ter, secretaris der V.v.A.i.D., een
uitvoerige toelichting op de taak
en werkzaamheden van de
door
ingestelde
de regeering nieuw
commissie voor bijzonder
overheidstoezicht op de
rechtsveren
houding tusschen werkgevers
arbeiders, van welke
commissie
de heer de Ruyter deel
uitmaakt.
Na gehouden verkiezingen werd
het bestuur voor dit jaar als volgt

„Waarom zou ik niet evenveel succes kunnen hebben als Hitler?”
(„Daily Mirror

Madioen afscheid nemen.

samengesteld:
De heer C.J.J. Hogenboom,

Mededeeling

Scheidende burgemeester
Dinsdag 8 April a.s. om 6.30 uur
n.m. zal burgemeester mr. R. Ng.
Soebrcto in openbare vergadering
van
van den stadsgemeenteraad

).

voorzitter;

Ruyter
De heer J.H. de
Dzn., secretaris-penningmeester;
heeren
de
Commissarissen:
Eisen
Joh. v.d. Ende, R.
en N. Th. van D a 1 e.
beDe heer van Dale werd
noemd in de vacature van
den
heer P. van Es, die in het bezette Moederland vertoeft. De hter
van Es werd benoemd tot commissaris op non-actief.
commissie
Tot leden van de
de
van advies zijn benoemd
Blankensteyn
heeren C.VV. van
DijkHoepel de datum hiervoor nog (Tapanoeli), D. Buis, J.H.
niet definiteif is vastgesteld, mag hout) (gouvernementsonderneminKreyts.
verwacht worden, dat de eerste begen), J. Ensink, J.H.
grootingsvergadering van den GouJ. Regter, J.F. Rusch en de heer
verneur-Generaal met den Raad W.K. Bottema, commissaris voor
van Indië en de departementsdirecde kringen Langkat en Atjeh.
teuren over een dag of veertien zal
plaats hebben. De directeur
van
gift
Financiën is thans in het bezit van
alle gegevens voor liet volpende beNaar Aneta seint, heeft de firma
grootingsjaar en aan de opstelling
van het voorloopig begrootingsontHoppenstedt 10.000 gulden in de
werp wordt op zijn departement Vereenigde
Oorlogsfondsen gethans de laatste hand gelegd.
stort.
Wij verzonden aan onze abonné's
buiten de stad een postwisselformulier, niet verzoek hiervan gebruik te maken voor het toezenden van het abonnementsgeld voor
het tweede kwartaal 1941.
Zi.i, die reeds betaald hebben, dan
wel intusschcn schriftelijk voor het
volgende kwartaal hebben bedankt,
gelieven het formulier zonder meer
terzijde te leggen.

Interessante restjes
Van ex-Hunnenvliegtuig
Binnenkort kan hier te lande
de aankomst tegemoet gezien worden van onderdeelen van een boEngeland
neergeschoten
ven
fragDuitsch vliegtuig en van
menten van een bom.
Men overweegt thans deze bewijzen van den strijd, die uit Ente
geland zijn toegezonden, hier
lande te exposeeren dan wel ze
ten bate van de vereenigde Prins
te
Bernhard- en Spitfirefondsen

traliteit als een
toevlucht voor
kleine staten. In de dagen toen
het geweer nog een aanvalswapen
was en een fort een onneembaar
verdedigingswerk, kon een klein
grenzen lang genoeg verkoopen.
land zijn
vasthouden om aan een aanva'ler
eens
gelegenheid te geven nog
over een en ander na te denken,
vooral als die aanvaller zich no?
elders tegen machtiger vijanden
te verdedigen had. Zelfs in 1914
waren de dappere operaties van
het Belgische leger om den vijand
op te houden nog een vitale factor
in den veldtocht, die eindigde met
de overwinning aan de Marne.
In 1940 kon de Hollandsche en
ofschoon
Belgische
tegenstand,
niet minder dapper geboden, binbijna binnen
nen enkele dagen
worden te niet geenkele uren
daan door lucht- en gemechaniseerde strijdkrachten en heeft
vrijwel geen Invloed gehad op den
strijd. Onder dergelijke omstandigheden vormen de troepen, die
een klein land kan bijeen brengen, niet langer een afschrikwekkend middel. Neutraliteit, evenals
elke andere vorm van bultenlandsche politiek, heeft geen zin en is
gevaarlijk, tenzij
gesteund
zij
wordt door groote
legerscharen
en slagschepen. Dit Is de les die
de harde ervaring
en als laatste maar zeer zeker niet geringste
ervaring mogen wij hier Roemenië noemen
ons duidelijk heeft
gemaakt. Er was bijna geen enkel
klein land in Europa, waarvan da
staatslieden niet hun vastbeslotenheid hadden geuit om hun gebied tot het uiterste te verdigen
tegen eiken overweldiger. In enkele gevallen werd dit plan ook

Begrooting 1941

Mooie

Toen

gedemobiliseerde

soldaten te
neeltje op het

Hollandsche

Amsterdam
Damrak.

Amerikaansche marine-troepen
Gingen scheep
Naar nieuwe bases in
den Zuid-Pacific

(Nadruk

de eerstvolgende maanden om Christmaseiland en Samowa klaar te maken
om haar plaats in te nemen in den
reusachtigen vleugel van Pacificbases, die dwars staat od de vitale
zeewegen van het vasteland, vanaf

riike hoeveelheid arbeid

den equator tot Alaska.

Enorme versterking.

zijn zooiuist twee
Intusschen
nieuwe divisies marinetroepen gewaii. Uncle Sam's Gibraltar in den vormd te San Diego „ergens aan de
Pacific.
Caraïbische Zee", de eerste militaire
formaties
van dien aard in de geVoorposten.
schiedenis van de „Leathernecks".
Doordat de eilanden zoowel voor
Zelfs gedurende den wereldoorluchtstrijdkrachten als voor andelog konden de mariniers zich niet
re militaire eenheden zeer gunstig beroemen op het bezit van een gegelegen zijn als tusschenstations, heele divisie. Toen waren hun
zullen deze voorposteilanden feite- strijdkrachten verbonden met de
lijk Australië nauwer
verbinden Amerikaansche
expeditionnaire
met Hawaii.
macht.
Het is duidelijk, dat ze de mariDaarna is de grootste
eenheid
niers ook dichter bij de zoo belang- steeds een „brigade" geweest
rijk strategische basis Singapore waarvan er twee
werden gevormd.
brengen, en een nieuwe flank vorzijn nu uitgegroeid tot geZe
men in het defensiestelsel van den
divisies, geheel in
Pacific, die gereed is gemaakt, voor stroomlijnde
het geval, dat de vloot van de Ver. staat op zich zelf te onereeren en
op
Staten te zijner tijd moet ingaan op samengesteld uit 12.000 man
een uitdaging uit het Verre Oosten. volle oorlogssterkte.
Elke divisie zal infanterietroepen
Deze flank vormt eigenlijk het
verlengde van de lijn, die
loopt hebben, parachutisten, wielrijders
van de Westkust van de Ver. Staten en motorrijders peletons. middennaar Hawaii en ligt tegenover de zware (11 tonsï en lichte (5 tons)
en eenheden
Philippijnen en het Zuidoosten van tanks, veldartillerie
Japan. Zoodoende wordt een bres van elk belangrijk type van miliaangevuld, die er was in het uit- taire vliegtuigen.
gestrekte gebied tusschen AustraHet voetvolk zal een totaal
aanleggen

Goedgewapende divisies
San Diego
(Calif.), 3 Maart.
De mariniers, die hun standaard
plantten van de hallen van Montezuma tot de kusten van Tripoli,
zijn scheep gegaan voor een nieuw

avontuur.

terugkeerden:

ten Zuidwesten van Ha-

Met een vlicgdekschip en transportschepen zijn vanuit San Diego
twee der nieuwste, hoogst beweeglijke gemechaniseerde
gevechtseenhoden, de zoogenaamde „Devil
Dogs", uitgevaren. Zij zijn op volle oorlogssterkte uitgerust en zullen bases gaan inrichten op eilanocn in den Zuidelijken Pacific. Bij
deze „verkenning", die onder de
grootste geheimhouding is voorbereid, zijn ongeveer 1.500 man zeetroepen betrokken, met hun bewauitpening en hun gemotoriseerde uitlië en Hawaii. Tot heden was het maken van 10.500 man. de luchtrusting. Hoewel de marineautoriAmerikaansche eiland Tutuila
macht Inclusief het grondpersoteiten het stilzwijgen bewaard heb- mowa een betrekkelijk kleine Saba- neel zal uit 1.500 man bestaan.
ben over de bestemming van de sis. maar het is klaarblijkelijk beHet corps mariniers, dat thans
troepen, is men hier van meening, stemd om een sterke bewapende
dat ze voor de tropen bestemd plaats te worden evenals Guam
Srpotste „vredessterkte" aller
tijden heeft bereikt, wordt
zijn, Samowa en Christmaseiland. tusschen Hawaii en
Intende Philippij- sief getraind,
voor het geval AmeDeze sterke macht, die erop is nen.
rika een vijand van zijn kusten zou
ingesteld zeer snel te opereeren, is
Of de twee bataljons, die belde moeten verdrijven,
want in dit gebewapend met 3 inch luchtdoel- in het laatste jaar georganiseerd
val is het duidelijk,
geschut

—

—

—

i

voering.

dat
kon

gens werd
kroond, of

Telefoonnummers:
tVlsselbord: Noord 3015—3016—3017.
Na kantoortijd: Espeditie No. 3015.

Bedrijfsreglementeering

i

Het risico der neutraliteit

Tweede blad

I l

Aloon'-straat 30, Soerabala.

cd

—

Volendam ondervindt

nog

steeds

veel last

van inundaties.

(Nadruk verboden).

en luchtafweermitrailleurs werden, de kern
dat zil als eerzullen
vormen sten
van kaliber
50 en 30 benevens voor grootere machten bil de toe- die geroepen zullen worden voor
taak.
scheepsgeschut van 5 inch,
en komst ls nog niet geopenbaard.
In
gaat waardevolle
versterkingen leder geval wacht hun een belang(Nadruk verbod on).

I

V. V. Soerabaiasch Handelsblad
drukkerijen.

89ste Jaargang No. 80

Oplichting en valschheid
in geschrifte
Donderdagmorgen verscheen voor
den Raad van Justitie alhier
de
27-jaaige J.A.S., tevoren tijdelijkwaarnemend technisch klerk bil
het marine etablissement, sedert
10 Januari J.l. gedetineerd in
's lands gevangenis alhier.
Bfkl. worden de volgende mlsflriiven ten laste gelegd:
1. „oplichting subs. ambtelijke

buitendienst

der Zeemacht

verduistering".

2. „valschheid in geschrift, meermalen gepleegd",
3. „het opzetteliik gebruik maken van een valsch geschrift".
Volgens de dagvaarding
heeft
bekl., die werkzaam was bij
het
inkoopbureau van het M.E., in het
tijdvak van 24 Anril 1940 tot en
met Januari 1941 diverse bedragen 'ot een totaal van ongeveer
ƒ293,27 verduisterd. Voorts heeft
hil Jn het tiidvak van Juli tot en
met December '40 een vijftal kwitanties vervalscht en deze valsche
eeschriften bil den maeazilnmeester van het M.E. ingediend.
De raad is als volet samengesteld: president m r. Duurvoort, leden mr.
Boekhoudt en mr. Roorda; griffier is mr. Hooster. Het O.M.
wordt waargenomen
door mr.
Van de Gramp e.1. In deze
zaak nullen 11 getuigen worden gehoord.
Verhoor van beklaagde
Bek
1. bekent
volmondig.
Bekl. is in Juni 1940
aangesteld als tijd. wnd.
technisch
klerk bij het M.E. Tevoren
was
hij daggelder bij de
administratie. Als techn. klerk werd hij belast met inkoop van allerhande
materialen. Als hij moest
betalen, kreeg hij hiervoor geld van

:

.

—

den kashouder.
Wanneer er b.v.
gereedschappen noodig waren, gaven de magazijnmeesters dit door aan
de
die
resp. administratieve chefs,
dan weer aan bekl. opdracht gaven het benoodigde in te koopen.
Bekl. ging dan naar de
importeurs en de toko's, onderhandelde
over den prijs en kwam met een
monster terug op het M.E. Zoogoedgedra het monster was
keurd, ging bekl. de partij.. koopen, welke weer werd gekeurd.
Dan moest bekl. contant betalen. Hiervoor schreef hij een kasbonnetje uit voor den kashouder.
afgeDeze bon moest worden
teekend door den heer van
B e e m, den magazijnmeester le
Wessellng,
kl., en den heer
den chef van de afd. inkoop. Bekl.
kreeg dan het geld en betaalde
(of niet).

Pres.

Wie was nu

:

verant-

De knoeierijen.

Bekl. liet zich verscheidene malen door den kashouder meer uitbetalen dan hij voor den aankoop
Hij
van materialen noodig had.
bracht dan veranderingen aan op
de kwitanties. Deze veranderingen
waren heel duidelijk zichtbaar.
Hierdoor werd tenslotte argwaan
gewekt en kwamen de fraudes aan
het licht. De pres. verwondert er
zich over, dat deze zeer opvallende vervalschingen niet eerder zijn
ontdekt.
Pres.:

Wist de heer Van
Beem, de magazijnmeester, die U
dat U
het fpld overhandigde,
knoeide?
Bekl.: Neen.
Pres.: Hij was dus- een werktuig in Uw handen om dat geld
van het «rouvernement te krijgen.
Gebruikte U dat geld zelf?
J
B ek 1
die
Op enkele der kwitanties,
de pres. uit de aanwezige stukken

Een

doorbraak.

1.

in
eindbedrag. Bekl. legt uit, dat
dezen
leverancier
hij

£ ee £

®

oe? sel en schepen noodig:
7tanks
noodig, en kanonnen,

Chinees)

Na de pauze wordt overgegaan
tot het getuigenverhoor. Als eerste
de heer
getuige wordt gehoord
hoofd van de magaD a m e n
zijn-boekhouding op het M.K.
conGetuige zet uiteen hoe de
getante inkoop van materiaal
,

schiedt.

Wie is nu aansprake-

Pres.:

dat geld, dat aan bekl.
voor den Inkoop van materialen
werd uitbetaald?
Get. zet uiteen dat de kashouder
lijk voor

verantwoordelijk is voor zijn kas.
De heer Van Beem ontving van
hem op de kasbon geld en droeg

dit af aan bekl. Als bekl.

dit

geld verduisterde, is hij daar zelf

aansprakelijk voor. Het was bekl.'s
officieele taak om de inkoopen te
doen
De o f f
merkt op, dat de heer
Van Beem
enkele steekproeven
heeft genomen om te zien, of bekl.
de prijzen goed bepaalde. Dit liep
altijd voor bekl. goed af. Voorts
vraagt de officier aan getuige of
het juist is, dat de inkoopbrieven
voor de leveranciers (waaruit zij
direct konden opmaken, hoeveel
geld zij van het M.E. hadden te
verwachten) bij kleine contant-in.

kooplngen

slechts

pro-forma uitge-

De banden tussahen Soerabala en

centra van cultuMalang, twee
reel leven ln den Oosthoek, worden
nauwer aangetrokken. Op tooneelgebled bestaat deze samenwerking

reeds, thans ls het domein der muziek gevolgd. Het resultaat hiervan
konden de verraste Kunstkringbezoekers hooren ln een uitstekend
geslaagd gecombineerd
concert
van de Malangsohe orkestvereeniging, waarvan Dan Koletz de
leiding heeft en het Kunstkring-

orkest te Soerabaja, waarover
dirigeerstok
Madlener
den
zwaait.
De eer van dit Initiatief tot samengaan, dat vele mogelijkheden
opent voor het muziekleven ln onze stad, komt toe aan Madlener,
die al zijn energie heeft gegeven
om dit tot stand te brengen. Vereenigd kunnen belde orkesten belangwekkende concerten brengen,
terwijl zij gescheiden een beperkt
gebied bestreken, of in het geval
van. Soerabaja tot werkeloosheid
zouden ziin gedoemd. Ook de beroepsmusici van het Socleteltsorkestje verleenden hun
medewerking
Von Jekim bezette de
eerste lessenaar van de violen
en als verheugend resultaat zagen
wij een bezetting der strijkinstrumenten met 8 eerste en 6 tweede
violen. 4 alten, 5 celll en 2 bassen,
terwijl ook het hout en het koper
behoorlijk bezet waren. Voor de
hobo en de fagot moesten plaatsvervangers bij andere Instrumenten gezocht worden: lof verdient
de C-klarlnettlst, die de hobo-partij voor zijn rekening nam met uitstekend effect.
Soerabaia beleefde niet de primeur van deze uitvoering
reeds
twee concerten waren te Malang
zegeven
doch zij trok het voordeel van een In zijn partijen Ingespeeld orkest, dat sneller op de intenties van den dirigent reageerde De klank van de strijkers
bijzonder goed, het hout en het was
kooer bliezen uitstekend. Vooral het
laatste had een ongewoon goeden
avond; wij denken hierbij aan den
Inzet van de ouverture
Frelschuetz" van Von Weber.~Der
Met deze ouverture opende de
heer Madlener het concert. De horens zetten bijzonder mooi in, levendig gevolgd door de violen. Het
werk werd vlot gespeeld, alleen op
het laatst ging het koper er een
beetje van door en blies ook wat te
hard. Hierna volgde het 4de pianoconcert van Van Beethoven een der
intiemste werken, welke door dezen meester werden geschreven,
met prachtige teere, stemmingsbeelden voor de piano. Het beleefde een fijn muzikale vertolking
van
mevrouw
MadlenerVrl n s. die de psyche van deze
"omoositie juist aanvoelde en
de
droomerige stemming van het eerste deel op gevoelige wijze interpreteerde. Een mooie aanslag en
•"rondlge techniek vormen de pijlers van haar in-muzikale spel. De
orkestbegeleiding was hier en daar
wpt stiif, doch het geheel viel zeer
ie loven. Soliste, dirigent en orkest
werden door het publiek hartelijk
toegejuicht; een lauwerkrans voor
dirlzent en veel bloemen voor
de soliste brachten In eigen taal
hi'Me aan de prestatie.
Na de nauze volgde Van Beetho"en's grootsche zevende symohoile, waarvan de stemming en zevpr niet ten onrechte ..dionvslsch"
•"ordt eenoemd. In dit werk trad
de hppr Dan Koletz als rastdlrieent
od. Alle factiën voor het welslagen der vertolking werkten goed«ninstie mede. Er werd mpt. él«»i
enthousiasme gesneeld. de
*n
klank van het orkest was nrppMi».
moeilijke passages
met uitzondering misschien van den overman? van het noco sostemito naar
bet vivace in 't eerste dppl
v*rliepen vlot. Het zoo geliefd* allegretto werd voor een amatenro'kest buitengewoon mooi en IndmVwekVend «resneeld. Groot aandeel
in dit artistieke succes had Dan
Kolet*, die rustig en vast leidde er
met deze uitvoering bewees, echt
dirigentenbloed te bezitten. Uit
de samenwerking tnssohen den ervaren deskundige als Madlener is
—

—

vraag.

.

(..Daily Telexjravh")
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Nieuw modern zwembad

Ir. A.W. Cohen Tervaert
Plechtige uitvaart

Op Tegalsarie
50 M. lang!
Wy konden indertijd reeds melden,
dat er plannen bestonden voor den
bouw van een geheel nieuw zwembad
naast het bestaande zwembad
op
Tegalsarie. Dezer dagen is. na vele
besprekingen tusschen de eigenaresse
van het zwembad-Teealsarle.
mevrouw
de weduwe Han Tji o n g
Khing.
den
directeur van het
zwembad,
den heer A. Palmers.
den architect, die een fraai ontwerp
voor dit plan heeft gemaakt, den heer
Liem Bwan TJie, deNedam.
het
gemeentebestuur en nc? eenlge
andere plaatselijke instanties, "de zaak
in een beslissend stadium gekomen.

Gistermiddag had ojJ de begraafplaats Kembang Koening onder zeer groote belangstelling de
teraardebestelling plaats van den
heer ir. w. A. Cohen Terva e r t, in leven werkzaam bij de
firma Lindeteves Stokvis hier ter
stede. Een talrijke schare vrienden en belangstellenden, onder
wie een aantal V.0.C.-ers van de
sectie, waarvan de overledene
deel uitmaakte onder bevel van

Men spreekt

over:

Evenals vele andere militaire soen dagverblijven,
had ook het dagverblijf van een zekere compagnie „ergens op Java"
sinds Jaar en dag een abonnement
op een der Indische geïllustreerde
weekbladen. Zulke tijdschriftabonnementen worden betaald uit de bescheiden winst welke met den verkoop van dranken en andere cantir.ewaren wordt gemaakt, en dus feiden
compagniescommandant, telijk door de manschappen zelf bevolgde de baar grafwaarts. Uiter- kostigd.
aard gaven ook de chefs van de
firma Lindeteves van hun belangOp zekeren dag ontving, zoo schrijft
stelling blijk.
het „Nieuws'', de uitgeefster van dit
weekblad van den officier, belast met
Aan de geopende groeve sprak het dagverblijf van deze compagnie
ds. van Hoogstraten woor- een kaartschrijven van den volgenden
den van troost en berusting tot de inhoud:
nabestaanden, waarbij hij de veelzijdige en hoogstaande gaven van
„Tot mijn split wegens flnancleehart en geest van den heer Cohen le omstandigheden en ' verplichting
Tervaert in het licht stelde. De oud- om een weekblad uitgegeven door het
ste broer van den overledene schet- legerbestuur te nemen, moet Ik het
ste in diepe ontroering het verlies, abonnement op Uw weekblad laten
dat de familie door dit onverwachte verscheiden treft. De heer Ir. afzeggen."
Schimmelpennink maakDe uitgeefster reageerde op deze
te zich in enkele sobere doch zeer opzegging
zooals elke uitgever van
treffende woorden tot tolk van de een periodiek
of een dagblad zou
Delftsche corpsvrienden, die thans doen. Zij zond een colporteur naar dit
een zeer gezienen studiegenoot ten legeronderdeel met opdracht een ongrave moesten dragen.
derzoek ln te stellen naar deze bebeëindiging van een
De agent te Soerabaia van de vreemdende
abonnement.
kon zich namelijk
Zit
firma Lindeteves, de heer J. d e
opgegeN ij s, voerde namens de dircctie niet goed voorstellen dat deverplichen geëmployeerden het woord. Ter- ven reden de ware was. De
nemen
wijl de aan weerszijden van
de ting om een abonnement tedoor
het
op een weekblad, uitgegeven
groeve opgestelde soldaten de houwerd
kennelijk
ding aannamen, sprak de reserve- legerbestuur
kon toch on„Geeft Acht" bedoeld
HerwaarIe luitenant van
mogelijk zoo zwaar drukken op het
den, commandant
der le comwoorden budget van een dagverblijf dat het
pagnie van het V.0.C.,
van
van waardeering en afscheid tot daarom de bescheiden kosten geïlander
een
abonnement
één
op
makker.
den verscheiden
lustreerd weekblad niet meer zou kunNadat de oudste broeder van den nen dragen?
overledene den aanwezigen dank
had gezegd voor hunne belangstelling, verliet men ten zeerste onder
Merkwaardige dingen.
ciëteiten, cantines

naar soerabaia over te brengen,
waardoor men een vlottere inning
van de gelden hoopt te bereiken.
al
Daar bij den ouden toestand
het weric via het hoofdcomité te
beteeBatavia moest geschieden,
kent de nieuwe toestand een groote verbetering.

te geven van den
Soerabaiasche admi-

Om een idee

verhuizen

marcheeren.

Extra-treinen op de a.s.

Kerkconcert

feestdagen
Velen, die eigenlijk met de komende feestdagen op reis zouden
willen gaan, zijn echter, naar wij
hoorden, een weinig huiverig over
het feit of zij in de treinen
wel
plaats zouden kunnen krijgen.
Op het hoofdbureau van
de
Staatsspoorwegen heeft men ons
medegedeeld, dat
voor
eenige
vrees volstrekt geen
aanleiding
behoeft te bestaan daar maatregelen zijn getroffen om op de drukke trajecten, zooals bijvoorbeeld op
de lijnen van de Vlugge Vier, de
Eeaidaagsche en den Nachttrein,
extra-treinen in te leggen wanneer blijkt, dat daaraan behoefte
bestaat.

Uitvoering „Harmonie”
Zaterdagavond a.s. zal door de
zang-, muziek- en reclteervereenlging „Harmonie" in de
marlnecantine
Dokweg-OePasiran,
djoeng, een tooneeluitvoering worden gegeven. Zooals indertijd werd
gemeld, moest deze uitvoering door
ziekte van de hoofdrolspelen enkele weken worden uitgesteld. De
voorstelling vangt aan om half 9
des avcnds.

Militaire mutaties

Ten bate Protestantsche
zending
Op Dinsdag 8 April, des avonds
half negen, wordt in de Boebetankerk een concert gegeven, waarvan de opbrengst ten goede komt
zendin?.
aan de Protestantsche
bekende
Uitgevoerd wordt het
werk Stabat Mater van Pergclese;
als solisten werken mede mevrouw
Hoekstra-de Bas (Sopraan)
Engelen mevrouw Lucie
orgelbege(alt>
terwijl
de
kamp
leiding wordt gespeeld door den
heer Le Mat. De kaarten voor
dit concert zijn verkrijgbaar bij de
kosters van de Boeboetankerk en
van de Darmokapel en bij de firma's Knies en Sluyter.

Edeleeren te Soerabaia
Bezoeken Marineinstellingen
met
Hedenmorgen arriveerde
de
den nachttrein te Soerabaia

heeren mr. 11. J.Sp i t, vice_-president van den Raad van Indië en
lid
G.F. de Btuyn Kops,
van den Raad van Indië voor een
bezoek aan de Marine-instellingen
te Soerabaia. Dit bezoek draagt een

niet-offieieel karakter.

Genie.
Overgeplaatst van Amboina naai
Soerabaia, de Kap. der genie E. van
IJ s s e 1 d ij k.
De geneeskundige dienst wordt
Overgeplaatst van Soerabaia naar
van Zaterdag 5 April
Amboina. de le Lult. der genie W. P. waargenomen
1 u. n.m. tot Maandag 7 April 7 u.
J. van Dun.
door den Gem. Ind. Arts Moh.
Overgeplaatst van TJimahi naar v.m.
Soewandhie, Koninginnelaan 20, teleMr.-Cornelis, de 2de Luit. der genie
foon Z. 4021.
ir. J. M. Spenkelink.
Dinsdag 8 April 2u. N.m
en dit Jongere talent kan voor het tot Donderdag 10 April 7 u. v.m. door
den Gouv. Ind. Arts M. Marjitno,
muziekleven veel goeds voortvloei- Krembanganbesar
18. telf. N. 1624.
en. De wijze waarop Dan Koletz
10 April2u.
Donderdag
Madlener dankte, drukte meer dan njn. tot
12 April 7 u. vm
Zaterdag
den traditioneelen dank uit.
door den Gem. Ind. Arts Angka, KaHet Kunstkringpubliek, dat aan pasaristraat 40. telf. Z. 2721.
het slot dirigent en orkest een ovaZaterdag 12 April lu.
tie bracht, wist bijna niet van op- nm. tot Zondag 13 April 6 u. njn.
houden. Wij verwachten, dat alle door den Gouv. Ind. Arts G. Cooke,
bezoekers van gisteravond in eigen Rozenstraat No. 8 telf. Z. 3688.
kring propaganda voor een betere
Zondag 13 April 6u. njn
opkomst zullen gaan voeren
als tot Dinsdag 15 April 7 u. vm. door
weer een gecombineerd
concert den Gouv. Ind. Arts, Djanas gelar
wordt aangekondigd. De opkomst Penperan Toemanppoenz. van Stipri7, ifim
IA
was riltmpai wur luist hpvredi- pnn

Dienstregeling P.G.D.

concurrentie.
acht”.- Misleidend beeld.-

te van een legeronderdeel behooren, de gelegenheid te stellen in den loo'
Acht" van de week dit weekblad op zijn gr
één abonnement op „Geeft
wordt genomen. Deze „gedwongen" mak te lezen. Maar dit zou de op
winkelnering slokt van de beschei- laag van „Geeft Acht" doen ineer
den budgetten der dagverblijven elk schrompelen tot een fractie van d

.

—

—

'

—

•

-

,

I

l teë.

In verband met het groote aantal contribuanten te Soerabala van
het vroegere SDitfire-fonds, thans
opgenomen in de vereenigde Prins
Bomhard- en Spltfirefondsen, ls
besloten om de geheele adminiop
stratie, betrekkiog hebbende
de Soerabaiasche contribuanten

Stadswacht

—

*

-

overgebracht

Te

kwartaal eer. bedrag op dat vaker huidige, en daardoor de heele ad
boven dan beneden de ƒ 21,- zal lig- vertentienolitiek van het blad in d
gen, en daardoor deze budgetten dik- war sturen.
wijls ernstig ontwricht.
Wat zullen de adverteerders tegen
Maar daarvoor ontvangt elke comover wie de hooee advertentietarie
pagnie van b.v. 120 man dan ook ven verdedigd zijn met een beroe
van op de groote oplaag, doen als ze ver
exemplaren
elke week dertig
. Geeft Acht", zal men van de zijde
nemen dat het grootste deel van d
van het legerbestuur hiertegenover oplaag
ongelezen blijft? Mlsschieaanvoeren, en daarbij wellicht hoog doen ze niets, omdat het hier een o f
opgeven van de vele extra ontspan- fideel weekblad, uitgegeven door d
ning en leering, welke deze royale departementen van Oorlog en Mar!
distributie onzen soldaten schenkt. Ne betreft. Maar dat ze er het noo
we
Dat ls de theorie. Hoe gaat het echdige van zullen denken staat
ter ln de practyk? Staan de solda- ! vast.
Het nieuwe zwembad-Tegalsarie zal
ten elke week juichend klaar om elvolgens het ontwerp vsn den architect
kaar de eerste lezing van dit weekGedupeerd
Liem Bwan Tjie
uit
Semarang
blad te betwisten? Men kan by eldoor
de Ned. Aannemin«mi.l. fde
Het meest geduDeerd door de mr
ke willekeurige compagnie een steek.Jfed-.m) worden gebouwd/Met
wordehet
proef nemen en zal dan constatee- thoden van ~Geeft Acht"
zal binnenkort een aanvang
werk
de
andere geïllustreerde periodiren, dat er een of twee exemplaworden gemaakt, terwijl de opleveren op de schaars voorziene leesta- ken. Aan twee kanten worden ztj e
ring moet plaats vinden op 1 Augusfel van het dagverblijf terechtkomer door benadeeld. ZU verliezen adver
tus a.s. Soerabaia zal dan een fraai
tentles aan het militaire weekblar*
en dat de tientallen andere exemplaen hypermodern• zwembad rijk zijn
-lat Immers een zooveel grootere opren waar de compagnie op hoog bevan 50 m. lang, zoodat hier volgens
vel (maar op haar eigen kosten!) me' 'aag bezit en daardoor
zU het oo?
de officieele reglementen ook wedvoor adverteerder"
chambrée'- ten onrechte
gezegend wordt in de
strijden kunnen worden
gehouden.
izty
?en zekere attractie heeft. En
neergelegd worden en meerendep'
Het oude bad blijft bestaan voor ververliezen abonné's doordat de dagongelezen blijven.
eeniglnjen, etc.
en ontspanningslokalen
verblijven
niet langer een abonnement op een
particulier weekblad kunnen nemen
liet nieuwe gebouw ral zich uitDrukkend.
omdat ze voor elke compagnie het
strekken langs Tegalsarie vanaf
minstens
het gebouw van „The BallroomEr zal niet één dagverblijf ln he» bespottelijke aantal van
lertlg (!) abonnementen op „Geeft
dance" (welk gebouw blijft beNederlandsch-Indlë gevonden kunstaan) tot aan het andere uiteinde
nen worden, waar de behoorende of- Acht" moeten nemen.
van het perceel. Aan de Tegalficier het verplicht collectief abonsarie-zijde komt een monumentale
nement niet even overdadig als druknet wordt hoog tijd, dat hier iningang, welke toegang geeft tot
kend vindt. Als de manschappen er begrepen wordt en dat er een eind
een gezellig restaurant. Dit restauachter komen, dat de bezulnlglnfemadkt wordt aan dit systeem van
rant ilet uit op het zwembad zelve
op andere lectuur en op de verschil.gedwongen winkelnering", dat 1)
van 50 bi| 16 meter, terwijl naast
lende geriefelijkheden, welke den laat. een noodeloos zwaren druk op
de
het restaurant nog een aparte
sten tijd in verschillende dagverblij budgetten der dagverblijven en dus
toegepast, eer op de soldaten zelf legt, 2) adver..pierebak" komt een galerij feven moest worden
heel rondom, waar de ouders der
gevolg is van het feit. dat deze in- teerden een misleidend beeld
van
kinderen een wakend oogje op hun
stellingen (en dus feitelijk zi) zelT de verspreiding van dit
den indruk de onder een schat van
weekblad
«pelend
kroost kunnen houden.
bloemen en kransen bedolven groeHet onderzoek bracht echter merk- belast worden met de kosten van der reeft, en 3) de particuliere week.
Het groote zwembad bestaat uit
ve, in de overtuiging de laatste eer waardige dingen aan het licht. Het papierwinkel, welke elke week over bladen een onbehoorlijke
concureen endiep gedeelte van 30 m lang
te
hebben bewezen aan een waar- verplichte abonnement op „Geeft de compagnie wordt uitgestrooid, zul- rentie aandoet.
(1, 45 tot 1.70 m diep) en een diep
lijk goed en rechtschapen mensch. Acht" drukte inderdaad zeer zwaar len er heel wat protesten opgaan.
gedeelte van 20 m lang (1, 70 tot
ongetwijfeld
op dit dagverblijf (en
3.50 m diep). Aan het
Deloyale concurrentie
Maar onze militairen zullen nie'
uiteinde
op alle andere instellingen van
oèk
de
als
ze
de
war'
eenigen
zijn,
verheft zich een perron met drie
die
abonneniet
omdat
de
dien aard),
Aldus het gescharrel met „Geeft
sprlngtorens van resp. 1, 2 en 3 m
De inranr en de trap naar het
mentsprijs op zich zelf zoo hoog is toedracht kennen bezwaar zullen mahoog. Dan komt er nog een gli|ken tegen de noodeloos geforceerd' Acht". Het heeft geen werfkracht
(huidige) zwembad boven
(5 cent per nummer voor de Nederoude
baan. Langs het bad worden 100
Acht' Daarom wordt nu dwang van boven
komen aan de Oostzijde, waar nn
landsche en 3 cent voor de Malelsche hooge oplaag, welke „Geeft
losse kleedkamertje* gebouwd voor
dank
deze gedwongen abonne af toegepast De dagverblijven
en
de gymnastiekzaal Is. liet geheele
zU
dagverblijven
maar
omdat
de
editie)
en 20 „wissel-cabines"
miliJ dames
voor
Is beproot op ƒ "5.000
project
worden Tele tientallen mentsregeling vanaf de geboorte va» ontspanningslokalen van de
gedwongen
gekregen
Alle
bezwaren van moeililk te
T," rn ne zwemmers kunnen
abonnementen op dit waekblad te ne- dit weekblad heeft weten te berelke* tairen hebben opdracht
alleen vI a de
(minsten* 20 000 exemplaren, w*«»
voor elke oomns»nle een
aantal
verkrijgen en dure materialen riin
kleedkamers
tv
men.
dóór een voetenbak in het bad
thans
van IRO°O 'ri rfe
w'if"
overwonnen. Ongetwijfeld
•>r\ mlnste«« rtprtt* e»»mpli»ren af
komen. Tenslotte bestaan er nog
dit nieuwe zwempaleis een
ral
nemen en te betalen.
Een circulaire van het legerbestuur ..verspreid") Zit zullen 5 exemp'V r
vo'
prachtige aanwinst beteekenen voor
Dit alles ls het drtiven van
WedstrUd
den
eischt kort en bondig dat er op elke ren per compagnie meer dan
sportief Soerabala!
hoofd
vier man, die tot de organieke sterk- doende vinden om eiken soldaat ln heer N.A. Douwes Dekker,
°°

buanten naar Soerabaja

door omvang der

Gedwongen winkelnering.-Het gescharrel met

Deloyale
„Geeft
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Beklaagde werd deswege
hier
den;landrechter tot een boete van nistratie, zij vermeld, datwonen,
ƒ 10 subsidiair 4 dagen hechtenis alleen 6000 contribuanten
waarin nog niet eens zijn begreveroordeeld.
contrlbuanoen, de collectieve
ten, die voor het bij hun werkenhet
weinig regen
de personeel één bedrag in
duizenden
fonds storten. Er zijn
die één uur loon per
Achterstand padi-aanplant toekangs,
afstaan,
week voor het fonds
van 300 ha.
terwijl alleen de firma's, die voor
als
In het Noorden van de afdeeling hen de storting verrichten.
Soerabaia, in het district Sldajoe contribuant staan genoteerd.
en ook in het Noorden van Grissee
valt nog steeds onvoldoende
regaat
gen, waardoor de
Westmoesson-aanplant een achterstand verde
Thans is vastgesteld, dat
toont van 1100 ha.
Maandagstadswacht-Soerabaia
Als voordeel van te weinig rebehuizing
gen staat hiertegenover, dat ae So- middag a.s. haar nieuwe
gebruik
in
het
jaarmarktterrein
op
lorivier weinig bandjirt, aoodat de
administratiekanHet
zal
nemen.
bevolking de vruchtbare uiteris reeds eerder door den luitewaarden kan beplanten. Het
to- toor
en zijn personeel benant-adjudant
taal met padl beplante oppervlak
Maandagmiddag om 4 uur zal
zet.
de
op
uiterwaarden bedraagt 800
bataljon van Karangmenha. zoodat uiteindelijk de achter- het heele naar het nieuwe terrein
djangan
stand 300 ha. bedraagt.

I I

de
schreven werden en niet aan
betrokken leveranciers werden verzondem
waarop de
beaamt
officier opmerkt, dat dit contróle-

—

krijgt

—

De Vereenigde fondsen

de afdeeling Soerabala van de „Pamoeda Islam Indonesia"(een Islamitische jeugdorganisatie), llbeschuljas Sir a d genaamd,
digd van overtreding van de verordening No. 4 van het militair gezag. Beid. heeft op 7 Maart J.l. op
een cursusvergadering een onderwerp van staatskundigen aard behandeld, waarvan hij volgens die
verordening eerst mededeellng aan
de betrokken autoriteit had moeten doen.
Beklaagde erkende schuld. Hij
verklaarde, dat op die cursusvergadering feitelijk geen onderwerpen van staatkundigen aard zouden worden behandeld, doch dat
hij zich had versproken, naar aanleiding van een door één der aanwezige leden naar voren gebrachte

[

De contrôle.

van

Het Engelsche volkheeft vliegtuigen noodig: Hetkrijgt vliegtuigen Amerika.
Het krijgt voedsel en schepen van Amerika.
En *™n
en munitie, en ander oorlogsmateriaal: Het
4o«l.
tanks, en kanonnen, en munitie, en ander oorlogsmaterieel van Amerika.

%■

neemt klopt het

dig.
Hierop wordt gepauseerd.

Orkest-uitvoering

—

AMERIKA'S BELOFTE:

S.-H.

Gisteren stond voor den landrech- Administratie Spitfire-contriter alhier terecht de voorzitter van

—

*

blanco
kwitanties liet teekenen. Later vulde hij zelf dan
het bedrag in, overeenkomende
met het bedrag, dat hij via
den heer Van Beem uit de kas aanvroeg en kreeg. De origineele bestelbons vernietigde bekl. In een
ander geval vroeg bekl. voor een
bestelling een bedrag aan en verduisterde het geheele bedrag. De
tokohouder was weer zoo goed van
vertrouw .n dat hij bekl. een kwitantie eaf zonder het geld te hebben ontvangen. Hij zou het geld later wel krijgen (of niet).
O ff.: De leveranciers moesten
weten, dat ze met minder genoegen namen, dan zij recht op hadden. Dat konden zij uit de bestelbons opmaken.
Mr. Roorda: Is U getrouwd?
B e k INeen.
Mr. Roorda: Hoeveel salaris
hacrU?
e k 1.: ƒ 50,-.
Mr. Roorda: Wat was dan de
reden van deze knoeierijen?
Bekl. antwoordt hierop, dat hii
niet toekwam met het salaris. Hii
had kleeren noodig °n hij wilde ook
wel eens uiteaan. Hij hield van jagen. Hij dobbelde niet en had geen
groote 'schulden alleen bij de Chincesche leveranciers, die afbetaald
moesten worden. Hiervoor waren
weer nieuwe verduisteringen noo-

mil. gezag.

—

niets te maken.
Bekl.: Dat is niet waar. Ik
haJ ook wel maanden, dat ik voor
30 tot 40 duizend gulden moest
geinkooüen. Ik werd voor alles
bruikt.

(een

Kunstkring

—

woordelijk voor die kasgelden?
B e k 1.: De he<|r Van Beem,
want die ging over het
kleine
kasboek, het kasboek voor dage]ilksche uitgaven.
Of f.:
Bekl. kon geen geld uit
de kas krijgen, dat kan slechts de
heer van Beem. Bekl. moest alleen voor kleinen stads-inkoop zorgen; met groote lnkoopen had hij

beschouwing

Kunst

n

2e

Overtreding verordening

L

middel dan weinig zin had en dat
aldus knoeien door bekl. In de hand
werd gewerkt. Get. meent echter,
„Rotterdam VII”
dat dit weinig verschil maakt. Het
is eens voorgekomen, dat het be„Geeft voor bommenwerpers geld.
drag op 'n door 'n Chinees van het
keert men slechts door geweld".
Geweld
ontvangen
M.E.
inkoopbrief
niet
overeenkwam met het bedrag, dat
Vereenlgde Prins Bernhard & Spitflre Fondsen,
hij van bekl. ontving.
Bekl. zei
p/a N.V. Nederlandsche Handel Mij., Soerabaja,
toen: „O, dat is een vergissing.
Hongkong & Shanghai Bangklng Corporation, Soerabaja.
Gooi dien inkoopbrief maar weg."
Volgende getuige is de
heer
Van Bee m, magazijnmeester eerste klasse op het M. E. Get.
Gecompliceerd.
Geneeskundige
bevestigt de- verklaringen van den
heer Damen en licht enkele punten
Of f
Wie heeft deze regeling
nader toe. De politierechter tracht nu eigenlijk ingesteld. Nu beklaagdan geruimen tijd lang van get. de de inkoop plus de betaling in
De geneeskundige buitendienst der
uit te vinden, op welke bewijsstuk- handen kreeg, kon hij gemakkelijk
zeemacht
wordt van Zaterdag 6 April
ken bekl. nu van hem geld kon knoeien.
1941 des namiddags 1 uur tot Maankrijgen. Het schijnt dat verschilTweede getuige kan hier geer. dag 7 April des voormiddags 6 uur,
lende papieren hiervoor
konden antwoord op geven.
waargenomen door den officier van
dienen, voorzien van meerdere of
Eerste getuige licht dit nader gezondheid der le klasse A. W.
mindere stapels en/of paraven.
toe:
Van Beem was belast Mellema. Hulsadres: Kajoon 62,
In ieder geval was het niet heel niet Dedeheer
administratie
tel. Z. 109.
moeilijk gemaakt voor beklaagde. van deze
gelden, niet met
het
Pres.: Wie was nu verantwoor- beheer ervan. Ook bekl.
had geen
delijk voor dat geld?
geldelijk
plicht
Hij
Bedrijfsongeval
beheer.
had
den
weg
Get. : Ik. Als er lets
om
het
ontvangen
geld
raakt, moest ik het betalen. For- aan
Gistermorgen circa half elf schoot
de leveranciers uit te betalen.
meel moest ik de leveranciers be- De heer
aan
op
hoefde dit zeker den het MarineeenEtablissement
talen en bekl. was aan mij toege- niet te Van Beem
gespannen stalen
Oedjoeng
Volgens den heer Dadoen.
voegd om dat voor mij te doen. Als men is
los, waarbij een Inheemsche toebekl. zelf rechtstreeks aan- tros
kang met het losse einde een klap
bekl. in de stad had betaald, kreeg sprakelijk
voor het
verduisterde tegen de knie
tk van hem de kwitanties.
kreeg, als gevolg waargfld.
van hij achterover tuimelde en een
Bekl.'s verantwoording tegenover
Volgende getuige ls Sidik Oemar hersenschudding bekwam. Het slachtgetuige klopte altijd. Alleen was de
Fadjar, horlogemaker ter stede, die offer is voor geneeskundige behandeverantwoording valsch.
Mr. Boekhoudt: Hoeveel bevestigt, dat bekl. bij hem een in- ling ln de C.B.Z. opgenomen.
heeft bekl. nu ln totaal teveel aan- strument heeft gekocht voor ƒ 45.
Dit bedrag stond tenminste op de
gevraagd?
Magazijndiefstal
Get. :Naar ik hoorde totaal oorspronkelijke bon. Later (toen
het instrument en de prijs waren
ƒ 350.
lid van het dievengilde heeft
een deEen
P r e s.: Is U nu met dat tekort goedgekeurd) maakte bekl.
nieuwe Palmboterfabriek aan den
waarop
hij
nieuw
het
bonnetje
op,
belast?
een bezoek verGrlsseeschen weg
Get.: Neen, want hij heeft bedrag veranderde in ƒ 65. Daar eerd. Echter niet met
vanwege het smaSidik deze bon had geteekend, be- kelijke product, dat hier bereid wordt,
het toch verantwoord.
P re s
O, dus U bedoelt, dat taalde getuige Van Beem bekl. hier- doch om uit het magazijn van de
U niet verantwoordelijk bent voor op ƒ 65 uit en eischte geen kwitantie, fabriek een honderdtal afsluiters en
dat geld, omdat U kunt bewijzen, zooals hij had behooren te doen.
wartelmoeren ter waarde van ƒ2OO.
dat U het terecht aan bekl. heeft
Hierop wordt het getuigenverhoor te ontvreemden. De diefstal werd bij
afgedragen.
uitgesteld tot Maandag 7 April a.s. de politie aangegeven.

i

Raad van Justitie

de afdeeling mibliciteit en reclamewezen der S.S., die
zoowel
Geeft Acht als de Java-Express veradvertenties.
borgt en volstopt met
Deze man trekt zich van het debat
n den Volksraad en de
verklaring
van de Regeering over deze kwes'ie niets aan.
Vn

De Volksraad was van meening,
déloyaal
lat deze concurrentie een
karakter draagt, omdat de
semlofficieele organen met gelden
van
1e gemeenschap in stand
worden
ïehouden. De Regeering beloofde het
vraagstuk in zijn vollen omvang in
'tudie te zullen nemen.
Wie met deze studie belast is, we-

'en wü niet Vermoedelijk weer een
hoofdambtenaar, die. om in de tale

ler

bureaucratie te spreken, deze
materie" niet beheerscht. De eeni-

e hoofdambtenaar, die een deskunadvies zou kunnen
uitbrengen, is het hoofd van den
RegeeT

lig

"ingspubliciteitsdienst.

Maar hoe het zü: de
pers
heeft er recht op dat
de
Regeer!ngook met
haar
belangen rekening houdt.
De overheid doet herhaaldelijk een
beroep op de pers om tallooze me•ledeelingen gratis
ter kennis van
het publiek te brengen. En xU doet
dat nooit tevergeefs. Maar dan mag
de pers van haar zijde ook van de
Regeering verlangen, dat ztf aan de
•léloyale concurrentie
van
haar
eigen organen ioo spoedig
mogelijk
een einde maakt.
Het is trouwens al te dwaas, dat,
terwijl
ecnemjds
Departehet
ment van Economische Zaken alles
doet om bestaande bedrijven
ln
stand te houden en nieuwe in het
leven te roepen, anderzijds
ambtelijke Instanties alles doen om
bestaande bedreven te schaden.
Maar dit Is nog slechts de materieele kant van de raak. Er zit ook
een moreele kant aan, zooals
wü
vroeger reeds uiteengezet
hebben.
Met haar vele
advertentie-organen
komt de overheid gaandeweg In een
dwangpositie

te verkeeren. Een enkel voorbeeld. Nog een dezer dagen
kreeg een groote firma te Batavia
te hooren. dat zij kans
liep van leveringen aan het Land
uitgesloten te worden, indien zij weigerde in
een der overhelds-organen te adver'eeren.

Bla c k mal 1 noemt
men dat
>n Amerika. WjJ
er een anhebben
™°rd voor Matr hóe
deze
oraktUken ook gekarakteriseerd worden. altUd Is. moreel, de
overheid
er de dupe van. Want zij Is de uitreer«ler van deze organen
en
zü
volle
verantwoordelijkheid voor hetgeen ln
haar naam
-
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„IRENE"

sorteering

met Anna NEAGLE

MILLAND May ROBSON.
De amusementsfilm bij uitnemendheid 1 Overvloeiend
van kostelijken humor ! Overstelpend van luxueuse opzet Denderende muzikale nummers !, met als hoogtepunt
het „ALICE BLUE GOWN NUMMER"
ln technicolor weergegeven !
„Irene" is zoo geheel nieuw in ideeën dat zij al hetgeen
tot nog toe op dit gebied gepresteerd verre achterlaat.
Voor alle leeftijden.
Vooraf: FOX NIEUWS.
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fIIEER GEKLEEDE DASSEN

r< invirriTHD

GARNITUUR DAS
GESCHIKT

ZEER
VOOR GESCHENK,
ZUIVER ZIJDE.
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2.95 2.65 2.45

U
i,J
0750
ö.
ö. 50

Olljv
SOERABAIA

I■

QC

~|

X

gekeerd $ 1.389.808.553.

•

■*
• :

PER WERKDAG

IBviw
MALANG

—
.

werd

6==—

HBpi

ffiPl
|H

I

[

j
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Soerabaia

Djocja

'Djember.
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94.173.482. Van dit bedrag
aan

73%

in leven
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van

overleden

10 uur: „iHE l! IREFLY"
ALLAN JONES
met JEANETTE McDONALD
leeftijden.
Voor alle

Zondagmorgen
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SOERABAIA'!
BIOSCOPEN
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AGENDA HEDEN
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BOEKEN

T
JACCUSE.
De mannen, die Frankrijk verraden

„

==

=

=
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.

gebonden
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ƒ

ADRIAAN EN OLIVIER. Een ware geschiedenis van
een straatarme maar beschaafde tweeling, door Leonhard HUIZIN'GA

~

EE
EE

Ingenaaid
gebonden

=

ƒ

BOEKEN VOOR DEZEN TIJD

=

DORP
I Boekhandet VANSOERABAIA
5-ni

„

3.50
4.50

-
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Vooraf:

„TOO HOT TO HAHDLE"
Voor alle leeftijden.

SAMPOERNA
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=
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3.90

EEE

MALANG.
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«

Mascotte

IXL'

BORST-KOU
?poedi * van een borstverkoudheid
he'pen, moet Uze bestrijden waar zij
an Us
dit voor het naar bed gaan:
t
V|C
keel en borst wrijven;
Vapoßubop
3
00 °P
wrijven; 3° om zijn ver,«""8
maarde dubbele werking te verlengen en te
versterken, de borst dik insmeren en met
warm flanel bedekken. Onmiddellijk
wordt
de borst warm en vrij, omdat Vapoßub
huid werktals een pappleister.
I egelijk komen de geneeskundige dampen
los welke direct in de ontstoken
luchtwegen
worden geademd. Deze dubbele Vapoßubwerking verzacht de prikkeling, lost het
slijm op, vermindert den hoest en vergemakkelijkt de ademhaling. '» Morgens is
de verkoudheid nagenoeg geheel

ff
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Edtth

(Johnny Apollo)

met Tyrone POWER
Dorothy LAMOUR
Lloyd NOLAN.
Zijn vader was zijn afgod. Teen deze wegens een vergrijp
veroordeeld werd, tuimelde de wereld van den zoon Inéén. Een verbitterd man werd hij, die zijn dans met het
noodlot begon.
Vooraf: ZEER ACTUEEL FOX NIEUWS met o.a. DE VAL
VAN TOBRUK.
Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 jaar.
-

*

/

a V!

7,...

presenteert Warner Bros.

met FREDRIC MARCII JOAN BENNETT
Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 jaar.

is gestegen

Vanaf ZONDAG:

DEINING AAN WAL

I

deining wordt door die

geschiedenis der Maat-

A. 31. DJURUP

N'eag!o
Ray Milland

Toendjoengan 75

ro

Xeagle

S e.'
.

Wayn-

'

n
verleden

Johnny
Apollo

Jeff

jt7nn

PTIJfnT
Lane

Dr. Tyrone
•)

Manager

Soerabaia.

fSSUNLIFE

Mariene
Dietrlch
j,

Schaduwen

9am«
poema

Anna

Power

Dorothy

Co.
Dr.
•)

=3

sa

Comedle

Drama

Ro.

60.

=
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sjflljl
het

Romance
sensatie

Kinderen oeneden 17 j. geen toegang

magnifieke

Heden en morgen
v/h laatst:
filmwerk:

„NURSE EDITH CAVELL"

met Anna NEAGLE Edna May OLIVER May ROBSON.
Ziet waarom de executie op 12 October 1915 door de Duitschers van Zuster Edith Cavell, die slechts menschlievendheid betrachtte en den oorlog haatte, een moord was en
niets anders.
Vooraf: Een speciale reportage van
HET BEESTACIITIGE BOMBARDEMENT VAN WARSCHAU. (Polen)
Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 jaar.

|

„MY LUCKY STAR"
Vanaf Zondag:
met Sonja IIENIE Riehard GREENE
Buddy EBSEN.
Voor alle leeftijden.
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„TRADE WINDS"

Exemplaren van het Jaarverslag zijn op aanvraag
verkrijgbaar bij:

Anna

Auteursrechten voorbehouden

M

Zondagmorgen 10 en Zondamiddag 4.30 uur-

I J&C&fCvruchtenjams I

IggL

I

2.963.708.83 f.
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John
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lönderen, die lastig
zijn met eten,smullen
van een boterham met

verzach ling van
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Seren
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Ta ylor
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Groepverzekeringen)

hoogste in de

Co ' Bobb 7

Kranggan Esca P°
paradis®
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3.
450
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Wayne
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eden en morgen

„DE DANS MET HET NOODLOT"

bedrag bereikt van S 950.794,366, het

Ro. Mariene

j•)

.

de uiterst boeiende film:

tot meer dan een milüoen twee honderd
duizend. De totale Activa hébben een

joan

=

Bockhandel SLUYTER

—

_

Myrna LOY en Clark GABLE in:

.

Bennett

Saven
Slnners

rlt 7

GAUMONT BRITISH NEWS.
Voor alle leeftijden.

Zondagmorgen 10 uur:

169.508.809 werd gedurende 1940 uit-

(incl.

Francis
Lederer

=

,

„ESCAPE TO PARADISE"

Het aantal der loopende verzekeringen

J noofdrolleo

=

1

=

een Nazi

=

Ingenaaid
ƒ
gebonden
ZWERFTOCHTEN. Fantastische levensgeschiedenis
van een bekend Australisch schrijver en
geboren globetrotter
door Frank CLUNE

§E

ik trouwde Dr.

=

hebben door André SIMONE

=

Captto)

:

,.~NIEUWE

=

Film en genre

UCHTIG

.

met Bobby BREEN Maria SIIELTON Kent TAYLOR
Serenades en escapades in het romantische Zuiden van
Amerika! Senorita's, gaucho's en caballero's in een bonte
mengeling van vroolijk avontuur, maanlicht-nachten.
heerlijke en opwindende muziek uit het land der Rumba's
en Tango's! 6 Muzikale nummers! It's fiesta time down
south America way !

i

i

I

Hed en en
volgende ayonden:
.

de uitbundige muziek- en zangfilm:

*

S ,REXÉ"
TRÈTÈS Tel Prigen No. 7, met
Agentschap te Soerabaia, Kedocng Sarie 76, tel. No. 3486 Z.
levert zoowel te TRETES als te SOERABAIA 2 x daags versche volle koemelk aan huls. .Vanwege onze geïsoleerde
ligging ln het gebergte géén besmettelijke ziekten zooals
mond- en klauwzeer enz. onder het melkvee.

theater

&

M
-=m

THEATER.

$

i

met Joan BENNETT Francis LEDERER Lloyd NOLAN
De lotgevallen van een vrije Amerikaansche vrouw op gedurfde wijze weergevend als gevangene in Nazi-Duitsch.
land.. Door de Gestapo middels intrige van haar man's
zijde weggerukt, moet zij al de verschrikkingen trotsseren van een natie vergiftigd door haar eigen venijn.
Vooraf: METRO NEWS OF TIIE DAY.
Voor alle leeftijden.
-

-

door het totaal der van kracht zijnde ver-

Boerderij

I

„IK TROUWDE EEN NAZI"

verzekerden.

zekeringen is gekomen op

H

een hoogst

gegeven aan Nieuwe Verzekeringen, waar-

H

Heden en
volgende avonden:

Theater s«s«
actueel filmwerk:

werd uitbetaald aan nabe-

staauden

VIER VEERTJES"

ÊïïpTtoË

zijnde polishouders; de rest

I

'

336.000 ontvangen, of to-

§

-

begunstigden gemiddeld

uitgekeerd

H|

}

1940

|

Junc DUPREZ-C. Aubrcy SMITII
Ralph RICHARDSON
Niet toegankelijk voor kinderen beneden 17 jaar.

verzekerden

werd niet minder dan

IH

gaarne

Onze Malang-Coupeur is gevestigd
BROMOSTRAAT 8, MALANG. tel. 1205 en
stelt zich geheel tot Uwe beschikking.

%

H

en Politie Uniformen
kunnen wij wederom
acceptè£rên.

door

IjN

'i

»DE
met

Zondagmorgen 10 uur:

taal gedurende geheel 1940

H

Orders op

Militaire
1
|S|

$

1H

Wij ontvingen een groofe zending Zwart Uniform
Laken.

H

en

—-J

Zwart Uniform Laken

B

heeft de Sun Life in de 70 jaren
van haar bestaan in totaal uit-

KXJNSTZIJDE, ZOOWEL ALS ZUIVER
ZIJDE, NIEUWSTE DESSINS EN KLEUREN-COMBINATIES.

nic ut /nnr-lirrri
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LICHTE EN
PER STUK

°

R.K.O.'s grandiose operettefilm:

groote

j

Jyyy*

een

handelsmagnaat geboren.

„CITY FOR CONQUEST"
(HET LIED

VAN DE GROOTE STAD)
!WS TO DIE TOT
BESTE VAN HET JAAR GEREKEND WORDT I
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Dajeumanggoeng
Daarbij .werd .de .mogelijkheid geo410
gew.
Papandajan
pend om van de ten aanzien van de
New-York, 3 April.
Pasir Nangka
50. 65
beleeningen gestelde grenzen af te
100
20*A»
Pasir
Ranfloe
Spot
is
Sheets
wijken, mits op overtuigende wijze
120
30Vi. 20"/i,
April/Juni
Sheets
pref.
Londen.
Idem
aangetoond, dat de verstrekking van
Het 70ste jaarverslag
95
Prijshoudend.
Sindangsarl
een beleening voor den betrokkene van
80
Londen, 3 April (Reuter). De stem- Sitiardja
overwegend belang is en }iem de midLonden, 1 April.
18° .77
Goud.
Montreal, 11 Februari.
delen ontbreken om zich op andere
Op de ming ter effectenbeurs was opgewekt Taloen
en meerendeels vast, vooral voor ln- Telagapat
10° H'
Goud ln staven fijn per ons txoy
wijze tegen redelijke voorwaarden de 70ste Jaarvergadering van de Sun Li290
open marktprijs 8/8/0.
noodige middelen te verschaften en te of Canada, heden gehouden, gat dustrleele waarden, welke alom win- Tjidamar
de liquiditeit van de maatschappij het het financleele verslag, hetwelk door sten boekten, waarbij Iron Sttel doLonden, 3 A]}riL
Peper.
aangaan van dien hoogere beleening den heer Arthur B. Wood, President mineerde. Het slot was echter stiller.
Zwarte Singapore-peper OctyNov.
en Directeur, uitgebracht werd aan, Goudgerande waarden boden Krachtig
toelaat.
Muntok-peper
Witte
ongenoteerd.
weerstand, olie- en Britsche spoorDaarbij mag tevens niet uit het oog dat de activa der Maatschappij geduworden verloren, dat een beleening al- rende 1940 het mllliard doliar nabij wegaandeelen ondergingen ook slechts
Nov./Dee. gekocht 10V5. Zwarte Lamgeringe wijziging. Kaffirs laren onpong-peper Nov./Dec. spot VA. vraag.
leen dan als een goede belegging kan kwamen en thans meer dan negende
zoolang
zij
een
doch
honderd-vijftig-mlllloen bedragen,
regelmatig en noteerden lager,
worden beschouwd,
noteeringen van New-York,
2/4
31/3
daarvoor aanwezige reserve niet in vermeerdering derhalve van 36 mil- West Afrlkaansche goudmijnaandeelen
automatisch
gedeelteschuldigd zijn,
Lampong-peper:
loen gedurende het Jaar en een nieuw verbeterden.
Zwarte
Handelsvereeniging
waarde overtreft. Van bedoelde geleKoperwaarden
lagen
de
6.12
6.35
lijke omzetting in Nederlandsch-Inactiever. Onder buitenlandsche fondMei
genheid is veelvuldig gebruik gemaakt, hoogtepunt. Uitkeeringen aan polis6.22
644
disch Courant plaats heeft op de- zoodat gezegd kan worden, dat de behouders bedroegen meer dan $ 94 sen waren ook Japansche en BraziliSoerabala, 4 April. JUll
6.50
6.26
zelfde wijze, als dit bij de Centrale palingen zeer soepel zijn toegepast.
September
millioen, een vermeerdering van vier aansche aandeelen goed gedisponeerd.
voor herverzekering van levensvermillioen dollar. De van kracht zijnde Er bestond eenige vraag voor buitenExtra-reserve.
New-York 2en 3 April.
zekeringsrisico's is geschied.
Katoen.
verzekeringen namen gedurende 1940 landsche waarden, ook voor ChineeM
Mei-verscheping
toe met $ 25 millioen waardoor het toOp loopende in Nederlandsch CouMiddenkwaliteit
2
sche leeningen.
Het komt der Regeering niet ge11.40.
en
rant luidende lyfrcnte-uitkeeringen, wenscht voor eenlge beperking te stel11.24
taal daarvan thans bijna $ 3 mllllard
resp.
vast.
Wallstreet opende algemeen
Prijshoudend.
welke door het ontbreken van een len aan de opvoering van de extra- bedraagt. Nieuw afgesloten verzekeniet
ringen, gedurende het jaar, bedroegen
wisselkoers formeel
kunnen wordoor
oprichting
De
sinds
haar
reserves.
Waarborgsommen, extraden afgedaan, wordt veelal door de de Nederlandsche Verzekeringskamer ongeveer $ 170 millioen. Het premieRio Koffie.
BEURS TE NEW-YORK.
240
een
voorschot
vermaatschappijen
York
reserve en rechten van
Jav. Bank
~T
voorgestane politiek om de innerlijke inkomen over 1940 bedroeg meer dan
«*&
leend.
M
kracht van de maatschappijen zoo $ 111,000,000— terwijl de totale ont3/4 Escompto
1/4
2/4
31/3
Flauw.
Zeer
verzekerden
Lindeteves
hoop mogelijk op te voeren is niet al- vangsten, in vergelijking met 1939 een Cit. Serv. Com. 4%
4%
4%
4%
prijsh.
415
Geleidelijke invoering van
aangaven
en
407%
Bdg. Kinine ad ƒ 500
leen in het algemeen in tijden van vermeerdering
Cit. Serv. Pref. 62
61% 61
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Aan de memorie van antwoord der
het overheidstoezicht.
rentedaling, maar zeer speciaal ook $ 167,000,000 bedroegen. Uitkeeringen Shell Union
Simau
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Londen, 1 April.
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Steel
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Buitenzorg 1937
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zal kunnen
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derland
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voor
het gehecle bedrijf van
financieele hulp van het Gemeenekoopen
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was overweldigd, men tot een geheel groot belang is, de noodige aandacht plaats hebben.
best.
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licentieering.
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Industria, Maxim
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Rush,
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no?
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de
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dat
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nemen om dit in de toekomst te voorDe la Rama Cy. in Gorky en Sovjet; zij worden thans
aangekocht
van
Regeering
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hoe
de
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een Jaar tij cis aan de regeering 500.000
Op de vraag,
gewezen, dat een gedeelte van
nagezien in de Shanghaische droogvan dollar
de Shephard Stoomvaart Mij.
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de dokken. Er is
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industrie
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drie oceaanEr werd op gewezen, dat de huidige
te
tonnage
een
beverdere
vinden.
Waar
de
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voor
len,
dat Zij
\aarders van genoemde scheepvaart- hocgs
Een objectief oordeel kan naar het de noodige waarborgen worden omvrachten van 20 dollar per ton
normale
Vereenigde
tijden onderneming.
Staten
Manila, Maart 1941
oordeel der regeering tot geen andere ringd. Daartoe zal op de .waaruen, perking geen grond aanwezig arht.
voor
suiker tegen een normaal vrachtden
procent
Phlllptot
75
a
80
van
conclusie leiden, dan dat de thans welke dienen ter dekking van de by de
Manuei A. Roxas, de Secretaris tarief van 6.75 & 7 dollar per ton,
Het Tonomtsche leven ln de l'ii'.- pijnschen export opnemen, ls het ln
moeiliikV" den een gevolg Indische portefeuille betrokken wisontstane
er op dat de zocals de noteering
üppijaer. ziet z'ch thans gep'.iaUt stand houden van het Trans-Paclflc van Financiën, wees
was voor den
zijn van een samenloop van omstankundige reserves, ten genoege van de
moeilijkheid niet was het opnemen oorlog, de
schier onoplosbaar
tegenover een
deze schepen
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Philippijnsch
verkeer
van
een
een preferentie
VERKOOPKOERSEN.
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van geld, om het scheepsvraagstuk in staat stellen om de dokkingskosvraagstuk, tengevolge van het steeds
een
eisch.
gebiedende
uit
punt
verleend,
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Van de Banken te Soerabala.
van de tonnage zelf. Hy verklaarde vendien
gekregen.
Trans-Paclficverkeer
pen voor het
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pijnsche exportquota van 850.000 tons verder dat de regeering bereid was
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export
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89 Ni
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en
vlooterootere hrdragen dan tot nog toe alle daarvoor ln aanmerking komende TT en zicht Japan
45
kapitaai beschikbaar om schepen aan
hoofdbrekende probleem:
Er was een gerucht dat de auto- transporten
Philippijnsche
suiker aan tonnage om ijzererts het tekcrt
te koopen, die dan uitsluitend op dc riteiten te Washington plannen koesin Nederlandsch-Indische
TT en zicht Bombay/Calcutta/
waarden factoren worden rekening gehouden.
te vervoeren
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Amerika mede terug nemen naar de
rullen worden belegd, welke verwach87* Philippijnsch-Amerikaaniche
route terden om de voorkeur te geven aan maar dit
Rangoon
Vereenlgde Staten. De vracht
Beleening.
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bericht
ting zich niet alleen uitstrekt tot de
niet nader be- voor ijzererts noteert
TT en zicht Bangkok
zouden worden ingelegd
en onder andere lading dan Phllippljnsche vestigd
71
thans 14 dollar
Toevallig werd be- per ton,
worden.
TJederlandsche maatschappijen maar
95
Philippijnsche vlag zouden varen. suiker. maar ln
bepalingen van de ordonnantie TT en zicht Manila
De
maar de ijzerertsexporteurs
scheepvaartkringen kend, dat het sa Meigs,
ook tot de buiten het Koninkrijk gebestemd om
van Staatsblad 1940 110. 385 zijn ge48'4 Maar de autoriteiten hadden steeds werd er toen op gewezen, daUtwee
TT en zicht Hongkong
huidige vrachttarieven voor
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vestigde.
voor het Amerikaansche suiker
volgd door het besluit van den Direcprooter moeite om scheepsruimte te schepen, aanvankelijk
zicht Shanghai
Tr
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voor
van 20 dollar per ton
als
leger
te
Ten aanzien van de polissen, welke teur van Economische Zaken,
vervoeren,
binnenkort een b3sis aannemen bi) het zieken naar
TT en z:cht Amoy
11% vinden, zelfs tegen cnïeh:orde pril- Fuikervervoer, naar Australië werden ladlnj rubber ln
luiden in Nederlandsch Courant, kan Juli 1940 No. 16024'AZ, waarbijvan 23 TT en
Singapore
r
zou
inneaaci
zicht Fcochow/Swatow
11X zen tengevolge van de Amerlkaangedirigeerd om andere lading ln te
worden medegedeeld, dat voorzoover deze bepalingen een nadere
men, geconsigneerd aan de American c. ffD'njimte. terwiil er toch slecht»
uitwer- Chin. nat. Dollar
sche en de
Britsche vraag
naar nemen. Het werd onvermijdelijk 6ewein:g uitzicht is dat er tonnage ter
op deze polissen nog premiën
ver- king is gegeven.
op Hongkong
Utt scheepsruimte. Gemeld wordt dat de acht dat de Vereenigde Staten de Reserve Rubber Cy. Mocht dit waar beschikking zal zijn.
zyn, dan zou dit een precedent
zijn
(„A.1.D.")
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Een toekomst in de lucht

„Bang...Raak.....

3e I S.H. Vrijdag, 4 April 1941.

Een bestaanskans voor jonge menschen
Nu Holland niet

I ding vcrelscht dan voor die van oni derofficier. De eisch voor officiervlieger is een opleiding vijfjarige
overeenkoH.BJ3. of een daarmede
mend diploma.
Verder moeten natuurlijk de candldaten voor de officiers-opleiding de
eigenschappen bezitten, welke voor het
bekleeden van een officiersrang worden vereischt dus de beschaving, het
voorkomen, het optreden en het zich
bewegen. Om over het beantwoorden
gebouwd voor menschen van een ge- van deze elschen
zekerheid te kragen,
middelde
evenals
lichaamslengte,
candidaten
voor de
de
verschijnen
fietsen. Men kan een normaal rijwiel officiers-opleiding voor een speciale
niet beraden, wanneer men beneden commissie.
een bepaalde lichaamslengte is. Bi)
onderofficlersopleldlng
de
Voor
fietsen is dat nogal gemakkelijk te
minstens een diploma Mulo verwordt
regelen: men bouwde kleine fietsen eischt of een daarmede overeenkovoor kleine menschen en het pro- mend diploma, terwijl ook zij de eibleem was opgelost. Vliegtuigen zijn genschappen moeten hebben, welke
heel wat tuurrtrr vciocipvies en
voor het bekleeden van een militairen
daarom worden vliegtuigen niet gerang vereischt worden.
bouwd voor extra-kleine menschen: 't
Officier-vlieger.
zou een te kostbare liefhebberij zijn.
tot officler-kortveropleiding
De
die
eisch:
Vandaar
voor vliegers
in totaal drie jaband-vlieger
duurt
minstens ongeveer een meter vijf-enren. In de eerste twee jaren worden
zestig, voor militair monteur minvoor
het
de candidaten opgeleid
stens één meter zestig.
verschillende
mivan
de
behalen
Hoe gaarne men ook zou willen:
brevetten, welke zij noodig
met dezen eisch valt niet te transi- litaire
ze verder een militaire
hebben,
terwijl
Men
het
gaarne
wenschen;
zou
geeren.
ontvangen.
Na die twee
vakopleiding
de
eischen te behoe gemakkelijker
zij geëxamineerd en
antwoorden zijn, waaraan de jonge jaren worden
tot vaanvlieger moet voldoen, hoe méér vlie- wanneer zij slagen, benoemd Na
een
drig-kortverband-vlieger.
krijgen
zouden
gers er te
zün. Maar
de
afdeelinbij
opleiding
voortgezette
de veiligheid noch de defensie zouden
gen, welke nog een jaar duurt, worden
zijn gediend met verlaging der keubenoemd tot officier.
zjj
ringseischen.
Onderofficier-vlieger.
Neem b.v. de oogen. Een kleurenblinde zou nooit of te nimmer een
woradspirant-onaerofficieren
De
werkelijk goed vlieger kunnen zün:
rang van serden
den
voor
opgeleid
nog
de
kleur
altijd groen,
voor veilig is
geant-vlieger met kort dienstverband.
die voor onveilig rood. Wie deze kleukunnen zij na een opleiren niet kan onderscheiden, kan nooit Gewoonlijk
ongeveer vier- en- een- halve
een veilig vlieger worden, al was het ding van
maand in het bezit zijn van een klein
alleen maar omdat gevaariyke plekmilitair-brevet. Gedurende die opken in een vliegveld met roode vlag- leiding
zijn zij soldaat, maar wanneer
gen worden afgezet.
behalen worden
dat
klein-brevet
zij
niet
alleen
De vlieger is
verantwoor- zij benoemd tot brigadier. Ruim
een
delijk voor het
zeer kostbare
zij het groot-milivliegtuig, maar bij toestellen met Jaar later kunnen en worden dan bij
méérkoppige bemanning ook voor de tair-brevet behalen
de afdeelingen geplaatst, waar zij nog
gedurende een klein jaar worden beproefd.
Daarmede behoeft hun promotie
nog niet ten einde te zijn; wanneer zij
bekwaam en geschikt blijken worden
zij toegelaten tot andere examens en
kunnen dan sergeant-majoor en adjudant onderofficier kortverbandvlieger worden.
Het eigenlijke dienstverband.
Voordat de eigenlijke opleiding der
moeten zy een
aanvangt,
vliegers
dienstverband teekenen voor zeven
jaren. Deze verbintenis neemt een
aanvang op het oogenblik waarop de
benoeming tot vaandrig-kortverbandvlieger of tot sergeant-kortverbandvlieger afkomt.
En wat de inkomsten betreft:
De toekomstige officieren en onder-

te

bereiken is

Een toekomst in Indië
Militair vlieger of militair monteur
Nu het Vaderland menschen
noodig heeft: de lucht in!

:

;

|

Dezer dagen verschenen In de dagbladen de periodieke advertenties inzake de opleiding van vliegers en
monteurs voor de Militaire Luchtvaart
in Nederlandsch-Indië.
Dit was gereede aanleiding om nadere informaties in te winnen naar
welke
toekomstmogelijkheden,
de
séhuHen ln de voortdurend groeiende
militaire aviatiek, de elschen welke
werden gesteld aan de adspirantmenteurs en -vliegers en den duur van
de verschillende opleidingen. Een onderwerp dat ongetwijfeld velen onzer
lezers ten zeerste interesseert.
Om twee redenen:
In de eerste plaats wel om de mogelijkheid welke de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-ludische Leger biedt om het
vaderland te dienen on een post van
beteekenis in een tijd, waarin het
vaderland getrouwe dienaren noodig
I heeft. In de tweede plaats, omdat de
Militaire Luchtvaart voor vele jongelieden een kans biedt op het zich
scheppen van een goed bestaan in een
tijd. waarin Holland tijdelijk is afgesloten, zoodat zij die vroeger om de
studie te volgen, welke hen moest

—

—

-

-

officieren-kortverband-vlieger

krijgen

dezelfde inkomsten als dienstplichtigen of reserveplichtigen van gelijken

ranfe.

op een

levensbestaan, levens van de leden der

bemanning:

i i 1 i i 1

<

1

naar Holland trokken, thans ln Indië dat men wat hem betreft geen risico's
een weg moeten zoeken. Dat is op wil nemen, is te begrijpen. Geestelijk
het oogenblik niet zoo heel gemakke- en lichamelijk moet hij voldoen aan
lijk. Naast de opening van verschil- de eischen, welke in Jaren van onder-

:

vinding zijn ontstaan en welke hem
in staat stellen den hem opgedragen
arbeid naar behooren te verrichten.
Natuurlijk geldt dit in meerdere of
mindere mate ook voor den monteur.
Tenslotte is de monteur voor den
luchtwaardigen toestand van het toestel aansprakelijk. Wanneer de monteur op een gegeven moment verklaart,
dat een toestel vliegklaar is, moet dat
ook zoo zijn.

i

lende nieuwe mogelijkheden in Indië
zijn er toch ook verscheidene weggevallen, en het laat zich aanzien, dat
het aantal problemen, wat dit betreft,
zich in de naaste toekomst eerder zal
vermeerderen dan verminderen.
De lucht heeft een typische aantrekkingskracht op de opgroeiende generatie: de vliegerij heeft een sterke
bekoring, welke maakt, dat velen zich
aan dit door hen, die het beoefenen,
het meest ideale aller beroepen genoemde vak, willen wijden.
Vlieger moet prima oogen hebben.
Velen meenen, dat men voor het
vlieger worden een soort van volmaakte mensch moet zijn, beantwoordend aan de hoogste eischen, wat
geestelijke en lichamelijke eigenschappen betreft, een man met ijzeren zenuwen, die in staat is tot de
grootste lichamelijke prestaties, een
prima uithoudingsvermogen heeft en
een onverwoestbaar geheel vormt.
En telkens opnieuw blijkt, dat de
zoo vaak herhaalde uitspraak, dat
leder, die rechtop van lijf en ziel is
en aan werkelijk niet overdreven
eischen beantwoordt, goedgekeurd kan
worden.

Maken deze militaire monteurs
dienstvluchten mede, dan worden hun
maandelijksche inkomsten nog verhoogd door toelagen per vlieguur ol
wanneer zij zijn ingedeeld bij vaste
vliegtuig-bemanningen, zoodat zij regelmatig moeten vliegen, een vaste
vliegtoelage, welke voor onderluiteadjudanten-onderofficier
nants en
bedraagt,
voor sergeantf 95.
majoors en sergeanten f 70.—, voor
brigadiers en korporaals ƒ 50.
en
voor soldaten ƒ 35.— per maand.
—

—

|

Maar van den monteur wordt physiek in bepaalde opzichten minder geeischt dan van den vlieger. Er is een
tijd geweest, waarin de monteur gerust kleurenblind mocht zijn: wanneer
hij maar een goed monteur was. De
moderne vliegtuigen bezitten echter
een warnet van electrische kabels,
olie- cn benzineleidingen. Ter vergemakkelijking van de montage heeft
men deze verschillend gekleurd, zoodat
thans ook de monteur op kleuren-,
blindheid, of beter gezegd, kleurenzwakheid moet worden gekeurd. Een
vergissing in de montage toch kan
fatale gevolgen veroorzaken. Bijvoorbeeld: in sommige vliegtuigen wordt
bij het intrekken van het landingsgestel de vlieger gewaarschuwd door het
branden van een rood lampje; is het
De eischen, waarop de meeste canlandingsgestel
didaten voor de vliegopleiding strui- groen lampje. „uit" dan brandt een
Men zou een monteur,
kelen, is het gezicht; de oogen moe- die de kabels van het roode en het
ten inderdaad prima zijn...—
groene lampje van het landingsgestel
Maar verder: deze militaire verwisselde, niet kunnen gebruiken.
vliegerskeuring, waarover reeds herMaar zijn lengte b.v. mag minder
haaldelijk mededeelingen werden gedan die van den vlieger, terwijl
publiceerd, is werkelijk niet zoo af- zijn monteur
met een bril wèl bruiksenrikwekkend als de leek zich dik- een
baar is en een vlieger, die een bril
wijls voorstelt
moet dragen, afgekeurd wordt
De monteuis.
Wat de monteurskeuring betreft:
Wat nu zijn de toekomstmogelijkheéén eisch, welke bij de keuring voor den voor jonge menschen in de milivliegers nog wel eens het afkeuren van taire vliegerij? Zooals hiervoor al
den candidaat ten gevolge heeft is bij werd gezegd, kunnen zy vlieger worde monteurskeuring lichter dan bij de den of militair monteur.
vilegerikeuring; dat is de lichaamsIn de eerste plaats kunnen zij offilengte.
cier- of onderofficiervlieger worden.
Het is reeds herhaaldelijk UiteenVoor de officiersopleiding is uit den
gezet in rie Ders: vlieet.ulcpn nnrrion
flnrri dt>r 7.anlc ppii hptnra vnr>r-r>r>loi-

De toekomstige monteurs van de militaire Luchtvaart van het
Koninklijk Xederlandsch-Indischc Leger ontvangen een grondige
vak-opleiding:. De foto toont eenigen hunner, bezig met de montage
van een zwaren Curtiss-W'right-niotor.
reden niet geschikt zijn voor vlieger,
er verder tal van andere mogelijkheeen positie in de luchtvaart is te beden zijn en worden geschap;n, teneinmachtigen. In de eerste plaats zijn er
de hen na ommekomst van dit zevenjarig contract ~op te vangen". Een dan de monteurs bij de Militaire
Luchtvaart: een aantrekkelijke en invlieger, die zijn diensten verricht, zooals men redelijkerwijze mag eischen, teressante werkkring in een vak met
staat na zeven jaren dienst geenszins groote toekomst.
De Militaire Luchtvaart heeft haar
op straat.
Is zijn contract om, dan wordt den eigen monteursschool, waaraan door
onderofficier-kortverbandvlieger
in- bekwame technici en vaklieden onderwijs wordt gegeven in de theoretusschen nog een gratificatie uitbetische en practlsche vakken, welke
taald van drieduizend gulden.
da militaire monteur behoort te beHoe staat het nu met de aanstaanofficieren-kortverband-vlieger? heerschen.
de
benoeHun aanvangsbezoldiging bij
De geheele cursus duurt, met inbeming tot tweeden luitenant-kortvergrip van de btproevingsperiode
anbantl-vlieger bedraagt ƒ 250.— terwijl derhalf jaar.
de vliegtoelage ƒ 210.— In de maand
bedraagt.

Hieruit volgt, dat een jongmensen,
dat direct na het verlaten van de
vijfjarige H.B.S. in opleiding wordt
genomen, na ruim drie jaren een inkomen kan hebben van ƒ v.3.— in de
maand.
Voor den abituriënt van de Mulo
bedraagt het maandelijksch inkomen
ongeveer drie jaren nadat hij in opleiding werd genomen ƒ 325.— per

maand.

krijgt na zeven
jaren dienst een gratificatie van vijf
mille, terwijl ook voor hem de moge: hjkheid bestaat van het overgaan
in
! vasten dienst of het verder bij de Mij litaire Luchtvaart werkzaam blijven.
De hiervoor gegeven cijfers toonen
I duidelijk
aan dat een carrière ln de
lucht geenszins „in de lucht hangt" en
ook uit financieel oogpunt geenszins
ls te verwerpen.
Een belangrijke factor is natuurlijk,
dat van het oogenblik af. waarop de
menschen, die in opleiding worden
genomen, hun intrede in het leger
doen, zichzelf kunnen „bedruipen":
voor zoover het Rijk niet hun voeding.
De officier-vlieger

uitrusting en huisvesting
financiert, hebben zij voldoende inkomsten om deze dingen te kunnen
Weeding,

De jaebt-vliegafdeeling van het Koninklijk

Nederlandsch-Indische

De monteursopleiding.
In algemecnen zin wordt vandetoekomstije militaire monteurs geëischt,
dat zij drie jaren een ambachtsschool
hebben bezocht en met goed gevolg de
cursus daar hebben gevclad. Toch is dit
geen onverbiddelijke eisch: met leerlingen die niet precies aan de vooropleidingseischen voldeden, maar di«
uitmuntten door ambitie, ijver en verantwoordelijkheidsgevoel, werden uitstekende resultaten verkregen.
In een practisch vak, als monteur,
komt het niet in de eerste plaats aan
op de voorafgaande opleiding, maar
wel op plichtsgevoel, ijver en animo.
De monteurs, die hun militie-plicht
moeten hebben vervuld, dan wel tijdens de monteursopleiding ook een

militaire opleiding ontvangen, komen
in dienst als soldaat en wanneer zij
een jaar lang goed hebben gewerkt,
worden zij bevorderd tot brigadier.
Als zij in alle opzichten voldoen,
kunnen zij verder promotie maken. Het
zon te ver voeren, tot in details de opleiding te volgen, maar volstaan zij
met aan te teekenen dat in het algemeen de rang van sergeant-monteur
kan worden behaald twee-en-een halt
jaar nadat de leerl'iigen tot den cursus
zijn toegelaten. Later kan dan successievelijk de bevordering volgen tnt
sergeant-majoor-monteur, adjudant-

:

l.eger is onder meer uitgerust met Curtiss-llawk-jachtvliegtuigen. De | betalen.
Hiervoor zeiden Wij reeds, dat ook
foto laat een der Curtiss-llawk-jagcrs van de Militaire Luchtvaart
hen, die om de een ol andere onderolücier-monteur, tenslotte oavoor
vlucht.
voor
een
gereed
ïien,

Hieruit blijkt dus, dat een jongmensch, dat op de monteursschool
wordt opgeleid, ■na twee en een half
jaar als sergeant'ïnonteur, lid van een
vaste vliegtuigbemanning, een maandelijksch inkomen geniet van f 270.—
terwijl hij. wanneer hij inderdaad een
goed en consciëntieus werker blijft, als
een
onderluitenant-hoofd-monteur
maximum van ƒ 645.— kan bereiken.
Een werkkring, welke wel aanlokkelijk moet zijn: een plaats in de maatschappij, waar jongemenschen een
toekomst vinden, waarin zij blijk kunnen geven van hun verantwoordelijkheidsgevoel, ijver en werkkracht en
waarin zij een voorraad van ervaring
kunnen opbouwen welke hen in staat
werken
stelt, daadwerkelijk mede te
aan den oi>bouw van de Nederlandsch
Indische Luchtvaart, de verdediging
van het Koninkrijk en zichzelf een
carrière te scheppen.
Nog een andere mogelijkheid.
Niet alleen vliegers en monteurs
vraagt de militaire Luchtvaart. Er is
nog een derde mogelijkheid. Men kan
in de luchtvaart ook aan den slag als
onderofficier-bommenrichter met kort
dienstverband.
onderofficierenDe toekomstige
bommennchters moeten evenals de
kortverband-vliegers
onderofficieren
een Mulo-opleiding hebben, maar in
verband met den aard hunner opleiding is voor hen het diploma Mulo B
dat eenige kennis van wiskunde waar-

borgt, noodzakelijk.
De promotie van den bommenrichter gaat vrij snel: 11a ongeveer een
half jaar worden de toekomstige bommenrichters benoemd tot militie-brigadier-leerling-bommenrichter.
Na een
jaar opleiding worden de jongemen-

schen geëxamineerd en na dan een
klein jaar bij de vliegtuiggroepen te
zijn beproefd, worden zy, bij gebleken
geschiktheid, benoemd tot sergeant-

kortverband-bommenrichter.

Ook voor hen zijn nog verdere promoties mogelijk.
Als militie-soldaat-leerling-bommenwerper krijgen
deze jongemenschen
buiten hun voeding, kleeding, uitrusting en huisvesting van rijkswege soldij plus een met den rang stijgende
vaste vliegtoelage.
Wanneer zij dan tenslotte sergeantbommenrichter met kort dienstverband zijn geworden, krijgen zij een
salaris van ƒ 185.— plus zeventig gulden vliegtoelage per maand, terwijl zij

ua ommekomst van hui» zeven

Jaren

Ook de toekomstige monteurs mcrlen een vlieg-medische keuring
ondergaan. De foto laat een adspiiant monteur zien, terwijl de vliegtiokter licm onderzoekt.
r~
dienstverband phi gratificatie ontvan- vak, dat een levensbestaan heelt aan
gen van drie duizend gulden.
te bieden.
Zietdaar de verschillende mogelijkTot zoover het militaire gedeelte.
heden, welke er bestaan voor jongelieden. die hun Mulo-opleiding of hun
Ook als burger kan men zich plaats
vijfjarige H.B.S. achter den rug hebveroveren bij dc Militaire Luchtvaart
ben.
en wel bij den technischen dienst van
dat wapen, o.a. als vliegtuigmaker.
er
dc
defensie
ln
Natuurlijk zijn
nog wel meer mogelijkheden: men i3 Hierop verder in te gaan zou ons echniet aangewezen op dc Militaire ter te ver buiten de strekking van dit
artikel voeren. Het ligt wel ln ons
Luchtvaart. Maar juist waar de opgroeiende generatie in zoo sterke mate voornemen om ln een volgend artikel
nog een andere belangrijke opleiding,
zich voelt aangetrokken tot het modernste aller moderne beroepen: dc werkkring en zeer goede toekomstmoluchtvaart, zich niet langer naar Hol- gelijkheid ln de militaire vliegerij nal°v'l knn brieven voor een verdere der te belichten en wel: de luchlvaartvoltooiing van de studie en zoo gaarne radiotelegrafist.
het vade.land wil dienen, vormt de
Voor Jong Indië gelde het devies:
luchtvaart het antwoord op het groote 'ie lucht. in. Bi) rie Militaire Aviatiek,
probleem: hoe al deze dingen,
vooi I het Vaderland dienen,
medewerken
zoover mogelijk, te comtyueeren la eet l aaa de herrijzenis van Nederland.
*

|

zijn Kyan-Icsvliegtuig.

voorbereiden

militie-soldaat-lcerling-

[

Een leerling-vlieger van de Militaire Luchtvaart van het KoninkLeger is gereed voor een oefenvlucht met

lük Nederlandsch-Indische

De

vliecer die nog geen enkel brevet
heeft, geniet boven zijn soldij een
vliegtoelage van vijftig gulden per
Het toestel is 50 voet lang, en geheel van metaal, behalve de
zoo beschreef de kanonnier van een Engelsch torpedovliegmaand.
van de vleugels.
tuig
bedekking
het
tot
zinken
van
Duitschen
in
brengen
torpedojager
een
het
en
vliegtoelagen
Deze
soldijen
caan, naarmate de opleiding vordert, Skagerrak, tusschen Denemarken en Noorwegen.
Om de torpedo te lancecren, daalt het vliegtuig tot een hoogte
successievelijk omhoog, totdat de on„We lieten de torpedo schieten, en terwijl wij er vlak boven vlo- van 150 voet, teneinde tc voorkomen, dat het mechanisme, hetwelk
gen, zagen wij hoe de helsche machine in den destroyer drong.
derofficier-vlieger met kort dienstde torpedo op een bepaalde diepte onder water moet houden, wordt
alsof er een huis in lichtelaaie beschadigd, wanneer de torpedo het water raakt.
„We zagen een vuurkolom,
verband als sergeant f 185.— tractement geniet en honderdveertig gulden stond
en de,jager gaf geen vuur meer af.
Terwijl het vliegtuig laag over het water scheert en zich op een
vliegtoelaee per maand.
Hierboven "een teekening van het type toestel, waarin deze kaZietdaar de financiede mogelijkheafstand
van ongeveer 1.00!) yards van en op een lijn met het doelwit
nonnier zich 1 bevond. Men ziet op deze teekening, hoe <le torpedo
de
den voor den jonge>ng, die zijn Mulo500 lbs."fiordt gelanceerd. Met een snelheid van 300 mijl per bevindt, lanceert de kar.ornier in den achtersten geschutkoepel
diploma haalde en die militair-vlieger van
het
op
kolossale
snelheid
doelwit
afstevent.
torpedo,
welko
dan
met
wordt. Het spreekt wel van zelf, dat uur bereikt de'ïielsche machine het wateroppervlak.
ommekomst van zijn contract
hü na
van zeven jaren het leger niet altijd
behoeft te verlaten. Hij heeft kans
over te caan ln vasten dienst, terwijl
dcr-luitenant-hoofdmonteur, voor welke rangen natuurlijk telkens examens
worden gedaan.
Wat zijn de financieele perspectieven voor deze jonge menschen?
In het eerste jaar van de opleiding
is hun rang soldaat, krijgen zij soldij
en hebben recht op vrije voeding,
kleeding en huisvesting, terwijl den
soldaat-leerling-monteur,
gedie
schikt blijkt, een werkgeld wordt uitgekeerd van ƒ 0.20 per dag. Wanneer
de benoeming tot sergeant-monteur
afkomt, bedraagt het begin-salari»
f 200.—
Later worden de inkomsten natuurlijk, met de promoties, hooger. De
sergeant-majoor-monteur (welke rang
bereikt kan worden na drie jaren
dienst als sergeant) kan een maximum
behalen van ƒ 375.— de adjudantonderofficier-monteur ƒ 425.— do onderluitenant ƒ 530.—

Net nieuws voor degenen, die het Ochtendbladniet lazen
Mussolini's pogingen om oorlog tusschen
Joegoslavië en Duitschland te voorkomen
zouden mislukt
zijn;
situatie hopeloos geacht
NewYork, 3 April (Reuter). .Volgens een bericht
uit Belgrado aan de „New York Times" zijn Mussolini's

pogingen om op het laatste oogenblik een oorlog tusschen Joegoslavië en Duitscliland te voorkomen, mislukt.

In nauw contact met de Joegoslavische regeering staande
bronnen onthullen volgens het telegram, dat de besprekingen
tusschen Italië en Joegoslavië en Duitschland en Joegoslavië
het doode punt hebben bereikt. In hooge diplomatieke kringen
te Belgrado worden de vooruitzichten hopeloos genoemd.

Propaganda gaat

voort

3 April (Reuter). Of als onderdeel
van den zenuwenoorlog, of met onheilspellender bedoelingen gingen Berlijn en Rome heden voort met hnn
propaganda tegen Joegoslavië.

Lon

(1 e ii,

Stefani
het
dat Duitschland
teruggeroepen,
Duitsche omroep
—

Italiaansche nieuwsagentschap

verzekerde,
gcheelen
legatiestaf
Belgrado
den
te
heeft
behalve een zaakgelastigde, terwijl de
—

verklaarde dat thans 10.000 Dultsche vluchtelingen uit Joegoslavië te Tlmisoara in Roemenië zijn gearriveerd. Sommigen van hen verklaarden: „De Serven zeggen
openlijk, dat zij verlangend zijn Duitsch bloed te zien vloeien."

Laatste Duitschers vertrekken
Belgrado, 3 April'( Reuter). Alle Duitscliers,
die nog te Belgrado vertoeven, ongeveer 50, ontvingen hedenochtend instructies uit Berlijn om onmiddellijk te vertrekken. De Duitsche militaire attaché
en zaakgelastigde zullen de eenige nazi-diplomaten zijn,
die in de Duitsche legatie blijven.

De strijd in Afrika
De Italiaansche terugtocht
Cairo, 2 April (Reuter). Meedoogenloos
bestookt door de Britsche vliegers stroomt een Italiaansch leger van ongeveer 50.000
man naar het Zuiden van Asmara,
zonder veel hoop om nog ergens
halt te kunnen maken. Heel Erythrea, behalve een onbelangrijke
strook langs de kust naar het
Zuiden tot Arsad, is thans inßritsche handen. De campagne
in
Oost-Afrika gaat thans haar laatste stadium in, terwijl de Italianen
met den rug naar den muur staan
en zich concentreeren op
een
laatste poging om Addis Abeba te
verdedigen. Dat was het beeld,
dat men hier hedenavond van de

Duitsche troepen in

opmarsch

Duitschland tot een minimum beperkt in de laatste dagen.
De eerste instructies aan het publiek Ihoe te handelen in geval van
luchtaanvallen zijn gisteren in de
Joegoslavische pers
verschenen.
De algemeene indruk te Belgrado
is, dat Italië zijn best doet om
Duitschland van een
aanval op
Joegoslavië terug te houden, daar
dit het Italiaansche leger ln Albanië in gevaar zou brengen.

verklaring wordt spoedig

wacht.

ver-

Weinig actie

raad?

Londen, 2 April (Aneta Reuter).
Het ministerie van
Luchtvaart Voorstel in het Hoogerhuis
maakte hedenavond melding van
De
Londen 2 April (Reuter)
slechts eenige activiteit van alleen vorming van
Imperieelen
een
vliegende vliegtuigen boven
de Oorlogsraad, bestaande
uit
de
Britsche oostkust en Schotland. Ge- premiers van het Vereenigd Komeld werd, dat in een plaats in ninkrijk, Noord-lerland, ae DoOost-Engeland en een dorp aan de minions en Zuid-Rhodesia of hun
noord-oostkust van Schotland eeni- vertegenwoordigers, een vertegenge schade werd aangericht op in- woordiger van Britsch-Inöië
en
dustriegebouwen en dat
er een een uit elke Kolonie en elk proklein aantal slachtoffers was ge- tectoraat, werd heden in
het
vallen, van wie enkelen doodelijk Hoogerhuis voorgesteld. Burggraal
Cranbome, de minister voor de
gewond werden.
tegen
Elders werden geringe schade en Dominions, verzette zich
het voorstel, omdat hij het op het
geen slachtoffers gemeld.
Hedenochtend werd een vijande- oogenblik nog niet practisch uitlijk vliegtuig vernietigd door Brit- voerbaar en mogelijK achtte. Hij
sche jagers. Te Londen werd tot zeide, dat er zonder twijfel zich
hedenavond laat geen alarm gege- omstandigheden zouden kunnen

—

Niet de voortdurende vernieti-

Londen, 3 April (Reuter). Jagers
ging van de wegen door de R.A.F.
en de Britsche genie en ook niet van de R.A.F. schoten hedenmorhun beweeglijkheid zijn thans be- gen een Junkers-88 duikbommenlangrijk voor de Imperieele Strijd- werper neer.
krachten. De vraag, of zij de terugtrekkende
Italianen kunnen
bijhouden, hangt echter voor een
groot deel af van hun capaciteit

De Britsche lucht-

aanvallen

voordoen, waarin een conferentie
van de premiers der Dominions
van de grootste waarde zou kunnen zijn. „Wij komen misschien
aan een punt, waarop wij in staat
zijn wat meer dan thans in de
toekomst te zien", aldus de burggraaf, „en dan zal een Imperieele
conferentie niet alleen belangrijk,
doch geboden zijn. Naar de meening van de regeering is
dat
oogenblik nog niet gekomen, doch
wanneer de toestand zich
zou
wijzigen en het mogelijk is zulk
een bespreking te houden, zal de
regeering haar zeer hartelijk toejuichen."

verdedigd

vrijwel alle Duitsche zeelieden
en
vliegers, die dood of levend in Britsche handen vallen.
De Duitsche verbandtrommels, zooals zij door de Engelschen zijn aangetroffen, bevatten voor het meerendeel geen jodium of vaseline, doch
slechts een des-infecteerend middel,
zijnde medicinale alcohol. Verbandstoffen zijn gemaakt van „Ersatz"materiaal voor wol en katoen.
Een onderzoek van het Duitsche
oorlogsmaterleel toonde voorts aan,
dat de Duitschers steeds meer aluminum-aUlages gebruiken inplaats van
een
koper. Dit wordt uitgelegd als
aanwijzing, dat Duitschland een tekort begint te krijgen aan katoen en
Terwijl
koper.
aluminium-alliages
goed gevolg gebruikt
met
dikwijls
worden, zijn koper-alliages
kunnen
onmisbaar voor talrijke doeleinden.
De reddingsbooten, welke door de

Nairobi, 3 April (Reuter). ZuidAfrikaansche vliegtuigen wierpen
Dinsdag J.l. door middel van valschermen boodschappen uit boven
Addis Abeba, Adowa en Awash.
Niet naar Rome
Londen, 2 April (Aneta Domei).
Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de Jaoansche ambassadeur. Mamoru shigemitsu. afzag
van zijn voornemens om Matsuoka op het Europeesche vasteland
te ontmoeten.

De Windsors „gestrand”

Nassau, 3 April fßeuter).
De
Wlndsors bevinden zich aan
boord
van een jacht, dat nabij het eiland
Eleuthera is
Gemeld
wordt, dat zij veili? zijn en een watervliegtuig en motorboot zijn ter assistentie uitgevaren.

vliegers gebruikt worden,
zij op zee hun toestellen
moeten verlaten, zijn voorzien van
matrassen en kussen, welke zijn ver-

wanneer

Cairo, 3 April (Reuter). De Luchtailbriefkaarten voor
restanten der Italiaansche troeMidden-Oosten
pen in Erythrea doen geen moeite
Londen,
2 April (Reuter). Heden
om
te verdedigen, werd bekendgemakt
Massawa
dat een speciale
doch vluchten regelrecht
naar „luchtmail-briefkaarten-dienst"
zal
Addis Abeba.
worden geopend ten behoeve van de
Boodschappen uit de lucht Britsche troepen In het MiddenOosten.
De briefkaarten zullen per vliegtuig
naar allo bases ln het Midden-Oosten
worden gebracht, waar zij door den
leger-post-dlenst zullen worden gedistribueerd.

Een aluminium-industrie
Sydney, 2 Maart (Reuter).
De
vestiging van een plaat-alumlnlumindustrie ln Australië is het doel
van een speciale opdracht, waarmede de „Chief Royal Engineer",
S.R. Ronald
luitenant-generaal
Charles per vliegtuig te Sydney la
gearriveerd.
Tijdens zijn onderzoek zal generaal Charles de plaatselijke rapporten bpsti'deeren betreffende de mogelijkheid van het voortbrengen
van aluminium uit Australische
bauxiet-lagen.

Persstemmen in de V.S.

Duitschers zijn erg boos

Boedapest, 3 April (Reuter). De
Hongaarsche premier graaf Telekl

Een duidelijke verklaring

New York, 2 April (Aneta).
De Amerikaansche ners schenkt
groote aandacht zoowel aan den
practiscben als den nsvchologischen invloed van de overwinning
der Britsche marine ln de Middellandsche Zee op de houding van
Japan. Ten aanzien van de Britsche overwinning is ieder het eens
en de militaire commentator majoor Eliot komt wat dit betreft tot
de volgende conclusie: „Voorzoover
aangaat
de oppervlakte van de

Eliot zegt verder: „Het moet wel
teweeggroote onbehaaglijkheid
gebracht hebben in Matsuoka's gedachten, want hij is zich ervan
bewust dat Japans heele bestaan
van de zee afhankelijk is.

dent van de Herald

van
en het onbezette gedeelte
Frankrijk, werd door de Duitsche
bezettingsautoriteiten veroordeeld
tot een boete van 400.000 francs
(20.000 mark) omdat de muren van
de gemeentelijke en andere openbare gebouwen gistermorgen bedekt waren met opschriften
als
„Vive De Gaulle" en. 11 faut aue
I'Angleterre gagne la guerre".

uitnoodlging
overeenkomstig de
van ae 8.8.C. aan de Franschen in
het bezette gedeelte van Frankrijk

om dit

te doen ten einde aan te
Britsche over-

toonen, dat men een

Tribu-

n e meldt: „Het wordt van betee-

kenls geacht, dat na de ontvangst
van het nieuws van de Britsche
overwinning, premier Konoye den
afgetreden ambassadeur
te Rome
Eiji Amau. die lid is van de gematigde mlnderheldsoartH.
bil zich
ontbood om den internationalen
toestand te bespreken."
Toll Schus, de Tokiosche corres-

vaardigd van z.g. „Kraft-papier". Ook
de katoenen parachutes, welke vroeger
werden gebruikt by het uitwerpen van
mijnen en fakkels, zUn vervangen door
valschermen van een minderwaardige
der
kwaliteit, doch de parachutes
Dultsche vliegers, vervaardigd
van
zuivere Japansche zijde, zijn
even
goed als de Britsche.
Daar Dultsche en Britsche parachutes volgens hetzelfde patent worden
gemaakt,
worden de buitgemaakte
Dultsche parachutes na grondig te
zjjn onderzocht en in orde gemaakt,
aan de R.A.P. overgedragen, hetgeen
een besparing van 35 pond sterling
per parachute beteekent.
De kleedin* van de Dultsche zeelieden en vlie?prs
in het bijzonder
hun onderkleeding
dat
bewyst,
voor .'e vervaardiging daarvan dezelfde
minderwaardige
„Ersatz"-middelen
voor wol en katoen worden gebruikt.
Daar aangenomen mag worden, dat
het
beste materiaal wordt gereserveerd voor de Dultsche weermacht,
geeft
een en ander een aanwijzin?
terzake van datjene wat de Duitsche
'burgers moeten dragen.
—

—

Canberra, 3 April (Reuter). De
minister van Buitenlandsche Zaken, Sir Frederlck Stewart, versprekende in het Huls
klaarde
Afgevaardigden, dat de redevan
Pleegde graaf Teleki
voeringen van Matsuoka te Berlijn
sn Rome van geen dienst zouden
kunnen blijken aan de zaak van
New York, 3 April (Reuter). een goede verstandhouding in den
Volgens een bericht uit Boeda- Pacific.
pest aan Transradio worden in
De minister zeide dat wanneer
kringen
van het Hongaarsche Matsuoka Inderdaad heeft
verzich onder alle
ministerie vntn Buitenlandsche klaard, dat Japan
Zaken de uit het buitenland af- omstandigheden aan de zijde van
komstige berichten, als zou graaf de as heeft geschaard en Duitschge- land en Italië een volledig succes
Teleki zelfmoord hebben
pleegd, tegengesproken. Het be- toewenscht en deze verklaring het
standpunt der Jaricht, dat ook gravin Teleki zou weloverwogen
pansche regeering vertegenwoorzUn overleden, wordt ln genoem- digt,
dit niet kan bijdragen tot een
tegengede
kringen eveneens
verstandhouding in den Pagoede
echter,
sproken. Men verklaart
dat zij zich in een ziekenhuis be- cific.
Wij blijven bij ons geloof in onongeluk,
vindt na een ernstig
zeide Sir Fredewaarvan de aard echter niet ont- derhandelingen
doch wanneer er* zich teeriek
huld werd.
kenen voordoen, dat andere invloe.
den in de Pacific-politiek betrokKabinet nam ontslag
ken worden en onze veiligheid beBoedapest, 3 April (U.P.). Het dreigen zijn wij vastbesloten en in
verdedigen.
Hongaarsche kabinet diende zijn staat ons te
aan
ontslag In en blijft slechts
tot Teleki's opvolger zal zijn be- Het verdrag
noemd.

Moulins, 3 April (U.P.). Het is overleden.
stadje Moulins, een belangrijk punt
aan de grens tusschen het bezette

Middellandsche Zee heeft de ItaDe Dultschers waren ook uiterst
liaansche zeemacht opgehouden te vertoornd
over
feit, dat op de
bestaan" cn ..dit beteekent een voorgevels van het
honderden woninnieuwen schok voor Matsuoka".
gen de letter ~V" was geschilderd

De Gaulle tart Vichy
Cairo, 3 April (Reuter). Generaal De Gaulle verklaarde, dat
hij niet gelooft dat de Duitschers

Kabinetscrisis

—

zelfmoord?

—

—

met Indo=China

Onderteekening

schen
Fransch-Indo-Chlna en
Thailand
verraoedelllk worden
uitgesteld tot 10 April a.s.. met het
oog op de omstandigheid, dat de
gedelegeerden zich nog bezighouden met het uitwerken der détails.
Verklaard wordt, dat Frankrijk
compensatie eischt voor de snooren verkeerswegen en de openbare
gebouwen ln het overgedragen gebied, wat Thailand weigert.

Zaken dr. Keresztes-Fischer.

Zelfmoord bevestigd
Boedapest, 3 April (Reuter). Pre-

mier Teleki heeft den afgeloopen
nacht zelfmoord gepleegd en zijn
lijk werd hedenochtend in zijn kamer gevonden. De premier liet een
brief achter, waarin hij verklaarde
dat hij zich niet in staat achtte zijn
moeilijke taak voort te zetten.

Men ontkent de ter plaatse looOfschoon moeite is gedaan dit pende geruchten, dat de Thailandnieuws voor het Hongaarsche pu- sche gedelegeerden een bespreking
bliek verborgen te houden, is zulks zouden hebben gehad met Japanmislukt en de tijding heeft in het sche autoriteiten
in Tokio over
geheele land een zeer diepen inpositie in Grooter OostThailand's
druk gemaakt.
Azië. Dit onderwerp werd nimmer

De Grieksch-Italiaansche oorlog

aangeroerd.

Bedoelde gezaghebbende kringen
bevestigden het bericht, dat de regeering het verzoek van Mitsu Bis-

hl voor het verleenen van münconcessies in het Zuiden van Thailand heeft geweigerd. De regeering
van Thailand zal de milnen overnemen.

Voedsel

Voortzetting stafbe=
sprekingen
Ankara, 3 April (Reuter). Luitenant-generaal Slr James Marshall-

Oornwall
en
luchtmaarschalk
Eimhirst zijn in de Turksche
hoofdstad gearriveerd ter voortzetting van de staf-besprekingen,
welke in Januari J.l. werden gehouden.
Admiraal Sir Howard Kelly, die
nog steeds te Ankara
vertoeft,
zal aan deze besprekingen deel-

nemen.

Duitsche school gesloten

Fransche

Patrouilles

Kanaalfront
communiqué van

Het

Ofschoon het slechte weer onze
vliegtuigen belemmerde bij
het
patrouilleeren langs de kusten van
Frankrijk en de Lage Landen
vervolgt het communiqué
werden eenige kleine marinevaartuigen ontdekt en met
machinegeweervuur bestookt, terwi.jl ook van
geringe hoogte aanvallen werden

—

—

uitgevoerd

op

De in beslag genomen
Wat Duitschland anderen
verwijt...

Berlijn, 2 April (U.P.). Het or- zi-leerstellingen.
gaan van het Duitsche ministerie

van Buiienlandsche Zaken, de
DiplomatieDeutsche
ke und Politische Korrespondenz brandmerkte het

geschutsemplace-

Vernomen werd, dat aan het Sta-

te

Duitsche schepen in
vlammen

inbeslagnemen

van de Duitsche
schepen in de Vereenigde Staten
als „een gangster-daad", en ~een
nieuwe gewelddaad van de regeering van Roosevelt" en voorts als
„een flagrante WildAVest inbreuk
op het recht".
Het blad durft te beweren, dat
de door de bemanningen aan de
schepen
toegebrachte
schade
„slechts bestond uit maatregelen
ter voorkoming van onwettig misbruik hunner schepen ten voordeele van den vijand".

Santiago de Chile, 3 April (Reuter). Bevestiging werd ontvangen,

dat de Duitsche
schepen ..München" en
„Hermonthis",
die
Maandag Jl. uit de haven
van
Calao wegglipten, gevonden zijn.
Zij stonden in lichterlaaie en waren door hun bemanningen ver-

laten.
Beide schepen werden ontdekt
door den Peruaanschen kruiser

„Almirante Grau".

De schepen van de as

De crisis verergert

buiten
te Department

Londen, 3 April (Rtr).
Volgens
den Mexicaanschen
radio-omroep werd een Duitsche kostschool
te Mexico-city door de Mexicaansche autoriteiten gesloten, op grond
van het feit, dat deze instelling een
centrum was voor het verspreiden
van anti-democratische en pro-na-

schepen

De koloniën blijven er

Londen, 2 April (Reuter).

Washington

werd medegedeeld, dat de Fransche regeering de Duitsche sug-

gesties betreffende samenwerking
in het koloniale rijk, ln het bijzon-

der in Marokko, heeft teruggewezen. Het State Department zou de
verzekering hebben
ontvangen,
dat de Franschen geen infiltratie
zuilen toestaan, evenmin als een
uitbreiding van het aantal Duitsche ~deskundigen", dat aldaar gestationneerd is, boven het aantal,
dat in
de wapenstilstandsvoorwaarden werd vastgelegd."

uitgesteld

April (Reuter).
Boedapest, 3
Bangkok. 2 Aoril (UP.).
Regent Horthy verzocht den leden
gezaghebbende kringen zal
der regeering aan te blijven on- Volgens
onderteekening
de
van het ln Tovan
der tijdelijk premierschap
den minister van Binnenlandsche kio tot stand gekomen verdrag tus-

de Franschen ooit zoo ver zouden kunnen brengen dat zij met
hen tegen Engeland optrekken.
Mislukte luchtaanval
~Ik tart Vichy zooiets tot
Athene, 3 April (Reuter). In een
stand te brengen", aldus De
Gaulle.
van de Royal Air
communiqué
Force wordt melding gemaakt van
een Itallaanschen luchtaanval op
voor Frankrijk
het eiland Volos, waarbij „onbeteeMarseille, 3 April (U.P.).
De kenende schade'' werd aangericht,
„Ex- doch die den vijand duur te staan
Amerikaansche stoomer
mouth" is hedenochtend
alhier kwam.
gearriveerd. De vertegenwoordiDrie der vier aanvallende vliegger van het Roode Kruis, Richard
tuigen werden door Britsche JachtAllen, gelastte dat de aan boord vliegtuigen omlaaggeschoten, tervan het schip aanwezige melk wijl het vierde Italiaansche toestel
onmiddellijk moest worden
ge- ernstig beschadigd werd.
lost in verband met een tekort
aan melk in
het departement
Een scherpe tegenstelling hierAlpes Maritimes en het Zuide- mede vormde den geslaagden Brltlijke ~hongerdistrict".
schen aanval op Tepelenl, waarbij
De „Exmouth" bracht 4000 ton geen enkel Britsch vliegtuig vergecondenseerde
melk en melk- loren ging. Salvo's bommen werden
poeder aan.
geworpen op kazernes en andere
gebouwen en ontploffingen werden
veroorzaakt in opslagplaatsen.
goederen

binet als minister zonder portefeuille. Deze keuze wordt beschouwd als een aanwilzine voor
een begin van het wederom aan de
macht komen van de eroote financieele en industrieele belangen, die
in den laatsten ttld op den achtergrond waren gedrongen door fascistische militaire krineen. Gura's
benoeming heeft zoodoende de beteekenis verkregen, dat de gematigde tendensen duideliik merkbaar
beginnen te worden on het cebied
van economische aangelegenheden
en dat Prins Konoye een inniger
voor
samenwerking met de zakenlieden
tracht te verkrijgen. Even groote
voedsel
beteekenis hecht men aan de aankomst te Singapore van Britsche Duitsche drang voor meer
luchtmacht- en legereenheden uit
de Britsche eilanden, die door gesamenwerking
neraal Brooke Popham bekend
Vichy, 2 April (U.P.). De speciawerd gemaakt.
le correspondent van United Press,
Ralph Heinzen, meldt:
De Herald Tribune beDarlan is uit Parijs naar Vichy
schouwt deze versterkingen als een vertrokken
en
onmiddellijk na
Britsche „come-back" In het Verre aankomst met zal
Pétain confereeren
Oosten en deze troenen zullen een over de besprekingen, die hij te Pamoreele uitwerking hebben, die in rijs heeft gehad met Abetz,
en anpeen verhouding staat tot hun aandere Duitsche autoriteiten, alsmetal. Men meent, dat de strategische de over het incident bij Nemours.
situatie in het Verre Oosten ook
beïnvloed wordt door de aanwezigVolgens onbevestigde geruchten
heid in den Pacific van de Ameri- dringen de Duitschers aan op inkaansche kruisers en toroedoboot- dustrieele samenwerking met het
lagers, die onlangs een bezoek onbezette gedeelte van Frankrijk,
brachten aan Australië. Men neemt waarbij de Fransche industrieën in
algemeen aan, dat deze oorlogs- de onbezette zone Duitsche conschepen voorloopig in de nabijheid tracten zouden aanvaarden ln ruil
van Singapore zullen bliiven.
voor levensmiddelen. Een groot
deel van de voornaamste zware Industrieën bevindt zich ln het belangs het
zette gedeelte.

het ministerie
van Luchtvaart verklaart
nog,
ent
een
Britsch
vliegtuig
Londen, 2 April (Reuter). Slaap- gisteren ter hoogte van de Deenpoeders en andere slaap-middelen sche kust een vijandelijk koopvaarworden gevonden in de zakken van dijschip torpedeerde.

De Duitsche uitrusting

om snel genoeg olie, voedsel en
andere voorraden aan te voeren.
Daglicht-aanvallen
Een militaire woordvoerder sprak
hedenavond over de kwaliteiten
Londen, 3 April (Reuter). Een
als soldaat van den hertog van communiqué van
het ministerie
Hij zeide
Aosta.
0.m.. dat
de van Luchtvaart meldt, dat de R.A.
mannen F. op 2 dezer bij daglicht de vijanbehoort, dat de boel in den
Paupertus
steek delijke vliegvelden te
aa
en a hem waarschijnlijk (ca. 60 km. ten Oosten van Parijs)
«l
l
te Addis Abeba aantreffen, wan- Caen en Haamstede bombardeerneer deze stad valt.
de.
Ter hoogte van de
NederlandMisso bezet
sche kust beschadigden Blenheims
Cairo, 3 April (Reuter).
Een een gewapenden koopvaarder, weldoor het Britsche Algemeen Hoofdke laatste in zinkenden toestand
kwartier uitgegeven communiqué werd waargenomen, terwijl een
meldt dat vooruitgeschoven Briteen
voltreffer werd geplaatst op
sche troepen Misso hebben ver- anderen koopvaarder.
overd. ongeveer 230 kilometer van Een radiostation werd aangevalacküs Abeba. De opmarsch
duurt len, en een der gebouwen aldaar is
voort.
ingestort.
vliegtuigen
Twee der Britsche
Massawa wordt niet
Dultsche
keerden niet terug.

i

Matsuoka's reis

pondent van de
Ne w-Y or k
Regeeringsverklaring
Times, legt ook
den nadruk
op de benoeming van Masatsune
verwacht
Belgrado, 3 April (Reuter). Ogura. voorzitter van den raad van
van het SumitomoJoegoslavische
kabinet commissarissen
Het
lid
van Konoye's kaconcern.
tot
kwam bijeen; een
regeerings-

Een Imperieele Oorlogs-

—

Premier overleden

winning wenscht.
duiDe „V" 's verschenen bij
De
bekende publicist Walter
van
nuiop
Lippman
voorgevels
zenden
de
schrijft:
..De
Britsche
Belgrado, 2 April (Reuter). De
Parijs en op het platteland
berichten van hedenavond uit Hon- overwinningen hebben het Italië zsndetebezette zwne.
in
onmogelilk
gemaakt
niet
alleen
garije maken melding Tan het zenDe Duitschers dwongen de bewogroote mogendheid te
den van Duitsche troepen naar de zich als
ners
der huizen de letters te verwilhandhaven,
maar
bovenhebben
Andere
Joegoslavische grens.
bederen
en gelastten het sxmeentadien
een
wig
gedreven
het
in
diepe
richten daarentegen melden, dat
de Italianen, die Fiume verlaten, Duitsche verbond met Japan. Elk bestuui van Moulins de bewoners
den indruk hebben, dat Rome Italiaansch oorlogsschip, dat tot van het piaatsje allen naar hun fitracht Duitscliland terug te houden zinken gebracht of onbruikbaar nancieeie draagkracht te doen bijvan een aanval op Joegoslavië. Tewordt gemaakt, maakt het voor dragen tot de boete van
400.U00
gelijkertijd worden werk-bataljons Engeland en de Vereenlgde Staten francs.
Teneinde de bevolking te dwinuit Graz en Stiermaken naar de gemakkelijker, hun oorlogsschepen
huizen
Joegoslavische grens gezonden, ln den Pacific te houden en het gen de voorgevels der
waar zij koortsachtig werken aan daardoor voor Japan nog onaan- schoon te houden hebben de autode grensverdediging en aan ver- trekkelijker te maken, om zich ten riteiten een nieuwe wet uitgevaarbetering der wegen.
gerieve van Hitier ln een zee-oor- digd, waarbij de bewoners van huigeAan de Italiaansche zijde van de log te wikkelen." Lippman ziet de zen verantwoordelijk worden
steld voor opschriften, die op
grens stijgt de zenuwachtigheid bij- Britsche overwinning ook
de
als
een muren
van hun woningen geschilna tot paniek. De burgers stroomen ernstigen tegenslag voor de kulpeFiume
uit,
terwill troepen uit rllen van
om de Fransche derd worden.
In verband met een optocht van
Triëst naar de grens worden gezon- vloot tegenLaval
Britsche te doen gede
den. Af en toe passeeren treinen de bruiken.
schoolkinderen, die lange stokken
( in het
Fransch: gaules) meedroeItaliaansche en Duitsche grenzen
gen,
werd
de grens te Moulins gerespectievelijk te Raken en MarEen
uit Tokio zegt. dat
bor, doch het zenden van goederen Japan bericht
durende eenige dagen voor partizich zeer bezorgd maakt culiere
reizigers gesloten.
in omgekeerde richting is tot stil- over mogelijke reacties op de huiDe kinderen riepen „Vive de" en
stand gekomen. Naar verluidt, is dige consolidatie van de
Britsche hieven daarna hun stokken (gauhet verkeer over den Donau uit
De
corresponzeemacht.
Toklosche
les) op.
Hongarije in de richting
van

De aanvallen op Engeland

gebeurtenissen had.
De terugtrekkende Italianen zijn ven.
prachtige doelen voor da Britsche
vliegers, terwijl vele achterblijvers „Bomlooze” nacht te Londen
door de Imperieele Strijdkrachten,
Londen, 3 April (Reuter).
welke de Italiaansche hoofdmacht den maakte Woensdag voor Londen
op de hielen zitten, gevangen gedertienden
achtereenvolgenden
nomen zijn. Na weken strijd in nacht een bomloozen nacht door.
het gebied van Keren hebben de Er was geen
luchtalarm In de
Italianen
naar men hier gelooft hoofdstad, noch eenige aanval bowaarschijnlijk niet meer den ven Engeland, hoewel boven het
noodlgen moed en strijdgeest om Zuidwesten van Engeland eenige
een
vastberaden achterhoede- vijandelijke vliegtuigen werden gegevecht te leveren. Dit zou trou- rapporteerd.
wens een actie zijn, welke onder
Duitsch vliegtuig neergede huidige omstandigheden buitengewoon moeilijk zou zijn.
schoten

De stemming in Frankrijk

1

Oorlog niet te voorkomen?

De Britsche overwinning

Buenos Aires, 3 April (Reuter).
Men verwacht niet, dat Argeneenige overhaaste stappen
den, dat de crisis tusschen Duitsch- tinië
zal nemen m.b.t. de tien Duitland en Joegoslavië in de afgeloo- sche en
vijftien
Italiaansche
pen 24 uur „nog meer is verer- schepen,
die thans in Argentijngerd." Zij voegden eraan toe, dat
in Joegoslavië steeds toenemende sche havens zijn opgelegd.
anti-Duitsche demonstraties plaats
Het verluidt, dat het Argenhadden.
tijnsche kabinet de toekomst van
deze schepen
heeft besproken,
doch het resultaat van deze bevoor Slowakije sprekingen
werd niet onthuld.
Berlijn, 2 April (United Press).
Gezaghebbende kringen verklaar-

De lasten

Voedseltekort en zorg voor
Duitsche kinderen

In lichterlaaie
Londen, 3 April (Reuter).

Londen, 2 April (Reuter).
Tsjechoslowaaksche kringen

Ge-

Ia meld werd, dat twee Duitsche schete pen, die na de inbeslagneming der
Menzies bezoekt De Valera Londen wordt vernomen, dat de
en Italiaansche schepen
Hedenochtend werd door een
Slowaaksche autoriteiten te Bratis- Duitsche
door de Vereenigde Staten uit de
Dublin, 3 April (Reuter).
jachtvliegtuig van de R.A.F. boven
Ver- lava opdracht
hebben ontvangen
het Kanaal een Duitsche bommenwacht wordt, dat Menzies heden De van de
van Callao naar zee verDuitschers om voor onder- haven
werper omlaaggeschoten.
Valera zal ontmoeten.
dak te zorgen voor 35.000 Duitsche trokken, in volle zee in lichterlaaie
kinderen, die uit het Roergebied staan. Volgens te Londen uit Lima
menten aan de kust.

Nog geen Fransch protest

Londen, 3 April (Reuter). Tot

dusverre heeft de Britsche

regeering nog geen protest uit Vichy
ontvangen in verband met het Incident bij Nemours en er is thans
reeds zooveel tijd verstreken sedert het Incident dat men gerechtigd ls te betwijfelen, dat ooit een
protest werd gezonden.

De diplomatieke correspondent
van Reuter vernam heden van officleele zijde te Londen dat, Indien een protest verzonden ls, dit
zeer zeker niet werd ontvangen.
De eerdere berichten, volgens
welke een protest zou zijn verzonden, bestudeerend bemerkt men,
dat het eerste bericht door den
Duitschen radio-omroep werd verspreid en dat de latere berichten
uit Vichy en New York alle nletofficieel waren.
Tot dusverre werd geen enkele
officieele mededeeling
gedaan,
dat door Vichy een protest werd
gezonden, evenmin te Vichy als

te Washington.
De Britsche regeering heeft van
haar kant niet geprotesteerd tegen het optreden van de Fransche bommenwerpers tijdens het
incident. Zulk een protest
zal
waarschijnlijk niet worden ingediend tenzij eerst een protest van
Vichy wordt ontvangen.

ontvangen berichten, rapporteerden de vliegtuigen, die van opsporingsvluchten naar deze scheverliezen
pen, de „Hermonthis" en de „München" terugkeerden,
dat zij de
Londen, 3 April (Reuter).
De Duitschers hebben reeds het schepen in brandenden toestand
Omtrent de Italiaansche verliezen aan grootste gedeelte van de voedings- hadden waargenomen.
vliegtuigen aan het oorlogsfront in middelen, die ln Slowakije worden
het Midden-Oosten wordt nog ge- voortgebracht, weggesleept, zoomeld, dat van de 178 vliegtuigen, dat aldaar een acuut tekort aan lebezoek van
die vernietigd werden, 93 in Alba- vensmiddelen heerscht.
nië, 34 bij Malta en 31 in Oost-AfrlPopham
ka verloren gingen.
Zal
Conte
Verde
De cijfers voor Oost-Afrika
Manlla, 2 April (U.P.). In
vertrekken?
zoo verklaart men
marinekringen vestigt men er, onzouden veel
hooger zijn geweest ware het niet,
Shanghai, 2 April (Reuter).
De officieel. de aandacht od. dat Sir
dat de Italianen daar thans over ongebruikelijke activiteit, welke vanBrooke Popham een deskundige op
een zeer beperkt aantal vliegtuigen daag aan boord van het Italiaansche het gebied der luchtvaart is en
beschikken. Tallooze malen keer- passagiersschip „Conté Verde" aan men ls van meening. dat ziln aanden de Britsche vliegers terug en den dag werd gelegd, leidde tot de wijzingen ran onschatbare
rapporteerden, dat geen vijandelij- meening, dat het schip het voorbeeld zullen ziln, met het oog op waarde
de jongvan den Duitseh koopvaarder „Ram- ste versterkingen
ke vliegtuigen werden ontmoet.
van
Amerika's
In Oast-Afrika werden gedurende J es zal volgen en naar Kobe zal ver- leger,
vloot en luchtwaoen in MaMaart meer dan 300 afzonderlijke trekken. Waargenomen werd, dat het nlla en
den toegenomen aanleg
schip
water
offensieve operaties
en brandstof innam en van luchtbases
uitgevoerd.
Keren werd meer dan 60 maal aan- duidelijk alle voorbereidingen voor een der wijzen zij erln den Pacific. Verop, dat dit het eergevallen en gedurende de veertien spoedig vertrek treft.
ste rechtstreeksche contact is tusdagen voor den val dezer stad werschen de Engelsche en Amerikaanden meer dan 120 ton bommen op
Italiaansche vliegtuigsche defensieleiders in den Pacific,
haar verdedigingswerken geworhoewel
aangenomen macr worden,
pen.
verliezen
dat tevoren reeds een voortdurende
Aan alle fronten ln het MiddenLonden 3 April (Reuter). Verno- uitwisseling van Inlichtingen heeft
Oosten voerde de R.A.F. bijna 700 men
wordt, dat gedurende
de plaats gehad.
aanvallen uit. Een aantal van deln het Midden-Oosze aanvallen hadden op zeer inten- ten 178 M"rt
vliegtuigen
3 April (U.P.). Sayre
M
sieve schaal plaats en een groot werden Italiaansche
vernietigd, n.1.125, die cm- bood.anlla,
hedenavond
aantal vliegtuigen nam eraan deel. 'aag werden
Sir Walther Broogeschoten door de R.
In de maand Maart gingen
admiraal Hart en Gru19 A.F. en d-> vliegers van de Domi- ke-Popham,
een di ner aan in zijn wonine.
Britsche vliegtuigen verloren, doch nions, en
21 door het luchtdoelge- ne«,
H.eraan wordt g-oote beteekenis
de bestuurders van vier vliegtuigen schut, terwijl
er 32 op den grond gehecht,
daar niemand anders
werden gered.
werden vernield.
werd uitgenoodigd.

Italiaansche vliegtuig-

zuilen worden geëvacueerd in ver-

band met de verwoestende uitwerking van de Britsche luchtaanvallen.

Het

—

—
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Brooke

z.l. niet voldoende beseften, dat vóór
alles Frankrijk moest worden geholpen.
De figuur van
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Bonnet.

In de versie van Maurois komt Bonnet er goed af. Deze toch realiseerde

zich scherp, dat Frankrijk onvoldoende
was voorbereid, ranaaar dan dat hij
zich in allerlei bochten wrong toen
het gevaar aan de kim opdoemde. Desondanks aanvaardde hij de veiantwoordelijkheid voor de oorlogsverklaring. Het valt niet gemakkelijk om
hier de eindjes aan elkaar te knoopen.
Een half jaar na het uitbreken van
den oorlog trad Bonnet als minister
van Oorlog af, Reynaud was in het
kabinet Daladier minister van Financiën tot hU zelf premier werd. Daladier
en Reynaud haatten elkaar wederkeerig, negeerden elkaar zelfs ten langen
leste. Toen Reynaud kabinets-formateur werd en Daladier minister van
Oorlog, beweert Maurois tegen den

nieuwbakken premier te hebben gezegd: „Die Daladier is ook een man,
die zijn land liefheeft", waarop Reynaud dan geantwoord zou hebben: „Ja,
ik geloof, dat hij hoopt op een overwinning van Frankrijk. Maar hij hoopt
nog sterker op Mij n nederlaag".

Daladier had een b on n e ami e,
de markiezin de Crussoles, die geweldig overhoop lag met de comtesse de
Portes, die betrekkingen met Reynaud
onderhield. De ruzies tusschen de beide vrouwen kenmerkten zich bijwijlen
door groote vinnigheid, al ging het
dan niet zoo hardhandig toe als in de
bekende vecht-scène in de film ~Destry Rides Again", waarin Mariene
Dietricii zich van een zoo pootige
zijde doet kennen. Toch hebben deze
vrouwen ongeloofelijk veel onheil gesticht.

en

E. Phillips

diens echtgenoote,
in Engeland.

gefotografeerd na hun behouden aankomst
(Nadruk verboden).

Het waren almachtige dollars

Met net verstrijken der maanDaarnaast werd er meer geruzied in
den werden de
omstandigheden
de Fransche republiek. Terwijl Gamevoor ons slechter. Engelsche onlin zich vastklampte aan de Maginotderdanen werden op bevel van de
linie, had Reynaud zijn hart verpand
nazi's gearresteerd en naar Duitaan groote offensieven, Daladier koos
sche concentratiekampen
overnatuurlijk de partij van den generaal.
gebracht. Ik besloot daarom
Maar generaal Georges, die in rang
een
onmiddellijk op Gamelin volgde, had
poging tot ontsnapping te wagen,
doch de voornaamste
grondig het land aan zijn chef. Een
moeilijkBritsch generaal getuigde van hen:
heid welke mij den weg versperde
„Zij hadden het zoo druk met elkaar
was het geld. Ik had meer dan volte bevechten, dat er geen tijd overschen bekeken mij met diepe ach- doende Engelsch en Fransch geld,
bleef om aandacht aan de Duitschers
terdocht. Een cordon van troepen doch er waren reeds tientallen;-Ente besteden".
Fransch-Spaanwerd om mijn landgoed
gelegd, gelschen bij de
Rochefort Les Bains in de Fran- sche grens teruggestuurd
De verrotting zat overal. Na het
omdat
Terugkeer van den verloren zoon.
sche Zee-Alpen. Mijn twee auto's beide muntstelsels er niet geacfiasco der expeditie naar Noorwegen,
waarvan de pas benoemde premier
werden onmiddellijk in mijn garage cepteerd werden.
(„Daily Mail")
Reynaud alles verwachtte om het gegebracht. wr aarna deze gesloten en
De reddende dollars.
Een moeilijke reis na een verzegeld werd.
schokte prestige der Regeering te herMen gaf mij in
stellen, moest hij zich bitter beklagen:
duidelijke termen te kennen,
dat
Gelukkig herinnerde ik mij, dat
Fransche nachtmerrie
„Een brief van admiraal Darlan, waarais ik een poging deed om toch van ik toen i'k een bezoek brachtiaan
Het eenige, dat den beroemden de aiito's gebruik te maken ik op Engeland vlak voor,het uitbYeken
in deze de moeilijkheden, aan de onPhillips staanden voet gearresteerd zou
derneming verbonden, uiteenzette en romanschrijver E.
van den oorlog, wat'Ëhgelsch*géfd
welke waarschijnlijk aanleiding voor Oppenheim redde van
een wordén.
tegen
geAmerikaansche munt
om
er
nooit aan gevangenschap in Zuid-Frankrijk,
mij zou zijn geweest
mocht eenige. meters buiten wisseld had, vervolgde
Ik
Qppente beginnen, is mij opzettelijk onthouduur
van
den
voor den geheelen
de poprten van mijn
landgoed heim. Ik doorzocht mijn safe en
den".
AmeriVan geheel andere maar niet minoorlog, was een handvol
doch afgezien van vond een beuissmet een inhoud van
rondwandelen,
der noodlottige allure wordt lie figuur
en
doorgerot.
De
bankbiljetten.
legenkaansche
Corrupt
nnjn leeftijd welke mij
belette 500 dollars. Alles was nu geree'd.
van Baudoin geprojecteerd, Baudoin,
de, dat het Engelsche pond
een groote
het lic moest mijn Engelschen chaufloopen
afstanden
te
was
de mysticus, eveneens in het vaarwaTegen dat tijdstip was de controvervrijgeleide beteekent over het ge- overigens volkomen
onmogelijk feur achterlaten, omdat hij van
ter van Mussolini terechtgekomen, die se tusschen Reynaud en Daladier zoo heele Europeesche continent,
is
mij ver in het vrije veld te bedienstplichtigen leeftijd was
en
in den ban is van de dwangvoorstelling venijnig geworden, dat volgens Maumet moeite gesneuveld. In ieder om
van een boetvaardig Frankrijk, dat rois. de president van de Republiek geval is zij slechts tijdelijk dood. geven. De Franschen koesterden de Franschen waren niet bereid
wrok jegens Groot-Brittannië na hem toestemming te
om de
verleenen
zijn eigen „verlossing" ter hand zal tusschenbeide moest komen
De geschiedenis, welke
deze de doorbraak der
Duitschers. Doch het land te verlaten.
hebben te nemen en de Christelijke eendracht te herstellen.
spionnenverhalen toen
schrijver van
zij van de heldhaftige evacucultuur in Europa te herstellen. Hij
Nadat ik het beheer over mijn
door dergelijke mij
Uiteengescheurd
dit Engelsche gezondheidszette zich bij voortduring schrap tegen persoonlijke veeten, onvoldoende van oord in waar hij kortgeleden na een atie van Duinkerken hoorden ver- landgoed in handen van een Frananceide hun houding
sloeg hun schen vriend had gelegd, vertrokEngelsch-t rausche samenwerking en oorlogsmaterieel voorzien, verankerd
reis per vliegboot uit
Lissabon haat jegens de Brittenenom
voerd door dezelfde leiders, althans stond bij
in haat ken mijn vrouw
het
sterfbed
daarvan.
een
theorie
van
defensief
a
aan
die een jaar
gearriveerd was
voor een knapvelen van hen, die zijn weerloosheid
jegens de nazi's.
Bonnet, rijk en eerzuchtig, staarde o u tra n c e ln ,de betonnen kaze;onger is dan ik
vrouwelijke
een
haardvuur
van
eikenblokken
pend
mede hadden bewerkstelligd. Zoo werd zich blind op de bedaringspolitiek.
matten der Maginot-linie, voorbestemd vertelde, was er een van een „lebediende en ik voor het eerste deel
aan Frankrijk, het eenmaal glorieuze,
„herren”-roovers.
De
Duitschland moest worden ontzien. voor onvoorziene rampen, was Frankvan de reis.
na jaren van wanbeheer, verscheurd Toen
ven als een nachtmerrie".
de dagen van Müiwhen, Ga- rijk ten doode gedoemd.
De
in
gevoelens
nog
werden
ver,,Ik ben dood- en doodop," zei hij. sterkt,
door politiek gekrakeel en verzwakt melin het Fransche kabinet
Erger dan in zijn romans.
schreef,
Maurois probeert voor een deel der Hij
nadat een horde van Duitdoor een reeks van economische dat Frankrijk
was breedgeschouderd en ee- sche
weerwil van zijn rampen een niet-Fransclien zondenbok
in
officieren
naar
de
steden
aan
Onze
bestemming was
gebogen,
en
na
Narvervolgens het eerste slechts militaire vorbereiding ten oornigszins
doch in zijn oo- de Fransche
Lava l, de landverrader in schokken,
vinden. Ook de Engelschen waren gen
Rivicra was afgezakt bonne aan de Spaansche
oorlogsjaar in ledigheid en prutserij log moest trekken, verdonkermaande te
nog het vuur
grens.
flikkerde
der
onvoldoende voorbereid en gaan op
en alles wat eetbaar en verplaats- Toen ik mijn boeken schreef, had
optima
te hebben doorgebracht, domweg ver- hij den brief. Net als Laval was Marjeugd, toen hij van zijn avontuurdien grond niet vrij uit. Er waren niet lijke
baar
was had „opgekocht"
en ik mijn figuren in
zuimend om op zijn ontstellend ge- cel Déat een emeritus-socialist,
reis dwars door Frankrijk,
verschillende
echter
tanks en niet genoeg vliegweggevoerd.
„In 1936 verslechterde de toebrekkige voorbereiding tot den krijg van jongeren datum. Hij was 't, die voldoende
Spanje
Portugal
moeilijke toestanden
en
vertelde
geplaatst,
en
geen zin om dat te
het
heeft
tuigen,
stand (der Fransche oorlogs- zooveel mogelijk in te loopen, eerst Hitier bezwoer, dat Frankrijk niet ontkennen en van Engelsche zijde is van de lange, gevaarlijke vliegreis
Na de nazi-plunderingen
maar deze reis was nog erger dan
hadgrondig afgestraft omdat zijn strateindustrie) meer en meer. Sitvechten zou. „Waarom te sterven voor men op dat punt zeer openhartig ge- van Lissabon naar Engeland.
den de Franschen weinig te eten ik ooit in mijn romans "beschreven
gie hinkte op twee gedachten: uc
„d o w n-stakingen in de fabrieen hadden wij vele
Dantzig?" was zijn wachtwoord.
Op z'n minst genomen had het
weest.
vleeschlooze heb. De trein was een oud', ramextreme defensieve methode door zich
ken. gebrek aan doonettingsEen nachtmerrie.
Weygand is geobsedeerd door het Britsche leger recht op die erkenning.
dagen.
Gelukkig had ik een
wel- melend samenstel van opgebruik„verviogen bij de Regeering en vast te klemmen aan de Maginotroode gevaar, maar overigens een ter„Na den val van Frankrijk," zei voorzienen moestuin od mijn be- te rijtuigen, welke van ouderdom
Maar zooveel is zeker, dat dc Franünie
en
„stille tegenwerking van den kant
tegelijkertijd, hoewel numelijk man. In de historische bijeen- sche débi'cle door Britsche tanks en hij, „was alles veranderd en het zitting. Ik liet de dorpelingen in haast uit elkaar vielen. De wielen
riek verre de mindere van de Duir- komst
„der bureaucratie deden de Franvan Tours, stormde hij de vereen vreeselijke nacht- den tuin toe en vertelde hun, dat waren roestig en op onze lange reis
se/ie productie tot dichtbij het schers, zijn beste troepen naar het gadering binnen met de alarmeere.ide Britsche vliegtuigen niet had kunnen leven werd
Of het kwam door mijn re- zij zich zelf maar van het noodige door Frankrijk verwachtte ik het
De
moemerrie.
worden
voorkomen.
oorzaken
Noorden
dalen,
„nulpunt
te dirigeeren ter ondersteu- maar overigens volkomen gefingeerde ten bij het Fransche volk zeiven wor- putatie als schrijver van
in 1937 bedroeg
verhalen, moesten bedienen. Als tegenpres- geval elk moment te zullen voelen
,Jiet aantal vliegtuigen, dat de ning van de Belgen. Bij de MaasJobstijding dat in Parijs de revolutie den gezocht en vooral bij zijn leiders, welke gebaseerd waren op de hanbezwijken. De zitplaatsen
tatie kwamen de mannen mij iewaren
„Fransche fabrieken gesamenlijk bruggen werd het slachtoffer reeds de was uitgebroken en de
onmachtig of onwillig waren om delingen van internationale spion- deren dag vrijwillig helpen
communist
die
hard
en een bitter koude wind joeg
beslissende
den
„maandelijks afleverden, niet meer
stoot toegebracht. Daarna Thorez in het paleis van den Presi- bij het optreden van de eerste alardoor de gapende reten in het hout„dat 38
in een tijd, dat de sleepte het zich nog honderden mijlen dent de lakens uitdeelde. Zij die nog meerende symptomen, 't ontbindings- nen, weet ik niet, maar de Fran- tuin te bewerken.
werk naar binnen. Op die wijze za„maandelijksche productie van voort, onophoudelijk gebeukt en bloe- aarzelden, verloren daarop
compleet proces te stuiten. In stede daarvan
ten wij. in halfbevroren toestand
„Duitschland meer dan 1000 toe- dend uit duizend wonden om in de hun bezinning en
teekenden
Frankhebben velen hunner, zoo niet de
sloppen en stegen, van Bordeaux on- rijks doodvonnis.
Stellen bedroeg".
en biddend om het eind van de
Het is juist de detail-verzorging, van de
meesten, het nog naar vermogen beder belangstellend toezien van de onBritsch-Fransche alliantie. reis, terwijl de trein kreunend en
tot
de
wortels
van
den
boom
waarin
het
boek
van
Elie
Bois
vorderd,
uit- Door hem en de overige met hem krijschend zijn weg vervolgde.
(Andrè Maurois: „Why France feil). noozelen, die als zijn „redders" poPétain verkeerd beoordeeld.
door de verrotting dusdanig waren munt. Stukje bij beetje bouwt hij de geestverwante hooge ambtenaren van
Wij kwamen in de diepste duisDe verbittering over al hetgeen seerden, den geest te geven.
Simone's acte van beschuldiging aan aangetast, dat een ramp niet meer kon karakters van de voornaamste figuren den Quai d'Orsay te verwijderen hoopin Narbonne aan. Koud en
ternis
voorafging en vastzat aan en derhalop,
Laval,
voorkomen.
van
Daladïer, Herriot, te men den weg te effenen voor het stijf van
worden
het adres van Pétain, welke werd opOpnieuw „J'accuse”
de reis, konden wij geen
ve aanleiding is geweest tot de traLlum, Bonnet, Reynaud en al die anelimineeren van Daladier.
gesteld in October, lijkt niet geheel
gische ineenstorting van den Frantaxi
of
ander voertuig vineenig
deren.
Een
socialistisch
oordeel.
Hierbij kreeg de comtesse de Portes,
Reeds in October slingerde Anare gerechtvaardigd, want wordt door de
wij zelf onze bagage
den,
schen weerstand in Juni van het
waarom
is
opmerkelijk, dat bijna alle de bon 11 e am i e van Reynaud,
Het
latere houding van den maarschalk
opnamen en over de m-3t keien gevorige jaar, heeft een stroom van felle Simone zijn „J'accuse!" de wereld in ten deele wel
die
een
actief
politici,
France"
is
de
Oostenaandeel
hebben
gelegenheid
om
een
rol
„Farewell
In
Juist
van
beteekenis
gelogenstraft.
lijnt,
plaveide straten vermoeid en uitcritiek ontketend. Door het" verloop en stelde hy, aan de hand van gedo- dat Pétain ten volle
medeverantwoor- rijksche socialist Oscar Paul aan het gehad in den ondergang van Frankrijk, te vervullen. De comtesse was gehuwd geput naar
beschouwingen, een zesvan den tijd ziet men thans de ge- cumenteerde
een hotel .strompelde'!.
en niet jong meer, 47, niet mooi en
tal Franschen in staat van beschuldi- delijk dient te worden gesteld voor de woord. Geruimen tijd heeft hij in tot ae linkerzijde behoorden. De manV/ij kwamen er, doch er was geen
beurtenissen scherper en is in het
nen
van
een
rechterzijde,
en
als
de
die
rol
ook
niet
stelselmatige
Frankrijk
gewoond,
oorzaak
van
Maar
elegant.
van
het
desondanks
verwaarloozing
beeld de onderlinge samenhang met ging. Op de eerste plaats, vanzelfspre- militair apparaat. De veronderstelling de ineenstorting van dat land wijst hij van beteekenis hebben vervuld. Péwist zij den Franschen premier te vuur. Wij vonden wat houtjes en
kend, den sinisteren verrader Laval,
grooter nauwkeurigheid vast te stelvan een burgerlijke tain, Weygand, Ybarnegaray versche- boeien en te beïnvloeden. Zij gaf hem maakten een klein vuurtje, waaraan
het
bederf
lijkt
echter
niet
Pétain
gewaagd,
dat
en
met
hem:
Baudain, Bonnet, Marcel
len. Zoo wordt thans boek na boek,
thans vclcp spijt heeft, dat hij ineen samenleving. Als socialist kan hij nen eerst op het tapijt toen de over- comfort, goeden raad en wilskracht, mee wij ons moesten behelpen. Inhandelend over den ondergang van de Déat, Weygand en den ouden Pétain. onbewaakt oogenblik, uitzinnig van kwalijk anders doen dan de verrotting, gave moest worden geconsolideerd.
vuurtje
en het was ten' slotte voor een niet eengedoken over dit
Fransche natie op de markt geworpen In den breede betoogt hij, dat Laval, smart over de ellende,
wij, ons diep ongelukkig
Het
mechanisme
Frankwachtten
in
geloochend
politieke
welke
het
niet
werk,
in
algemeen
gering
deel
haar
dat
hij
op
Reynaud
die
zijn
de
cynische gluiperige Auvergnaat,
en meedoogenloos afgerekend met
ouden dag over zijn land zag geko- kan worden, te zien als een gevolg van rijk is zeer gecompliceerd. Elie Bois hij was toen 61
premier van Frank- voelend, op de ochtendschemering.
allen, die naar het subjectieve oordeel bekend om zijn eeuwige witte das men,
Eindelijk konden wij onze spoorop de belofte van 'n individu als de burgerlijkheid. Daarnaast wijst hij geeft een klare uiteenzetting van de rijk werd.
(„jammer,
jouw handen niet even
dat
der schrijvers het martelaarschap van
kaartjes koopen voor de reis naar
Dat het zoo ver kwam, was allerHitier vertrouwde. Genadig deelt Siook andere verschijnselen aan. die van wijze waarop het functionneert en met
zijn als je das"! beet een verschoon
het Fransche volk hebben voorbereid
mone hem samen met Weygand bij Invloed zijn geweest op de aftakeling. welke geraffineerde methoden van de minst naar den zin van de marquise Portugal via Barcelona. Ik
was
en thans nog pogen te parasiteeren op ontwaardigde député hem eens toe) de
onvolmaaktheden gebruik is gemaakt de Crussoies, de hartsvriendin van dankbaar, dat ik
in,
de overige vier zijn in Zoo waren de arbeiders onderling hoAmerikaansch
dwazen
reeds
rondliep
1933
in
met
om
plannen
zijn weergalooze ellende.
om den misdadigers gelegenheid te geDaladier. Met alle listen en lagen, geld had. daar wij anders ongetwijeen nieuwe orde op fascistischen zijn oojen niet anders dan schurken. peloos verdeeld en stonden communistihun vuile werk te verrichten.
ven
De lectuur is het tegenovergestelde grondslag in Frankrijk te vestigen,
sche
de
socialisten
de
organisaties,
en
waarover zij beschikte, had zij ge- feld teruggestuurd geworden waAndré
Maurois
schreef
een
vroeger
dat
poogd de plannen te verijdelen. Maar ren.
van opwekkend. Zij vormt een einde- de leiding zou hebben in een Latijnsch boek, „The Battle of France", waarin neo-socialisten zooals Marcel Déat en
looze aanklacht, een triest cortege blok met Italië en Spanje als satel- hij Frankrijk als overwinnaar uit den Paul Faure, die een soort van linksch
De objecte Laval.
niets hielp, Leger moest eraan gelojDe Spaansche beambten
wavan de meest uiteenloopende oorza- lieten. Engeland en de overige demo- strijd liet komen. Gamelin paraisseert fascisme predikten, vrijwel steeds vijLaval, de meest intelligente en te- ven. Als Reynaud niet toegegeven had ren norsch
en onvriendelijk en
ken, waaraan een intelligent en over cratieën mochten voor zijn part naar daarin als een strategisch toovenaar, andig tegenover elkaar. Voor Paul vens da meest verachtelijke der Fran- op dat punt, dan zou de comtesse wis geen van
hen sprak Fransch. Telhet geheel goedhartig en spiritueel de hel loopen.
de Maginot-linie als het summum van Faure, wien in Frankrijk's meest krische
politici, wenschte er niet in te en zeker haar toevlucht hebben genoverloren wij tijd en moesten
volk, dat in de annalen der wereldvernuft en zelfs de Britten waren tieke uur, de uitspraak: „Liever een berusten, dat de macht hem ontvallen men tegen een van die uitbarstingen kens
geschiedenis wellicht de schitterendste
slaaf dan dood" in den mond wordt was, maar zon op een middel om de van woede, waarvoor zij berucht was, wij wachten, totdat een Fransche
daarin O.K.
De landverraders.
gelegd, koestert hij niet anders dan teugels weer in handen te krijgen. Elk en naar aanleiding waarvan Reynaud tolk gevonden was. Maar wij wabladzijden heeft geschreven, langLaval was van huis uit een défaitist,
In „Why France Feil" tapt hij uit
zaam maar onafwendbaar te gronde maar hij wist zijn tijd te beiden.
minachting. Men weet niet wat ver- middel daartoe was hij bereid om aan eens pathetisch verzuchtte: „U weet ren in ieder geval buiten FrankToen een ander vaatje. Hij zegt met achtelijker is, deze door en door
moet gaan. Verdeeldheid en corruptie hij, na Rusland te hebben
dete grijpen. Een vergelijk met Hitier niet wat een man, die den geheelen rijk en wij voelden ons heel wat
vervreemd ontstelling te hebben vernozelfzucht en ijdelheid, besluiteloosheid en door sluwe intrigue Italië door de men, dat Engeland bij het uitbreken faitistische frase of 's mans geheele was voor zijn doel zelfs niet verwerpe- dag hard gewerkt heeft, ervoer over beter, toen wij dat land vol nachten kortzichtigheid, laissez aller Abessynsche crisis
heeft om eens 'n rustigen avond te merries achter ons lieten."
lijk. Maar hij had een dekmantel noote hebben gesleept, van den oorlog niet meer dan 6 divi- doctrine.
hebben.''
en genotzucht, misdaad en degeneratie in 1935 ten val kwam,
aangewezen
De
dig.
gegadigde
leek
sies
over
het
Kanaal
Péhij
heeft gestuurd,
Nog een gezaghebbende stem.
Leger, een voortreffelijk ambtenaar,
Zijn romanhelden: De spionnen.
warrelen dooreen in bonte afwisse- geduldig jaren achtereen wachtte
tain, de afgod van Frankrijk. En zoo
tot de kans welk getal later zou worden opgevoerd
verdween om plaats te maken yoor
ling en hebben tezaam en in vereeni- zich voordeed om het ineengestorte tot 32. Eerlijkheidshalve laat hij daarspeelde Laval, de verachtelijke défai„En wat de spionnen betreft?"
Het boek van Elie Bois moge de rij tist van 1917, deze kaart uit. Ten koste een ander. En die andere was, zeker vroeg ik
ging van een natie, die onmiddellijk Frankrijk zijn pijnstillend vergif toe op volgen van den Franschen gezant
hem. ~Hebt U er nog veel
die
Beis,
zijn
sluiten.
Elie
inzichten
en
niet
bij
na den wereldoorlog de bewondering te dienen Dat. en hoe hij
een défaitist. Het was in Frankrijk ontmoet voor Uw verdien tus- te hebben vernomen, dat deze cijfers indrukken samenvatte in „Truth ou van alles moest de grijze held van een kleintoeval,
in
kunstje, om na te hebben trek?'
en den eerbied der gansche wereld schentijd niet stil zat, maar onafge- precies overeenstemden met hetgeen
Verdun, de man van: „lis 11e passethe Tragedy of France", is een merk- ront pas!" op de schaats blijven staan. voorgewend, dat Leger met een spewegdroeg het willig slachtoffer ge- broken arbeidde aan de verdere uit- de Fransche generale staf van EngeHij liet een onderdrukt
lachje
ciale missie naar Amerika moest wormaakt, dat genarcotiseerd, geboeid en holling van Frankrijk, beschrijft Si- land had geëischt. Desondanks blijkt waardig man, eén hoogstaand man, Men mocht hem later eens
„Wel, de grootste moeihooren.
en op grond daarvan heeft zijn woord hebben.
gezonden
den
geblinddoekt ter slachtbank werd gewaar
heel
verhij
mone in den breede.
hij over de Britten niet te spreken, die gezag. In Frankrijk behoorde hij tot
lijkheid voor mij was hen te verstandig niet op inging
zoo te mijden. Ik moest de grootste moeiEn aldus werd Pétain in reserve geden rechtervleugel, was redacteur van
manceuvreeren, dat Paul Baudoin, de te doen om hen op een afstand te
de „Petit Parisien", welk blad steeds houden voor alle eventualiteiten. Toen fascistische cud-president van
üe
bij
die
Daladier,
het
uitbreken
van
den
zij
heeft gegolden als specimen van eerBanque de I'lndo Ciiine, fnet de houden en te voorkomen, dat
mij indiscrete brieven en berichlijke journalistiek. En dat zegt wat in oorlog premier was, den ouden maar- portefeuille voor Büitenlandsch'j
Za- ten opdrongen. Al wat ik wenschte
Frankrijk, waar een groot deel van de schalk in de Nationale Regeering wil- ken werd belast.
was uit het land te komen. Ik verpers zich steeds met verve en goed de opnemen, die hij wilde vormen,
langde er volstrekt niet naar in dat
nagebootsten schijn van overtuiging in ontbood hij hem te dien einde. Pétain
Tout est perdu.
soort werk verzeild te
dienst stelde van den meest betalen- werd bij het verlaten van het staraken.
opgevangen
tion
door
een
vriend
zonder dat twijfelde ik erden belanghebbende.
Reeds
Vervolgens gingen de comtesse de
van Laval, die
overhaalde om ts Portes
aan, of men mij zou toestaan een
Toen hij zijn scherpe waarschuwin- weigeren. Zelfs hem
op dat moment moest leggen en Baudoin samen eens over- bijna voltooid manuscript
van
hoe
gen in de wereld slingerde, zich daar- Pétain nog op
men
DalaOier
kwijt kon
den achtergrond worden raken.
meest aangewezen weg leek mijn mémoires mee te
nemen.
mede richtend zoowel tot Frankrijk als gehouden met het oog
De
op de ko- daartoe
Het was in het Engelsch geschretot Engeland, begon zijn blad terrein
jaloezie en achterwaarvan Pétain docht opReynaud's
te
verliezen. De oplaag liep terug, mende catastrofe
te wekken. De opzet gelukte ven en de beambten aan de grens
maar daar trok Elie Bois zich weinig toen echter nog geen vermoeden had. volkomen, Reynaud beet in het aas en verstonden die taal niet. Zij vroeMaar die catastrofe werd door en- liet vonnis van
gen mij wat de bewuste papieren
van aan, en onverdroten zette hij zijn
Daladier was geteeinhielden. Ik vertelde hun, dat zij
campagne voert. De eigenaars van net kele Franschen op dat oogenblik niet kend.
blad dachten er intusschen anders alleen voorzien maar in optima lorma
Met hem verdween een man van het mijn werk betroffen en tot mijn
groote opluchting lieten zij mij het
over, en zoo belandde Bois op de keien. voorbereid. Men ging daarbij van de toonecl, humeurig, afgunstig en tyxankrankzinnige veronderstelling uit, dat niek, maar eerlijk en ten slotte de manuscript behouden."
Zijn beschouwingen zijn wijdloopig, de eenig mogelijke redding van Frankeenige steun, waarop Reynaud
nog
maar dat ontneemt haar weinig of rijk tot voorwaarde had, dat het land kon rekenen. Toen hij uit de combiWat hij achterliet,
ernstige
nederlaag
waarde.
een
ondergaan
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haar
de
cssencn
niets
natie trad, was Reynaud verder uitOppenheim
sprak op
moest,
door
een
hellevuur
tieele punten spreekt hij zich zonder
dat het voor sluitend overgeleverd aan de geneverdrietigen toon over zijn mooi landgoed
eeuwig
afstand zou hebben te doen raals als Weygand
terughouding uit, met grootc openPétain,
en
die
alsin Gucrnsey op de Kanaaleilanden,
hartigheid, inzonderheid wanneer hij van zijn droom van een Europeesche maar jammerden:
..Alles is verloren! waar hij een prachtige
vertelt hoe het eigenlijke verraad 111 hegemonie, zijn contact met de Anglo- De Rooden hebben de macht in hanbibliotheek
had vol met eerste
Amerikaansche associatie verbreken, den!'', en voor het cverige aan
elkaar heeft gezeten van welke midexemplaren,
histevoorzien van een opdracht van de
delen de tegenpartij zich daartoe democratische beginselen overboord rische, zeurende vrouwen als De Porgooien en het juk van Hitier zonder tes,
heeft bediend.
die aanhielden: „Sluit toch vre- schrijvers. Zijn huis op dat goed
morren aanvaarden moest. In den
nu in handen der Duitschers
Zorgvuldig en met de kennis van
de.! rustighebben zooveel bij elkaar, dat was
maalstroom
van zulke verachtelijke en wij
den ingewijde teekent hij den achterkunnen leven, in Frankrijk geraakt en hij had nog totaal niets
van het gebeurde vernomen.
of ergens anders."
grond van het Europa van 1933 en '40 siaafsche denkbeelden was een groot
en zijn pen geeft aan alle figuren, die deel van de Fransche intellectueele
De Portes kwam kort daarop bij een
De schrijver prees het werk van
in het voorjaar van 1940 terecht auto-ongeval
in de geschiedenis van die dagen een elite
om het leven. Men behet
gekomen.
Amerikaansche Roode Kruis
hoeft daar niet om te treuren, want
overwegende rol hebben gespeeld, het
aan den ondergang van Frankrijk in Frankrijk.
juiste reliëf. Hij schildert detail 11a
Het spel der demonen
„Zij hebben schitterend werk gedetail, ziet geen oogenschijnlijk onbestaat zij mede schuldig. Maar haar
daan,''
De verraders waren voor hun taak dood kwam te vroeg,
langrijke punten over het hoofd, maar
zei hij. ~En de Amerikaln zooverre dat
schakelt ze op de juiste plaats in het berekend.
menig geheim met haar in het grar nen zijn bij het Fransche volk buialgemeen verband in. Zoo verschijnt
In Frankrijk begonnen zit met on- verdwijnt, aat mede dienstbaar zou tengewoon populair." Toen ik hem
de uitdrukking, die Hitier zich liet der de voeten van de weinige behoor- kunnen worden gemaakt aan de
ont- eindelijk verliet schoof Oppenheim
ontvallen naar aanleiding van een lijke menschen den grond weg te gra- sluiering van het
den on- Qichter by het vuur en stak hij zijn
raadsel
van
niet ter zake doende opmerking van ven.
dergang van Frankrijk, dat afge- handen naar de warmte uit.
Chamberlain: „Ik voer liever oorlog
Eerst moest Leger, secretaris genescheiden van hetgeen men het ten
~Ik voel, dat ik nooit meer warm
wanneer ik 50 ben, dan wanneer ik 55 raal van het Fransche ministerie van laste legt, een land was
Bij een aanval op de onen Palestünsche stad Haifa zaeen Italiaansche „luchtheldïn" eindelijk kans
zal worden," zei hij met een grilvan
intelliDe hierdoor ontstane brand werd of 60 jaar ben", in het algemeene Buitenlandsche Zaken worden gewipt. gentie, beschaving
cok eens wat te raken, zü het ook slechts eenige burgerwoningen.
en spiritualiteit, ligen glimlach.
(Naaruk verooaen).
Leger was een overtuigd voorstander maar bovenal van verdraagzaamheid.
beeld ln een bijzondere belichting.
snel gebluscht.
(Nadruk verboden).

Die Oppenheim redden

En hem een gevangenzet=
ting bespaarden

De tragedie van la douce France
En de directe oorzaken

Corruptie, defaitisme en verraad
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Malang
(van

onzen

redactevr).

MALANG'S AUTOPARK.
In het eerste kwartaal van 1941
ls het motorvoertuigenpark van de
residentie Malang dat van de res. Semarang teboven gegaan. In laatstgenoemde residentie zijn ruim 4000
motorvoertuigen geregistreerd, te Malang iper 1 Februari 4779. Ter vergelijking moge dienen, dat de res. Soerabaja op ruim 10.000 motorvoertuigen 6taat. Onbereikbaar!

COVIM-CLUBHUIS.
Met dankbaarheid vernam het Covim-bestuur, datmej. Kitty Ament
vereen deel van haar huls heeft laten
anderen in een Covim-clubhuls. Wanneer het bestuur weer gecompleteerd
zal zijn, hoopt men dit eigen Covlmhotne te kunnen inwijden. Dit huls
zal lederen dag openstaan voor alle
vragen tot opbouw van het Covimwerk. Als hulp voor het secretariaat
werd steun toegezegd door de daB o er?
mes Ha g a en De het
buiterwijl mevr. L 1 s n e t
tenwerk zal verzorgen.
VOERTUIGEN- EN RIJWIELBELASTING.
Ten gemeentehuize is aan de orde eene wijziging van de voertuigenbe.en rijwlelbeiastingverordening. incritekomt
ais
verordeningen
de
de
rium van belastingplicht voor van
omschrijving dat men als houder
een rijwiel of voertuig belastingplicntig is wanneer daarvan binnen de
cemeente gebruik wordt gemaakt en
men zijn werkelijk verblijf binnen de
gemeente heeft.
aan
Een dogcartbezitter die dus
de een zijde van de kali Metro in
dessa Klajatan zn gerij heeft geanderen
stald doch zelf aan den
oever, dus even buiten de stad, woont,
geis dus niet aan te slaan in de
Over
voertuigenbelasting.
meentelijke
Metro zijn geen bruggen,
fle kali
groot genoeg om dogcarts te kunnen doorlaten, waaruit blijkt dat deze stalhouder z'n broodwinning binnen de stad uitoefent! Een nieuwe
tekst van de verordening zal het
nu mogelijk maken, deze vernuftellngen binnen de mazen van het belastingnet te sleepen!

Vleiend was de opmerking niet,
doch heelemaal ongeluk konden we
deze bekl. niet geven...
Bekl. ging dan naar een slachtoffer toe en liet een goudkleurige ring
ze
zien. Luister nu toch eens, zelde
dan, daar kwam zoonet vrouw dieen-dle op me af en vroeg om deren ring te rullen voor een gouden
haarspeld met bijbetaling van ƒ 2,—,
maar ik beet niet. Die ring Is toch
veel meer waard? Maar enfin, lk wil
als Je nu die gqu•m wel kwijt, engeert,
maak Je een
haarspeld
aen
goede ruil!
En zoo liep men In de val. Een
dagen
der vrouwen ging een paar
nadien naar 't pandhuis, want ze had
geld noodig. Da loketbeambte keek
haar vernietigend aan. De vrouw had
den ring toen kwaad weggegooid.
De tweede had gemerkt, dat de
een koperprachtige gouden kleur
tintje gekregen had, en ging naar de
politie, die de oplichtster wist op te
sporen.
Bekl. werd tot 3 plus 2 mnd. 7eroordeeld. Twee handlangers kregen
resp. 2 en 3 mnd., naar gelang hunner recidive.
De voorraad „gouden- ringen werd,
daar ze bestemd was om tot een
misdrijf te dienen, vernietigd.
VOOR DE BOMMENWERPERS.

3de verantwoording der N. I.
van de Malangsche
propaganda groep deed het totaal
tot ruim 11 mille stijgen. De Specificatie luidt:
ƒ 8.827,20
Saldo vorige opgave
100,—
P. Gerrits
10,—
HA.A.
26,—
Pers. Kali Glidik
15,—
J.P. v. Doorn
5,
Mevr. Dieudonné
50,—
Dr. HG. Bar
1000,—
OXJ.CH,
10,—
E. Klay
500,—
A.C. de Jongh
100,—
Mevr. L. de Jongh
15,—
S.V. Corlnthians
2,50
N. N
20,—
D.J. Winkelman
5,—
J. Th. v. M.
Eur.- en Inh. personeel
77,03
Molio Ardjo
17,55
Idem R.O. Poerbojo
10,—
Eur. pers. Nillmjj.
25,—
N. N.
25,—
Kegelclub V.O.C.
2,—
S.
Hr.
Forensen-wielrijders.
Handels Verg. Onderling
250,—
n
Eenzelfde gedragslijn zal gevolgd Belang
worden ten aanzien van de foren- Verkoop Buziau-zakdoekjes
75,
sen-scholieren, welke elders woonachtig zijn, doch hun rijwiel aan het
ƒ 11.168,03
station stallen. Komen ze 's mor- Saldo 1 April 1941
ze
gaan
per
de
dan
stad,
gens in
fiets naar school, doch kunnen niet
aangeslagen worden in de rywieibelasting.
Dit zal weldra ondervangen worden door wijziging der verordening.
De

Handelsbank
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Zonnebaden zijn Hoogst
gevaarlijk voor iemand
die lijdt aan fongtubercniose; mm ziel na uitgebreide zon-verbran(fingen vaak activeering
van een longprocea en

longbloedingen.

Kediri
PROTESTANTSCHE KERK.
De kerkdiensten van de Protestantsche kerk ln de maand'April zijn

als volgt geregeld. Zondag 6 April a.s.
preekt Ds. W. Sikken van Madioen
des voormiddags om 9 uur te Kediri
(bevestiging van nieuwe lidmaten; H.
Avondmaal) en des namiddags om 6
uur te Blitar (bevestiging van nieuwe
lidmaten; H. Avondmaal).
11 April CGoede Vrijdag)
Vrijdag
preekt Ds. Sikken te-Madioen (H.
13 April (Ie
Avondmaal). Zondag
Sikken des
preekt
Ds.
Paaschdag)
voormiddags om 9 uur te Madioen en
des namiddags om 4.45 uur te Ngawl,
terwijl Ds. Ph. van Akkeren des namiddags om 6 uur te Blitar preekt.
Zondag 20 April preekt Ds. Sikken
des voormiddags om 9 uur te Kediri
en des namiddags om 6 uur te Paree;
en Ds. van Akkeren des voormiddags
om 9 uur te Blitar en des namiddags
om 5 uur te Toeloeng Agoeng.
Zondag 27 April preekt Ds. Sikken
des voormiddags om 9 uur te Madioen
en des namiddags om 5 uur te Kertosono.
Ds. Sikken is voornemens in de
maand Mei op de Maandagavonden,
wanneer hij hier ter plaatse verblijft
(den Maandag na den derden Zondag
van de maarid> een cursus te geven
over de 12 artikelen des geloofs.
Het kleedingfonds werd in de afgeloopen maand enkele malen verblijd
met eenige zendingen kleeding, welke
uitstekend gebruikt konden worden.
Er kan echter nog veel meer gebruikt
worden; zendingen worden gaarne
verwacht aan het adres Residentsweg
3.

„

V.O.C.-AVOND.

„

„

„

„

vernemen, zullen de
wij
Naar
V.0.C.-ers op Zaterdag 26 April een
feestavond organlfeeren in de socleteit Brantas. Nadere bijzonderheden
worden nog bekend gemaakt.

—

~

Lawang

UIT HET GARNIZOEN.

van het garEenige onderdeelen
aangekomen
w.o.
nieuw
een
nizoen,
eenheid, maakten Donderdag van 9—lo
uur vjn. een rondrit door bepaalde
stadsgedeelten. Overal was veel publek aanwezig. Men zal zeker een
goeden indruk gekregen hebben van
de klimmende paraatheid en uitbreibepaalde legerformaties
aan
ding,
gegeven!

De file was dermate lang, dat de
lussen in de route door de stad te
kort waren genomen; voordat de
siaart het kruispunt Kajoetangan—
Smeroestraat gepasseerd was, verscheen de kop van de stoet uit Westelijke richting wederom aan hetzelfde kruispunt!

PROTESTANTSCHE KERK.
DIENSTEN.

In deze maand zullen de volgende
kerkdiensten in de Protestantsche kerk
worden gehouden.
Op 6 April, door den heer G. van
Haasen, 11 April (Goeden Vrijdag)
door ds. J. van der Woude, terwijl
tevens bevestiging zal plaats hebben
van nieuwe lidmaten en bediening van
het H. Avondmaal.
13 April, lsten Paaschdag door dr.
B. Schuurman, 20 April door den heer
G. van Haasen, 27 April door den
heer Noordzij.
Op 4 Mei zal de dienst gehóuden
worden door den heer G. van Haasen.
Als deze diensten vangen aan om 9

You mustn't call them heroines

Tuberculose-bestrijding (S.C.V.T.)

SOCIETEIT PAREE.
Het bestuur van de societelt Paree
deelt mede, dat het voornemen? is om
bij voldoende deelname op Donderdag
17 April a.s. een biljart-concours te
(met handicap).
De
organiseeren
op bovengenoemden
zal
handicap
de
datum worden vastgesteld aan
hand van door de deelnemers te spelen
partijen.
Het bestuur verzoekt alle biljartdien avond in grooten
liefhebbers
getale naar de societ/'it te
komen,
waar dan tevens gelegenheid zal bestaan om te ping-pongen en te bridgen in den tijd. dat men zijn beurt
afwacht. De dames zijn ook welkom I
Op de laatst gehouden bestuursvergadering is besloten, dat de verliezers
bij de bridge-drives voortaan het door
hen verloren bedrag in een „Spitflrebus"
zullen storten. Deze regeling
blijft gehandhaafd gedurende den
oorlog.

zullen
tot
Bioscoopvoorstellingen
nader bericht niet kunnen worden
gegeven, aangezien niet met zekerheid
kan worden bepaald, wanneer de herstelling van het bioscoopgebouw geheel voltooid zal zijn.
u.vJn.
KERKDIEFSTAL.
Ten slotte wordt bekend gemaakt,
Uit de H. Hartkerk aan Kajoetandat op Zondag 18 Mei a.s. een beSPORTEVENEMENT.
gan werd Woensdagmiddag vermist
trouwbaarheidsrit zal worden gehoueen offerblok met een -vermoedelijke
waarover verdere mededeeiingen
6
a.s.
zal
de
April
Nias den,
Op Zondag
inhoud van ƒ 1,50.
volgen.
zullen
Sportvereeniging uit Soerabaja een
aan de Lawangsche
bezoek
brengen
GOEDGEKEURDE BEGROOTING.
ZONDAGSDIENST.
Sportvereeniging, bij welke gelegenBlijkens een mededeeling van het
een heel programma zal worden
De geneeskundige dienst in het heid
gemeentebestuur is de begrooting voor
afgewerkt.
garnizoen wordt Zondag gedaan door
het dienstjaar 1941 door het college
Om 2 u.n.m. zal de Tenniscombinaden off. van gez. Iste kl. dr. J. G. A.
Gedeputeerden goedgekeurd, evenvan
tie Lawang-Soember-Porrong uitko- als een wijziging van de begrooting
M u 1 d er, Emmastraat 2, tel 70.
men tegen Nias op het tennisveld te van het vorige jaar en de begrootingsSoember-Porrong.
VEILIGHEID VAN VERKEER.
rekening 1938.
Om 4. u.n.m. heeft een voetbalIn het belang van de veiligheid van wedstrijd plaats, eveneens te Soemberhet verkeer ln de stad heeft het Porrong tusschen de elftallen L.V.S.
stadsbestuur het noodzakelijk geacht, en Nias.
eene bepaling in 't leven te roeOm 5 uur njn. korfbalwedstrijd.
pen, op grond waarvan de verwijCOVIM-NIEUWS.
gelast
worden
van
erfVoorts zal de dag beëindigd worden
dering kan
van
beplantingen, muren, hekken of an- met een feestje ln de pendoppo
Zooals reeds in alle dagbladen bedere obstakels, waardoor het uitzicht Soember-Porrong met het volgende kend werd gemaakt, heeft de Centraprogramma.
le Covim het plan opgevat aan
op den weg wordt belemmerd. Voora. Opening. Causerie door dr. LatuZ. K. H. Prins Bernhard tu gelegenal bij hoekperceelen is zulks het gemeten
heid van den verjaardag van H. K. H.
val.
b. Gevarieerd cabaret.
Prinses Juliana een Spitfire aan ie
Er zijn dergelijke woningen, waarc. Diverse dansen, als Swing en bieden namens de vrouwen van Ned.
van het voorerf één dichtbegroeide,
vacantie-uitspatti/igen.
andere
Oost-Indië. De tijd is kort, aller mehoog opgeschoten, muskietenkweekplaats is, met geboomte en zware
Zoowel leden als donateurs van de dewerking is hiertoe noodig en giften,
beplantingen, vele meters hoog.
Lawangsche Sportvereeniging worden hoe klein ook, (het mogen dubbeltjes,
allen uitgenoodigd dezen dag met hun ook centen zijn) zijn welkom.
een
Aan de netheidsverordening zal
Buitendien heeft het bestuur besloop te vroolijken,
artikel toegevoegd worden, tegenwoordigheid
nieuw
ten de opbrengst van verkoop van
vrienden
en
kennissen
ook
terwijl
worden
waarin men verplicht kan
sluitzegels en boekjes „Wat U miszullen zijn.
boomen, levende hagen, bamboe, enz. hierbij hartelijk welkom
schien nog niet weet" (bij het secrezal
worden
geVoor rijgelegenheid
welke zich op de voorerven bevin- zorgd
tariaat te verkrijgen) voor dit doel te
den
vorm
van
autobussen.
in
den, tot een door den burgemeesbesteden en het Kleeding-Comité zal
Buitendien
zal
er
een
collectebus
ter aan te geven hoogte „te be- aanwezig zijn, waarin geofferd zal haar geheele opbrengst aan wolpot en
snoeien". (Vermoedelijk wordt be- kunnen worden voor de Spitflres.
contributies over een maand bijdradoeld: te snoeien. Besnoeien
Lawangers toont Uw belangstelling gen. Dus deze maand een dikke woldoet bijv. de gemeenteraad op de voor dit sportevenement, komt allen pot !! Op alle ondernemingen zullen de
begrooting; snoeien geschiedt met in drommen op en laat het busje voor leidsters als gewoonlijk het geld in
planten! 't Is maar een weet...).
voor ontvangst nemen.
de Spitflres te klein worden
De netheidsverordening, die thans Uwe daarin te storten bijdragen.
In de stad, behalve Donderdag
's ochtends in de soos, zullen ten allen
opnieuw veranderd dient te worden,
COVIM-KLEEDINGWERK.
in
onderging sinds de afkondiging
tijde busjes staan bij:
Mei 1918 reeds 9 keer dit lot, soms
Op een desbetreffend schrijven Mevr. Verhulst
Noorderweg 5
het
Kleiitengstraat 53
Nettinga
tw-eemaal per jaar. Thans stant de werd door de Secretaresse van
10de wijziging voor den boeg. Is dit Centraal Kleeding-Comité te BataPrijambodo Oosterweg 31
via het antwoord ontvangen van de
geen jubllieum?
Notoadiprodjo Willemstraat 7
De Inzameling sluit op 18 April
„Stichting Nederland ter Zee", dat
worden gesteld op de me1941.
NIEUWE BRANCARD VOOR COVIM. er prijs zal van
het Kleedingwerk-Codewerking
Het bestuur deelt den leden nog het
volgende mede:
In verband met de omstandigheid, mité voor het gereedmaken van Kerstdat de brancards van het bekende kisten ten behoeve van schepelingen.
le. In verband met het vertrek
militaire model, welke weliswaar zeer Er Werd nl. gemeld, dat ln de vorige van mevr. Menke, onze zeer toegegoed zijn, per stuk tusschen 2 en 3 Kerstkisten welke aan een groot aanwijde en ijverige presidente van het
dagelijksch bestuur, die wy mtt leedtientjes kosten, heeft de residentie- tal koopvaardijschepen werden toearts dr. G r e m m e e een ee- gezonden, zich onder de geschenken wezen zien vertrekken, het ontstaan
nlgszins afwijkend model ontworpen, vele truien, dassen, ijsmutsen, lange van andere vacatures en noouige aaneenvoudiger dan het militaire model wollen sokken etc. bevonden, welke vulling ter verkrijging van inniger
doch aangepast aan plaatselijk
ge- door de Nederlandsch Indische dames contact met de diverse bevolkingsbruik en dus belangrijk goedkooper. werden gebreid. Deze geschenken vie- groepen, heeft het bestuur der subHet frame van het militaire model len bijzonder ln den smaak en werden commissie zich als volgt samengesteld:
Sub-commissie
in de meeste gevallen aan boord verwerd, wat de afmeting betreft, aanEere
Presidente
Mevr. van Werkum
loot.
gehouden, zoodat het zoo noodig kan
Te
Priok zijn tijdens Presidente
Tandjong
invallen en dus evengoed past in
Mevr. V. W. Eschauzier-Cohen
spoorwegwagons of vrachtautomobie- het Kerstfeest 111 het Zeemanshuls
Stuart.
Initiatief
van
mevrouw
Van
Mook
op
len door de inrichting van het z.g
eveneens eigen gebreide goederen als Secretaresse Mevr. U. Klay-Lailcinan
slot.
Mevr. E. Schröder-Wtski
Kerstcadeaus aangeboden, waarvoor Pennlngm.
Leden
Mevr. A. C. Vreede-v. Stolk
enthousiasme
bleek
te
groot
het
zeer
Het Covim-model is echter
niet
Mevr. de Wed. L. Deinemaopvouwbaar en fcuiver bedoeld voor zijn.
Vermeulen.
enkele
maanden
zal
wederom
Over
stadsgebruik. Voor de 5 gewondenRaden Ajoe Reksoamiprodjo.
worden begonnen met het gereednesten in de stad werden voorlooplg maken
van Kerstkisten voor 1941, om- Sub-commissie:
10 stuks vervaardigd door de zeer
Leden (vervolg). Mevr. The Kie
dat
deze
reeds 3 a 4 maanden vóór
welwillende medewerking van
den
moeten worden ver- Hong, Mevr. Koesnoen, Mevr. Notoheer De Vries, adminlstrateui Kerstmis zullen
Kerstkisten kunnen adiprodjo, Mevr. Prijambodo.
van de sf. Krebet ln Z.-Malang; de- zonden. Voorzoodeze
niet
duizenden gebrei- Dagelijksch bestuur:
honderden,
ze 10 stuks werden ln de fabriek
Presidente Mevr. V.W. Eschauzler
truien, enz
schitterend
dassen,
de
vervaardigd.
worden gebruikt. Gewone dagelijksche Cohen Stuart.
LalleSecretaresse Mevr. U. Klay
Door eene eenvoudige manipulatie kleeding wordt voor schepelingen minDames, die man.
kunnen de brancards in veldbedden der gewenscht geacht.
gewijzigd worden.
nog niet aan het breien sloegen kunPenningmeesteresse Mevr. E. SchröWeski.
nen thans eveneens het hare doen om der
VAN HET LANDGERECHT.
Leden Mevr. Koesnoen, Mevr. Notodeze Kerstkisten te helpen vullen. Er
kunnen daarvoor niet genoeg vlijtige adiprodjo.
De plv. landrechter rar. C a m p e n handen zijn. Stelt U allen ln verbin2e. Het bestuur stelt zich voor op
veroordeelde Donderdag een drietal! ding met de plaatselijke Covims. Het Vrijdag 18 April a.s. een contactmorpersonen wegens oplichting tot zwais zoo weinig wat wij voor onze steeds gen voor Covim-leden te organiseeren.
re straffen. Hoofdpersoon was eene op de wateren
dobberende jongens Er zal een causerie gehouden worden
Javc-ansche. r.iet al te jon;e vrouw, kunnen doen. Het is zoo pr 'g te over „Het werk der vrouw bij den
die in de buurt van den passer haweien, dat dit werk 100 veel vaarLuchtbeschermingsdienst".
met transacties met „gouden" ringen deenng geniet. Begint er dus nog
Het Kleeding-Comité zal iets vertelre
slachtoffers uitzocht in verband heden mee.
len en toonen van den door haar ver-
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van

weekblad ,John Buil".

Waarschijnlijk heelt U reeds door
de Radio gehoord van het werk der
vrouwelijke heilssoldaten in Coventry.
Toen de dageraad aanbrak over een
zwaar getroffen stad, die van alle
openbare diensten verstoken was, trok
een lange processie van Leger des
Heils-mobiele-keukcns de stad binnen
het eerste practische liefdebewtJs,
ontvangen van de buitenwereld, door
een volk, dat uren van de ongeloofeHjkste marteling had meegemaakt.
Ia het woord „liefde" hier niet op
haar plaats?
Voor het bleeke meisje van het Leger des Heils, met haar kap-hoedje,
beteekent het woord „liefde" dat, wat
Christus zou gedaan hebben, Indien,
Hij er geweest was.
Gedurende de donkere uren van
dien vreeselijken nacht waren die mobielc-keukens bijeengebracht van over
heel Engeland. Ik zou aan de politie
niet durven vertellen met welk een
snelheid zij dien nacht gereden hebben.
Evenals de anderen, versuft door de
bommen, verdrongen zich echter de
heilssoldaten van Coventry zelf rondom de keuken-wagens, verlangend
om te helpen.
Er z\jn thans vele menschen in Coventry, die in vroegere dagen felle crltlek op het Leger hebben uitgeoefend,
maar vandaag spreken ze er met eerbied over.
Het is niet noodig dat ik meer zeg,

richten arbeid. Buitendien zijn
er
stands, welke het Covlm-werk op ander gebied demonstreeren, zooals E.H.
8.0., L.8.D., oorlogsvoeding enz. De
Covlm-cantine-afdeeling zorgt voor de
ververschingen van dien morgen.
3e. Ten gerieve van leden welke zich
in de morgenuren niet vrij kunnen
maken voor het volgen van een Covim-cursus zal in de 2e helft van April
een aanvang gemaakt worden met
eenzelfden cursus in de avonduren. Te.
vens zal omstreeks denzelfden tijd deze cursus gehouden worden in de Maleische en Jp/.aansche taal, dit op verzoek van eenlge onzer Chlneesche en
Indonesische leden. Nadere mededeelingen hieromtrent zullen nog verstrekt worden.
4e. Het Kleeding-Comlté doet een
dringend beroep op de helpsters zich
zooveel mogelijk te houden aan de
vastgestelde uren en plaats voor het
halen en bespreken van hun werk en
zich niet dan in uiterste noodzaak te
wenden tot de leidsters thuis, daar dit
anders te veel tijd in beslag neemt
voor onze dames.
Behalve op Donderdag-ochtend van
9
II uur in de soos, is Mevr. V.
Eschauiier bereid om, uitsluitend op hieromtrent.
10 uur
Maandag-ochtend van 9
Het is öok niet gemakkelijk het Leeventueele vragen of aanvulling van
ger des Heils te huldigen. „Het Leger"
wol thuis in behandeling te nemen.
lokt geen hulde-betoogingen uit.
EXCURSIE TECHNISCHE
Men krijgt alle faciliteiten voor onVEREENIGING.
derzoek en dan, indien men wil, mag
men weggaan en een vernietigend
Het bestuur van de Technische Vereeniging van Geëmployeerden bi} de critisch artikel schreven, toch wordt
men steeds „broeder" genoemd, en bi]
Suikerindustrie in de Residentie Soerabaia heeft aan administrateurs en terugkeer zooveel mogelijk geholpen.
„Het Leger" gelooft niet in het
leden bekend gemaakt, dat op Zaeen kweeken van helden en heldinnen. Dit
terdag 5 April a. s.
excursie zal worden gehouden naar 3 is een groot bezwaar voor een journabedrijven van de BorsumJJ in een list.
Ik hoorde het verhaal van een Jonge
complex op Ngagel n.1.:
vrouw,
een meisje nog
die de
beambten van den Ondergrondschen
1. Philips gloeilampenfabriek.
Spoorweg er toe bracht, haar toestem2. StamperU.
ming te geven om 's avonds vrijelijk
3. Rijwielfabriek.
langs de spoorbaan te gaan met een
De excursie zal ter plaatse aanvangen om 8.30 uur v.m. De duur van verband-trommeltje, dat zij met eigen
den geheelen rondgang is ongeveer geld gekocht had, om te helpen waar
er te helpen viel.
2M uur. Dames zijn welkom.
Op zekeren nacht viel er een bom
Bovendien heeft het bestuur het
plan opgevat om. indien hiervoor vol- op een overvol café tegenover èèn der
Spoorwegstations, ik weet niet hoeveel
doende animo bestaat, de lunch gezamenlijk bij Hellendodrn te gebruiken. menschen er gedood waren, maar wel
weet ik, dat er meer dan zestig gewonden waren. Toen het ambulanceSOCIETEIT „CONCORDIA”.
Op de onlangs gehouden Algemeeno personeel arriveerde, stond daar het
wonden te verbinden, terwijl de bomLedenvergadering werd het oude bemenwerpers nog steeds boven rondcirde
herkozen,
stuur
heeren:
n.l.
kelden en de bommen steeds neervieG. Eschauzier; Voorzitter.
len.
Dr. J. Cosyn; Vice Voorzitter.
Evenmin als U ken ik haar naam,
A.LJ. Nijhol; Secr.-Penningmeester.
ook
weet ik heelemaal niet hoe zij er
A.E.H.H. Bachmann; Commissaris
Materieel uit ziet.
geen heldinnen",
„Geen helden
G. Schreuder; Commissaris.
zegt
het Leger.
De door het bestuur voorgestelde
Ik ben er van overtuigd, dat het
wijzigingen in het Huishoudelijk Reware
verhaal van dit meisje nog tienwerden
haar
met
in
glement
geheel
wonderlijker is, dan dit wat ik
maal
enkele veranderingen aangenomen.
heb
neergeschreven. Het Leger
hier
Den leden zal een exemplaar van zegt: „had zij anders gehandeld, dan
dit
genieuwe
reglement, zoodra
het
had zij gefaald in haar plicht!"
drukt ls, worden toegezonden.
Laat ons een paar menschen bestuNa afloop der vergadering werd deeren, die slechts hun plicht gedaan
overgegaan tot de uitreiking der prijhebben.
zen van het gehouden Pool-BiljavtMilitairen uit den laatsten oorlog
Concours waarvan de uitslag was:
herinneren zich nog wel de moppen
omtrent de Leger des Heils-theekopjes,
Hoogste aantal gewonnen partijen:
die nog nooit een scheutje jenever geleprijs; den>hetr~G. Eschauzier.
kend hadden.
Stolp.
J.
J.
2e prijs; den heer
Toen de zware luchtaanvallen be3eprijs; den heer P. J. Mann.
gonnen op Londen, werkte de AuxiPrijs hoogste aintal punten:
liary Fire Brigade (Hulp Brandweer)
den heer P Smeets. dag en nacht om de hevigste branden,
Prijs hoogste serie:
sinds den „grooten brand van Londen heer F Smeets. den", te blusschen.
Poedelprijs:
Heilssoldaten brachten hun mobleleden heer A. L. Reus. cantines tot diep in de hel, dat eens
de Havenstad geweest was en daar,
STEUNACTIE GRIEKENLAND.
Door het Regentschap Modjokerto
werd aan het fonds „Steun voor Grieeen bedrag ad
kenland" voorloopig
ƒ 813.16 overgemaakt.
—

—

—

—

noemen)

tezamen met de kranige brandweerlieden, trotseerden ze alle gevaren.
ZU waren ook 1 de.eersten, die Co-

verslaghet Engelsche

door Maurlce Fagence,
gever

SPITFIRE
Ganzenborden

ventry-stad binnenreden.
Eenvoudige L.d.H-werkers bezoeken
bommen gedes nachts de door
teisterde straten vanlLonden, om te
zten waar zij hulp, kunnen verleenen,
en kunt U. zich indenken, dat zy aaai
soms ■ vrouwen, aantreffen, die slechts
blnhen enkele dagen ï moeder zullen
worden, en als verloren zielen door de
straten dwalen.
Ik heb ln de registers van den
dienst,van. kraamverpleglng van het
Leger des'Hells'mogen kijken. Uit do
vele gevallen van vrouwen, die uit
werkelijke hel snel zijn overgebracht
naar een'veilig oord en waar zij het
genoegen kunnen smaken van koele,
schoone lakens en de vreugde van hun
eerstgeborene in de armen te nemen
ln een omgeving waar liefde, comfort
en veiligheid heerschen, wil ik slechts
èèn geval noemen.
Op straat, tijdens een luchtaanval,
vonden zij een Jong meisje, geheel uit,

.

geput.

.

Waarom was zy niet eerder bij het
,

Leger gekomen?

UITGAVE en copyright
„Tijdbeeld"

Opgeplakt minstens f 1.50
Onopgeplakt minstens ƒ I.—.

KOOPT SPOEDIG EN
LIEFST TEGEN HOOGER
PRIJZEN J

De opbrengst is geheel voor
het

SPITFIRE

Zij vertelde, dat zij zich schaamde,

ornaat zij zoo xuil was, wekenlang had
zonder

zij in schuilplaatsen gewoond,
Zij
haar kleeren te kunnen uittrekken.
had geen tehuis meer, wat eens haar
huisje was, was door een bom getroifen en vernield. Zij was getrouwd
maar haar man diende als soldaat ln
het buitenland, hierdoor had zij in
weken geen brieven van hem gehad.
Andere familieleden had zij niet.
Ik weet dat dit luidt als een zware
aanklacht tegen de gemeentelijke
ambtenaren, maar dat ls het niet, zij
zelf verweet ook niemand. Zooals een
dom dier zwerft rondom de restanten
van zijn uitgebrand hol, zoo had zij
gezworven rondom de pulnen van wat
eens haar huisje was geweest, totdat
zy van uitputting erbij neerviel.
De heilszusters namen haar met
zich mee, schoone nachtkleeren werden haar aangetrokken, eten werd
haar gegeven en zij werd tusschen de
schoone, koele lakens gestopt. Den
ganschen volgenden dag sliep zy, en
toen ik deze feiten noteerde, sliep zy
nog. Misschien zal de volgende weck
ook haar kindje haar ln de armen
worden gelegd.
De activiteiten van het Leger zyn
veelvuldig en gevarieerd.
Een 1000 dekens waren gevraagd
voor 500 slachtoffers van een bomaanval, die ondergebracht waren in
een bioscoop-gebouw. Binnen enkele
uren waren deze afgeleverd. Vrouwen
en kinderen zijn geëvacueerd uit gevaarlijke zones en overgebracht naar
het platteland. Heilssoldaten, die vooruit reizen, staan klaar om hen te
helpen bij aankomst ln de nieuwe

—

'

.

omgeving.

en zyn
Kleedingstukken waren
noodig. Van over de gansche wereld
verzamelen de heilssoldaten kleedingstukken en sturen ze op naar het
Hoofdkwartier in Londen.
Wanneer de hel losbreekt ln een
nieuw gedeelte van het district Londen, komen de L.d.H.-mobiele-keukens
door de verschrikkelijke vlammenzee,
met hun thee-ketels, klaar om warme
thee te schenken.
geen heldingen
Geen helden
Generaal Booth
Om welke reden?
heeft het eenmaal vastgelegd dat; „de
plicht van eiken heilssoldaat ls: nood
te lenigen, waar die ook gevonden
wordt."
Heden ten dage trotseeren zyn volgelingen den dood en het gevaar en
gevoelen, dat zy niet mèèr doen dan
nederig zyn voorbeeld te volgen.
De oude Stichter zeide eens, dat het
dwaasheid was om een predikatie te
houden voor menschen, die ïyden aan
koude voeten en een leege maag.
Dus was het Leger de eerste, die de
stad Coventry binnenreed en men
ging voort met een verkondiging van
het Evangelie op die biyde, luidruchtige manier, die het Leger eigen is.
(Overgenomen en vertaald).
—

KERKNIEUWS

Mutaties

Dienst van het Boschwezen.

Louis Borel

Het aan den mantri-teekenaar Iste
klasse bij den dienst van het boschRoestam alias Soemohardjo,
Als gast in de nieuice revue wezen,
gerekend van 23 Februari 1941, wegens
ziekte verleend blnnenlandsch verlof
van het A.B.C.-Cabaret
voor den tijd van één maand, is om
met samenwerking dezelfde reden verlengd met één
overleg,
In
en
met steun van den Bond van maand.
Bevorderd tot Iste klerk, de Iste
Nederlandse!» Indische Kunstkringen
bebi) den dienst, A.
den
klerk
(oud)
A.8.C.-Cabaret
heeft het
kenden film- en tooneelspeler Louis Gagliardi.
Genie.
Borel die op het oogenblik in Holuitgenoodigd om
verblijft,
Tijd-'jk belast met de waarneming
een tournee door Nederlandsch-indië
van
de betrekking van werktuigkundige
te maken als gast in dit gezelschap.
Genie en geplaatst te Bandoeng,
verder
Borel
had
zich
Oorspronkelijk
Hr.
H.
Buijs.
bonden om in October 1940 als gast
revue
de
nieuwe
werken
in
mede te
Dept. van E.Z.
van het A. B. C. Cabaret, welke dit
Benoemd
tot lste klerk bij het devan zijn
gezelschap, na terugkeer
economische zaken
partement van
toumée door Indië, in het Leidsche- L. C. G. Bish, thans lste klerk (oud)
plein-Theater in Amsterdam gespeeld bij genoemd departement.
zou hebben.
Benoemd tot lste klerk bij het deDe inval van de Duitschers in Neeconomische zaken
van
partement
derland maakte een einde aan dit Tirjo Atmadja, thans lste klerk (oud)
plan. Wim Kan en Corry Vonk bleven by genoemd departement.
in Indië, Louis Borel bleef in HolBenoemd tot lste klerk bij het delywood en Wim Kan's nieuwe revue, partement van economische zaken W.
waarin de hoofdrollen door dit drieF. J. F. Pattikawa, thans klerk bij gemanschap gespeeld zouden worden, noemd departement.
Totdat,
bleef ongebruikt liggen
Tijdelijk belast met de waarneming
in overleg met den Bond van Kunstbij
kringen, een plan werd ontworpen van de betrekking van lste klerk
van
economische
zadepartement
voor
het
trachten
Louis
Borel
om te
ken Ong Bok
Hoat, thans tijdelijk
eenigen tijd naar hier te laten overklerk bij idem.
waarnemend
vele
moeilijkna
plan
welk
komen,
het
Benoemd tot
lste klerk by
heden ter elfder ure toch nog gelukt
bureau voor buitenlandsche handelsls.
voorlichting van het kantoor voor den
Eind April of begin Mei kan Borel's
aankomst
Nederlandsch-Indië handel, Sjaifoel Edward, thans klerk
in
worden verwacht. Op 17 Mei zal dan bij genoemd bureau.
Tijdelijk werkzaam gesteld als lste
in de Societeit Concordia te Banbureau voor invoerzaken
doeng voor de leden van den Ban- klerk bU het voor
den handel, Joesoef
doengschen Kunstkring de première v/h kantoor
van de nieuwste A.8.C.-Cabaretrevue Jahja. R. Arifin, H. Koosman en R.
thans allen tijdelijk
Maphar,
plaats vinden, waarin behalve Corry Th.
werkzaam
als klerk by gegesteld
en
Kan
Cor
Sten,
Wim
Vonk, Lya
Lemaire, Louis Borel (als gast) dus noemd bureau.
één der hoofdrollen zal vertolken. Een
Dept. van Econ. Zaken.
toumée over Java met deze revue,
Tydeiyk belast met de waarneming
onder auspiciën van den Bond van
Nederlandsch Indische Kunstkringen, van de betrekking van tuinbouwkundig
ambtenaar en met standplaats Makasvolgt dan tot 19 Juni.
ser, toegevoegd aan den gouverneur
wordt
cabaret-tournée,
deze
Na
van de Groote Oost, ten einde onder
Amerikaanscïi
tooneeleen modern
inspecteur van den
stuk in studie genomen, waarin Louis toezicht van den
het gouvernement
Borel en Corry Vonk de hoofdrollen landbouw vorr
Groote Oost te worden belast met
zullen spelen, en waarmee dan opwerk'fnm'ieori» ten behoeve van den
een Kunstkrlng-torunée genieuw
mlnijouw in d-t gewest J. G. Soerlnk.
worden.
maakt zal
'}
thans particulier.
Louis Borel begon zijn loopbaan in
Nederland en debuteerde met groot
succes ln het tooneelstuk .Puberteit".
In Januari 1939 prykte zyn naam
onder de beproefde lei- ln reusachtige letters op de affiches
HU speelde,
ding van Eduard Verkade en later van één van de meest vooraanstaande
onder Cees Laseur, verscheidene sucLondensche theaters en de Engelsche
en trad ln verschillende pers was vol lof over de capaciteiten
cesrollen
Nederlandsche
films op (o.a. „De van den Jongen
talentvollen „DutchKribbebyter", „Malle Gevallen" enz.). man'\
Daarna vertrok Borel naar Engeland waar hy zich een goeden naam
Vlak voor het uitbreken. van den
wist te verwerven als filmspeler, het- oorlog kwam Borel opnieuw
naar
geen vooral voor een Nederlandsch Holland om de rol van den
detective
acteur een mooie prestatie genoemd in de Nederlandsche film „De Spookmag worden. In een zeer geslaagde trein" te epelen. Via Engeland reisde
kleurenfilm welke nog kortgeleden hy daarna naar Hollywood waar hy
ook ln Indig werd gedraald, speelde nu zoojuist een vooraanstaande rol
hy een belangrijk»? rol. „Over the' ln een film over de onderwereld van
Moon" was de titel van deze EngelChicego heeft gespeeld.
sche film en voor wie het niet wist,
Nederlandsch-Indië ral dezen landwas het onmogelijk in Borel den rasgenoot, die den naam van Nederland
echten Nederlander te herkennen. HU op tooneel. en filmgebied ln Engeland
paste zich voortreffelijk aan bij het en
Amerika hoog wist té houden,
,spel van zijn Engelsche collega's.
zeer zeker met open armen ontvangen.

FONDS

Radio-programma's
in meters der
verschillende
zenders:
19

Golflengte

5»
33.24

NIROM:

A.R.V.0.:

P.M.Y.:
8.8.C.

SINGAPORE:
AUSTRALIË:

JLAi

—

1Q.89

—

49.41

—

31.55
«38

—

—

—

—

—

—
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37.27
41 38

49.10
19.JJ
19.83
49.10
225

-

-

_
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22.25 Varia.
22.40 Dansmuziek.
23 10 Mills Brothers.

*V/

4 APRIL.
,

23:25 Dansmuziek.

4

NIROM.

A. R. V. O.
7.00 Marsch.'

17.00 Programma.
17.03 Theeconcert.
17.45 Gymnastiek.
18.00 Zangles.
18.30 Orkest.
18.45 Radio-Oranje.
19.00 Nieuw».
19.20 Muziek.
19.45 Boekbespreking,
20.00 Pop. concert.
20.45 Plano.

7,05 Concert.

7.30
11.00

12.30 Concert.
13 20 Nieuws.

13135 Concert.

23.00 Nieuws.
33.05 Varia.
33.45 Voor
lesvaren-

de n.

A. R. V. O.
18.30 Marsch.
16.33 Theeconcert.
18.00 Concert.
19.00 Nieuws.
19.20 Cabaret.
19.40 Zlg. muziek.
20.00 Ser. concert.
21.00 Hawalan.
21.30 Plano/cello.
22.00 Dansmuziek.

NIROM.

16.30 Marsch.
16.33 Concert.
18.00 Liederen
18.15 Soli.
18.30 Zand.
18.45 Accordeons.
19 00 Nieuws.

.19i20

Concert.

20.30 Varia.
23.00 Dansmuziek.
BUITENLAND
Nieuwsberichten.

ZATERDAG
5 APRIL.

Nieuws.
Marsch*.

11.03 Gramofoon.

31.15 Vlbraphoon.
21.15 Orkest.

18.45 8.8.C. Fr.
19.15 Sydney Engelsch.
19.15 8.8.C. Ned.
19.20 Singapore Fr.
19.30 Shanghai Eng,
20.00 Chungklng Eng.
20.00 S. Franclsco Eng,
20.00 Delhi Eng.

20.00 Canton Eng.
20.15 Manlla Eng.
20.25 Singapore Mal,
20.30 B B C. Eng.
20.30 Singaporo Eng.
8.8.C.

6.00 Gramofoon.
6.15 Gymnastiek
6.30 Nieuws.

Gramofoon.
8.45
7.01 Concert.
7.30 Nieuws.

7.35 Concert.
11.01 Selecties.
11.30 Ser. muziek.

13.00 Concert.

12.30 Vocaal.
13.50 Concert.
13.30 Nieuws.
13.30 Allerlei.
14 20 Nieuws.
17X1 Programma.
17.03 Theeconcert.
18 00 Tino Rossl.
18.15

—

-

VRIJDAG
I

109 89
90.30
31.32

—

-

25.37

Concert.

19.00 Nieuws."
19.20 Allerlei.

19.45 Causerie.
Varia.

20*45 Bonte Hondt.

Protestantsche Kerk. Holl. diensten;
Boeboetankerk 9.30 u.v.m. ds. J. M.
Lindeijer, Bev. lidmaten, radio-uitzending. Darmokapel 9.30 u. vm. ds.
K.G. Eckenhausen, Doopsbedlening; 7
u.njn. ds. K.G. Eckenhausen. Jeugddiensten; Noorderkerk 7.30 u. vjn. de
heer L.A.F. Ie Mat, radio-uitzending.
Darmokapel 7.30 u.vjn. de heer Mr.
W. van der Kraan. Mal. diensten:
Boeboetankerk 8 u.vjn. de heer A.
Laloe, Doopsbediening. Oedjoengkerk
9 u.vjn. de heer C. Ririmasse. Noorderkerk 6.30 u.n.m. de heer C. Ririmasse, bev. lidmaten. Buitendiensten:
Djombang 9 u.v.m. ds. N. Bergstra.
Pamekasan 9 u.vjn. en Soemenep 7
u. njn. ds. O. D. Bleeker. Modjokerto
11 u. v.m. de heer a. Laloe. Maandag
a.s. Bangkaian 7.30 u.njn. ds. OX).

31.41

—

ss.es

20.00

Zondag:, 6 April.

"Sn

-

61-29
M.31
30.96
49.59
33.19
25.53

—

—

voornaam-

zijn thans ln de

ste toko's verkrijgbaar.

;

Oost-Java

4e II S.n. Vrijdag, 4 April 1941,

■

Uit

Twee vrouwelijke getuigen verschep
nen ter zitting. Op de vraag, waarom
bekl. Juist deze vrouwen uitgekozen
had, verklaarde bekl. onbevreesd:
„Omdat ze er zoo stom uitzagen!"

21.00 Allerlei.
21.15 Troubadours.
22.00 Nieuws
22.05 Orkest.'

20.30 Penang Eng.
8.8.C.

20.30

Hongkong Eng.

BBC

20.35 Tokio Ned.
20.40 Sydney/Perth Fr.
20.45 Singapore Arab.
20.55 Tokio Er.g.
21.00 Chungklng Mal.
21.05 Singapore Ned.
21.10 Chungklng Ned.
21.10 Sydney/Perth
Engelsch.

21.15 Singapore Ned.
21.20 Bangkok Fr.
21.25 Bangkok Eng.
21.35 Sydney/Perth
Nederlandsch.
21.45 Shanghai Eng.
21.50 Chungklng Eng.
22.00 S. Franclsco Eng.
22.00 Manlla Fr.
22.00 Rangoon Eng.
23.15 Manlla Eng.
23.00 S. Franclsco Eng.
23.30 8.8.C. Engelsch.

23.30 Delhi

Eng.

8.8.C.

24.00 8.8.C. Air.

24.00 8.8.0. Iraansch.

Personalia
Ontslagen:
op verzoek, wegens volbrachten
diensttijd, met ingang van 30 April
1941, eervol uit 'sLands dienst, L. G.
C. A. van der Hoek, Gouverneur
van West-Java, onder dankbetuiging
voor de gewichtige diensten door hem
gedurende vele Jaren aan den Lande
bewezen.
bij de Kamer van Koophandel en
Nijverheid te Makassar, op verzoek
wegens vertrek eervol als lid: S. H a r t.

Bleeker.

Benoemd:
Gereformeerde
tot lid bij de Kamer van KoophanPregolan
Kerk,
Boender
26
9.30 u.v.m. ds. HG. del en Nijverheid te Makassar: P. L.
Meynen; 6 u.njn. ds. J. Plomp. Woens- Ch. Lans, bewindvoerder van de
firma „Oei, Seeuwen & Co".
dag a.s. 8 u. n.m. Bidstond.
:

Vrije Katholieke Kerk, Serajoestraat
11: 8.30 tl. vjn. H. Mis.

Christian Science Society. (Scheepmakerspark 43). Tak van de Moeder-

kerk

„The First Church of Christ.

Scientists in Boston, U.S.A." lederen

Zondag 9.30 u. v.m. en iederen Woensdag 8 u.njn. Alle diensten in de Ne.
derlandsche taal, uitgezonderd op den
Zondag
laatsten
en den tweeden
Woensdag van de maand welke
in
het Engelsch worden gehouden. Leeskamer geopend iederen werkdag van
10.30—12 u. vjn. en Dindsdag en Donderdag van 6—7.30 uur njn. Op Zonen feestdagen gesloten.

Tijdelijk belast:
voor den verderen duur van de

werkzaamstelling van den administra-

teur bij het Departement van Econo
mlsche Zaken, mr. J. G. A. ten
Slethoff, als Secretaris van de
Cemmissie voor het Rechtsverkeer in
Oorlogstijd, met de waarneming van
de betrekking van Administrateur bij
het Departement van Economische
Zaken, R. Soerasno, Referendaris
:

by gemeld Departement.

Bij Gouvernements besluit:
is beslist, dat Adrienne Franclska F r a n k e 1, wonende te
Medan, niet als vijandelijk onderdaan
zal worden beschouwd.
is beslist, dat Wilhelm Ley en
Pinksterzending,
Plampitan
130:
lederen Zondag 7 u.n.m. Holl. dienst, zijne minderjarige kinderen Alfred,
Wilhelm, Anna en Elly, allen wonenspreekster: Zr. M.A. Alt.
de te Poentjak, niet als vijandelijke
zullen worden beschouwd.
Advent Gemeente, Gang Butteweg, onderdanen
is beslist, dat Erlka Stephan,
Holl. diensten hedenavond 7—B uui
en Zaterdag a*. van 11—12 uur vjn. wonende te Bandoeng, niet als vijandelijke onderdaan zal worden be-

Pinksterkerk:

8 uur

Zondags,
school voor kinderen onder leiding
van Zr. van Gessel: 9.30 u.vjn, Holl
dienst, 7 u.njn. Mal. dienst, beide
diensten worden geleld door Br. P.G.
van Gessel. Voorts iederen Woensdag
e? Saterdag om 6.30 u. njn. Bijbelstudiën in de Landraadzaal onder leivjn.

schouwd.

Het auto-ongeluk

bij Karanglo

Onze redacteur te Malang meldt:
De toestand van den Jeugdigen
J. C. in het zendingsziekenhuis
gaat gelukkig, na eene geslaagde
Armenische Kerk, Ketabang; Zondag 85. 8 uur v.m. Ochtenddienst: operatie, goed vooruit. Hij mocht
reeds
familiebezoek ontvangen.
8.30 uur vjn. H. Mis.
Wij wenschen
hem een spoedis
herstel toe!
ding van Br. F.G. van Gessel.

Malang.

Gereformeerde

ds. F.J. jonkhof; 6

Kerk: 930

u.njn.

U.vjn.

geen dienst

Protestantsche Gemeenten Malang:
u.vjn. ds. J.v.d. Woude, bev, nieuwe
lidmaten: 6 uur njn. Mal. dienst, de
9.

Dienst Boschwezen
Overplaatsingen

Onze redacteur te Malang meldt:
De opperhoutvester van Pasoeheer J.W. Rumba jan; 8 u.njn. ds. E.
roean.
Ir B. B. Vos te MaWlldervanck,
bev.
F.
nieuwe lidmalang, werd overgeplaatst naar Maten en bediening H. Avondmal.
dioen. HIJ wordt opgevolgd door
L. Oon g r 1 1 d werkzaam
Lawang: g u.vjn. de heer G. van
WJ net boschbouwnroefstation te
Haasen.
Buitenzorg, die reeds te dezer steBatoe: 9 u.vjn. de heer v.d. Bovende aankwam teneinde de werkkamp.

zaamheden over te nemen.

wordt gedaan
Men kan bezwaarlijk
eenige
personen in
kampen onderbrengen,
terwijl
het uitzwermen van zooveel mennaar het binnenland tot
sehen
zeer groote moeilijkheden
aanverband
leiding zou geven. In
daarmede zal, indien noodig,
slechts verspreiding van de burgerbevolklng plaats vinden, d.w.
i. dat met het oog op het luchtgevaar het aantal zielen per oppervlakte eenheid in de gevaarlijke stadsdeelen zal worden verminderd door overbrenging van
een aantal personen naar andere stadswijken.

honderdduizenden

vastgesteld
Over de deugdelijkheid
van schuilkelders
Uitbreiding Politie

Schuilplaatsen.

Bezoek bij de Indische Kay Francis
Fifi Young: „Inheemsche”
film heeft toekomst”

van

plaats

moeilijkheden
Vele
moesten
overwonnen worden en het duurde
eenigen tijd, voordat de plannen
tot de verfilming van „Kris Main welke film ik de
taram"
vasten vorm
hoofdrol vertolkte
hadden gekregen. Ik begreep dat
dit de kans van mijn leven was
en spande mij dan ook tot het
uiterste in, er wat van terecht te
brengen. Ik vond het alleen jammer, dat de rol mij niet lag; ik
houd van moederrollen, en niet
die van jonge meisjes.
—

U wilt mij Interviewen als ik
het goed begrepen heb; wel, als ik
eerlijk mag zijn: ik ha&t interviews
laten wij liever een gewoon gesprek voeren, dat is veel
eenvoudiger en gezelliger.
—

—

BATAVIA

!

Het is jammer, dat men

in

—

Ook de volgende film die ik
maakte, „Zoekaïda", beviel mij
niet. Deze film heeft trouwens ln
de Indonesische kranten een niet
al te beste pers gehad. Het bleek
dat het publiek niets op had met
de fantasiekleederdrachten die wij
moesten dragen; U moet weten
dat men daar nog wars is van
alles dat slechts een beetje modern is. Kan het publiek dit ln de
Amerikaansche
en Europeesche
film waardeeren
in de Inheemsche film wordt het begrip „modern" beschouwd als een abnormaliteit.
—

het jonge filmbedrijf hier te
lande nog niet beschikt over
de nieuwste en beste toestellen.
Zoo kan het voorkomen, dat
Je je rol niet kan „uitleven".
Neem bijvoorbeeld eens het geval dat je een woedende moeder moet uitbeelden. Het ls
haast niet mogelijk om door
middel van je stem je gemoedstoestand tot uiting
te
brengen
de tcestellen zijn
hierop nog niet berekend en
het moet toch als iets vreemdsoortig beschouwd worden als
een böoze moeder haar dochter met een verwrongen gezicht
en een allerliefst stemmetje
de waarheid zegt
—

I

Maar toch ben ik van oordeel,
De laatste film waarin ik speel- dat de Inheemsche film toekomst
de „Pantjawarna", is wel de beste. heeft. Over een paar jaren, wanEindelijk heb ik hierin de rol ge- neer èn de toestellen vervolmaakt
kregen van een moeder en dit zijn, én de camerastaf beschikt
ging mij veel gemakkelijker
af over voldoende routine, dan ben ik
ervan overtuigd,
dat onze film
aan alle jongemeisjes-rollen.
I niet
meer behoeft onder te doen
U heeft het gehad over „aan- voor die van andere landen.
leg": alles goed en wel,
maar
moet het talent niet aangekweekt
Hoe reageeren in het algeworden?
meen de Indonesische kranten op
de films die hier te lande verNeen, althans bij de Inheem- vaardigd zijn?
sche film niet; ik heb nooit een
tooneelschool of iets
dergelijks
Heel
verschillend;
soms
doorloopen. Je leert de rol bij ge- wordt een film waar je persoondeelten uit je hoofd, er volgen re- lijk waardeering voor hebt eenpetities, en vallen deze in den voudig gekraakt, en een andere
smaak van de filmmenschen, dan..die je als bepaald
slecht be'volgen de opnamen.
" schouwt, op alle
gebied opgehe—

—

—

—

meld. Ziet u, ik houd van eerlijke
critiek en daarom kan het mij
persoonlijk ook niets schelen,
wanneer men mij
een
slechte
critiek geeft als ik die ook verdien. Opbouwende critiek is trouwens altijd zeer te waardeeren.

niet graag een film

j

Inmiddels had de Inheemsche film in NederlandschIndië haar intrede gedaan en
wij beschouwden het als een
buitengewoon groot succes dat
men ons het aanbod deed voor
de film op te treden.

van

haar

over!
—

ijeest

U veel over de Amerl-

kaansche film?
Ja, dat moet wel.
—

Make-up.

Ik

moet

.rorgen regelmatig op de hccgte t?
blijven van hetgeen daar geschiedt,
ook om mijn eigen spel te verbeferen. Het is natuurlijk tamelijk
'astig voor mij om Engelsch te lezen maar ook dit berust op routine...

j

Inheemsche film.

Kunt U nog iets over de
make-up bij de
Inheemsche
—

film vertellen?

(

De

vraag:

—

ORANJE BROUWERIJ

te krijgen.

een bamboezitje en stelde de volgende

—

op

In tegenstelling met de
andere landen zijn wij hiermede hoofdzakelijk op onszelf
toegewezen. Gelukkig heb lk
op het tooneel eenige ervaring
opgedaan, zcoóat ik mij tamelijk goed behelpen kan. Het is
echter heel moeilijk een juiste
combinatie te vinden( rekening
houdend eenerzijds met de
felle zon bij de buitenopnamen
en anderszins met de schelle
—

U krijgt natuurlijk ock brieven van bewonderaars?
—

Ja zeker, zegt Fifi Young
lachend, maar ik ben reeds lang
getrouwd, ziet U...
—

1

Zij noodigde ons uit

te nemen aan

—

1

genoeg kreeg ik

eigen

van

'•

.

Een redacteur van het ,3t.
Nwsblad" is dezer dagen eens
op bezoek geweest bij de bekende Indo-Chineesche filmster Fifi Young, die
gaarne bereid was den kraneenvoudig,
tenman in haar
doch uiterst gezellig en helder
huisje in de Benedenstad het
een en ander te vertellen over
de Inheemsche film in het algemeen en over haar ervaringen en wederwaardigheden in
het bijzonder.

Afgesproken, begint u maar.
Ze schikt even de stoelen, legt
de vele filmtijdschriften die op
de tafel verspreid liggen op een
net stapeltje en zegt dan pardoes:
film wil
Tegen het voortbestaan van afge- ledereen die bij de
beschikt,
keurde en ondeugdelijk gebleken open- komen en over aanleg
Naar aanleiding
van de fouten, bare schuilplaatsen zijn de noodige komt er ook!
welke bij de luchtbeschermingsoefe- maatregelen getroffen, terwijl getracht
?
?
ningen in November 1940 te Batavia wordt t.a.v. de particuliere schuilplaatzijn gemaakt met betrekking tot de
sen hetzelfde te bereiken door voorKijkt U maar naar mij. Evenverstrekking van z.g. coupefilekaar- lichting vanwege de bij alle plaatsebij vele menschen, was bij mij
als
ten, welke op veel te ruime schaal lijke diensten
ingestelde technische
op jongen leeftijd het verlangen
zijn uitgegeven, zijn de plaatselijke commissies.
opgekomen aan de film verbonden
door de
luchtbeschermingsdiensten
centrale Inspectie . voor de luchtbete worden. Maar ja, indertijd beVerplichte aanleg?
voorzien van richtlijnen
stond er in Indië nog geen filminscherming
voor die verstrekking, terwijl
een
De vraag of het gewenscht ls over te dustrie en zoodoende moest ik mij
uniform model voor geheel Indië ls gaan tot dwingend optreden inzake wel tevreden stellen met een toovoor- het aanleggen van schuilplaatsen bij
vastgesteld. Om misbruik te
Maar zoo gemakkekomen
dienen de kaarten boven- particuliere woningen, hetzij alleen bU neel-contract.
dat
ook
lijk
ging
weer niet: mijn
dien te zijn voorzien van de hand- nieuwbouw, hetzij eveneens bij reeds
opperde
ernstige
moeder
bezwateekening van het hoofd van
den bestaande wojilngen, al dan niet geplaatselüken
Luchtbeschermings- paard gaande met het verleenen van ren tegen haar „moderne dochdienst.
toestemming aan de huiseigenaren om ter" die, tegen de traditie ln, zich
de huur gedurende een Aantal jaren te aan iedereen op het tooneel wilde
De Regeering deelt de waardeering vertioogen met een gedeelte van de vertoonen. De kans was echter te
van den Volksraad voor den arbeid kosten van de gebouwde schuilplaats, mooi om haar af te slaan en ik
van de Nederlandsch-Indische
Ver- is reeds eenlgen tijd geleden door de zette door. Ik was echter wel vereenlging voor Luchtbescherming. Zi] centrale Inspectie voor de luchtbeplicht een tooneelnaam aan
te
heeft geen bezwaar tegen de
ver- scherming ln beschouwing genomen. nemen en zoodoende trad ik bij
strekking van identiteitskaarten door Aangezien nog niet alle terzake geDardanellen-gezelschap
in
genoemde vereeniging aan hare le- vraagde adviezen ontvangen zijn, kan het
den, doch er bestaat geen voldoende terzake nog geen definitieve beslissing dienst als „Fifi Young".
aanleiding om het bezit van
deze worden genomen. De vraag, of het
identiteitskaarten verplicht te stel- verzoekschrift van hét Verbond van
Spoedig vertrokken wij op tourlen.
middelbaar technici in Nederlandsch- née door Britsch-Indië en deden
Xndië van 29 November 1940, waarin Burma, Bombay, Calcutta, Madras,
Evacuatie.
bovenbedoeld dwingend optreden ln Colombo en Singapore aan. Van
Met de opmerkingen, dat evacua- overweging werd gegeven reeds in be- hieruit stak het gezelschap naar
tie op eenigszins ruime schaal van har
Ing is genomen, kan derhalve
In Amerika over en dat men ln dat
de bevolking der groote steden prac- bevestigend worden beantwoord.
tisch onuitvoerbaar ls, kan de Re- afwachting van het resultaat van het verre land niet over gebrek aan
geering Instemmen.
Ingestelde onderzoek naar de ven- belangstelling te klagen
heeft,

De Regeering kan den leden, die
hebben aangedrongen op een betere
voorlichting van de bevolking, de verzekering geven, dat aan deze voorlichting veel zorg wordt besteed.

Jammer

geen
toestemming
om mee te gaan, en
zoodoende
Singapore
was ik verplicht uit
naar Batavia terug te keeren. Ik
toneelgezelvormde een eigen
schap „Fifi Young Pagoda" en wij
slaagden er in overal contracten

De „moderne dochter”

In verband daarmede en met het

i

industrie
Vaderlands.chen bodem.

mijn ouders

Van de regens wordt bij goed gebouwde gesloten loopgraven met «en
goede afwatering weinig hinder ondervonden. Hetzelfde kan uiteraard
worden van de open
niet gezegd
schuilloopgraven.

Gesloten ondergrondsche schuilkelders, waarbij van bamboe gebruik wordt
gemaakt voor het dragen der bovendekking en het schoren c.q. verankeren van de zijwanden behoeven niet
ondeugdelijk te zijn, mits een goede
bamboesoort (bamboepetong) wordt
gebruikt en een juiste constructie wordt
een ondergrondsche
toegepast. Bij
loopgraaf is de gronddruk ln zijdelingsche richting niet groot, terwijl ook
de luchtstoot op een ondergrondsche
loopgraaf minder vat heeft dan op
een bovengrondsche.

voorstander

blijkt wel uit het feit, dat het gezelschap er thans nog optreedt...

Nog één vraag: bent U tevreden over het Indanesische publiek?
—

1

Naar aanleiding van de gebleken
contructiefouten werd met genoemde maatschappij overeengekomen,
dat de reeds bestaande schuilkelders op haar kosten zullen worden
omgebouwd, terwijl voorts door de
maatschappij een geregelde controle op de kelders zal worden ingesteld.

Het publiek.

lampen bij de
binnenopnamen. Maar ach, dit berust op
routine, en is dus zeker aan te

Zeker, er wordt ondubbelzinvoor ons
streven; het is echter
Jammer
Uw favorieten bij de Amerl- dat de lagere klassen, èn spel én.
kaansche film?
verhaal niet altijd begrijpen. Ik
acht het echter zeer
belangrijk
Kay Francis, Bette Da vis en dat
de bioscopen bij de vertooning
zij wijst naar de wanden waar van een Inheemsche
film eivol
diverse foto's van een Jonge en zijn
hieruit blijkt dat men zich
charmante filmster hangen
de moeite geeft, het geheel te wilDeanna Durbln.
len begrijpen en dat ook de eenvoudigste koelie er een dubbeltje
Kay Francis in hoeverre?
voor over heeft om op
hoogte
Fifi Young lacht even en zect te blijven van hetgeen de
er
zich
dan:
in en om de Inheemsche film
leeren.

—

nig waardeering getoond

i

felen.

welke bij
oog op verontreiniging,
openbare loopgraven moeilijk is ,t*
voorkomen, alsmede met het oog op de
muskietenplaag, ls besloten om den
aanleg van dit type loopgraven te staken en met den aanleg voor zoover
noodig eerst aan te vangen na de afkondiging van den toestand „luchtgcvaar aanwezig". Uiteraard zullen de
voorbereidingen voor dezen aanleg,
zooals het vastleggen van de plaats
der loopgraven in een plan, een berekening van de benoodigde materialen
ed. reeds thans plaats vinden.

De bieren door de Oranje Brouwerij
op de markt-gebracht, zijn NederlandschIndische bieren, gaarne en met een
gerust geweten gedronken door iederen

—

<

De vraag of alle waterleidingbedrijven voldoende tegen luchtaanvallen beschermd zijn kan niet dadelijk
worden beantwoord. Het ls der Regeering echter wel bekend, dat onderscheidene
waterleidingbedrijven
camouflage en andere maatregelen
hebben getroffen.

ANKER

—

<

staan.

'r'ï

—

—

—

—

Ik h«b U al verteld dat lk voordoet.
veel van moederrollen houd. Hebt
Wij gaan den goeden kant op;
U deze Amerikaansche ster al eens
oordeelt U zelf maar eens over
derS e^ke lüm gezien? eenlgen tijd. De Inheemsche
film
Schitterend
lk sla dan ook hééft toekomst!...
—

s

Het ls Inderdaad Juist, dat paniek
kan ontstaan door het werpen van
lichtfakkels. Overigens is aan het,
gebruik van dergelijke fakkels bij
oefeningen teneinde de
bevolking
hiermede vertrouwd te maken, het
bezwaar verbonden, dat deze fakkels soms nog niet geheel uitgebrand
zijn als ze den grond bereiken en
alsdan branden kunnen doen
ont-

zal voortaan den naam
ORANJE BROUWERIJ
dragen en is thans een zuiver
Nederlandsch bedrijf.

•

luchtbescherming niet te moeten twij-

—

De strafbepalingen van de luchtbeschermingsordonnantie zijn
reeds
meermalen tegen nalatigen en onwllligen toegepast.

De Archipel Brouwerij Cie N. V.,
overgegaan in eigendom der Borsumii,

—

:

Aan de deugdelijkheid van de schuilkelders, gebouwd door een lichaam als
de Hollandsche Beton Maatschappij,
meende dp centrale inspectie voor de

—

Het feit, dat de ln Februari
J.l.
in alle luchtbeschermingskringen op
Java en Madoera gehouden oefeningen over het algemeen goed verloopen zijn, dient voornamelijk hieraan
te worden toegeschreven, dat de leiders van de plaatselijke
diensten
leering hebben getrokken uit de bij
vorige oefeningen
geconstateerde
fouten en tekortkomingen.

ROODMTBIAUW

j

De ongerustheid van verscheidene
leden over de schuilplaatsen van het
type „boschwezen" kan de Regeering
project van deze
niet deelen. Het
schuilloopgraven werd indertijd ter beoardeeling gezonden aan den inspecteur der genie en aan den dienst der
S. S., die op dit gebied als deskundig
kunnen worden beschouwd. Uit de
ontvangen adviezen bleek, dat door
eenige eenvoudige wijzigingen, zooals
het aanbrengen van klampen in de
raamwerken, het verminderen van de
dikte der bovendekking en het geven
van een flauwere helling aan de zijdekking, een alleszins betrouwbare
schuilioopgraaf wordt verkregen, bestand tegen scherfwerking en de bij
dè e*plo6}e van bommen optredende
luchtstooten. De-aanbevolen verbeteringen worden bü de inmiddels reeds
gebouwde schuilkokers aangebracht,
terwijl door den dienst van het boschwezen een nieuw project is ontworpen,
hetwelk met de aangegeven wenken
rekening houdt en voortaan toepassing
zal vinden.

wappert

het

•

Aan de memorie van antwoord der
regeering betreffende de aanvullingsVoor deze verspreiding zijn cTOor den
berichtlijnen verbegrooting voor binnenlandse!»
Staatemobillsatieraad
stuur ontleenen wil het volgende.
strekt in de „Aanwijzingen voor de
evacuatie van de burgerbevolking".
Het nieuwe personeel voor de politie, dat in verband met de bijzondeUit een en ander moge blijken, dat
bescherming van de burgerbevolking
noodlg
is
de
re tijdsomstandigheden
gebleken, zal op de normale wijze in tegen luchtaanvallen niet uitsluitend
dienst worden genomen. Wanneer de kan plaats vinden door verspreiding
dat andere luchtbeschermingsomstandigheden zich zoodanig wijzi- en
gen, dat dit personeel geheel of ge- maatregelen noodlg blijven.
gedeeltelijk zou kunnen worden
de
mist, zal door opschorting van
De verspreidingsmaatregelen moeten
nieuwe ingevolge de luchtbeschermingsverorwerving en opleiding van
krachten een overcompleet ln kor- dening 1939 door de luchtbescherten tijd door het normale verloop wor- mingsdirecties worden vastgelegd in
Verschillende
een verspreldlngsplan.
den opgeheven.
van deze plannen hebben de centrale
de luchtbescherming
De leden, die bezwaar hebben te- inspectie voorbij andere luchtbescherbereikt;
reeds
gen de gestadige uitbreiding der pomingsdirecties zijn meerbedoelde planlitie en die de daarvoor uitgetrokken
nog in bewerking.
bedragen bestemd zouden willen zien nen
diedefensie,
van
de
voor versterking
In deze plannen, welke eerst na tijdnen te bedenken, dat naast een krachvoorbereiding kunnen worroovende
tige defensie een voor zijn taak vol- den vastgesteld,
wordt aangegeven,
als
ledig berekend politieapparaat
gevaarlijk worden
welke
strdsdeelen
complement daarvan onmisbaar ls
geacht en waarheen de verspreiding
van
de
blnnenhandhaving
de
voor
moet plaats vinden.
landsche orde, rust en veiligheid in
deze gewesten. Deze noódzaak klemt
Voorts worden daarin opgenomen
in het bijzonder ln het huidige tijdsgewricht. Geen uitbreidingen zullen het aantal te verspreiden personen, de
naar het gebied,
worden voorgesteld, die uit politio- te volgen wegen
neel oogpunt niet volkomen verant- waarheen men zich bij de verspreiding
woord zijn. Juist in tijden als deze iieeft te begeven, de verplegingsmaatrust op de politie en niet het minst regelen, e. d., kortom alle maatregelen
op het rechercheapparaat een zwazijn om een ordelijk
welke noodig
verloop van de verspreiding te kunnen
re en in omvang toenemende taak.
waarborgen. Omtrent de in het afgeopperde wenscheLuchtbescherming
deelingsverslag
spoedig mogelijke
zoo
van
lijkheid
De Regeering heeft met voldoening bekendmaking aan de burgerbevolking
vernomen, dat van vele zijden met van de voorgenomen verspreidingsde voorgestelde maatregelen Instem- maatregelen, zal het oordeel van de
ming werd betuigd.
Gouverneurs worden gevraagd.

Eenige leden hebben uit het feit,
dat ln een tijdvak van drie jaren herhaaldelijk b(j aanvullende begrootingen fondsen voor de organisatie van
de luchtbescherming moesten
worden gevraagd, de conclusie getrokken, dat deze organisatie ln den aanvang niet voldoende krachtig ter hand
zou zyn genomen. De regeering kan
onderschrijven;
deze conclusie niet
ZÜ is ervan overtuigd, dat van den
aanvang af met de noodlge voortvarendheid is gewerkt. Dat herhaaldelijk fondsen bij aanvullende begrootingen werden gevraagd, was het gevolg van de omstandigheid dat naar
gelang de plannen voor verschillende onderdeelen van de luchtbeschermingsorganisatie gereed
kwamen,
zoo spoedig mogelijk fondsen voor de
uitvoering daarvan moesten worden
gevraagd, zonder te wachten totdat
alle plannen gereed zouden zijn. Met
het houden van oefeningen is aangevangen zoodra dit maar eenlgszins
mogelijk was: indien dergelijke oefeningen ln grooter of kleiner verband waren gehouden voordat de orstadium
ganisatie het gewenschte
van uitvoering had bereikt, zou dit tot
ongewenschte gevolgen hebben
geleid en zou dit zeker niet het vertrouwen van de bevolking hebben opgewekt. Zooals ln de memorie van toelichting ls uiteengezet ls de oorspronkelijke opzet practlsch Juist gebleken.
Dat thans verder dient te worden gegaan dan drie Jaar geleden kon worden voorzien, houdt verband met de
wijzigingen, welke de
opvattingen
omtrent diverse maatregelen ln den
ook ln het buitenloop dier Jaren
land
hebben ondergaan.

Thans

J

Verspreidingsplan wordt

Overigens kan niet gezegd worden,
dat tot nu toe een doeltreffend en
duidelijk signaal voor de dêsalarmeering geheel heeft, ontbroken. Bij de in
Februari Jl. gehouden groote luchtbeschennlngsoefenlngen
vjor geheel
stellen.
Java ls gebleken, dat het systeem van
desalarmeerlng door middel van op
motoren gemonteerde sigNaar aanleiding van de opmerking, auto's of
wel kan voldoen, wanneer
naalflulten
dat niet slechts voor scherf vrije comuitvoering
goed wordt voorbereid.
de
mando- en sectorposten, doch ook voor
..»!
.
scherfvrije geneeskundige hulpposten
moet worden, zorggedragen, kan worden
Niettemin wordt erkend, dat aan
medegedeeld, dat er inderdaad naar
een centrale desalarmeering door
wordt gestreefd de hulpposten ztfoveel
middel van de sirenes de voorkeur
mogelijk onder te brengen in scherfmoet worden gegeven, zoodat deze
vrlje of gemakkelijk scherfvrije te mawijze van desalarmeerinp zoo spoeken ruimten. Het is echter met het oog
dig mogelijk zal worden ingevoerd.
op de flnancieele consequenties niet
Diverse aangelegenheden.
mogelijk om voor alle hulpposten bepaaldelijk scherfvrijheid voor te schrijven.
Een onderzoek zal worden ingesteld
naar de wenschelijkheid en de mogeGasdichte afsluiting der hulpposten lijkheid om hier te lande een regeling
ls in de meeste gevallexTpractisch niet in het leven te roepen, waardoor het
mogelijk, zal zijn
wel mogelijk.
voor huiseigenaren
om zich tegen schade aan hun bezit
Inderdaad zijn telefoon- en radio- tengevolge van luchtaanvallen te ververbindingen kwetsbaar. Met de mogezekeren.
lijkheid van het uitvallen dier verbindingen ls dan ook rekening gehouden
Aan vervanging op korten termUn
door het indeelen van ordonnansen bi) van de gas-straatverlichting m Batagroote steden door
alle belangrijke onderdeelen.
via en andere
electrische verlichting kan niet worUitrusting personeel.
den gedaeht. Opgemerkt wordt, dat de
van eerstbedoelde
snelle doovlng
Van het personeel der plaatselijke verlichting, mits goed voorbereid, geen
luchtbeschermingsdiensten zal alleen overwegende bezwaren behoeft op te
dat gedeelte met helmen worden uit- leveren.
gerust, dat zich tijdens luchtaanvallen
op straat zal moeten begeven en dus
De waag of ook de regentschappen
gevaar loopt door rondvliegende bom- mogen rekenen op een voorschot voor
scherven of vallend puin te worden ge- het doen van exploitatieuitgaven t.b.v.
troffen. Zoo zullen b.v. aan het per- de luchtbescherming, moet ontkennend
soneel van de brandweer, reddings- en worden beantwoord. De fondsen voor
opruimingsdiensten helmen worden bedoelde uitgaven worden ter beschikverstrekt. De aan te schaffen helmen king van de plaatselijke luchtbescherworden
gedeeltelijk van het leger mingsdiensten
gesteld. De openbare
overgenomen en gedeeltelijk uit het gemeenschappen hebben met de bebuitenland betrokken. Het-geraamde steding dier fondsen geen bemoeienis.
bedrag is voldoende voor den aankoop
van twintigduizend helmen. Verwacht
Tot het toekennen van financieelen
wordt, dat binnen twee maanden over steun aan vereenigingen van jongeliealle benoodigde helmen kan worden den, die medewerken aan de luchtbebeschikt.
scherming kan niet worden overgegaan.
De leden van dergelijke vereenigingen
Het geheele personeel van de lucht- verleenen hun medewerking indivibeschermingsdiensten wordt van een dueel en geheel vrijwillig.
gasmasker voorzien. Gaspakken worden alleen verstrekt aan personeel van
ls
Een bepaalde uniformkleeding
de geneeskundige, reddings- en ont- niet
voorgeschreven,
zoodat geen
smettingsdiensten. De g2spakken worsprake kan zijn van verplichte aanden van het Departement van Oorlog schaffing van dienstkleeding.
Door
betrokken. De particuliere Industrie is enkele autonome ressorten zijn gelden
tot nu toe niet in staat gebleken om toegestaan voor de aanschaffing van
gaspakken te maken, welke geheel aan dergelijke kleeding. Hiertegen bestaat
de eischen voldoen.
Schade, welliteraard geen bezwaar.
ke bij oefeningen aan eigen kleeding
Het is niet juist, dat de plaatselijke is ontstaan kan worden vergoed. Voorts
luchtbeschermingsdiensten zelf brand- moge in dit verband nog worden geweermateriaal moeten aanschaffen. Al wezen op de mededeelin» in de memohet materieel wordt centraal door be- rie van toelichting dat overgegaan zal
middeling van het Indisch Centraal worden tot het toekennen van schadeAanschaffingskantoor aangeschaft. Er vergoeding aan personen, die ten geis geen aanleiding om de aanschaffing volge van werkzaamheden ten behoevan dit materieel, waarvan de kosten ve van de luchtbescherming dagelijkvoor rekening van het Land komen sche Inkomsten moeten derven.
aan gemeenten
en regentschappen
In de memorie van toelichting ls
over te laten.
abusievelijk gesiproken van radiowerkrechte dient slechts één
Het is der Regeering niet bekend, plaatsen. Ten
gebouwd te worden.
radiowerkplaats
dat vrijwilligers
van luchtbescherdient met het oog op
mingsdiensten uit eigen particuliere Deze werkplaats,
de samenwerking met den P.T.T.-dienst
middelen materieel
zouden hebben
aangeschaft. Door particulieren, die ÜI in Bandoeng te worden opgericht; zij
tijdelijk ondergebrachl in een
blokverband zijn georganiseerd, wor- is thans
gehuurd
gebouw, dat echter niet geheel
den vrijwillige
bijdragen verzameld
beantwoordt; ondervoor inrichting van een geneeskun- aan de eischen
bestaande Landsgebouwen
in
brenging
digen hulppost in het blok. Deze
aanschaffing uit eigen middelen moet bleek niet mogelijk te zijn. De werkplaats zal gebouwd worden op het
worden gezien als een vorm
van terrein van het radiolaboratorium van
zelfbescherming.
den P.T.T.-dienst hetgeen belangrijke
voordeelen biedt, aangezien een ambAlarmeering.
tenaar van dat laboratorium zal worUit eerst
kortelings
beëindigde den belast met dè' supervisie over de
proefnemingen is de mogelijkheid ge- werkplaats.
bleken om in de groote steden op Java
in gebruik zijnde Asea-sirenes zoodaDe ultra-kortegolfzenders zullen in
nig om te bouwen, dat daarmede twee de radiowerkplaats te Bandoeng worgeheel van elkaar verschillende tonen den gebouwd. De daarvoor
noodige
kunnen worden voortgebracht, zoodat onderdeelen, worden uit Amerika bezij alsdan mede gebruikt kunnen wortrokken. Het laat zch aanzien, dat
den voor het geven van het signaal levering dier onderdeelen op korten
„luchtalarm geëindigd".
termijn verzekerd ls.
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De In kleinere plaatsen ln gebruik
zijnde Elbtal 6irenes zijn zonder meer
voor dat doel bruikbaar.
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Luchtbescherming in Ned.-Indië

scheiykheid en practlsche uitvoerbaarheid van de gedane voorstellen ls aan
evengenoemd Verbond medegedeeld,
dat gaame gebruik wordt gemaakt van
het ln het request gedane aanbod, om
ten behoeve van den luchtbeschermingsdienst uitgewerkte ontwerpen
van verschillende typen van schuilplaatsen met de daarbi} behoorende
ter beschikking te
kostenramingen

Ordonnantie

Vrijstelling Lichamelijken Arbeid voor

Nederlanders afgewezen
Motie

en

In de vergadering van den Volksraad
van Woensdag werd, behalve de instelling van een voorlichtingsdienst in
Amerika, ook nog behandeld de tweede
termijn van .de weggeld-ordonnantie.
[Van de besprekingen moge het volgende
[worden gemeld.
een
D-Ï heer Mussert (B.B.) acht
vraag,
of
de
antwoord belangrijk op de
wanneer
toestand niet zou veranderen,
een wijziging van de financieele verhouding tusschen het land en de autonome ressorten tot stand komt.

Spr. herhaalt, dat men hier te doen
heeft met een verdwijnenden socialen
maatregel. Bij nota van wijziging heeft

de Regeering getracht een verzachting
te geven van de strafbepalingen, doch
spr. vraagt zich af, of dit doel wei bereikt ia. Is het nu niet mogelijk, dat
voor die groep, welke door spr. vertegenwoordigd wordt en die beneden de
weistandsgrens leeft, vrijstelling gegeven wordt van persoonlijke diensten ?

De heer Mapoedji (P.E.8.) acnt
de Invoering van de weggeld-ordonnantie voor de ingezetenen van de onderafdeeling Makasser eerder een achteruitgang dan een vooruitgang en vraagt
gebied van geSpr. 'blijft vervolgens eenigen tijd om de regeling in het
niet
in te voeren.
stilstaan bij de kwestie der vrijstellin- noemde onderafdeeling
gen, waaromtrent hij nadere inlichtinDe heer Soangkoepon (1.N.G.)
gen vraagt.
kan niets gevoelen voor de bezwaren
Hij vraagt eveneens nadere inlichtin- van den heer Blaauw. Zelf blijft hij
gen omtrent het aequivalent van de van meening, dat een algemeene uniopbrengst van den heerendienst. Daar- forme wegenbelasting voor geheel Indië
aan toch hangt het af, hoeveel de hee- met een opcentenheffing de voorkeur
rendienstplichtige zal moeten betalen, verdient. Toch zal spr. niet tegen de
niet alleen in 1942, maar ook in vol- regeling stemmen.

*

'

gende jaren.

De heer Mocht ar (Nat. Fractie)
is erkentelijk voor het feit, dat de
Regeering den .Volksraad op verschillende punten tegemoet is getreden. Spr.

STRAFSANCTIE
De heer Muhammad Yaoin
;<l. N. G.) juicht het toe, dat de Regee'ïing thans overgaat tot het temperen
van den druk der heerendiensten, doch
hij zou het nog meer op prijs stellen,
als de strafsanctie geheel werd weggenomen. Bovendien acht hij het bedrag

der geldboete te zwaar.
Tenslotte acht spr. het van belang,
dat het voornemen tot algeheele afschaffing van.de heerendiensten wettelijk wordi vastgelegd, en wel door het
;vaststellen van een wettelijken termijn.

VRIJSTELLING LICHAMELIJKE
ARBEID

Blaauw (I. E. V.) acht de
regeling
geen gelukkig koopje
nieuwe
voor zijn groep, maar hij is bereid alle
mogelijke dingen op den koop toe te
nemen.
De heer

Alleen niet, dat degenen, die beneden de weistandsgrens vallen,
genoodzaakt worden bun belasting
op te brengen in den vorm van
lichamelijken arbeid. liij wijst er
opnieuw op, dat deze regeling een
uiUoiiuerlijke regeling is. Het is een
overgangsregeling. Is het nu juist,
dat een dergelijke regeling wordt
uitgebreid tot groepen, die tot dusverre .niet daarbii betrokken waren.

r,-orden.

•

Tenslotte is

ingediend een amendevoorgesteld door de heeren
Blaauw, Wermuth en De
Boer (allen 1.E.V.) met de strekking
om de minstvermogende Nederlander»

ment,

en andere personen, die niet behooren
tot de Indonesische bevolkingsgroep, van
de belasting vrij te stellen.

De vergadering van
Donderdag
Donderdagmorgen kwam de Volksraad
in openbare vergadering bijeen onder
voorzitterschap van mr. J. A. Jonkman.
Voortgegaan werd met de behandeling van de weggeld-ordonnantie.

Er heeft hier in feite een rasdiscri-

vrijgesteld worden.

Buvendien heeft er tevoren ook reeds
i en fasdiscriminatie in denzelfden zin
plaats
gehad, nJ. bij de regeling der
■
Inlandsche maatschappij op aandeelen
en ae Inlandsche rechtspersonen. Daar
komt nog bij, dat die rasdiscriminatie
niet alleen in de wet bestaat, maar ook
in de maatschappij leeft. Spr. is het met
den Regeeringsgemachtigde volkomen
eens, dat er niets vernederends is in
koelie-arbeid, maar hoe reageert de
maatschappij op koelie-arbeid door Nece. anders V Spr. betoogt aan de hana
van practische voorbeelden, dat de
maatschappij geen prijs stelt op koeliep.rbeid door Nederlanders.
Alleen door
rich te vermommen, slaagden sommige
ïndo-Europeesche jongelieden erin heteelfde werk te krijgen als een Indonesiër. Ook de proefneming met IndaÜuropeesche demmo-chauffeurs is mislukt. (De heer: S o e r o s o: De schuld
L'gt bij de Nederlanders < en. de
IndoEuropee«he, Indonesiërs).
>

Regeeririgsgemachtigde,

C.S.

zoekt de groep van den heer Blaauw de
de heer
De Regeeringsgemachtigde,
hoogere belangen van Indië's toekom- Drossaers, directeur van B. 8.,
stige ontwikkelingen in het oog te hou- herinnert aan de argumenten, die de
den.
Regeering in Haar antwoord reeds neeft
De heer Soangkoepon (1.N.G.) aangevoerd en aan de toezegging, die
is het met den heer Blaauw eens, dat Zij gedaan heeft m.b.t. de geldboete en
het het beste zou zijn om de geheele zaak den termijn der boetebetaling.
af te schaffen. Maar de Regeering wil
VERWORPEN!
dit nu eenmaal niet en daarom houdt
hij
de voorstellers voor, dat „arbeid
adelt" en dat „gedeelde smart Is halve
De heer Blaauv (1.E.V.) dankt
smart".
Mevrouw Neuyen en den heer. Kerstens
De heer M o e 1 i a (C.S.P.) wijst voor haar steun aan het amendement
de voorstellers erop, dat de Regeering en
hij onderstreept het argument van
hun reeds in belangrijke mate tegemoet laatstgenoemden
heer. Ging het indergetreden is door de vermindering van
daad om een nieuwe regeling, dan ïou
het maximum. Bovendien heeft de Re- men zich tegen de gelijkheid niet mogeering
gezegd, dat het 88. groote
gen verzetten; het gaat echter om een
vrijheid heeft.
oude regeling. Om een toestand, die
De heer Wirlopranoto (Nat. grenst aan een wantoestand. In plaats
Fractie) erkent, dat de groep van den van daaraan een eind te maken, gaat
heer Blaauw in den loop der jaren steeds men
dien wantoestand
uitbreiden.
heeft medegewerkt aan de afschaffing Daarom begrijpt spr. de houding van
van den heerendienst en de poenale zijn Indonesische medeleden niet. (De
sanctie. In verband met het unifica- heer, Soangkoepon: Maar het
tiebeginsel, dat sprekers groep steeds gaat ook om de regeling te egaliseeren).
voor oogen staat, moet hij echter de Speciaal de houding van den heer
verklaring
afleggen, dat hij tot zijn Wirj opranoto doet hem leed.
leedwezen niet voor het amendement Den heer Kasimo verwijt hij, dat zijn
kan stemmen.
standpunt niet strookt met de Christelijke gedachten, die hij hier uitdaagt.
De heer M o g o t (P. P. B. B.) verklaart, dat de heerendiensten, die door (Protest van den heer K a s 1
den overhëerscher zijn opgelegd, in strijd m ó). Spr. wijst er op, dat zijn redemet de adat zijn. Intusschen zijn de we- neering is „Wij zitten in de misère:
gen er voor allen en spr. kan niet in- laten wij die anderen er ook maar Inzien, waarom niet allen daaraan zouden trekken !" Spr. verzet zich niet'tegen
de belasting, maar hij verzet zich prinkunnen werken.
tegen het feit, een wantoecipieel
De voorzitter: U heeft gedie
zich nog niet uitstrekte tot
stand,
sproken van heerendiensten, die door
groeden overheerscher zijn opgelegd. Dat is zekere bevolkingsgroepen, tot die
(De
Regeeringsgeongetwijfeld iets uit uw historische her- pen uit te breiden.
machtigde, de heer Drossae*rs:
innering.
Zij zullen in de gelegenheid gesteld worDe heer M o g o t (P. P. B. B.) beden door arbeidsprestatie de belasting
aamt dit.
in te verdienen). Spr. "tiet de zaak anDe heer Kasimo (P. P. K. I.) kan ders. Den. heer Roep verklaart hij, dat
evenmin met het amendement meegaan deze groep niet vraagt om concessies,
op grond van dewlfde argumenten als
maar om rechtvaardigheid, nu en in
de heeren Soekawati. Soangkoepon e.a. de toekomst.
De heer Janssen (V. C.) motiveert
BEN BEZWAAR
zijn stem. De V.C. heeft niet aan de
besprekingen deelgenomen, omdat zij in
Mevrouw N e u y e- n (partijloos) lsten termijn reeds verklaard heeft, het
steunt het amendement wel. Zij kan standpunt van den heer Blaauw volkomen te onderschrijven. Zij zal dan ook
zich voorstellen, dat het ais een bezwaar gevoeld wordt, dat slechts één be- vóór het amendement stemmen
(Econ,
-De heer S a n d k u y 1
paalde bevolkingsgroep met een bepaalEconpmi#clM
verplichting
algede
wordt belast. Het
Groep), verklaart, dat de
'

AANGENOMEN

In de eerste plaats wordt behande'.d
het amendement van de heeren Mussect
(B.B.), Soekawati (P.E.8.) en
Moelia
(C.S.P.) met de strekking om te bepalen,
dat de opbrengst der belasting besteed
zal worden voor den aanleg en hït
van het wegennet in de
onderhoud
buitengewesten, met uitzondering van
den aanl'7 van de als groote doorgaande verharde verkeerswegen aangewezen
of aan te wijzen wegen.
De heer Mussert (B.B.) zet uiteen,
dat
de voorstellers van het amendement
STRAFSANCTIE GEHANDHAAFD
de zaak van zoo groot belang achten,
dat zij van meening z'jn, dat zij in den
Den heerMuhammad Yamin verklaart tekst der ordonnantie behoort te worde,i
opgenomen.

Den heer Muhammad Yamin verklaart
niet kan laten vervallen. Zij is wel De heer Kan (Chung Hwa Hui)
bereid de geldboete van ƒ 10 tot ƒ 5 geeft de Regetring in overweging het
terug te brengen. Spr. dient hiervoor amendement over te nemen.
een nota van wijziging in.
De heer Soangkoepon (1.N.G.)
verklaart, dat hij zich eveneens met het
amendement? kan vereenigen.
GEVRAAGDE VRIJSTELLING
De heer Mocht ar (Nat. fractie)
AFGEWEZEN
zou in principe den aanleg van alle wegen willen zien uitgeschakeld. Als overgangsmaatregel kan hij echter wel met
Wat het betoog van aen heer Blaauw het amendement meegaan.
aangaat, de Regeering begrijpt volkoDe Regeeringsgemachtigde, de heer
men, dat de groep van minst-vermo- Drossaers,
directeur van B. 8.,
gende Nederlanders verontrust is. Toch verklaart,
dat de Regeering bezwaar
&al het in.de ptasyjfc .wel meevallen.. heelt tegen het amealement. omdat ZL
"
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AMENDEMENT-MUSSEKT

de heer
Binnenvan
Lrossaers, directeur
iandsch Bestuur, beantwoordt de sprekers in 2den termijn.
Hij verklaart, dat de Regeering zich
moet houden aan de begrenzingen, die
Zij zichzelf gesteld heeft en wijst er op
zijn beurt op, dat dit een overgangsregeling is, die later vervangen kan
worden door plaatselijke regelingen.
Den heer Mussert deelt spr. mede,
dat de Regeering zich m.b.t. de financieele verhouding tusschen het Land en
de locale ressorten geen bindende toezeggingen kan veroorloven.
De

EEN SLAG ACHTERUIT

Groep vóór liet affiëndément zal stem»
men, omdat het z.l. hierbij niet gaat om
het beginsel van de ordonnantie.
De Voorzitter
motiveert
eveneens zijn stem. Hij is van meening,
dat het amendement in strijd is met het
principe,
dat aan het ontwerp ten
grondslag ligt. De bezwaren, die de I.E.
V.-fractie heeft opgeworpen, zijn van
zuiver maatschappelijken aard. De Regeeringsgemachtigde nu heeft verklaard,
4at het slechts gaat om 580 personen,
zoodat het er eigenlijk op neerkomt, dat
van de Indo-Éuropeesche gemeenschap
een offer gevraagd wordt, een offer, dat
naar zijn meening behoort te worden
gebracht door de geheele Europeesche
bevolkingsgroep. Spr. kan niet voor het
amendement stemmen. Overigens is zijn
betoog nog niet beslissend voor zijn
standpunt tegenover het ontwerp.
Het amendement, in stemming gebracht, wordt met 29 tegen 18 stemmen
verworpen.

De heer Blaauw (1.E.V.) constaDe heer Kerstens (I. K. P.) acht
Voorzitter deelt mede, dat
strijd
het
principe van het Regeeringsvoorteert
tusschen
den
inhoud
der
door. de Regeering een 4de nota var
de
ordonnantie
en
Het
ontstel
En als het er om zou gaan
considerans.
Juist.
wijzigingen is ingediend.
DE ORDONNANTIE AANGENOMEN
werp wil de werkingssfeer der regeling thans over een nieuw principe te stemVoorts is ingediend een amendement, uitbreiden tot aie bevolkingsgroepen, die men, dan zou hij tegen het amendevoorgesteld door de heeren Mussert
tot dusver daarvan vrijgesteld waren. ment zijn. De zaak zit echter zoo, dat
(B.B.), Soekawati (P.E.8.) en Moelia Het amendement
De heer Janssen (V. Cj mowil ze weer uitschake- er in de richting van de afschaffing
strekking
met
da
(C.S.P.),
om te be- len. De ordonnantie verlegt een deel van van den heerendienst een slag vooruit tiveert zijn stem omtrent het ontwerp.
palen, dat de opbrengst der belasting den belastingdruk op de Indonesische gemaakt wordt, doch door het Regee- Hij ziet er een groot bezwaar in, dat de
besteed zal worden voor den aanleg en bevolkingsgroep naar andere groepen, ringsvoorstel wordt tevens ook een slag regeling uitgebreid wordt tot alle behet onderhoud van het wegennet ,n de De voorstellers willen niet, dat aan een achteruit gemaakt. Daarom zal spr. volkingsgroepen, doch waar het hier gaat
buitengewesten, met uitzondeom een stap te doen in de richting van
systeem, hetwelk verouderd is, uitbrei- vóór het amendement stemmen.
ring van den aanleg van ding gegeven
de afschaffing eener verplichting, <lia
wordt.
De heer Kan (Chung Hwa Hui) algemeen als esn bezwaar gevoeld wordt,
de als groote doorgaande
verklaart, dat hij geenszins tegen het zal zijn fractie vóór hit ontwerp stemverharde verkeerswegen
Spr. doet speciaal een beroep op
aangewezen
of aan te
streven naar de eenheid is, maar hij men.
zijn Indonesische medeleden om ook
staat voor een dilemma. Aan den eenwegen.
wijzen
deze zijde van de zaak te willen zien
De heer M ap o e d J i (P. E. B.)
en kant staat het gelijkelijk dragen van
Dan ls een motie Ingediend door de
en zich niet blind te staren op de
lusten en lasten, aan den anderen kant verklaart eveneens voor de ordonnantie
rasdücriminatie, die vroeger bestond
heeren Mussert (B. B.), Moelia
het bezwaar, dat aan een bevolkings- te zullen stemmen, in de hoop, dat zij
(C.S.P.) en Mogot (P.P.8.8.) luien die de Regeering thans wenscht
groep, die tot dusver vrijgesteld was, een spoedig gevolgd zal worden door een &1weg te nemen.
dende alsvolgt:
last wordt opgelegd, die algemeen als geheele afschaffing van den heerendienst.
De Volksraad
De heer Soeka w a t i (P. E. B.) hatelijk wordt gevoeld.'
zal
De heer L a p i a n (Nat. Fractie)
Als hij tegen het amendement
verklaart, dat zijn fractie tot haar leedgehoord de debatten
wezen het amendement niet kan steu- stemmen, dan is het niet over de kwes- kan zijn stem aan het ontwerp niet gedringt er bij de Regeering op aan om voor
van den aanslag in het nen. Hij ziet wel in, dat er veel waars tie van de belasting zelve, maar om een ven. De strafbepalingen zijn zoo drasde vaststelling
weggeld
uit te gaan van een aequlvalent
is in het betoog van den heer Blaauw, reden van hoogere strekking, n.l. de tisch, dat spr. vreest, dat er een groot»
voor den door de invoering van die belasklasse van bezitsloonen zal worden geting
verloren' gaanden heerendienst ter vooral ln 2den termijn, maar hij ver- onderwerping van den arbeidsplicht.

wonen.

DE REGEERING ANTWOORDT

*

De

De heer De Villeneuve (Econ.
Groep) voert het woord namens den
heer Kolkman, die wegens ongesteldheid
verhinderd is, de vergadering bij te grootte van niet meer dan ƒ 7.— millioen
voor het geheele belastinggebied.
Spr. blijft erop aandringen, dat de
ondernemings-arbeiders vrijgesteld worden. lets onbillijks kan hij daarin niet
zien, integendeel. In de practijk immers
beteekent de weggeld-ordonnantie een
dubbele belasting voor de ondernemers.
De heer Kan (Chung Hwa Hui) is
van meening, dat alles wat naar poenale
sanctie riekt, behoort te worden weggenomen. De heerendlenst behoort in
dezen tijd niet thuis. Hij zal zich niet
verzetten tegen de aanneming van het
ontwerp, doch dringt met den heer
Blaauw aan op vrijstelling van de verplichting tot lichamelijken arbeid voor
bepaalde groepen.

zelfde positie zouden kunnen komen te
verkeeren als de Indo-Europeesche
groep. Daarom kan hij het amendement
niet steunen.
De heer Roep (P. E. B.) acht het
alleszins verklaarbaar.
amendement
Toch kan hij er geen bezwaar in zien,
dat arbeid verricht wordt om een belastingschuld in te verdienen. Bovendien gaat het om een tijdelijken maatregel (Interrupties).

stellen.

•

minatie plaats ten opzichte van de
'Nederlandsche groep. Wil men die dis'«•riminatie wegnemen, dan moet zij van
den belastingplicht

gevoelt er niets voor, dat een compromis
gesloten wordt in dezen zin, dat de mliitieplichtige Nederlanders vrijgesteld

'meene streven is "échter om de zaafc geheel af te schaffen en dan acht spr, het
niet Juist, dat men een andere groep
als het ware naar beneden haalt.
De heer Mussert (B. B.) wijst
erop, dat er ook ln de Inheemsche maatschappij sociale groepen zijn, die ln de-

i

De Volksraad over de Weggeld-

Amendementen

blijft, 'dat dé claüiüle niet
ordonnantie
thuis behoort. In de
de
ln
Regeerings-verordenlng, welke dit onderwerp nader zal regelen, is alleszins
plaats voor dit voorschrift.
Na een kort wederwoord van den heer
Aan het verzoek om'de milltlsplichMussert (B.B.) wordt het amendeligen beneden de welstaiidsgrens vrij te ment z.hs. aangenomen.
stellen van het verrichten van persoonlijken arbeid kan tde i Regeering niet
VRIJSTELLING MINST-VERMOvoldoen. Wel is Zij bereid om den termijn voor de boete-betaling ruimer te
GENDE NEDERLANDERS
stellen.
De opmerkingen van den heer MaDan is aan de orde het amendement
poedji zullen ter kennis gebracht worden van den gouverneur van de Oroote van de heeren Blaauw, Wermuth
en De Boer (allen 1.E.V.) met de
Oost.
Aan het verzoek van, den heer £>e strekking om de minst-vermogende NeVilleneuve kan spr. niet voldoen.
derlanders en andere personen, die niet
behooren tot de Indonesische bevolAMENDEMENTEN EN MOTIES
kingsgroep, van de belasting vrij te

van ffiéenlng

Het tal o.a. zoo MMên* zfjnV dat
de plaatselijk Tast te stellen belastins: zoo laag is, dat een inverdienen
door persoonlijken arbeid niet noodij; is.

•

-

schapen.

Mevrouw Neuyen (partijloos),
kan evenmin voor het ontwerp stemmen, wijl de belasting in het geheel
geen rekening houdt met de draagkracht»
De heer Bla a u w (X. E. Vj verklaart, dat de Indo-Europeesche groep
den angel, dien de Regeering haar la
het vleesch geslagen heeft, zal blijven
voelen. Toch zal zijn Iractie, met het
oog op haar algemeene strekking, vóór
de ordonnan'.le stemmen.
Het ontwerp-ordonnantie wordt mee
44 tegen 2 stemmen aangenomen.
(Tegen: Mevrouw Neuyen (partijloos)
en Laplan (Nat. Fractie).
.

MOTIE-MUSSERT C.S. INGETROKKEN
Na de pauze ü aan de orde de motie
door de heeren Mussert
(8.8.),' Moelia (C.S.P.) en Mogot

ingediend,

(P.P.B. B.),

alsvolgt:

'

De Volksraad
gehoord de debatten
dringt er bij de Regeerln» op aan om voor
de vaststelling van den aanslag in het weggeld uit te gaan van een aequivalent voor
den
door de invoering van die belasting
verloren gaanden heerendienst ter grootte
van niet meer dan ƒ 7.— millioen voor het
geheele belastinggebied.
De heer

:

Mussert

(B.B.) zet uit-

een, dat de strekking der motie is: een
uitleg te krijgen van de wijze, waarop
de Regeering het aequivalent van den
heerendienst berekent. Het noemen van
een bedrag moet niet leiden tot misverstand. Geeft de Regeering den verlangden uitleg, dan zijn de voorstellers
bereid de motie in te trekken.
De Regeeringsgemachtigde, de neer
Drossaers, directeur van Blnnenlandsch Bestuur, verklaart, dat de Regeering de juiste bedoeling der motie
niet begrijpt. Tegen het voorstel zelf
heeft Zij geen bezwaar, al acht Zij het
overbodig, wel tegen het toevoegsel. Het
fixeeren van een bedrag, als daarin geschied is, maakt het voor de Regeering
riet mogelijk de motie over te nemen.

'

j—rmm——

luidende

De heer Mussert (B.B.) verklaart,
dat hij slechts een bedrag genoemd
heeft, omdat het verloop der* debatten
daartoe aanleiding gaf. Hij is echter
bereid de verdere ontwikkeling van zaken af te wachten en treltt.d* motie ln«
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SIERVIS SCHEN
(vervangt wawil)

TOKO NAM
Toendjoengan

Telef. Z. 95
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HOTEL PENSION HERMINE

Z. 1010.

!
MALANG
Tel. 190
Gelegen aan het Exercitieveld
PAVILJOEN-KAMERS met AANGRENZENDE GEMAKKEN
Groote beschaduwde tuin.
Billijke tarieven
Prima keuken
Garages beschikbaar.

Rampal

M\

schuwd wordt, dat is het gevaar van
microben en bacteriën, welke U.
met de lucht mede, inademt I Hiertegen kunt U zich afdoende wapenen,
door geregeld een stukje TUGER
BAIASHIN SAI in de mond te
nemen, op deze wijze ontsmet U
mond en keelholte en voorkomt
hoest, keelontsteking en onwelriekende adem.
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IN ADEMLOOZE PRACHT WEERGEGEVEN,
KOMT KENNETH ROBERTS' NOVELLE OVER
ROEMVOLLE DADEN UIT DE BLOEDIGSTE
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