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Ontwapend

En de Koloniën?
C

o m

-

pa n y riep om dat Frankrijk Zaterdagmiddag om 10
minuten voor vijf GMT den wapenstilstand met Duitschland
heeft geteekend.

Columhia Broadcasting System meldde

voorts dat de
zal zijn alvorens een der-

wapenstilstand niet van kracht
gelijke overeenkomst ook met Italië is bereikt. De
Fransche gevolmachtigden zijn per vliegtuig naar Indië

vertrokken.

Bijzonderheden inzake de voorwaarden zijn nog niet
onthuld.
\

Doch volgens den correspondent te Washington
van de New York Herald Tribune hebben
officieele Amerikaansclie bronnen de Duitsche voorwaarden vernomen welke door de Franschen
werden aanvaard.
iv
Deze omvatten
•

■*

:

•

Ten eerste, de Duitsche bezetting van de Fransclie
Kanaal- en Atlantische kusten voor den duur van den oorlog,
terwijl de beschikking over de Fransche Middellandsclie
zeekusten wordt overgelaten aan de onderhandelingen
met Italië.
Ten tweede, moeten alle schepen van de Fransche marine ontwapend worden, en alle andere schepen
van de vloot moeten voor ontwapening worden teruggeroepen.
zal een gebied met inbegrip van
Te n der
1' arij s ter grootte van een gebied iets minder dan een
derde deel van Frankrijk worden vrijgelaten van de Duitsclie
bezetting.

Londen, 23 Juni (Reuter) i Generaal Mittelhauser, de bevelhebber van de
Fransche troepen in Syrië, maakte
bekend dat hij (den strijd zal voortzetten.
De gouverneur van Indo-China
kondigde aan'dat hij zijn vlag niet zou
strijken, gelijk ook de resident-generaal
van Tunis deed.
In gezaghebbende kringen alhier wordt
cr nogeens op gewezen dat terwijl de onderteekening van de wapenstilstandsvoorwaarden door de Fransche regeering
een einde maakt aan den georganiseerden tegenstand der Fransche troepen in
Frankrijk zelf, er bemoedigende teekenen zijn dat er een krachtiger geest
heerscht in het Fransche Koloniale Rijk.
Dezelfde kringen wijzen er dan op de
feiten dat in Syrië de Fransche
bevelhebber Mittelhauser de vastbeslotenheid van de Fransche troepen proclameerde om door te vechten, terwijl de
gouverneur van Indo-China verklaarde dat hij de vlag niet zou strijken
en de resident-generaal van Tunis
astbesloten is den strijd voort te zetten, terwijl uit Marokko, S <e n eg al, Kameroen en. D.j i.bo et i
\

verzekeringen van loyalen steun worden
ontvangen van de militaire en burgerlij-

ke autoriteiten.

De Britsche regeering is bereid de noodige financieele regelingen te treffen
of het Fransche koloniale rijk in staat
te stellen zijn rol te vervullen. Zooals

Churchill verklaarde is het Britsche
doel het volledige herstel van het metropolitaanseli en overzeeseh gebied van
Frankrijk.

Japan

(1 e,

vierde, zullen geen gebiedsveranderingen
plaats hebben tijdens de onderhandelingen over den uiteindelijken vrede.
Ten

De Duitsclie

wapenstilstandsvoorwaarden zijn ook aan

Engeland bekend
van Chur c li i 11.
;

dit blijkt duidelijk uit een verklaring

Voor Frankrijk teekende Broadcasting Sysgeneraal H u n t z i g e r en tem te Bordeaux verkringen
voor Duitschland generaal wachten officieele
aldaar dat de Fransche geKeitel.
Zondag
Na de onderteekening gevolmachtigden
bracht generaal Keitel in de Italiaansche vertegenwoordigers zullen ontmoeeen rede hulde aan zoowel
onderhandelinde Fransche als de Duitsche ten. Deze waarschijnlijk 2
dooden. Deze toespraak gen zullen
corresontroerde de Franschen en of 3 dagen duren. De
wordt uitgelegd als eerste pondent zegt dat werd verwacht dat Duitschland indaad van verzoening.
op
Het signaal :' „S taa k t vloed zou uitoefenen
om de Italiaansche
het vuren" zal echter Italië te matigen.
eerst worden gegeven zes eischencorrespondent noemDe
uren nadat Duitschland
Fransch-Duitsche
heeft vernomen dat ook tus- de het
oorlogsfront „practisch russchen Italië en Frankrijk de
wapenstilstand is getee- tig".
*

kend.
Een R e u t e r-telegram
uit Berlijn meldt, dat de
mededeeling van het hoofdkwartier van Hitier de onderteekening van den wapenstilstand bevestigde.
Volgens den correspondent van de C o I u m b i a

Londen, 23 Juni (Reuter). Uit Berlijn wordt nader vernomen dat de wa-

penstilstandsonderhandelin-

gen tusschen Frankrijk en
Italië Zondag om 4 uur in
den middag in een villa buiten Rome begonnen.

en

Teleurgesteld

Washington, 23 Juni (Reuter).
Het
bericht van de on
derteekening
van
den
Fransch-Duitschen
wa-

Men Vecht nog

penstilstand

van

*

:

*

Nederland
Willemsoord

23 Juni (Reuter). Het Wa i
Clii a o Pu richtte dringende vertoogen tot de Fransche
autoriteiten in verband met de aanvaarding van de Japansche eischen tot stopzetting van het goederenvervoer
naar China door de regeering van Indo-China.
zal worden gezonden. Dit blad wijst er
op dat Japan tot andere stappen zal
moeten overgaan ingeval Frankrijk de
verplichtingen

Shimbun meldt dat
e:n interdepartementale conferentie zal
worden gehouden tusschen het ministerie van Buitenlandsche Zaken, de Admiraliteit en het ministerie van Oorlog,
waarop men overleg zal plegen hoe deze
controleurscommissie zal worden samengesteld, die naar Hanoi, Halpong,
Laokai, Liangshan, en andere plaatsen

Asahi

gebombardeerd
(Reuter).

niet nakomt.

De Nlchi Nichi Shimbun
wijst er eveneens op dat.de oplossing
van het vraagstuk der wapentransporten naar China nu een eind is gevorderd, maar zegt dat de regeering aandacht moet schenken aan Burma door
welk land eveneens transporten naar
Hieraan wordt toegevoegd dat het Chungking voortgang vinden. Dit blad
meent te weten dat bvnnenkort een
„Japansche leger maatregelen treft om ook deze nota over deze kwestie aan den Britroute voorgoed af te schen ambassadeur Sirßobert
C r a i g i e zal worden overhandigd,
s n ij d e n".
met het verzoek ook door Burma aanvoer van wapenen te verbieden.
Ook het opperbevel van het Japansche
Gezaghebbende kringen verklaren,
expeditieleger in China heeft zich met
volgens Domei, dat de regeling
de wapentransporten bezig gehouden,
Indo-China nog niet is afgeloopen
en verklaart dat „alle maatredoor het overhandigen van de begelen zijn genome n om m o g etrokken stukken door den Franschen
lijke verwikkelingen het
ambassadeur Arsène Ilenry aan het
hoofd te kunnen blede n".
ministerie van Buitenlandsche zaken,
Japansche regeering heeft nu krachDe
waarin beloofd wordt dat de wapentige stappen genomen om Chumgking
aanvoer zal worden stopgezet, en
van deze wapenwegen af te snijden.
waarin wordt toegestemd in het
Het persbureau van het Japansche
Japansche verzoek tot het zenden
ministerie
van Buitenlandsche Zaken
van Japansche controleurs naar de
meldt
dat
Arsène Henry op verzoek
betrokken gebieden. Deze gezaghebvan vice-minister MasayukiTani
bende kringen wijzen er op dat de
e:n bezoek bracht aan genoemd ministoekomst afhangt van de houding
waar hij een onderhoud van een;
terie,
van de Fransche regeering, of deze
had, gedurende welk onderkwartier
de beloften nakomt, en met de aan
samenstelling
de
van de commishoud
te wijzen controleurs voldoende zal
besproken.
sie
van
controleurs
werd
samenwerken.
De

hier

I Bordeaux, 23 Juni (Reuter). Het
legercommuniqué van
Zaterdagochtend luidde
Ten Zuiden van de Loire hadden
j
plaatselijke gevechten plaats, in het bijzonder te Montcour, Ligueil en Chatillon-sür-Indre, alsmede te Saint Etienne
en Roanne. Aan de Rhóne, te Andance, Egyptisch
Kabinet Afgetreden
sloeg een detachement Spahi's vijandelijke elementen ter sterkte van een baCiïr o, 23 Juni (Reuter). Kotaljon terug, die door tanks ondersteund
ning Faroek aanvaardde de ontslagwerden.
aanvrage van het Egyptische kabiIn de Alpen trachtten de Italianen
net dat zal aanblijven totdat een
zonder succes enkele plaatselijke aanvalnieuw kabinet is gevormd.
len uit te voeren.
i
I
Syrië
Positie
Het Fransche
avond communiqué
van Zaterdag luidde
Ankara, 23 Juni (Reuter). Het
In den loop van den dag rukten Duitbericht
over de aanstaande komst van
sche verkenningseenheden ten Zuiden
den
Iraakschen
minister van Buitenvan den benedenloop van de Loire pp in
landsche
Zaken
Nuri
Es-Said wordt in
de richting van Laroche sür Yon, en
verband
met de huidige critieke situanaar Poitiers. De Duitsche stoot in de
tie van bijzondere beteekenis geacht en
Rhöne-vallei in de richting van Isère het is zeker, dat
de positie van Syrië
werd iets krachtiger.
eèn van de voornaamste onderwerpen
Op het Zuidfront vielen de Italianen
van bespreking zal vormen.
aan op verschillende punten tusschen de
Turkije wordt gewoonlijk beschouwd
Mont Blanc en de zee. Zij werden echter als de
leidster van de vier mogendhebedwongen.
die
den,
het West-Aziatische pact hebben geteekend. (De andere drie landen
Tijdens den Duitschen luchtaanval,
zijn Afghanistan, Iran en
die in' den nacht van V r ij d a g op Ir ak).
Zaterdag
op Marseille
plaatshad, werden verscheidene personen
Een nader telegram uit Bagdad
gedood en gewond.
meldt dat generaal Nuries Said,
Het juiste aantal slachtoffers is nog
minister van buitenlandsche zaken van
niet bekend.
Irak,
naar Ankara is vertrokken, verDe militaire gouverneur te Borgezeld van den minister van Justitie,
deaux verbood elke algemeene eva- Said Sami Showkat.
cuatie.
i
Vernomen wordt, dat het doel van hun
Duitsche eenheden bereikten het geis, met de Turksche regeering bereis
bied van Royan, aan de zeezijde van de
te voeren over den toekomsprekingen
Gironde-monding,
Saintes,
en
dat ctigen status van Syrië voor het geval
20 mijl landinwaarts van Royan is gede as-mogendheden eenige actie tegen
legen.
oat land zouden ondernemen.
(Zie verder pagina 2)

Chungking,

Ca n to n, 23 Juni (Reuter). Er
is bekend gemaakt dat 6 Japansche afdeelingen heden in het district Pao An
zijn geland. De bevelhebbers van de Japansche legers in Zuid-China gaven een
verklaring uit waarin wordt beweerd dat
Hongkong nog steeds materiaal aan de
regeering te Chungking zou leveren.

werd

met teleurstelling
ontvangen. Men had hier n.l. tot het
laatst gehoopt, dat Frankrijk, ofschoon
den strijd in Frankrijk stakend, van uit
zijn koloniaal
territorium den oorlog
zou voortzetten.

Indo-China

Landing bij Hongkong

:

Intusscher.' meldt Reuter 'uit
Shanghai dat de situatie in IndoChina aanzienlijk is verbeterd nadat
Frankrijk had toegestemd den doorvoer
van een „zeergroote verscheidenheid van (goederen" te
verbinden. De scheep\*aartdiensten tusschen Hongkong en Indo-China zijn
thans weer hervat. V

Een

23 Juni
Londen,
bulletin van het Ministerie van Luchtvaart verklaart dat een eskadrille Lockheed-Hudson bommenwerpers van de
kustverdediging op 21 Juni een aanval
Willemsop de Nederlandsche haven
oord uitvoerde, die minder dan een minuut duurde. Tijdens dezen aanval werden vijf ton brisant- en brandbommen
uitgeworpen, twee schepen werden tot
zinken gebracht, een schip werd zwaar
beschadigd, de olieopslagplaats raakte
in brand, het magazijn van de marine
werd vernield en de Duitsche machinegeweerschutters werden gemitrailleerd.

van de Britsche vliegers, die deel
genomen aan den aanval, die
(Britsche (vliegtuigen op Willems„Ik
werd ondernomen, zeide:
volgde het toestel van den leider der
aanvallende escadrille. 'Hij daalde tot
op een hoogte van minder dan 150 meter ; lk zag hoe de door hem jUitgeworpen bommen in de midscheeps van het
grootste der (beide schepen neervielen.
ontploffing volgde,
ontzettende
Een
waardoor i één van de zijden van het
schip werd .afgerukt.!
Daarna wierpen wij onze andere bommen uit en troffen een tweede schip.
De volgende Britsche toestellen tvielen
in snelle opeenvolging aan. De vlieger
van één yan de laatste itwee toestellen,
die zag dat hij eenigszins uit zijn positie was geraakt, cirkelde opnieuw
rond, daar hij vreesde dat de door hem
uitgeworpen (bommen de stad konden
treffen, waarna hij alleen aanviel. Toen
waren alle in de haven liggende schepen
in rook gehuld.
Sommige
bommen troffen de kade;
verscheidene pakhuizen ,stonden in
brand. Ook een opslagplaats van benzine werd blijkbaar door een bom getroffen, daar een rookpluim opschoot.
werd door .vliegtuigen
Tegelijkertijd
van de luchtmacht der Britsche vloot
een aanval uitgevoerd op het vliegveld,
cokken
en schuiten in de streek van
"Willemsoord en Texel. Eén van de aanvallende Britsche toestellen werd in een
gevecht gewikkeld met een Messerschmitt-toestel. De Messerschmitt werd
omlaag geschoten en viel eveneens 100kend neer.
Eén
heeft
door
oord

Geen Recht....
Londen,
23 Juni (Reuter).
Generaal
Degaulle
richtte zich in een radiorede tot
het Fransche volk. Hij zei 0.m.:
„De Fransche regeering had niet
het recht zich over te geven. Een
wapenstilstand met Duitschland is
niet slechts een capitulatie, doch
hij beteekent ook een onderwerping aan de slavernij. De Fransche
regeering weet thans, na om een
xoapenstilstand gevraagd te hebben, wat de door den vijand gedicteerde voorwaarden zijn. De gevolgen van het aanvaarden van deze
voorwaarden
zouden
zijn:
de
Fransche land-, zee- en luchtmacht zouden geheel gedemobiliseerd worden, wij zouden al onze
wapenen moeten uitleveren, Frankrijk zou geheel bezet worden en
de Fransche regeering geheel afhankelijk van Duitschland en Italië.

Er zijn echter talrijke Franschen
die deze capitulatie en deze slavernij niet wenschen te aanvaarden. Frankrijk heeft zich verbonden de wapens niet neer te leggen
behalve in overeenstemming met

zijn bondgenooten. Zoolang zijn
bondgenooten den oorlog voortzetten heeft Frankrijk dus niet het
recht zich aan den vijand over te
geven. Een ondeugdelijk militair
systeem, fouten in de leiding van
de operaties en een defaitistische
regeering tijdens de laatste veldslagen deden ons den slag om

Frankrijk verliezen.

Doch ons zijn een groot imperium, een intacte vloot en veel
goud overgebleven. Ons zijn verder
overgebleven onze bondgenooten,
wier

hulpbronnen onmetelijk zijn

en die nog steeds de zeeën beheerschen. Ook bestaan er nog steeds
de reusachtige mogelijkheden van
de Amerikaansche industrie voor
de voortzetting van den strijd. Onze eer, het gezond verstand en het
belang van het land eischen dat
alle vrije Franschen den strijd zullen voortzetten met alle te hunner
beschikking
middelen,
staande
waar zij zich ook mogen bevinden.
Het is daarom noodzakelijk, dat
alle krachten, waarover Frankrijk
kan beschikken, zich hergroepeeren. Alles wat kan bijeengebracht
worden in militaire eenheden en in
productiemiddelen, moeten georganiseerd worden waar dit maar mogelijk is.

Ik zal mij in Engeland aan het
hoofd van deze nationale taak stellen en ik noodig degenen, die het
bevel voeren over de land-, zee- en
luchtmacht van Frankrijk uit,
zich met mij in verbinding te stellen. Ik noodig alle Franschen, die
Franschen willen blijven uit, mij te
gehoorzamen en mij te volgen.
Lang
in zij n

leve
Eer

Frank r ij k,
en zij n On-

afhankelijkheidl"

In den loop van den Zondag
zond de 8.8.C. verschillende malen
de rede in de Fransche taal uit die
Zaterdag avond door generaal
De Gaulle werd uitgesproken.

Autoverkeer

Beperkt

Uit Londen seint het A. N. P. dat
volgens de berichten van den omroep
het
Nederlandsche
in Nederland
autoverkeer voortdurend door de Duitsche autoriteiten wordt beperkt. Met
ingang van 1 Juli zal voor het vervoer
langs den weg, zoowel van goederen als
van personen, een vergunning noodigzijn
die door het Departement van Waterstaat zal worden uitgegeven. Ook particuliere auto's zijn aan dezen maatregel
onderworpen. In tegenstelling tot
den
vroegeren toestand zijn. de autobusdiensten echter hiervan vrijgesteld, blijkbaarter aanmoediging y a n.
de
ontev.redenheid tegen,
het vroegere wettige gezag!

NEDERLANDERS UIT FRANKRIJK
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L o n d e n, 23 Juni (Reuter). Eeni
Nederlandsch stoomschip is heden, uit
Nantes komende, te Londen gearriveerd,
met ruim 20 Nederlandsche vluchteling
.
gen, aan boord.
j

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

Engeland

wapenstilstandsovereer.komst is
De
daarmede is de voor
geteekend en
Frankrijk wel meest beschamende
periode uit de geschiedenis afgesloten.
Na h:t verlies van de Fransch-Duitschen Oorlog van 18711/71 schreef Zola
zijn beroemde boek La Debacle.
is echter erger.
Deze ineenstorting
tot
het uiterste
Toen had Frankrijk
Da
Fransche legers, de legers
gestreden.
Keizerrijk
waren volledig,
van het
a r ij s was inP
verslagen.
maar eervol
had
zich met zijn
geweest
en
geslot n
De Pawanhopig
verdedigd.
bevolking
en
rijzenaars hadden honger geleden
hadd n honden, katten en ratten gegeten. Gambetta had de volkslegers
opgeroeper., die "ever. eens waren verslagen. Niemand hielp Frankrijk. Er was
geen uitredding. Deze overgave was gewettigd.

Vecht

Alleen,mar.

L on d e n, 23 Juni (Reuter).
De Sunday Times schrijft:
„Frankrijk is gevallen. Zijn soldaten hebben met de uiterste dappeiheid gestreden, maar Frankrijk
is overvleugeld en buiten gevecht
gesteld. Daarom vecht Groot-Brittannië alleen. Wij moeten daardoor niet teveel onthutst zijn. Wij
kunnen de hoop koesteren de overwinning te behalen door tweeërlei pres;ie uit te cefenen eenerzijds de blokkade, anderzijds ons luchtwapen. De
eerste ii nu scherper dan ooit en
Op
kan zco gehouden worden.
het laatste gebied moeten wij met
de grootst" snelheid ons huidig;
voordeel uitbuiten totdat het een
beslissend karakter verkrijgt".

Dc Fransche ministerraad was Vrijd a g bijeengekomen ter bespreking
van de 30 pagina's tellende Duit-

sche wapenstilstandsvoorwaarden; die
gedurende den nacht telegrafisch en
telefonisch uit Ccmpiègne naar Bordeaux werden overgebracht. De Ffansche regeering achtte een langdurige
brstudeering hiervan noodzakelijk.
Later werd in een officieele mededeeling van de Fransche regeering verklaard dat de Fransche ministerraad
in den nacht van Vrijdag op Zaterdag bijeenkwam onder presidium van
vresident Lebrun ter bsstudeering van
de tekst van de wapenstilstandsovereenkomst. De zitting duurde van 1 tot 3 uur
in den nacht, terwijl de ministers hun
den

besprekingen

volgenden

in Noord-Afrika

Gevechten op den Grond

C a ï r o, 23 Juni (Reuter). Een comvan het Britsche algemeene
muniqué
verwacht.
meldt:
hoofdkwartier
Twee stoomschepen arriveerden met
Fransche en Belgische vluchtelingen, onactiviteit heeft plaatsgehad
N'cuwc
der wie vele vooraanstaande Belgen.
\an onze troepen, die langs de Noordpens \an ICenya patrouilleeren. Zij ontTerwijl de Fransche autoriteiten op
moetten een groote concentratie yijanhet ocgenblik slechts paspcorten vej>> cïel'jke troepen, welke uit Nairobi was
schaffen aan Fransche onderdanen\van gemeld.
.
Jocdsch? origine, blijven stroomen vluchtroepen
colonne
van
onze,
Feu kleine
telingen de Spaansche grens oversteken
aan en
grenspost
viel
een
Italiaanschen
naar
op weg
Portugal. Er wordt gezegd
na een geringe opposidezen,
veroverde
dat veel personen in Zuid-Frankrijk hun
tie te hebben overwonnen. Terwijl de
papieren francs omzetten in goederen.
Britsche troepen de Italiaansche barakken, die ruime hoeveelheden levensmiddelen en ammunitie bevatten, aan het
Malta onder Vuur
\crnielen waren deed de
veel grootere overmacht en ondersteund
Malta, 23 Juni (Reuter). Sedert door pantserwagens, die in de nabijheid
den nacht van Vrijdag op Zaterdag werin reserve waren gehouden, een tegenMalta
den cp
drie luchtaanvallen uit- aanval.
gevoerd. Evenwel werd geen schade aanBritsche
detachement
,Een. klein
gericht op militaire objecten en werden troepen hield den vijand in 'bedwang,
ook geen personen getroffen.
terwijl de hoofdmacht voort ging met
Naar gemeld, kwam een aantal bomde vernietiging van den Italiaanschen
men neer op Marfa en ook voor den post, welke op de meest grondige wijze
eersten keer op Gozo, een zuster-eiland werd uitgevoerd.
van Malta.
De kleine Britsche troepenmacht trok
De overige bommen vielen in zee.
hierop
terug na haar doel te hebben be-,
Marfa,
Noch op
noeh op Gozo bevinreikt,
den
Italiaanschen grenspost achmilitaire
objecten.
den zich
terlatende als een rookende
Aan Biitsche zijde waren slechts vier
gewonden, van wie een ernstig. De Itaverliezen zijn niet bekend.
N,a i r.o b if. 23 Juni (Reuter)., Een liaanschc
heden uitgegeven .communiqué meldt,
dat drie vijandelijke vliegtuigen Marcabit, dat ten Oosten van het ZuideDe bliksemsnelle aanvallen, waarvan
lijke gedeelte... van het Rudolf-meer is
wordt gemaakt in het commumelding
gelegen, bombardeerden. Er werd geen
van
niqué
het Britsche algemeene hoofdschade aangericht en twee Askari's wervan
heden hebben een toestand
kwartier
den licht' gewond.'
van zenuwachtige spanning veroorzaakt
in de Italiaansche grensposten langs dè
grenzen van Italiaansch Oost-Afrika.
I>eze posten zijn gewoonlijk bezet door
naar
inheemsche recruten, wier moreel
laag
zeer
gemeld wordt
is.

Alexandrië Bestookt
Cairo, 23 Juni (Reuter). Volgens een Zaterdag door de Britsche
marine-autoriteiten te £aïro
uitgegeven communiqué : hadden de
eerste drie luchtaanvallen, die op
Ale xan di! ï ë ( werden' ondernomen, ' ,tot gevolg dat één persoon
werd gedood, een andere aan bekomen wonden overleed en 23 personen,
waaronder £,Italianen, ; werden get
wond: Óemeld wordt, ( dat 20 bommen door.de aanvallende vijandelijke

,

Oorlogskabinet Vergadert
23 Juni (Reuter). Het
kwam hedenochtend in
Downingstreet 10 bijeen. Di- vergadering
duurde meer dan twee en een half uur.
Er wordt vernomen dat de Franschwapenstilstandsvoorwaarden,
Düitsche
ontvangen, werden onderzijn
thans
die
Londen,

zocht.

Madrid, 23 Juni (Reuter). Berichten uit Frankrijk
melden dat Koning Zogoe
van Albanië een visum
kreeg voor zijn vertrek
uit Frankrijk.

:

De

ter Zee

Oorlog

Lon<d e n, 23 Juni' (Reuter). Een'gcmfcCnëch&ppelijk liiullellii dat' (loor de AMïniralFtèit en hei 'Ministerie van
Luchtvaart wérd uitgegeven, verklaart «lat het ! 26.000 lon
metende Dintscnc slagschip heli a r,n por s t door een
zwaar
aanval van de Britsche
vloot- en luchtstrijdkrachten
M'J
.'"Vv
V ■: 0 .y*
.*l
werd' bescliacligdi vVoorts is een Duitsclic torpedojager door

willekeurige wijze
vliegtuigen
op
de meeste
uitgeworpen;
zee
neer.
bommen vielen in

nacht van Vrijdag op Z'a.
d
a
weerklonk te Alexandrië het
g
ter
alarm voor een dreigenden luchtaanval
en om half twee werden zeven bommen
In den

geworpen.

werden geen bommen meer
geworpen £n het afweervuur nam geleidelijk- ln hevigheid af. Van,, twee tot
drie uur was alles rustig en om drle..iuur
werd het signaal „alles veilig" gegeven.
*

I, Alexandrië

o.m
binnen
luchtaanval
1 uur 5 haar vierden
24. -uur . door. De , luchtdoelartillerie
kwam' Wederom in actie. De vliegtuigen
naderden uit de richting van de Westelijke woestijn, doch zij deinsden voor
het hevige afweervuur terug en keerden terug in de richting, van waar zij
eekomen waren.
Tien bommen werden op Alexandrië
geworpen;, welke echter weinig schade

f

torpedo getroffen:
-

|

sche onderzeebooten üe S c ii a r u
hor st reeds spoedig,-nadat ditslagsciiip liet 'xrondjem-tjord' had. verlaten
in iwcht kreeg. Ue slagKruiser was blijkbaar op weg naar zijn; thuishaven, om
aluaar
in reparatie te gaan voor 'de
schade, aangericnt-door een aanval door
een
ui'itscn marine-vliegtuig op den
13den dezer, waarbij de ar c d' a r n
horst door minstens één zware bom
werd getroit'en.

-

1

-

re.

f> Vrijdag a V o n d werden negen
bommen op Aboekir geworpen, waar een
huis beschadigd' werd.

te
luchtbeschermingsdiensten
tijdens
werkten
uitstekend
Alexandrië
en de ambulances
de luchtaanvallen
waren ter plaatse slechts enkele minuten, nadat slachtoffers waren gemeld"
Velen hunner deserteeren en trekken
Er was geen schijn van paniek onder
de wildernis in, liever dan te moeten de bevolking,
welke algemeen verontvechten tegen de kleine detachementen waardigd schijnt te zijn over de bomvan Britsche keurtroepen.
bardementen in verband met de beloften, die door Italië aan Egypte werden
Alle

—

—

gedaan.

-.«>

Italianen maken Amok
(«

,

;

•

.

■

(

Tobroek Aangevallen

—

Scharnhorst. werd tij-

dens. zijn thuisvaart duor andere eenheden van de Duitsche vloot zwaar be-

waakt. Genoemde Britsche onderzeeër
viel het Duitsche slagschip aan en wist
treffer met een torpedo te boekem
Zoodra .op de admiraliteit bericht werd
'ontvangen van dezen-aanval, .werden
vliegtuigen van het Commando Kustverdediging uitgezonden, om de Scharnhorst te , schaduwen en met den
vijand in contact te blijven.

,

'een

daarop.i, voerde, een torpedo-

Kort

van de luchtmacht van de
Britsche vloot ecm aanval op de Duitsche vloot-ccnhcden uit. Eén van de
torpedoboot jagers, die de S c h a rn-1: o r s t vergezelden, werd door een
torpedo getroffen. Twee van onze vliegtuigen zijn niet teruggekeerd.
vliegtuig

•Cairo, 23 Juni (Reutsr). Het volgende communiqué werd heden uitgegeven i door het hoofdkwartier der Royal Air Force

:

„Tcbroek was Vrijdag wederom
het centrum van de activiteit der
Koyal Air Foree. Bij' Het aanbreken van den dag werd door een formatie , t Blenheim-boinmenwerpers
een aanval ondernomen op déze basis en na den aanval werd waargenomen > hoe een groote rookkolom
opsteeg uit een groot oorlogsschip'
dat in de haven lag.
j.

—

r

De

maakte ; Z aterdag

aanrichtten.

Ook het moreel der Italiaansche troepen in Lybië is zeer slecht. Twee Italiaansche deserteurs deelden mede, dat
1/
•
V
é
de geheele bezetting van eèn post na
een Britschen luchtaanval was gedeserteerd.
Dë Italiaansche officieren, die gevangen werden genomen, verklaarden dat
zij
den strijd niet hebben gewild. De
i.
I•.
ur
1.
cuderen onder hen wilden niet vechten
,B o r d.e aux, 23 Juni ~{Reuter). tegen hun vroegere wapenbroeders, terVplgpns pen, Jiavas-telqjram uit, Algiers wijl de jongeren den strijd evenmin
hebben Italiaansche vliegtuigen zonder wenschten.
succes een aanval gedaan op het 4.355
De .krijgsgevangenen bevestigden, dat
tons metende Grieksche s.s. A 1 e x an- de Italiaansche. troepen slecht zijn uitdra. De aanval had plaats tegen den gerust. Sommigen zijn; bewapend met
namiddag.
geweren van het jaar 1897.
In den nacht werd naar het teleter hoogte van de
gram verder regt
Zweedsch schip,
een
Aigcrijnsche kust
■
41
I
■
.1.888
gebombargo,
tons,
van
de El
In een- communiqué van het Britsche
deerd en een reddingsboot met 25 inalgemeene hoofdkwartier wordt gezegd;
zittenden is gezonken.
dat uit Britsnn Somaliland rapporten
ziin binnengekomen omtrent verdere
patrouille-activiteit en omtrent bliksemDuikbooten
snelle aanvaller) in Ethiopië, waarbij een
uitgebreid gebied bestreken werd.
L o n d e n, 23 Juni (Reuter). Een ,
Patrouilles van ongeregelde troepen
communiqué van de Britsche admiraliop een punt de grens "n
teit meldt, dat een .grcate Italiaansche overschreden
post aan, die
onderzeeboot zich aan een treiler van vielen een Italiaanschen
bezet was.
militietroepen
de Britsche marine, de Moonstone door Inlandsche
sloeg
de vijand
schermutseling
Na een
overgaf.
van
achterlating
met
op d& vlucht
geen
onze
werden
zijde
1 doode. Aan.
Genoemde treiler patrouilleerde in de verliezen geleden.
Op een ander punt drong het corps
Golf van Aden, toen de periscoop van
een onder water varenden onderzepër kameelruiters van Scmaliland over de
werd waargenomen. <De „Moonstone" grens Ethiopië binnen. Het viel een ander
viel de vijandelijks onderzeeboot onmid- vijandelijken'militairen post. aan, welke
dellijk met diepte-bommen aan- t.:i slaageveneens door Inlandsche militietroepen
de erin haar aan de oppervlakte te moest zijn bezet, doch het vond den post
brengpn. De onderzeeër ging den tr:iler verlaten. De vijand bliek resds terugiedaarop met zijn geheele-bewapening, trokken te . zijn.
bestaande uit torpedo's, twee kanomen
De Britsche troepen vernielden de
van 3.9 inch en kleiner i geschut te lijf. verdedigln.Tswerken met inbegrip van
Dit vuur werd door den treiler met haar "eenige waterreservoirs.
4, inch kanon en een
geweer beantwoord, waarbij met .4 inchkrijgt Bommendoop
granaten treffers op de onderzeeboot
%

Verklaard.wordt dat.een van de Brit-

•

I

•

'

i

een'

.

Daarna

,

\

-,-

•

-

■■

Onze formatie werd aangevallen door
twee Italïaansche jachtvliegtuigen. Zij
werden begroet met een geconcentreerd
vuur van onze bommen werpers^en,.toen
zij
zich terugtrokken waren zij' zoo
zwaar beschadigd, dat het..pnwaarschijnlijk is, dat zij hunne bases hebben
,
bereikt. ,
Het is nog niet bekend welke schade
tijdens dezen aanval werd aangericht.
had een aanval op Tobróek
Later
plaats door een andere formatie Blenheims.
Een, onzer jachtvliegtuigen werd tijdens een verkenningsvlucht boven , de
haven aangevallen door vijf vijandelijke
jachtvliegtuigen. -Het schoot één daarvan omlaag, terwijl het een ander zwaar
beschadigde.
!. Onze ;u machines; keerden
alle veilig
naar haar bases terug.
El Aden en El Guddi werden wederom
met een aanzienlijke mate van succes
cp
aangevallen. Na den aanval werd
verhoe
teide plaatsen waargenomen
scheidene vliegtuigen op den grond in
brand stonden. Ook een aantal kleinere
.
branden brak uit.
deze
aan
onzer
die
vliegtuigen,
Een
operatie deelnamen, wordt vermist.

,

Len uur later voerden.bommenwerpers
van. tui-Commando Kustverdediging een
aanval op de Scharnhorst en
dé dit slagschip vergezellende eenheden
van de Duitsche vloot uit. Ondanks de
krachtige, Duitsche verdediging die tot
gevolg, had dat drie, Britsche vliegtuigen
•j n
\■
—'
r»i
I -K.iDe
verloren gingen, werd de aanval doorgegeboekt.
vijand ondernam Vrijdag een
werden
o
C.a-ï r p.,.23 Juni,(Keuter),• C,a ï r
zet ; mék zware, bommen werden drie
aantal-aanvallen op Malta. In een
Hierop gaf de Italiaansche onderzeeër
vroeg
dag'mor
gen
t
& c h
r
o
s
Zate
r
maakte
4e„
op
voltreffers
tijdsveiloop van negen uur werden
zich over ; de oorlogsbodem werd in de zijn terste luchtalarm mede toen vijanjachtvijandelijke
twee
geboekt.
Ook
5 aanvallen uitgevoerd, drie door alhaven van Aden als prijs binnengebracht.
delijke, vliegtuigen door de zoeklichten
vliegtuigen werden in vlammen omlaag
Leen, vliegende machines, een, door
en
de
luchtdoelartilleontdekt
werden
geschoten.
twee .vlieg! uigen. cn de vijfde door
Éen volgend communiqué van de Ad- rie in actie kwam.
t cn'toestellen: Èr zijn geen $lacht>
dat nog-een anvoebekend
geworpen
nv
vloot
maakt
geen-bommen,
Er
miraliteit
worden
van
Britsche
dp
Eenheden
betreuren en er werd geen
offers
tot zinken is na drie uren werd het signaal „alles
duikboot
varend,
Italiaansche
top-snelheid
dere
onmiddellijk,
op
aangericht.
!
i
len
schade
!
gebracht door . kanonvuur van lichte veilig" gegeven.
J
I■ ■
i
■
■V
uit,, teneinde de Duitsche
die opereerden
Vier personen, werden gewond door
Het vliegveld Macaaca werd wederom
krachten op te., vangen, doch daar het Britsche strijdkrachten
bevelhebber
van
den
commando
der
;
scherven
door da luchtdoelartille- met; succes aangevallen.
snel verslechterde, werd geen vereskader.
var;
het Oo?t-Indisch
rie afgevuurde granaten. .
I. Garissa' in Kenyajwerd gistermorgen
der, contact met den vijand tot stand
burgemeestusschen Sovjet-Rusland Lebrun bijeen. Laval e.i
nabuurschap
het
Egyptische
In, een door
ministe- door «vijandelijke vliegtuigen aangevalgebracht.
en Duitschland bestaan". Hieraan wordt ter van Bordeaux werden tot minister
communiSympathiek
'
f.-—' i
rie van Defensie uitgegeven
len. Èr waren geen verliezen te betreuV»
f
t<t
toegevoegd dat deze betrekkingen niet benoemd.
gezagvan
dat.,
Nader
gqmcld
.wordt
qué omtrent het heden te Cairo gege- ren en g'een schade werd aangericht".
t
t
i
r t'
n j'i
kunnen worden verstoord door geruchlic.l,bende zijde, wordt' verklaard dat de
teil d e ven luclit-alarm-sienaal wordt verklaard
ten, doch dat zij gegrondvest zijn op de
Se n a.t o r P, CrP pe r ;
door
t
vergezeld
ha
s
r
iM1»o
werd.
V'
vloot dat geen vijandelijke vliegtuigen boven
gemeenschappelijke belangen van beide
v- oo r ee n de,e 1 y ajn.de
In Letland
torpedoboptjagers, en vijftig Mcsserenig de, staten de stad zijn verschenen, doch dat batlanden.
vchmitt-jaclxtviiegtuigpn., Tw«e.der, door van d e Vere
TijDj i : b oe t i,. 23 Juni,
d, o„v ,e, r
te. terlj;n , van het luchtafweer-geschut
R i g a, 23 Juni (Reuter). Tijdens Britsche .bommenwerpers . uitgeworpen ar an:-Enge 1 a, n
gisteren
luchtaanvallen,
die
den
dens
de
een
Britsch
op
geopend
De uitzetting van de correspondenten een radiorede tot het volk maakte de bommen kwamen aan weerszijden van dragen diedapmet Britsch het vuur hebben
gedaan
Djibouti
:
dag
op
geheelentoestel,
de
was
vergezonden,
worden
dat in
lucht
zou
de New York Times te nieuwbenoemde
van
Let'.andsche premier liet slagschip .op twee geschuts-torens personeel
e
eventueel
aan- een, zijn 2 Italiaansche Caprino-bomonmiddellijk
r
Hitl
„te
nelnde
teneinde
Eerlijn, Barnes en Hill, had plaats
bemand
Kirchensteins bekend, dat amnestie zal neer, terwijl een andere bom midden op
neergehaald. De bemanïnenwerpers
te
bevijandelijke
vliegtuigen
vallende
Barnes aan zijn blad een telegram had worden verleend aan politieke gevanten onder te brenge n".
het
achterschip
viel.
van
een
vliegtuigen werd gening
dezer
strijden.
waarin hij verklaarde, dat genen.
gezonden,
De inzittenden van
vangen
genomen.
spoedig
,
.vergissing
gelukkig
werd
NIET VOOR HITLER
D? i
I>e vijand:lijk& schepen werden bijna
VVilhelmstrasse vertoornd is over de beD: basis van de nieuwe buitenlandzijn
toestel
gedood.
de
het
andrre
onmiddellijk
:r.,
staakte
zetting der Baltische landen door Rusioij j
sche prlitiek van de regeering zal zijn : negen uur,lang door elkander aflossen- [
.
'
I .(RvuterH ontdekt en
Door
de
luchtaanvallen
is weinig
e
Juni
vuren.
Onge*,
1,- 23
het opnieuw bevestigen van de vreedde verkennings-vliegtuigen van de >Brit- 1 ;.I s t a n b o
lüchtdoel-artiUerie het
land.
aangericht
zal
dezen
schade
en
de
slachteenlge
tanks?hepen
lukkigerwijs.
zame,
die,e
te
werd
één
slachtoffer
verstap
,
:
,;
„H ill r
vriendschappelijke betrekkingen srhe luchtmacht geschaduwd, totdat het i Zé, s Fransc.ie
Rusland niet verge- nic-t alle lauden, in het bijzonder met ;. zicht zoodanig was, dat een bonibarde- { Istauboel voor anker, lagen, zijn onder oorzaakt door een neerstortende gra- i offers waren 2 Europeanen, die licht geRusland.
wond werden.
;
e n", zoo schreef Barnes.
ments-aanval kon worden uitgevoerdnaat van het luchtafweer-geschut.- ■>
l Britsche vlag gebracht.
v
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AANVAL OP MACARBIT

KONING ZOGOE

-

Strijd
,

:

ochtend

om half negen hervatten. Het kabinet
voortdurend in zitting bijeen, doch
is
lio avders is het thans. Frankvan de besprekingen was
onderbreking
rijk staat ni t alleen. Integendeel, het
voor
het houden van telenoodzakelijk
steek.
laat zij a bondgenooten in den
met de Fransche
ruggespraak
fonische
Zijn leeers ziin niet vo'ledig verslagen.
Compiègne.
te
gevolmachtigden
Par ij s
is niet verdedigd. Men is er
zuinig op geweest als een rentenier op
Er bestond blijkbaar tijdens de bezijn huisje.
sprekingen geen vijandelijkheid tusFrankrijk heeft d:n strijd tegen schen de Duitsch? en de Fransche onDuitschlard precies zes dagen derhandelaars.
langer volgehouden dan Polen. Maar
De besprekingen werden gevoerd met
was
stond geheel alleen en
Polen
vertaler dr. Schmidt als tusschenlamgeslagen
door
een. verraderlijken den
die in een ztlfde functie optrad
perscon,
overval van zijn> luchtstrijdkrachten.
besprekingen tusschen Chamde
tijdens
Frank r ij k heeft den eersten stoot
berlain
en
Hitier in September 1938.
laten onvangen eerst door Nederbevestigde eerst later dan
Hav
a
s
land, toen door België, die de
en
Amerikaansche stations
de
Duitsche
Duitsche logers reeds zware verliezen de onderteekening van den Franschtcsbrachten. Frankrijk heeft zich
wapenstilstand: bijzonder8 maarden lang kunnen voorbereiden. Duitschen
zijn reeds verstrekt uit
heden
hierover
F r a n k r ij k werd beschermd door
Duitsche bron.
en
Amerikaansche
zware versterkte linies. Frankrijk
Ten aanzien van de a.s. onderhandewerd gest:urd door de vloot en de luchtmacht vaa een machtigen bondgenoot lingen met Italië zegt Havas ..De vijandelijkheden zijn nog niet gestaakt".
en bovendien ren bondgenootschappelijk leger van 400.000 man, dat in den
wapenstilstandsvoorwaarden zulDe
steek werd gelaten.
len later bekend worden gemaakt.
Thans is er geen Gambetta. om
Eerst na besprekingen met de Itavr.i een Jof f r e e n Fo c h en Poi n
liaansehe gevolmachtigden zal de Francare en een Clemenceau maar sche regeering in staat zijn zich een deriet te spreken.
finitief oordeel te vormen en een beEr is niets. Er is alleen de wagon» sluit te nemen dat in overeenstemming
waarin de Wapenstilstand van 1918 met de belangen van het land is.
v erd cndertcfkend en die msn niet eens
de tegenwoordigheid van geest gehad
Tuuis
h;eft te vernietigen, opdat deze smaad
het Fransche volk en de nagedachtenis
Bordeaux, 23 Juni (Reuter).
van zijn groote leiders zou zijn bespaard
Volgens Havas zond de Fransche
gebleven.
bevolking van Tunis een telegram aan
D? Duiisctijrs hebben gesproken, van
dat
d-e mooist- nederlaag van alle tijden. i Pétain, waarin wordt verklaard
e
e
oo
v
rg
unis
n
onder
V/elk een hoon !
I „T
he
Franse
va
t
1
n
teruggeslagen,' w e n'd
Drie legers, fro'itaal
waarva een door pantsercolonnts door- sche rijk kan worden losbroken. E"in leger, nl. dat in Elzas- g e m a a k t".
Loth?rin?en. van vermoedelijk be-j
trekkelrk gerirge sterkte, ingesloten.
Veteranen
Een leser. het Alüen leger nog niet j
in ;g .vecht gebracht.
I
M c,x i c o C i t,y,: 23 Juni
poging gewaagd een. gedeelte
Geen
(IFavas). „Onze eoniee hoop is ge-,
dezer leges in veiligheid te brengen
legen in de voortzetting van den
deer ze in 1° ?"*hep?n hetzij in de havens
strijd aan de zijde van Engeland,
la ' gs Frankrijks Westkust, hetzij langs ; waarmede wij ons door plechtige afde Zü'vJkust.
Geen
doorbraakpoging \
spraken verbonden hebben",
la ,gs
ItaUaansche grens, waardoor j
Italiü vermccdelijk lam geslagen zou aldus verklaarde de Vereeniging van
zijn.
Fransche Oorlogsveteranen in Mexico in
Mhkr
vm de wereldstrategische een telegram, dat gisteren door haar
positie van F r a n k r ij k.
aan President Lebrun werd gezonden.
Dit is het tijdperk d:r epigonen !
De vereeniglng sprak in haar telegram
vertrouwen uit in d:n tegenstand- van
het Britsche Rijk en in snelle en afdoende hulp van de zijde van Amerika.
Wal wil Rusland?
Voorts verklaarde zij, dat Frankrijk
zijn ,gcudvoor r ?.ad, vloot en luchtmacht
Lenden, 23 Juni (Reuter).
niet moet uitleveren en het grootste deel
Sovjet Rusland heeft thans 1 milvan zijn leger naar de koloniën moet
liaen man, voorzien van zwaar geoverbrengen om den strijd van daaruit
schut, in de Baltische staten geconvoort te zettm.
ontkent de
centreerd. Berlijn
versterking: van de Duitsche troepen
De oudstrijders en het publiek demonOost-Pruisen, doch berichten
in
streerden
voor het Eritsehe consulaat te
dienaangaande worden bevestigd uit
en riepen om aanvaarding
Saigon,
en
Boedapest
Kaunas,
Stockholm.
van het ranbed van Engeland inzake
Door Moskou-radio werd een verklahet aangaan van een plechtige acte van
ïing, afkomstig van het officieele Sovjet- vereeniging en om voortzetting van den
Russische Tas
strijd voor Frankrijk.
omgeroepen, waarin verklaard wordt dat
het aantal in de Oostzee-staten gelegerD? Fransche veteranen uit den Wede Sovjet-Russische divisies slechts 18 of
reldoorlog. wonende in Venezuela»
20 bedraagt en niet 100, zooals in bezenden een telegram aan maarschalk
paalde kringen wordt verklaard.
Pétain, waarin zij eenstemmig .verdivisies zijn niet langs de Duitsche grens
gekant te zijn tegen
samengetrokken, doch zij zijn verspreid klaarden „absoluut
vrede" en om een voorteen
oneervolle»
over de drie Oostzee-republieken. Het lezetting van den strijd, waar dit nok; mogeren van deze Russische divisies in gegelijk zou zijn, verzochten. Zij verklaarnoemde gebieden dient niet om druk uit
persoonlijke
te oefenen op Duitschland, doch zij vor- den zich bereid al hun
diensten en hulpbronnen ter beschikmen een waarborg, dat op richtige wijze
king te stellen voor een voortzetting
uitvoering wordt gegeven aan de vervan den tegenstand.
dragen tot het verleenen van wederkeerigen bijstand, die tusschen de SovjetLAVAL MINISTER VAN STAAT
Unie eenerzijds en de drie Oostzee-stat
f J
ten anderzijds, zijn gesloten.
(Reuter).
Bordeaux,
23
Juni.
In de door het Tas s-agentschap
Zondaguitgegeven verklaring wordt met nadruk Het Fransche kabinet kwam
morgen
president
van
leiding
onder
gezegd, dat er „betrekkingen van goede
d;

De

.

Juni

Lissabon, 23 Juni (Reuter). L ecen van het kabinet-Pierlot overschreden de Portugeesche grens.
Voorts zijn vijfhonderd Britsche vluchtelingen uit Frankrijk in Portugal gearriveerd, terwijl heden nog 3000 worden

|

23 Juni (Reuter). De
onderteekening van de wapenstilstand werd eerst eenige uren geleden, ca. 9 uur GMT, door het radiostation Bordeaux omgeroepen.
Londen,
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Berlijn

Londen, 23 Juni (Reuter). Twee
verschillende Amerikaansche
persbureaux melden dat er gisteravond te
Berlijn luchtalarm werd gemaakt, terwijl er hevig geschutvuur werd gehoord,
gepaard gaande aan ontploffingen ten

Westen en ten Zuiden van de stad.

Het D. N.

B. geeft toe dat de R. A. F.
in den nacht van 20 op 21 Juni Essen
aanviel, en in den nacht van 21 op 22
Juni de omgeving van Berlijn met

brisant- en

brandbommen

bestookte,

doch het D. N. B. verzekert dat de schade slechts gering is.

Vliegtuigfabrieken
Aangevallen
Londen, 23 Juni (Reuter). Het ministerie van Luchtvaart meldt, dat een
belangrijke Duitsche vliegtuigfabriek te
Bremen en opslagplaatsen te Rothenburg, Kassei en Göttingen in den nacht
van Vrijdag op Zaterdag |door
zware bommenwerpers van de R. A. F.
werden-aangevallen. Twee krachtige explosies hadden plaats na voltreffers op
de vliegtuigfabriek van Focke Wulf te

Bremen. Tusschc:-j Osnabrück en Bremen werden 6 bevooiradings- en jmunitietreinen opgeblazen.
Verschillende
voltreffers
werden geboekt ( op
de
Krupp-fabricken te Essen.
'De omroepstations Hamburg en Bremen staakten gedurende den afgeloopen nacht om kwart over 12 reeds hun
vltzendingen. Dit was reeds de vijfde
nacht dat de omroep werd onderbroe,
ken.

Geschutsemplacement

Verwoest
23 Juni (Reuter), pe
vijandelijke artillerie-stelling in de

Londen,

van Calais, waarvan in
het eerder d°°r het ministerie van
Luchtvaart uitgegeven communiqué
melding
werd gemaakt, was een
groot i nieuw , Duitsch geschutsemiiritsche bammenwerplacemcnt.
pers,
die beschermd werden door
jn . golven
Ilurricane's, voerden
op dit doel
duikbombardementen
uit; terwijl zij aan een verschrikkelijk vuur van geschut van alle kalibers waren blootgesteld.
~
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Engeland

W.-Europa
kwamen neer in het open veld en
veroorzaakten weinig schade, doch
enkele kwamen neer in een stad in
Suffolk. Door een der bommen werd
een huis veinield.

Hierbij werden

drie gedood.

Elders waren de eenige slachtoffers,
die gemeld werden drie gewonden.
De aanval had niet boven zulk een
uitgestrekt gebied plaats als tijdens de
lui
vorige aanvallen van deze week
was.
geval

van ..-Maandag

-

dat het doel was van den aanval, uitEen salvo
brisant-bommen
viel neer tusschen 4 twee-motorige vijandelijke vliegtuigen ; twee van de toestellen vlogen In brand, terwijl ongebetwijfeld verscheidene andere zijn
schadigd. Een
twee-metorig vliegtuig,
het
dat zich rondom een hoek van
vliegveld in veiligheid trachtte te brengen, werd ook getroffen ; andere bommen vielen rechtstreeks op de loodsen,
die de vijand juist met spoed bezig was
te voltooien.
wierpen.

uren na dezen
luchtaanval
bomviel
een
andere
escadrille
Britschï'
Het emplacement werd in puin
Schiphol
vliegveld
in
het
menwerpers
gebombardeerd. Kén Brhsch vliegwaar,
Amsterdam
nabijheid
de
van
tuig werd getroffen en vieli in zee
naar gemeend wordt, zich vijandelijke
te i pletter. Alle andere toestellen
bommenwerpers bevinden, die worden
keelden veilig terug.
gebruikt voor operaties tegen Engeland
aan. De aanval duurde slechts 4 miHet 'bewuste Duitsche geschuts-emnuten
het luchtafweer-geschut
werd
;
piacement was ontdekt door <een jonmerr
waargenomen
en
werd
hoe
verrast
gen Canadeeschen vlieger, wiens toestel
vliegtuigen,
zwaar beschadigd werd, teen hij laag dan 80 bommen rondom
nabijheid
van
terreinbanen
en
de
in
emplacement
.
vloog om foto's van het
tot
voorkwamen,
locdesn
ontploffing
slaagde
De
Canadees
er
miar
te nemen.
in staat
net in zijn beschadigde machine terug dat hit luchtafweer-geschut
te brengen naar de Engels:he kust. He- was een doeltreffend vuur af te geven.
den nam hij wraak door den aanval der
Britsche bommenwerpers op het fcmHet docr den vijand bezette vliegveld
zijn
bommen
te
iNa
Jeiden.
te
Nederlandsche
Haamstede, op het
I'lacement
te hebben uitgeworpen, bleef hij boven eiland Schouwen, werd, ondanks het
het doel rondvliegen, teneinde ; de uit- vuur van in het naburige dorp opgestelwerking
van den aanval fotografisch de zwaar luchtafweer-geschut, gebomvast te leggen; hij slaagde erin duido- bardeerd.
lijke foto's van de aangerichte verwoesting mee terug te brengen.
Een formatie zware Britsche
bommenwerpers votrde cp den 20£ten dez?r
„Opgeruimd”
te middernacht oen aanval uit
tusop het vliegveld te Paderborn
en
Münster
waarbij
sChen
CassEl
Londen, 21 Juni (Reuter). In een
op
door het miniserie van Luchtvaart uit- bijna 200 brand- en brisantbommen
loodsen
en
van
opslagplaatsen
vlieggegeven communiqué wordt verklaard
werden uitgeworpen.
dat Britsche vliegtuigen gisteren, bij het tuig-onderdeelen
volOp
verscheidene
loodden
werden
aanbreken van den Zaterdag,
geboekt,
gevolgd
die
werden
treffers
verkenningsvluchten hebben uitgevoerd
door ontploffingen en het ontstaan van
boven Noord-West-Cuitschland ; twee
Langs de hoeken van het
branden.
een olievliegvelden en
waar
de toestellen
zich ge'vli'ljveld
raffinaderij zijn gebombarkwamen
salvo's
woonlijk
verspreidden,
keerden
deerd. Alle Britsche vliegtuigen
tot
ontploffing.
bommen
naar hun bases terug.
Eenige

—

—

Voorraden

—

—,

aangekondigd.
We
Luitenant-jsneraal H. C. B.
R.
H.
Juitenant-generaal
y
s
s
en
m
H a i n i n g zijn benoemd tot lid van
den raad ter vervanging van generaal
I r o n si de en generaal S i r Rota
t Gorc'on-Finlayson.

J

Het vliegveld te Münster,

Vluchtelingen

naat verklaarde zich tegen steunverleening aan de geallieerden.
Hij deelde den Senaat mede, dat
hij liever zou aftreden dan zijn stem
te geven aan de deelname van de
Vcreenigde Staten aan een anderen
dan defensieven oorlog.
De Senaat nam met algemeene stemmen een voorstel aan, waarbij bepaalde
restricties worden geplaatst op de overdracht van „overtollig" leger- en marine-materiaal

door President Roosevelt

aan de geallieerden.
Het voorstel beoogt, dat de chef van
den generalen staf en de Chef van den
marinestaf zullen bevestigen, dat het
materiaal overtollig is alvorens de overdracht plaatsheeft en alle contracten of
opdrachten voer den verkoop van militaire voorraden aan het Congres moeten voorleggen voor een onderzoek.
Bedoelde motie werd door den voorzitter van de marine-commissie van den
Senaat, Senator Walsh, ingediend.

Milliard

voor

de Vloot

(Reuter).
B o m b a y, 23 Juni
Gandhi schrijft in zijn dagblad Harija n
„Het Hitlerisme is naakt, meedoogenloos geweld, dat tot een exacte
wetenschap is geworden en met wetenschappelijke precisie wordt uitgevoerd".
In het artikel, dat getiteld is „Hoe het
Hitlerisme
te bestrijden", verklaart
Gandhi, dat „H i t 1 e r de O u i t-

Inrichting

van

Ambachtsschool

Berusting!

Verschenen is het afdeelingsverslag
van den Volksraad betreffende de vijfde
aanvullende begrooting betreffende het
departement van Oorlog der begrooting
van Nederlandsch-Indië voor 1940.
Het luidt als volgt
Volgens de memorie van toelichting
gaan de in 1939 onuitgevoerd gebleven
werken, alsmede die, waarvoor 'bij begrotingsvoorstellen voor 1940 *> gelden
zijn en worden aangevraagd, „de voor
1940 geraamde werkcapaciteit van de
genie dermate te boven, dat reeds thans
valt te voorzien, dat van het voor het
loopende jaar in totaal beschikbare
crediet een aanzienlijk deel restant zal
blijven". „Het wordt"
aldus vervolgt
toelichting
„daarom gewenscht
de
geacht de beschikbare bedragen in
overeenstemming te brencen met de verwachte mogelijkheid
tot verwerking".
Tegen het voorstel, uit dien hoofde in
1940 tot een vermindering der credieten
met ruim ƒ 5 millioen over te gaan,
wenschten verscheidene leden rr>?t klem
onbegrijpete protesteeren. H°t,
lijk, dat niet wordt voorgesteld; de mogelijkheid tot verwerking in overeenstemming te brengen met de beschikbare bedragen, hetzij door vergrooting
van het geniepersoneel en het' aantal
werkuren, hetzij door inschakeling van
andere Landsdiensten (bv. Verkeer en
S. S.) en het
Waterstaat,
particuliere bedrijf, hetzij door al deze
:

—

—

onderteekening doorgezonden.

In het Verre Oosten
De Joden in China

Shanghai, 23 Juni (Ilavas).
het genoe("Cc leiders der Joodsche organisaties
gen verschaft
een rijk
te Shanghai verklaarden, dat de
te bezitten, doch de lasJoden te Shanghai onmiddellijk zulten van het torsen van
Engeland
len- dienstnemen indien
geverpletterend
het
het desbetreffende voorstel van het
wicht daarva n".
Zionistische Verbond aanvaardt.
Gandhi verklaart, dat de eenige wijze
om aan het Hitlerisme het hoofd te
Zij
verklaarden, dat op zijn minst
bieden is door middel van non-violence
100 D man met een elementaire militaire
en hij'verzekert, dat de resultaten van opleiding op kosten van de plaatselijke
het Hitlerisme op krachtige wijze zijn
Joodsche gemeenschap naar Europa
onveranderlijk geloof in non-violence zouden
vertrekken.
hebben aangetoond.
de leider van de afdeeling
Topas,
Shanghai van d? oude Zionistische organisatie, verklaarde

niet

Boekarest, 23 Juni (Reuter). Na het besluit, dat Vrijdag
werd uitgegeven
en waarin verklaard'werd dat er voortaan slechts
één partij erkend en toegestaan zou
worden, waarin de „IJzeren Garde"
is op'cnomcn, is Roemenië thans
een volslagen totalitaire staat ge-

-

±

„Het is beter als mannen te sterven dan in ballingschap te leven.
De Joden in China zullen zich onmiddellijk bij de Britsche troepen
voegen".
:.

T>3pas

voegde hieraan

toe, dat de

Joodsche gemeenschap zich vooral bezorgd maakt over de nieuwe anti-semietische maatregelen in Italië.

Bezwaren tegen Stimson
Tokio,

23

benoeming van

Juni
Henry

(Domei).

De

Stimson

tot secretaris van oorlog in het kabinet

worden.

De Ambachtsschoolopleiding zal gelijk
vastgesteld in het door B. en W. gevoerde overleg met den Adjunct-Inspecteur vcor het Technisch Onderwijs, beperkt worden tot het onderwijs van
werktuigkundigen, blijvende de bouwkunde achterwege.
Door Gemeentewerken is een plan
ontworpen tot uitbreiding van het bestaande schoolgebouw,
houdende vol-

gende wijzigingen

:

a. de bestaande teekenzaal vergrooten

met 3 m.;

.

de bankwerkerij wordt omgebouwd
in een theorielokaal;
c. de draaierij wordt met 3.5 m. verlengd door het wegbreken'van het kantoor van den Directeur van den Ambachtsleergang en de daaraan aansluitende leeraarskamer;
d. de smederij wordt met 3.5 m. verb

De kosten voor dit werk worden geraamd op rond ƒ 8000.—. inclusief verdere interne Verbeteringen.
Aan eerste inrichting zal naar schatting een bedrag van f 2500.— noodig
zijn.

Hieraan voegden deze leden toe, dat'
volgens de toelichting het niet-uitvoeren van geniewerken, waarop bij de
begrooting voor 1939 was gerekend, te
wijten
was aan vertraagde aflevering
materialen en moeilijkheden
diverse
van
V.z.v. de7e beide
bij de voorbereiding.
hetgeen de toelichting echfactoren
er niet vermeldt
mede in het spel
mochten zijn bij de werken, waarvoor
op de begrooting 1940 gelden zijn op—

—

De bouwkosten worden voor 70% door
het Gouverneemnt vergoed over een periode van 25 jaar, die voor eerste inrichting eveneens voor 70% over een
periode van 10 jaar, waarbij een rentevergoeding van 4% wordt berekend, zoodot jaarlijks resp. ruim 6% der bouwkosten en ruim 12% der inrichtingskosten
als subsidie wordt uitgekeerd.
Aan personeelskosten wordt voor het
jaar geraamd een bedrag van
ƒ 6840.— aan materieele kosten f 865.—.

eerste

De totale exploitatiekosten bedragen
derhalve ƒ 7.705,
voor het le cursusjaar ten laste
van 1940 5/12 of
ƒ3.210,— of rond f 3.225,—.
—

Aan schoolgelden kan geraamd worden
een bedrag van ƒ 900,
argument:
zoodat
gebracht, dient h.i. aan het
netto-exploitatiekosten
de
bedragen
..moeilijkheden bii de voorbereiding"
per cususjaar.
thans alle waarde te woeden ont- ƒ 6.805,
Hiervan
wordt door het Gouvernement
zegd. In dezen tijd moeten dergevergoed
70%
of ƒ 4.763,50. zoodat voor
stimuleeren tot
lijke moeilijkheden
grootere krachtsinspanning en het ter rekening van de Gemeente komt> eenbedrag van ƒ 2.041,50.
zijde stellen, zbo noodig door Regeegeschilvan
eventueelc
'ringsingrijpen,
Voor het jaar 1940 moet derhalve een
len en formeele bezwaren.
bedrag van 5/12 x / 2.041,50 of f 860.62
'
Ma drong er op aan, de aanschaffing en de fabricage van wapens in de beschikbaar worden gesteld.
verzorging der defensie voorop te zetB. en W. stellen mitsdien d?n Raad
ten. Kan de hiervoor noodige capacivoer
door wijziging der begrooting de
teit niet nog veel meer worden omhoog
tot
de
installatie noodige gelden te
gsvoerd ?
voteeren, opdat per 1 Augustus a.s. de
*)
Nlet te verwarren met die, waarbij nieuwe school zal kur.nen worden gevoor 1940 een bedrag van ruim 29 mm. opend.
wordt aangevraagd, waarvan 22 m.m. voor
—,

—

luchtmacht.
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:

e. aanbouw van een bankwerkerij met
als afmetingen 8 x 15 m.;
f. verplaatsen van kantoor en leeraarsliaraer naar de huidige goedang;
g. bauw van een nieuwe goedang.

—

'velt ter

In verband met de oprichting van een
gemeentelijke ambachtsschool, welk feit
ïeeds werd medegedeeld, zal de EUropeesche afdeeling van den bestaanden
Ambachtsleergang worden opgeheven ;
o'e bestaande Inlandsche afdeeling' metaalbewerking zal worden gehandhaafd.
De
omzetting van den leergang in de
nieuwe school zal geleidelijk haar beslag krijgen
'het tweede klasse jaar
van den leergang zal aan het eind van
het cursusjaar 1940— 41 geabsolveerd

lengd;

—

:

schers

Geen Geest

Buitenzorg

Washington, 23 Juni (Reuter).
Het Huis van Afgevaardigden keurde,
zonder dat hierover eenig verschil van
meening bestond, het wetsontwerp goed maatregelen tezamen.
tot voteering van een bedrag van een
Vóórdat de oorlogstoestand was inmilliard dollar voor vlootuitbreiding, dat
blijkens de toegetreden was het
is opgesteld met het doel om Amerika
lichting noir uit dien tiid dateerend
de machtigste vloot in de geschiedenis
voorstel tot vermindering der
te geven.
credieten voor 1940 reeds bedenkeVinson, de voorzitter van de Marinelijk, thans eehfer is het dit in zóó
commissie van het Huis,, herinnerde er
hooge mate, dat het niet anders dan
het Huis aan, dat üuitschland en Italië
volstrekt onaanvaardbaar mag wornu toegang hebben tot scheepswerven
geheeten. Uit het voorstel
den
van andere landen en zcide, dat de
berusting,
spreekt een geest van
Duitsche penetratie in' Zuid-Amerika
welke, gezien het dringend karakaanzienlijk was. De omstandigheden,
ter der uit die credieten te bestrijaldaar waren op het „kookpunt? en de
den voorzieningen, onaanvaardbaar
Vereenigde Staten moeten volledige vrijNederAangezien
en fataal is.
heid van handelen hebben zoowel in
is
in een oorlog,
landsch-Indië partij
den Atlantischen Oceaan als in den
welke tot dusverre minder gunstig
Pacific.
verloopt, ware al het mogelijke,
De wet werd doorgezonden naar den
zelfs het schijnbaar onmogelijke te
de
Senaat.
doen om in
resteerende zes
maanden van 1940 alsnog tot volledige verwerking der credieten te
Voor de Weermacht
komen.

over

Bommen op

•

Nederlandsch-Indië

Londen, 23 Juni (Reuter). Duizenden. Fransche vluchtelingen arriveerden gisteren in Zuidwest-Engeland na
het Kanaal in vaartuigen van allerlei
soorten en grootte te zijn overgestoken,
De meeste vluchtelingen bleken kinderen te zijn van 16 en 17 jaar. Een
greep onder hen verklaarde dat zij zich
bij het Britsche leger wenschen aan te
sluiten teneinde voor Frankrijk te kunnen strijden en dat zij, zoo dit niet'
kan worden toegestaan, voor de munitieproductie in dit land willen werken.
De voortdurende aankomst van vluchtelingen plaatst de ontschepings-autoriteiten voor een ernstig probleem en
alles wordt gedaan om te voorkomen
Washington, 23 Juni (Reuter).
dat eenig lid van ds „vijfde colonne"
Het
Huis van Afgevaardigden keurde het
het land binnenkomt.
compromis-ontwerp; opgesteld na de
spoed-wetsontvan
het
indiening
KOLEN VOOR DEN WINTER
werp voor de uitbreiding van de AmeLonden, 23 Jur.i (Reuter). Het rikaansche weermacht, goed ; dit comEngelsche volk heeft opdracht gekregen promis-ontwerp voorziet in het uittrekom zoo veel mogelijk kolen voor den ken van een bedrag van 1777 millioen
komenden winter in te slaan, daar de dollar voor de uitbreiding van de weervervoersmiddelen wellicht later in het macht.
jaar voor andere doeleinden noodig
zullen zijn.
'.?
De defensiebelasting-wet, die 1 milliard dollar in de Amerikaansche schatkist zal moeten brengen, werd heden
Gandhi
Hitlerisme
door den Senaat aan president Roose-

dat reeds
De BritSche
tijd
reeksen
van
laatsten
den
in
/tijdens
worden.
gisteravond hun activiteit uit boven een ondernomen lucht-aanvallen is beschaNoord-West-Duitschin
gebied
groot
Het besluit verklaart, dat de natiodigd, werd opnieuw aangevallen.
Op
land; zij vielen zeer belangrijke mili- een ander vliegveld kwamen bommen nale partij „het moreele en materieele
taire doelen aan. Twee van onze vliegin de nabijheid van 14 groote loodsen leven van het volk en den
tuigen worden vermist. Eén der Britsche tot ontploffing; vele van de loodsen schen staat zal leiden".
verkenningsvliegtuigen voerde heden een
Het eerste prerogatief der partij zal
vlagen hierdoor in brand.
aanval uit op een in de Noordzee vazijn de activiteit van het individu den
rend groot vijandelijk voorradenAndere Britsche bommenwerpers vie- staat ten goede te doen komen.
schip, dat tot zinken werd gebracht.
Een aanwijzing
inzake de tendens
emplalen spoorweg-knooppunten en
van
de
Roemeensche
politiek wordt gecementen voor goederen-treinen in geven
Oost-Engeland
Curentul,
door
dagblad
het
Noord-West-Daischland aan". Te Hitschrijft:
„Wij
volgen
dat
een politiek
zacker dat
80 km. ten Zuid-Oosten
Een
(Keu'ïer).
banden, die
evenwijdig
23
Juni
met
as
de
met
Londen,
van Hamburg is gelegen, werden groote
ons
steeds
mogendheden
inniger
met
de
communiqué, ri'.rcgeven door het midoor
fabrieken, Jie beschermd waren
nisterie van Luchtvaart en het minislucht- van de as verbinden".
op hun daken opgesteld licht
Een ander besluit voorziet in de beVeiligheid afweer-ii'rßchut,
terie van Binn'nilandsche
gebombardeerd
en
verklaart, dat vijandelijke vliegtuigen 'spoedig getroffen ; rookwolken stegen scherming van de politieke orde onder
in den nacht van V r ii d a<x op Zate rop. de nieuwe partij. Het voeren van prouit de gebombardeerde fabrieken
paganda voor een wijziging van het poEngeHnd
Oostkust
over
de
van
dag
geboekt
werden
op
Acht
treffers
litieke stelsel van het land zal worden
alarm
vel»
en
districten
vlogen
dat in
te Lüdwigsspoorweg-emolacenumten
beschouwd als revolutionnaire activiwerd
luchtaanval
een
dreigenden
voor
0-;tsrfeld werd een groote teit.
hafen;
te
gemaakt.
opslagplaats van nvlitaire
voorraden
Voorts werd bepaald, dat ambtenaren
daarop instortte. In hunne posten niet kunnen
gebombardeerd,
die
behouden
kwam
onmiddelluchtdefensie
De
gebied werd nog e:n spoor- wanneer zij'geen lid zijn van de natiohetzelfde
actie.
lijk in
en nale partij. Ilun wordt tot 1 Augustus
weg-emplacement gebombardeerd
graafschappen
In verscheidene
vervoerende
vrachtauto's
wsra s. tijd gegeven om lid te worden van
benzine
-hier, en
J J
aaji de Oostkust
ut ? f,r
;•;,
g'èïst:
'
de partij.
,UVj'J/.. "al Jijj
aaar bommen geworpen. De meeste dèrv'lh"brand'
bommenwerpers strekten

Staten

Washington,
23 Juni
(United Press). D» voorzitter van de
maritieme commirsic van den Se-

Engeland verscheept.

Donderdag vielen escadrilles Brithet
bommenwerpers omstreeks
sche
midden van den dag het vliegveld te
Rouaan aan, waarbij zij meer dan 400
brandbommen over het geheele gebied,

OCHTENDBLAD

Londen, 23 Juni (Reuter). Twee
mutaties in den Leger-raad werden,

L o n d e n, 23 Juni (Reuter). In een

Nederland.

Vereenigde

-

Slechts Defensieve Deelname

'

vijandelijke
vliegtuigen op vliegvelden in Duitschland, Frankrijk en

1940

Juni

Legermutaties

Vernomen wordt dat deze mutaties
van zuiver formeelen aard zijn en een
gevolg zijn van het feit, dat generaal
Ironside thans opperbevelhebber is van
de ~home"-troepen, terwijl luitenantgeneraal Gordon-cFinlayson
„General
Offictr Commanding" van het WesteDe bevolking in het Noordoosten van lijke commando
is.
Engeland spreekt de meening uit, dat
de aanvallen „hit and run afIN MILITAIREN DIENST
fairs" waren.
„De aanvallers verspilden geen tijd
Londen, 23 Juni (Reuter). Van
met het .zoeken naar objecten van mi- de jaarklasse 1910 werden 332.995 manlitaire of industrieele b£'teekenis", zoo nen voor den militairen dienst ingeverklaarde een ingezetene van een stad, schreven ; 2.291 hunner hadden gewedie gebombardeerd werd. „Zij werden censbezwaren.
,X'
begroet met een vreeselijk afweervuur en
zij vertrokken ijlings weer na enkele
Amerikaansche Vliegtuigen
bommen te hebben geworpen. De bommen, die in ons district neerkwamen
New Y o rk, 23 Juni (Reuter).
veroorzaakten slechts kraters in
het
Volgens de New York Times veropen veld".
trokken 55 Northrop duikbommenwerpers, die vroeger tot het AmerikaanDe bommen,
die op een plaats in
sche leger behoorden, van het vliegveld
werden geworpm,
Zuidoost-Enigeland
Mitchell in den staat New York,, naar
troffen een onbewoond huis.
Halifax. Zij zullen vandaar op weg naar
Engeland gaan. Eerder werden 38 andere bommenwerpers uit New York naar
Raids op West-Europa
door het ministerie van Luchtvaart
uitgegeven communiqué wordt verklaard dat bommenwerpers van de
Royal Air Force Donderdag e:\
Vrij d a g-ochtend vroeg aanvallen
hebben uitgevoerd op concentratieb
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van Roosevelt laat de Japansche bladen
Zoo
ophalen.
enkele herinneringen
schrijft de A s a h i S h i m b u n
dat Stimson steeds een voorstander is
geweest van de zoogenaamde politiek tr.
van „nict-crkcnning".
MANCHUKUOS KEIZER NAAR JAPAN

B. en W. deelen den Raad mede dat
zij de door den Raad in zijn vergadering
van 7 Mei 11. in het ontwerp der Armenzorgverordening aangebrachte wijzigingen (verwezen moge worden naar het
betreffende Raadsverslag) overnemen,
behoudens het nieuwe artikel 11, dat
de regeling der halfjaarlijksche subsidies
aan de instellingen van armenzorg aan
B. en W. laat, doch onder nadere goedkeuring van den Raad. Naar het oordeel
van het College past deze figuur niet in
de regeling welke de Stadsgemeenteordonnantie stelt aan de bevoegdheden
der bestuursorganen der Stadsgemeente.
De bedoelde bevoegdheid zal öf aan den
Raad ö f aan het College moeten worden
toegekend. Blijft de Raad bij zijn oor-

deel, dan geven. B. en W. er de voorkeur
aan, het geheele ontwerp terug te nemen
en een technische wijziging der bestaande verordening ter hand te nemen.
Outillage Noodhospitaal

Voor de vervaardiging van hospitaalkleeding voor het Buitenzorgsche Nood-

hospitaal werden door het betreffende
subcomité van het C.0.V.1.M. reeds ontvangen 73 blokken naaigoed, dekens,
sarongs, ledikanten en oud tafellinnen,
welk laatste \iUsttikend dienst kan doen
voor de vervaardiging van noodverbanden. De capaciteit van het noodhospiHet
blad- herinnert eraan dat
Tokio. 23 Juni (Domei). De Kei- taal wordt gerekend op 350 bedden,
zer van Manchukuo verliet hedenochStimson bij het uitbreken van het
zocdat verdere voorbereiding gewenscht
Hsinking en begaf zich naar Daitend
eerste Shanghai-incident den oorlog
is. Hulp voor het' knippen is voorts zeer
jren, waar Z.M. aan boord ging van het nocdig.
aan Japan wilde verklaren, maar
Japansche
slagschip H y u g a, op
het is bekend dat hij toen opzij
,weg naar Yokohama. Dit is zijn tweede
Het subcomité houdt zitting • eiken
moest gaan voor admiraal Pratt van
bezoek aan Japan, waar hij de gelukmorgen van 9 tot 12 in de Loge ExceJwenschen van zijn rijk zal overbrengen sior.
de Amerikaansche vloot die verter gelegenheid van het 2600-jarig beklaarde dat de Vereenigde Staten
staan
van het Japansche Rijk. Te Yogeen kans zouden hebben van Japan
kohama werd Z. M. 'begroet door prins
te winnen.
Chichibu; Bij aankomst te Tokio werd
de Keizer van Manchukuo door den
De Japansche bladen commentarieeren Keizer van Japan begroet die hem tot
de benoeming van Stimson uitvoerig.
aan" het station tegemoet was gefehen.'
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1940

April

Oonderdag vergadering

Als resultaat van een zeer langdurige
voorbereiding heeft de regeering thans
(A) :
Voorber. Boekhouden
gemeenteraad van Batavia komt
De
zich
een
uitvoein
hebben
en
W.
B.
bij den Volksraad ingediend de voorDonderdag a.s. te 7 u. n.m. ten .g-emeenAar.gemeld 519 candidaten ; niet oprig gemeenteblad tot den raad gericht
stellen tot herziening van het strafproin openbare vergadering bijeen
tehuize
wijziging
tot
van
de
voorstel
een
met
gek. 11 ; teruggetrokken 7 ; geslaagd 168.
De agenda luidt:
cesrecht.
wijze van subsidieering der liefdadige
instellingen.
Wij komen er nader op terug.
Batavia-C.
Voorstel tot goedkeuring van de noder
van
Mei
21
raadsvergadering
tulen
Aangemeld 136 candidaten ; niet opWaren zij van plan, deze subsidies 1940.
G : teruggetrokken 4 ; geslaagd 53.
gek.
geleidelijk te verminderen om ze ten
Voorstel tot toelating van den heer
De Technische Diensten
Geslaagd: Ibrahim, R. MS.
slotte geheel te stoppen, het college erR. M. Slamct Sudibijo tot lid van den
Mar.gkoedipoero, R. S. Moestapa, The
kent dat dit plan in dezen tijd moei- raad der stadsgemeente' Batavia.
Gedeeltelijke Samenvoeging
Jauw An, R. Soemardi, Mas Mohamad
lijk is uit te voeren.
Voorstel tot het doen van af- en overen, Gouw Boen Ih, Kemas Mahmoed
Dj
schrijvingen op de begrooting 1939.
tot
centralisade
Aangaande
plannen
van
Tan Sing Tjhiang, H. SaDe vereenigingen krijgen op basis
tot goedkeuring van diverse tie en samenvoeging van de beide tech- Badroeddin.
Voorstel
sluitpost een
aandeel in de loterijen verantwoordingen over de maanden nische diensten. (gemeentewerken en loempaët, M. A. Klerks, Moehamad Zen,
Goan Ho, Whie Eng Tian, Mohavan het gouvernement en stopzetting Januari en Februari 1940.
met Stadsontwikkeling en GouwDahnan Mansoer,
waterleiding
zou
H. Fleur, K. Sidus
mad
der gemeentelijke subsidies
tot afschrijving van oninbaVolkshuisvesting) deelen B. en W. den mangoensong, R. E. L. Siem, Ptsman
Voorstel
dit
moeten leiden tot verhooging van
re vorderingen van gemeentediensten, raad mede dat naar hun oordeel thans Sihombir.g, W. J. van Eekhout, MeJ. T.
aandeel, terwijl het de vraag is of de bedrijven en scholen.
daartoe in verband met de kosten niet Roesad. Samad, Mohammad Sidin, Oei
loterijen in dit tijdstip nog in dezelfde
om machtiging te verleenen overgegaan dient te vorden.
Voorstel
Giok Tjioe, Anwari, Badrel Asjraf Masmate bij het publiek ingang zullen vin- tot het vrijmaken van de voor de verOeij Tiang Gwat, Ong Sian Gie, Mas
far,
den als vroeger.
Bij nadere bestudeering is evenwel Soewito, Mas Harsono, Hadi, S. Sagaf b.
betering van het kampongcomplex Kedat een combinatie (zonder Aboebakar Alhadar, Ting TJoen Hwat,
gebleken,
majoran Oost ber.oodigde grondstrooNochtans houden B. en W. vast aan ken.
algeheele centralisatie) van beide dienLay Hon Kauw, A. F. van der Wijst, Soehet invoeren van een ander systeem.
. zeer
wel diran, A. L. Tjan, R. M. Salogo, SoepangVoorstel tot aankoop van pasar Ta- sten zonder groote uitgaven
mogelijk is en ook groote voordeelen kat, Sjamsoeddin Kartokoesoemo.
Met betrekking tot het vinden van nah Abang.
Lie
gelijkalsdan
toch
bieder..,
zou
omdat
Arlfin,
een redelijke basis voor de steunverleeMej.
Tiar.g Ling, Kiagoes Zainal
Voorstel cm cp bepaalde voorwaarden
(nl. de teekenbuinstellingen
ning aan de onderhavige
te stemmen met de onttrekking aan soortige onderdeelen
M. A. H. Abrahamsz, B. Hendriks, Tjan
in
heeft het college ondershands overleg het beheer der stadsgemeente Batavia reaux, de opnamediensten en de dien- Khee Liem, Ching Kian Ong, M. S. Amsten, belast met het afkoopen van ral, Kombang Harahap, J. P. Gerungan,
repleegd met het hoofd van de afdeevan een stuk Gouvernementsgrond, geetc.) kunnen worden sagrondrechten,
ling Tucht- en Opvoedingswezen, enz. lagen op het voormalige
Sian Djin, E. J. Duren, R. S. Soeriaparticuliere
naar te.ver- Lie
waardoor
mengevoegd,
dipoera, R. H. Kamarga.
van het departement van Justitie. Deze land Kwitang Oort.
van
wachten is
een beteren gang
afdeeling beoordeelt in eerste instantie
Voorstel m.t.t. den aankoop van in
verkregen..
Verschilkan
worden
zaken
de van de onderhavige instellingen afde invloedszóno van de aan te leggen lende kwesties toch moeten thans door Bandoeng:
komstige aanvragen tot het bekomen Doerileiding gelegen terreinen.
van
de overeenkomstige onderdeelen
Aar.gemeld 84 candidaten ; niet opvan een aandeel in de loterijen. Een
tot vaststelling van de ver- beide diensten, worden behandeld, hetVoorstel
aandeel wordt door den Directeur van kaveling en vrn den csnhïidsprijs per geen niet bevorderlijk is voor een vlot- gek. 1 ; geslaagd 15.
Geslaagd: H. Muller, E. Th. DenJustitie slechts verleend indien de exm' van perceelen, gelrgan aan den weg ten gang van zaken.
cher, Mej. Ouw Kim Hoa, Ong Tjhing
ploitatie op economische wijze geschiedt, „Boekit Doeri Zuid", bcuwblck A.
Hwie, Abas Atma di Brata, J. H. Correlin verband waarmede op deze instellinVoorstel tot wijziging van de „Batadan bovendien de samenWanneer
door bejé, M. Soendoro, Osman Rahman, F. J.
gen een intensieve controle
viasche Armenzorgverordening".
gevoelde diensten onder éénhoofdige leivan Schijndel, Tan Peng An, Meman
H.
paald daartoe aangewezen ambtenaren
tot vaststelling van een ver- ding worden gesteld, zal de onderlinge
Voorstel
wordt uitgeoefend. Aangezien de door ordening tot wijziging van de in
de officieele correspondentie geheel kun»- Manoellar.g, Thio Tiauw Hoey, The Tjaij
Kiat, R. Djaelani, M. Jojo.
de gemeente verleende subsidies mevan 25
raadsvergadering
September nen vervallen en ook de correspondentie
de van invloed zijn op de hoegrootheid 1939 vastgestelde verordening, houdenmet het gemeentebestuur worden be- Semarang
van het loterij aandeel, daar dit in verde het reglement op de scholen voor perkt.
band met het uiteindelijk exploitatie- Inlandsch lager onderwijs der stadsgeAangemeld 32 candidaten ; niet opverlies wordt vastgesteld, kemt het almeente Batavia.
Bij den opzet, welke den raad thans gek. 1 ; teruggetrokken 1 ; geslaagd 6.
de
leszins gewenscht voor dnt B. en W.
voorgelegd worden,
Voorstel tot wijziging van eenige be- ter
goedkeuring
Geslaagd: J. F. Kiliaan, Tan Tay
subsidies trekkingen ah aanvangsbetrekkin.g.
bedragen der gemeentelijke
B. en W. gerekend op een cenhebben
Yoe Khiem, Liem Tjie
Siong,
Liem
telkenjare
te beginnen met het looVoorstel tot wijziging van de „Bata- tralisatie op het emplacement van den Hiong, H. Donker Curtius, Oeij Bing
vaststellen aan de viasche: Verordening Logementen
pend dienstjaar
en huidigrn i dienst van gemeentewerken
Tjoen.
hand van het terzake door het hoofd Koffiehuizen".
en waterleiding te Djati Baroe, van
te
van hoogevbedoelde afdeeling uit
Voorstel tot aanwijzing van wegen
Soerabaia
brengen advies.
als bedoeld bij artikel 20a lid 1 der a) den technischen dienst der waterleiding, den reinigingsdienst, het
Hiermede wordt behalve een nauwe Algemeene Politieverordening.
Aangemeld 122 candidaten ; niet opvaststelling
van
een
tot
beide
steunVoorstel
tusschen
samenwerking
magazijn- en werkplaatsbedrijf en gek. 2 ; geslaagd 40.
verleenende instanties een werkbespa- noodverordening ten aanzien van de
Geslaagd: Mej. Tilly Vleeschdraaden techndschen buitendienst en
gemeentelijke pirsoneelsbepalingen.
ring voor de gemeente verkregen, doorger,
Han Siok Bing, C. F. Scheepe, Oei
administratie, den
Voorstel in verband met de unificee- b) de algemeene
dat geen examinatie der ineediende exHok
Bian, Liem Tjien Siong, R. Oesd:r
ploitatierekeningen meer behoeft plaats rins' en gedeeltelijke herziening
dienst voor grondafkoopen, het man, Oemar Oesman, Mej. H. M. JaBouwvoorschriften.
te vinden.
grondbedrijf, het huizenbedrijf (m?t ccbus. Oemar Choesnan, Anang NaraVoorstel i.vm. de verlaging van de
de N. V. Volkshuisvesting en
het tin, I. Made Pasek, Mas Soejono, Liem
Indien de Raad zich met de voorgerente voor uit het Gemeentelijk PenJubileumfonds) en het archief en de Khing Tjiang, G. A. P. van Woesik, Tjio
stelde werkwijze kan vereenigen, zousioenfonds niet Europeesche ambtenaThian Lay, R. A. A. Matahelumual, R.
den B. en W. het totaalbedrag der sub- j ren te verstrekken hypothecaire leeninexpeditie.
Soeprapto, Siauw Tiauw Liong, Ong Hoo
sidies, dat op de beeroctim voor 1940 is gen.
TangerangTiong, Ong Sing Tjaij, Kwee Siem Tiong,
den
In de gebouwen aan
uitgetrokken aan vakerbedoelde vereeniin verband met de verVoorstellen
waar
thans
de
dienst
van
Lie
Hok Liem, W. Baron, Soen Tjhoen
schen weg,
hetgeen begingen willen uitkeeren,
leening van gemeentelijke subsidies aan
volkshuisvesting
Tjwan.
en
stadsontwikkeling
rekent, dat deze uitkeeringen tezamen liefdadige instellingen.
is ondergebracht, zullen de overige oneen hoogcr bedrag zullen beloopen dan
derdeelen van den gecombineerden Soerabaia
in vorige jaren is uitbetaald. Daar, genl.
dienst gehuisvest kunnen worden
lijk hierboven reeds werd aangegeven,
Geslaagd: Liem Hong Giok,
herrijzen”
„Nederland
(teezal
het
gecombineerde
ontwerp-bureau
Radijo.'Boerhan, Koesno, Koesnan, Tjioe
de door de gemeente verleende steun
kenzaal), de
gecombineerde opnamegeheel vrijwillig is, zouden B. en W.
Djiang Hwa, Soetardjo, Loo Tiang Hie,
bouwpolitie.
dier.sten
en
de
denkbeeld
van
van
uitgifte
Het
fle
Madjid, Mej. W. de
het standpunt willen innemen, dat
Abdoel
Soedija,
het totaalbedrag van deze subsidies in een oorlogsinsigne en een oorlogssluitRochemont, Sajoedi, Oei Sing Houw,
in afwijking
Slechts zal voorshands
de" toekomst niet zal worden verhoogd. zegel onder de zinspreuk „NederAchmad Tohir, Soepangat, Oei Sing 80.
uit
den aanvankelijken opzet
land zal herrijzen" jblijkt aller- van
Indien nieuwe verzoeken om gemeen- wege groote instemming te vinden. Dit practische overwegingen de technische
Djocja
telijke subsidie van liefdadige instellin- komt tot uiting onder meer in de vele dienst van de waterleiding op het emgen worden ontvangen, zou het college aanvragen welke reeds werden ontvanAangemeld 39 candidaten; geslaagd
placement te Djati Baroe zijn eigen teedeze verzoeken in de eerste plaats wilterwijl
de
bouwbe16.
gen,
en in de medewerking, welke kenzaal behouden,
len toezenden aan het hoofd van de van alle zijden is verleend en toege- schikkingen met de daaraan verbonden
Geslaagd: Tan Hong Hie, Liem
afdeeling Tucht- en Opvoedingswezen, zegd.
registratie ook niet naar het centrale
Gwan Hok, Rm. Sarodjo, E. J. R.
teneinde diens advies te vernemen met
archief
te Djati Baroe zullen worden Poublon, R. Soemartono, Widadi, M. Ali
In de aflevering is in de
tot de vraag in hoeverre week jammer genoeg stagnatie ont- overgebracht.
betrekking
Jap Djan Hien, R. Aboeasan,
Asaari,
ook deze instellingen uit het totaal bestaan; de moeilijkheden welke zich in
Henggarsah, Mej. R. A. Poentorini, Ko
schikbaar bedrag kunnen worden ge- ait opzicht voordeden zijn echter thans
Een derde afwijking van den
oorIng Kwie, Mej. Soeparyah, Tan Joe le,
steund.
overwonnen,
zoodat dezer (dagen een spronkelijken opzet is, dat in verband
R. Soedarsana Soedjas, Sadono Dirdjobegin kon worden gemaakt met het uit- met de dislocatie voorshands 6 mantri'sTen aanzien van het rusthuis van de
atmodjo.
voeren van de vele bestellingen, en de opremer rechtstreeks ter beschikking
Roemer Visscher Vereeniging en de inzullen blijven van het hoofd van de onregeling der verdere distributie.
richting van de Vereeniging voor onderderafdeeling grond- en woningzaken en Solo
exemplaren
De
eerste
twee
van
het
wijs aan doofstomme- en slechthoorenAangemeld 30 candidaten; geslaagd
insigne, welke gereed kwamen, werden afkoopen.
de kinderen ligt de vraag, in hoeverre
9.
aan Z. E. den Gouverneurhier steun door de gemeente behoort te aangeboden
Bij dezen gewijzigden opzet zullen de
Tjarda
Geslaagd: W. Wirjasoedirdja,
en
mevrouw
van
StarGeneraal
worden verleend, anders. Deze inrichdirecte
kosten,
dat
vooropgesteld,
geen
Stachouwer;
het HoofdbeInjo Hong San, Tan Gwat Hiang, Tan.
geen regelmatigen kenborgh
tingen ontvangen
personeelsuitbreiding
plaats
vindt
en
stuur van de Vaderlandsche Club Imocht
Than sioe, Soedjimin, R. Soerojo, Oei
steun in den vorm van een loterijaanook
rang
niemand
wordt
in
bevgi'derd,
een
schriftelijke
hiervoor dezer dagen
Hiap Kiang, Soemarso, F. C. Henkelman.
deel, zoodat aangenomen mag worden,
gering
slechts
zijn
en
benerkt
namens
kunnen
ontvangen
dankbetuiging
Z. E.,
dat öf de behoefte aan steun voor deze waarin
tot de noodzakelijke uitgaven Malang
medegedeeld, dat de blijven
werd
inrichtingen minder dringend is öf
pn mevrouw Tjarda van voor het ombouwen van een autogarage
landvoogd
belaneen beharti- Stakenborgh gaarne deze insignes aan- tot lichtdrukkamer, het wegnemen en
dat
Aangemeld 32 candidaten; niet opzil andere
dan die. welke
gen
bv. onderwiis
1; geslaagd 11.
bijplaatsen
gek.
van enkele tusschenschotvaarden, welke „op zinvolle wijze uitvoor steun uit de loterijen in aanmerhet
aanbrengen
ten,
in de teekenzalen
drukking geven aan den strijd dien het
Geslaagd: Soekandar, J. Ph.
king komen.
van meerdere lichtpuntën, en het verKoninkrijk voert".
Diamant, R. Oetomo, Soemikoen Soerjozwaren van het lichtnet, het verplaatNaar men weet, droeg mevrouw Tjarsoejarso, Tjhia Kiem Lan, R. Soekardi,
In het algemeen zouden B. en W. het
da de broche tijdens de betooging van sen van telefoons, zoomede de eigenlij- M- J. Fxankema, H. J. van Moll, Mej. Han
standpunt willen innemen, dat aan de
ke verhuiskosten. Met een en ander zal Kioe Nio,
hulde en trouw aan den Landvoogd op naar
Lim Tjeng Piauw, A. B. Gecategorie van nietreeelmatig uit loteschatting een bedrag zijn gemoeid
Zaterdag 15 Juni j.l.
rung.
rijen gesteunde instellingen slechts door
van in tolaal ten hoogste ƒ 1100,—.
Het insigne en )de sluitzegel zullen
verleend,
gemeente
hulp wordt
de
wanmogelij'k verkrijgbaar
algemeen
zoo
,
Madioen
neer een aanwijsbaar gemeentelijk beworden igesteld, niet alleen bij de [Kringlang wordt behartigd en voor den tijAangemeld 12 candidaten ; geslaagd 2.
besturen der Vaderlandsche Club, doch
dig aangevraagtien steun geld beschikeveneens bij vele andere vereenigingrn
De Vendutie te Palembang
Geslaagd: R. Pranoto, Soebaar kan worden gesteld.
veren instellingen, die zich bereid
prapto.
klaarden de distributie ter hand te neDe Zaterdagavond te PaAangezien het rusthuis van de Roei
Ie m b a n % gehouden nationale ven- Buitenzorg
mer Visscher Vereeniging en de in- men.
dutie is een prrootsche nationale demonrichting van de Vereeniging voor onAangemeld 7 candidaten ; geslaagd 2.
stratie geworden. De opbrengst hiervan
derwijs aan
doofstomme- en slechtGeslaagd: Lauw Sin Liang,
DE VERRADER VAN GEELKERKEN
was 20.000 gulden. In verband nut het
hoorende kinderen in het algemeen aan
Rooy.
tijdgebrek werd slechts een vijfde deel M. A. de
deze voorwaarden voldoen, zouden B. en
In ons Avondblad van Zaterdag hebvan de goederen verkocht. De resident
W. de subsidies aan deze instellingen ben wij den
Djeniber
verrader Van Geelkerken opende den avond met een plechtige
toeop den bestaanden voet willen handAangemeld 5 candidaten ; geslaagd 4.
naar aanleiding van zijn schandelijke spraak, terwijl ook het slot em
haven.
buitenGeslaagd: Liem Hok Siang,
rede, waarin hij betoogde dat Nederland gewoon treffend moment werd.
„Wfrk
voor
misdeelde
tot
de
Sjaroe, Mohammad Hasim, Liem Kiong
De stichting
zich geheel
nationaal-socialistiOost-Indië",
Ned.
welker
zal
Yang.
kinderen in
sche gcdachte
moeten bekeeren, om
verzoek om subsidie in de raadsvergade- „vrij Nederland" te worden, sarcasPontianak
ring werd aangehouden, voldoet naar tisch „een prediker des verraads" geAangemeld 2 candidaten ; geslaagd 2.
Zout-opbrengst Midden-Java
de meening van het college niet aan noemd en „ds.".
Geslaagd: Tjong Khin Fat.
Wij stellen teneinde misverstand
te
de hierboven gestelde criteria, aangeAmbon
Uit Semarang wordt gemeld dat de
zien slechts één uit Batavia afkomstig voorkomen, vast dat wij uiteraard de
Aangemeld, opgek. en afgewezen 1
dezen
verrader
niet
inrichting
wordt
vervan
verpersoon
'persoon in deze
zoutopbrenest voor Midden-Java in de
candidaat.
pleegd, zoodat hier bezwaarlijk van een ward hebben met den werkelijken Domaand Mei 1939 bedroeg ƒ 343.000 ; voor
Geelkerken,
mine
den
feilen
bebelang
kan
Van
aanwijsbaar gemeentelijk
Mei 1940 bedroeg dit ƒ 368.000. De op- Medan:
I
worden gesoroken. In verband hierme- strijder drr N. S. B.
Aangemeld
4 candidaten ; geslaagd 2.
De verrader Van Geelkerken is ter brengst van het loopende jaar bedroeg
de moeten B. en W, dan ook het afwiiGeslaagd:
I E. Simon, G. A.
werk- voor 1939 ƒ 1.723.000 en voor 1940
zend standpunt t?n aanzien van dit; griffie van de provincie Utrecht
1
ƒ 1.785.000.
ten Cate.
zaam geweest en nimmer theoloog.
handhaven.

B.

*

-

Padang

Djokja

!

'

:

Aangemeld 5 candidaten ; geslaagd 1.
Geslaagd: Mej. J. O. J. Wiegmans.

:

10 candidaten;

Aangemeld

geslaagd

Malang

:

Aangemeld 6 candidaten ; geslaagd 5.
Ch. Berlln, Mej. H.
Geslaagd: Amran Boestham,
Geslaagd
Whie Eng Tien, Tjioe Djoe An, Mohamad I. Rommel, C. J. Canter Visscher, Mej.
E. J. Puyt.
Joesoef, A. Ramli, Mej. E. Adjir.
6.

:

.

Palembang:
Aangemeld

Soerabaia:

;

1 candidaat; geslaagd 1.
Geslaagd: Kwee Soen Ing.

|
Makassar:
5 candidaten
Aangemeld
trokken 1; geslaagd geen.

;

Geslaagd:
man.
Semaranj

terugge-

niet opgek. 2 ;
Herex. 16; geslaagd 34.
14)

1

;

;

:

Aangemeld 4 candidaten ; geslaagd 3.
Geslaagd: Mej. M. M. Mierop,
Mej. D. Broekhoff, Siauw Khee Liang.

Prakt ij k Boekhouden (B)
129 candidaten (Herex. Madioen
Aangemeld
teruggetrokken
:

geslaagd 1.
Mej. W. M. H. Jar-

Aangemeld 2 candidaten

;

:

candidaten

Aangemeld 3

Geslaagd:

Batavia-C.:

Voorber.

f:

'" •' •

1.

geslaagd

;

Mej. M. I. Rade.

Nederlandsch

(A).
•

Aangemeld 36 candidaten
Makassar
niet opgek. 2 ; Herex. 2 : geslaagd 7.
Geslaagd: H. Onnen, R. AchAangemeld en geslaagd 1 candldaafc.
mad Soeriadinata, Osman, F. G. de
Geslaagd: Jan Tjea.
Brusselassé, R. Moh. Soeboer, Joe Tiang
Voorber. Engelsch A.
Goan, A. J. Koenderlnk.
Aangemeld 118 candfdaten; niet opgek. 3; geslaagd 36.
(Herex. 3)

;

%

:

Bandoeng

:

Aangemeld 18 candidaten (Herex. 1) ;
Herex. 1 ; geslaagd 6.
Geslaagd: J. C. C. W. van Nooten, Tan Seng Koey, W. Ch. M. Ribberink Jr., W. L. de Leeuw, Tio Eng, J. B.
Kampschuur.

Batavia-C.:

Aangemeld 64 candidaten; niet opgek. 3 ; geslaagd 22.
Geslaagd: Kwee Hian Kiet, Anwari, Badrel Apjraf Masfar, Mej. Djahara Siregar, T. de Haas, R. L. Pattynama, Hadi, Mej. I. J. Oosterink, S. SaSemarang
gaf b. Aboebakar Alhadar, J. de Water,
Aangemeld 16 candidaten (Herex. 3) ; Mej. Ph. E. Groenewald, Mej. E. Herscheit, Mej. A. C. Westhoff, B. Hendriks,
Herex. 4 geslaagd 5.
Mej.
F. H. v. Nouhuys, Mej. M. E. v.
Geslaagd: M. Oemarsaid, Liem
Velthoven,
Mej. M. L. v. Staveren, A. A.
Joe Khiem, J. J. van Hek, Tan Ling
Mej. G. E. de Nijs, Mej. V.
Abrahamsz,
Kwan, Rm. Soetanto.
Ch. Schreuel, Goan Tjoan Tan, Mej.
M. A. van de Poel.
Djokja
Aangemeld 11 candidaten (Herex. 2) ;
Semarang::
Herex. 3 ; geslaagd 3.
Aangemeld 6 candidaten ;
geslaagdi
Geslaagd: Koessoemardi, K.H.H.
4.
i
Liem, R. Oemar.
Geslaagd: Tan Pine Hwie. J.
Soh Kiem King, The Pik Slng,
The
Soerabaia
:

:

:

Khin?

Liang.

Aangemeld 25 candidaten (1 Herex.) ;
Herex. 3 ; geslaagd 7.
Bandoen?:
Geslaagd: L. H. Tan, The Siauw
Aangemeld 13 candidaten; geslaagd 4.
Tjong, Tjan Tjiong Djin, Tjeng Gwan
Geslaagd: H. Mulkr, Mej. S. CoLiem, A. Berger, Tan Kim Soey, Yo hen, Sri Poernonjo, R. Sri Hendrarto.

Seng Kay.

Djokja
Malang

Aangemeld 9 candidaten (Herex. 2) ;
teruggetr. 1 ; Herex. 1: geslaagd 3.
Geslaagd: Tan Oen Tjong, Tlan
Tjing Yoe, L. A. Albinus.

:

Aangemeld 2 candidaten ; geslaagd 1.
Geslaagd: Mej. J. G. J. Wiegmans.

:

Soerabaia
Aangemeld 20 candidaten; geslaagd
:

1,

Geslaagd: Tan Kong Hle.

Solo
Aangemeld 3 candidaten ; geslaagd 1. Buitenzorg
Geslaagd: Tjeng Boen Liong.
Aangemeld en afgewezen 1 candidaat
:

:

Palembang

:

Aangemeld, opgekomen en afgewezen
1 candidaat.

Medan

Buitenzorg

.Malang

:

candidaten;

Aangemeld 2
Madioen

:

Aangemeld 1

Medan

1.

Herex.

;

Herex. 1.

:

Aangemeld en afgewezen 1

candidaat.

:

Aangemeld 10 candldaten; geslaafd 4.
Geslaagd:
S. J. M. Rlngnalda,
Mej. T. I. K. Barkey, E. dé Graaf, Mej.
Pwa Giok Tien.

:

Aangemeld en afgewezen 2

candida-

Padang

ten.
Manado

:

Aangemeld en afgewezen 1 candidaat.
Voorber. Duitsch A.
Aangemeld 7 candldaten ; geslaagd 3.

:

Aangemeld 1 candidaat (Herex.) ; geslaagd 1.
Batavia-C.
Pontianak
Aangemeld 6 candldaten ; geslaagd
2.
Aangemeld en geslaagd 1 candidaat.
Geslaagd:
Mej. Ph. E. GroenePadang
Aangemeld en afgewezen 2 candidaten. wald, Mej. G. E. de Nijs.
:

:

Voorber. Duitsch A.
Makassar
Aangemeld en afgewezen 1 candidaat Soerabaia
(Herex.).
Aangemeld e:i geslaagd 1 candidaat.
Geslaagd:
Mej. M. L. M.
ten
Voorber.
Nederlandsch Broek.
:

:

(A).

Aangemeld 103 candidaten
gek. 1 ; geslaagd 74.

;

Voorber. Fransch A.

niet op-

,

(Batavia-C.)

Batavia- C.
Aangemeld 56 candidaten ; niet opgek.
1 ; geslaagd 46.
Geslaagd: Ibrahim, A. F. Catalani, Mas Mohamad Djen, B. Hendriks,
O. E. Court, M. Siswondo, Yo Peng le,
Mej. I. J. Oosterink, Mej. A. O'Herne, J.
Ligtvoet, Mej. Ph. E. Groenewald, Mej.
J. M. Lowensteijn, Mej. E. Herscheit, S.
A. F. Lolong, Mej. E. WaAakers, Mej. N.H.
Vlierboom-Pel, Mej. H. M. Kailola, Mej.
Uktolseja, Mej. A. C. Westhoff, Mej. F.
H. van Nouhnys, Mej. G. Pieters,
Mej. J. M. de Jor.ge, Mej. N. J. Gorohop-de Wit, Mej. J. Brons, Mej. M.
Vas Dias, Mej. V. E. Kaulbach, Mej. J.
C. Hes, Mej. M. E. v. Velthoven, Mej. M.
L. v. Staveren, Mej. B. M. Helfrich, Mej.
Ch. M. Helfrich, Y. H. Mook, Mej. A.C.
v.d. Kreeft, Mej. I. M. L. Harst, H. Porr- i
i
mann, Tan Eng Djin, Hong Liang Sie,,
!
Mej. V. Ch. Schreuel, Mej. G. E. de Nijs,!
Mej. M. Allaries, Mej. E. Mentel, Mej.
M. Th. H H. Wijnen, Mej. M. Dito, Mej,,
M. E Wieland, Mej. N. J. Storm van |
•
Leeuwen, Mej. E. J. A. Groenewegen.

Aangemeld 11 candldaten; geslaagd 4.
Geslaagd:
Mej. I. J. Oosterink.
Mej. Ph. E. Groenewald, Mej. A. C.
Westhoff, Mej. J. M. de Jonge.
Praktijk Nederlandsch B.
Aangemeld 9 candldaten ; geslaafd 5

;

Herexamen 2.
Batavia-C.

Aangemeld en geslaagd 1

Geslaagd* T. L. Yap.

candidaat

Bandoen?:

Aangemeld G candidaten

i

;

g-sslaagd

Herex. 1.
Geslaagd Mej. B. v. d. Does. Mej."
B. Keverling Buisman. Mej. Th. Boom,
4

;

:

Mej. H. A. Schoonheyt.

]

en

Subsidies

Uitslagen

Herziening Strafprocesrecht

De Gemeenteraad

1940

1

Gemeentelijke

Maandag 24 Juni

.

Ssmarang
Aangemeld en afgewezen 1 candidaat.
Solo
Aangemeld en afgtwezen 1 candidaat.
:

:

(Herexamen)

,

De

van

■

MTAVIAASCn NIEUWSBLAD

Bandoeng
Aangemeld
:

15.

25 candidaten; geslaagd

Praktijk Engelsch B.
Aangemeld 5 candldaten (1 Herex.) :
geslaagd 2 ; Herex. 1.
Batavia-C.
Aangemeld 1 candidaat (Herex.) ; af-

Geslaagd: H. J. v. Ramshorst,
Mej. E. G. R. van den Bosch, J. C. van
Erven, Mej. A. S. Alting Siberg, J. G. J. gewezen.
Malang
P. Ouwens, Mej. M. L. Gifken, A. C. WolAangemeld 2 candidaten ; geslaagd 1.
derllng, Mej. M. v. Blommestein, Mej.
Geslaagd: Mtej. B. Bleljs.
J. H. Hardonk, R. Oeripto, J. A. D. C.
Schuller tot Peursum, Mej. H. Schrijn, PaJembang
Mej. L. Ch. Praalder, Mej. T. Prins,
Aangemeld en geslaagd 1 candidaat.
Mevr. v. d. Weijer.
Geslaagd: A. van den Ende.
:

:

Buitenzorg:
Aangemeld en geslaagd 1 candidaat.
Geslaagd: Mej. Th. Dumas.

I\la kassa r
Aangemeld
(Herexamen)
:

en afgtwezen
,

1

candidaat.

en

Sport

De ontmoeting in de Reserve Eerste
klasse tusschen Chung Hua 2 en Syma
1 kon op Zaterdagmiddag niet in haar
geheel worden uitgespeeld en moest
eveneens bij den stand I—l wegens de
duisternis worden afgebroken.
Van de overige wedstrijden noemen
wij nog de 3—2-overwinningen van
Chiao Kwang 2, S.T.H. 2 en Nederlanden
van 1845 op resp. Liang Yoe 1, Banka 3
en Rex 2, terwijl Syma 2 en Mlnahassa
4 beide in hun matches tegen Octa 1
spannende Partijen
en M.T.C. 3 met 4—l de overwinning
thuis hielden.
De volledige uitslagen laten wij hierNillmy 2 —P.T.T. 2, 9—29. Barnaart onder volgen :
+
Louhenapessy + 3'6, 0—8;
15
Uitslagen
Fisher +15
Tanahatoe + 15, o—B ;
Dames:
i
Soegiarto + 15.3
Kooymans + 15.3,
+
Tionghoa
15
Lou4—3 ; Barnaart/Verhaar
—XD. T. T.: I—l
Mevr. Yo Heng Siang
henapessy/Anthonysz + 15,1—7 ; Fisher/
Mej. 6oeTanahatoe/Aladin miar.: €—4, 6—2.
Soegiarto + 15.3
+ 15, 4—3.
Mevr. Yo Heng Siang/Yo Peng Ie
10. Katili
K.P.M., 28
E. Z. 1
Anzar/N. N.: 3—6, 6—4, 2—6.
15, 7— 1; Wolte
15.3
40
Sie
Re s. le. Kl. Af d. B.:
,
15
Gerungan 0, 3—4; Zainal Jacoeb
Chung Hua 2
S. Y. M. A. 1. :I—l
Lim Tjeng Hoat + 15, 7— 1 ; Katili/
Tan Hoei Bo
Tan Tjoen Hoo.: 6—4,
Wolfe —40 Gagliardi/Tan Kim Yam
6—l.
3/6, 7— 1; Zainal Jacoeb/Tobing —15
Liem Khe Jan
Oesadi: 6—4, £—7,
3.
Nento/Portier + 15.3, 4
4—5, Liem ret.
Borsumij, 2e. Kl. Af d. A.:
i
Internatio 2
Touw Kiat
18 —2 6 v. Alphen + 3/6
Liang Yoe 1
Chiao Kwang 2.: 2—3.
Djan O, 3— 4 ;
Roodenrijs +15
Oey Hwat Hing.:
Liem Eng Hong
Kunstt + 15, 4
3 ; Kuik + 15.3
KaYap
6—2, 10—8 ; Lay Tjhauw Hwa
repouwan 0, 5— 2 ; v. Alphen/Rooden7—9, o—6 ; ,Tjhin Mew
Hoen Liong
rys + 15
Karepouwan/Kunstt + 3/6, Tjhoen
Kho Han Liat.: 2: 6, 3—6;
Hommerson/Kuik + 15.3
1— 7 ;
Lay T. H./Tjhin M.T. —Oey H.H/Yap
2 ; v. H. L.: , 6—2, 7—5 ; Tan Eng Sia/Lay
Touw Kiat Djan/Roes + 15, 5
Alphen + 3/6
Touw Kiat Djan 0,0 —8. Ngian Hian
Kho H. L./Yap Koos
Siang
4—6, o—6.
Gemeentel Kolff 1, 18
Lim Joen Fat
19. Anwar + 3/6
:
15, 4— 3 ; Gontha + 3/6 —O. T. Ong 2e. KL Afd. B.
15, 3— 4 ; Achmadsjah —15
Lim
S. Y. M. A. 2
Octa.: 4—l
30.3, 0
8 ; Achmadsjah/
Keng Kim
Lie Sian Djln.: 6—l,
T. H. The
3/6
O. T. Ong/Lim Keng
N. N.
The Goan Pauw:
30, 4
3 ; Anwar/Gontha + 6—3 ; . Stekkinger
Kim
JTjia Tjin
4—6,
6—o,
6—o
Vadivia
;
Joen
Fat/Djoko
7
1.
,15,
3/6
Lim
6—3, ,6—o ; The/Soegih
Bok:
Lie
Val;
6—4
Tjing
Soey ,6—2.
Factorij 2, w.o. S. D./Koa
S. V. S. S. 1
divia/A. Rachim
The G. P./Tjia T.
wegens terugtrekken van Factorij 2.
B.:
2—6,
I—6.
B. B. I—G a s M ij. 1, 12 —2 5.
40, 3
Koning
15.3
Sonneville
2e. KI. Afd. C.:
4 ; Halkema —15
Siahaya 0, 1— 7;
Banka 3—S. T. <H. 2.: 2—3
15
Zehl + 15, 5— 2 ;
v. Oordt
Halkema/Koning
15
Sonneville/
Lie Eng Tin &—4,
K. IT. Chin
30, 2— 5 ; Praaning/van Oordt 6—o ; Tan Soen Ban
Tan Lian Kie
Pical
7.
Tjoa
15
Siahaya/Siahaya 0, 1
2—6, i 3—6 ; Pauw Goan Hong
2—6, o—6; K. T. Chin/Tan
Tek Tjoe
S. B.
Tweede ronde
Llm Sin Hoat/Tan L. K.:
6—4 ;
Tjoa Hoat Tjoen/Pauw
6—4,
Nillmy 1, Goan Hong
Lie E. T./Tjoa I.: 4—6,
Internatiol
Tan Hoei 2—6.
14 —2 3. Tjia Ban Hok
Bo -30, 2—5; Zuiderweg + 3/6
3e. Kl. Af d. A.: ,
Onnen 0, 1
7 ; Yap Thiam Bong +
15
Koa Tjeng Lie 0, 2— 5 ; de Haas/
Minahassa 4—M.T. C. 3.: 4—l
Tan Hoei 80/
Tjia Ban Hok -15
Nelwan
.Tan Soey Njan.: 6—4 >
1; Zuiderweg/Yap B—6 ; Looho
Funck -3/6, 7
Z. Abidin..: 6—2,. 6—o
Thiam Bong + 3/6
Onnen/v. Söhsten Mamuaja
Soedibyo 6—3, 3—6, 2—6 ;
0, 2
5.
Looho /Manopo
Tan S. N./Z. Abidin
S. V. S. S. 2—Onde r w ij s, 12
6—4, 6—3 ; Nelwan/Mamuaja
Soedide Roock byo/Soegondo 6—3, 6—B, ,6—4.
23. Monsantofils 4- 3/6
Verlin—3/6, 2
5 ; Soenarda + 15
Zwiers 3e. KI. Afd. B.:
den 0, 3— 4 ; Weise + 3/6
3/6, 3
+
4 ; Mbnsantofils/Soenarda Rex 2 —Nederlanden van 1845.: 2—3
+ 3/6 —de Roock/Verlinden 0,
2 —5 ;
Hok
Oey i Beng
Zanders.: 2—6,
Pangestoe/v. Duyne + 15.3
Zwiers/ 4—6 ; Gan
Keh Sien
v.d. Berg : 7—5,
5.
Lastdrager +15, 2
6—o ;
Lie Tjeng
Ngo Jang Hoey
Rekenkamer 1— P. T. T. 2, Wan I—6, I—6 ; Oey B. H./Gan K. S.
Louhenapes16. Gobée -30
Zanders/v.d. Berg 6—3, 4—6, 6—4 ;
20
The Tjeng • Soon/iNgo. J. H. :
TaLie
sy + 3/6, 4— 3 ; Kolibonso O
nahatoe + 15, 4 —3 ; Ramaer + 3/6 T. W./Tan Giok Beng 6—B, 4—6.
Kooymans + 15.3, 7— 1; Ramaer/
DE B.K.T.B.-COMPETITE
Louhenapessy/AnthoGdbée -30
nysz +15, 3— 4; Alting Sitoerg/v.
In verband met de op Zondagmorgen
Gogh + 3/6
Tanahatoe/Aladin + 15,
in den Planten- en Dierentuin ver-i
2-5.
S.V.S.S. I-Kolft 1, 18
17. speelde handicap-team wedstrijden om
Keng
30.3,
den Nieuws van den "Dag beker, stonLim
Kim
v. Eyck -30
;
'Stittrop
-15,
Fat
den voor Zaterdagmiddag en Zondag4
Lim Joen
3
o—O.
morgen
T.
Ong
-15,
Budwilowitz
slechts enkele partijen op het
2— 5;
Ong/
-15
De uitslagen van de geEyck/Sittrop
programma.
5; v.
2
luiden
Keng
speelde
competitie-wedstrijden
-30,
2;
5—
de
Vries/
Lim
Kim
Lim Joen Fat/Djoko als volgt:
Budwilowitz 0
.
-15, 5—2.
Zaterdagmiddag
i • •

Wedstrijden

Tennis

Nieuws v.d.

Dag Beker-Wedstrijden

met enkele

Begonnen

en

1e

Uitslagen

Maamfag 24 Juni

van

2e Ronde

—

:

voorgift (teamwedstrijden) om den

Nieuws van den Dag-beker verspeeld. Den volgenden Zondagmorgen zullen deze wedstrijden op het
zelfde aanvangsuur, nl. 7 u., worden
voortgezet en beëindigd. Slechts 1
team heeft zich. omdat enkele spelers door dienst verhinderd waren,
moeten terugtrekken. De overige
hebben, zij het in enkele opzichten

gewijzigd, hun wedstrijden gespeeld.

bekend, bestaan deze teamwedstrijden uit 5 partijen (3 enkelspelen en 2 dubbels), ieder van 7 games.
Wordt in die 7 games nog een set gemaakt, dan krijgt de winnaar nog een
punt extra. Verder wordt gespeeld volgens afvalsysteem. In vele gevallen zijn
deze wedstrijden uiterst spannend geweest en een enkele keer werd slechts
met 1 punt verschil een partij gewonnen. Bv. in de eerste ronde tusschen
Rekenkamer 1 en Financiën 1, uiteindelijk gewonnen door de Rekenkamer met
18—17. Uit dezen wedstrijd memoreeren
wij nog de mooie overwinning van Ramaer ( + 3/6 tegen Pieck (-15) met 4—3
en de 4—3 zege van Alting Siberg/van
Gogh + 3/6 op Tarik/van Kesteren
(0), welke laatste overwinning tevens de
beslissing bracht.
Een andere spannende wedstrijd was
die tusschen S. V. S. S. 1 en Kolff 1,
door eerstgenoemd team gewonnen met
18—17. Kennelijk heeft hier de overwinning van van Eyck (-30) op Lim
Keng Kim (-30.3) en de overwinning
van Sittrop/van Eyck -15 op Lim Keng
Kim/O. T. Ong -30 met 5—2 den doorslag gegeven.
Tevoren had Kolff 1 op het nippertje
(met 19—18) gewonnen van Gemeente
1. Hierin gaf de klinkende overwinning
van Lim Keng Kim (-30.3) op Achmadsjah (-15) den doorslag. (8—0).
Borsumy kwam in de volgende ronde,
eerst nadat bij gelijken stand (18—18)
—een-beslissingsstrijd moest worden gespeeld tusschen van Alphen + 3/6 en
Touw Kiat Djan (0), welke in het eerste gedeelte was geëindigd in een 4—3
overwinning voor Touw. Nu echter had
van Alphen last gekregen van zijn arm,
zoodat hij, toen Touw eenmaal met 4—o
voor stond de partij verder gewonnen
gaf. Voor Borsumij een mooi bevochten

Zooals

overwinning.
De volledige uitslagen van de gespeelde partijen luiden als volgt:

—

—

—

—

,

—

—

T.O.P. dienst,
N i 1 1 m ij 1
v.d.
12. Tan Hoei Bo -30
Onnen
0
Holst +3/6,
Zee 0, 3—4
Bastiaansen
4—3 Koa Tjeng Lie 0
Hoei
15, 5—2 Tan
+
80/Funck -3/6
v.d. Zée'/Bastiaansen +3/6, 5—2;
Holst/HilleOnnen/ v. Söhsten 0
brandt +15, 7—l.
24

—

—

;

—

—

;

—

—

—

<—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

—

—

;

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

,

—

—
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—

—

:

—

—

—

:

—

—

—

—

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

—

:

—

—

—

:

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

[—

:

—

:

—

—

:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

—

S. V. S. S. 2
Rekenkamer 2,
püsges
16. Monsantofils +3/6
20
Djemakoen
0, 2—5; Soenarda +15
Abdullah
+15, 5—2; Weise +3/6
+15.3,
7—l
Monsantofils/Soenarda
+3/6 —Hüsges/Alting Siber,? +3/6,
Gemeente 2,
DjeGas Mij. 1
4—3 ; Pengestoe/v. Duyne +15.3
27
10. Sonneville -40
Machmakden/Abdullah +15, 2—5.
Siahaya 0
-15,
0;
8
Kwee
moed
Onderwijs, 13
De Unie
Zehl +15
4 ;
3—
Tjiong
0,
Hie
23. Ravenswaay -15
de Roock -3/6,
5
2 ; Sonneville/PiVerlinden Wattimena 0,
3—4; Tan Liong Ho -3/6
cai
Machmoed/Kwee
-3/6
J3O
Zwiers
0, 4—3 ; Keppel Hesselink 0
1 ; Siahaya/Siahaya 0
Watti7
+3/6, 3—4 ; Keppel Hesselink/Tan Liong
4
+ 3/6,
3.
de Roock/Verlinden 0, I—7 ; mena/Soemardono
Ho -3/'6
Raivenswaay/v. Aken 0
Zwiers/LastDe B.T.A.-Competitie
drager +15, 2—5.
—

—

—

—

—

—

*

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Factory

1

Javasche
Bank, 13 —2 2. Lie Eng Tjoei +3/6
Oh Swie Bie 0, 3—4 ; Gouw Som Jam
Sijarlaki 0, 2—5 ; Hoek +15
+15
Ghysels +15, 4—3 ; Lie Eng Tjoei/Hoek
Sigailaki/Oh Swie Bie 0, 2—5 ;
+3/16
Gouw Som Jam/Oey Tjip Lioe +15
Ghysela/Cramer +15, 2—5.
—

—

—

—

—

—

G.L.B. 26—11. SoeFinanciën 2
Hoetagaloeng 0, 7—l ; Rajonó -15
Manusama 0, 7—l ; Kuhuwael
zak 0
+ 3/6
Soekirman -f- 15, 2—5; SoejoBelle/Hoetagaloeng
no/Razak -3/6
+
3/6
+ 3/6, 5—2 ; Kuhuwael/Mantojo
Manusama/Soekirman + 15, 5—2.
B. B. 2—K 1 f f 2, 15—20. Soepeno
Tjiong Kim An -3/6, 3—4 ; Moersid
0
Elkenberg + 3/6, 3—4 ; Soepenov'
0
Tjiong Kim An/Eikenberg
Moersid 0
v. Eersel + 15,
0, 2—5 ; Sjaril + 15
30
Cserno/
+
3—4 ; Sjaril/Duykers
Vroegindewey -f 15.3, 4—3.,
P.T.T, 1-Gen. MolofS, 21—
J. Lioe, 3—4; iPangkei
17. Keyzer -15
-15 —Tan Tong Kie -3/6, 7—l ; Barkey
0
Franke + 15, 7—l; Keyzer/Lammers
-3/6 —J. Lioe/Oey 'Soei Liang -15, o—B ;
PangkeVßarkey 0
Smits/Smits + 15.3,
—

—

—

—

—

—

o

—

—

—

—

—

—

—

—

,
4-3.
'Rekenkamer 1 Financiën
4, 18—17. Gobée -30 —Moechzam -30,
,

—

Kolibonso 0
Tarik -15, 2—6 ;
iamaer + 3'6
Pieck -15,4—3 ; Ramaer
Gobée -30 Moechzam/Pieck -30.3,
I—4 ; Alting Slberg/van Gogh + 3/6
farik/v. Kesteren o. 4-3_ a .

jj—2 ;

—

—

—

—

Korfbal

De Pams-combinatie was nu overwel-

Dit weekeinde bleef het Competitie-programma beperkt tot enkele
ontmoetingen in. de reserve-eerste
en lagere klassen, terwijl in de Da-

mes Afdeeling de nieuw toegetreden
„Tionghoa"
haar
debuut
Club
maakte. Deze eerste wedstrijd in de
Competitie heeft Tionghoa zeer
goed gespeeld, en is het I. D. T. T.
met zeer veel moeite gelukt thans
de stand op I—l te brengen.
De single tusschen Mevr. Yo en Mej.
Soemiar werd dank zij haar strakke en
door
half-gesneden
forehand-drives
Mevr. Yo gewonnen, doch niet zonder
moeite. Mej. SoemLar kon tegen deze
strakke forehand-drives van Mevr. Yo
maar steeds niet Het goede tegenspel
zoodat zij tenslotte met 4—6,
vinden
2—6 moest capituleeren. In de daarop
gespeelde mixeddouble bleek Mevr. Yo
echter reeds vermoeid te zijn. zoodat na
den stand one-set-all, mede door de invallende duisternis, zij geen controle
over haar slagen meer had. De I.D.T.T.
combinatie bleek daarentegen juist goed
op elkaar te zijn ingespeeld en wist
na een kleine inzinking in de tweede set,
waardoor de Tionghoa-spelers deze set
nog op hun naam konden brengen, de
derde via s—l met 6—2 in hun voordeel te beëindigen. Door de reeds ingevallen duisternis was het toen onmogelijk verder t» spelen, zoodat de damesdouble op een anderen Zondagmiddag de
beslissing

moest brengen.

Klasse A. Kolf f 1
Economische Zaken 1, I—2.
Katili, 3—6, 4—6;
Lim Keng Kim
le

—

InterstedelijkeWetdstreijn
Buitenzorg
Bogorianen

Verliezen

Zondag j.l. waren de Rataviasche
kampioenen, de vereeniging Pams,
de gasten van den Buitenzorgschgn
Korfbalbond. Een tweetal wedstrijden werd gespeeld, die beiden
op een zeer goed peil stonden en
waarbij het talrijk opgekomen publiek heeft kunnen genieten van
diverse staaltjes uitstekend korfbal.

BUITENZORG

—

PAMS I 3—4

In een buitengewoon spannenden wedstrijd wist een onvolledig Pams een
kleine, doch verdiende overwinning te
behalen op het Buitenzorgsche bondtwaalftal. De Bogorianen beten geducht

van zich af, maar de grootere routine
en schotvaardigheid der Batavianen gaven tenslotte den doorslag.
Als de scheidsrechter, die naar aller
tevredenheid leidde, het begin aankondigde, stelden beide twaalftallen zich als
volgt op:
Buitenzorg
Aanval: Dames
M. Huysmans en
P. Belle heeren Tanzer en Plorentinus.
Midvak: Dames L. Huysmans en C.
Lamont, heeren Postuma en Vierstraeten.
Verdediging
Dames Hessels en Monterie, heeren Hogendorp en Soejono.
:

Pa m s
Aanval: Dames
T. Manusama, L.
Marlisa, heeren F. v. Renesse v. Duivenbode, H. Schreuders.
Midvak: Dames E. Robbers, M. v.
Maarseveen, heeren J. Chan, R. Gontha.
Dames H. Somoukil, D.
Verdediging
v. Lingen, heeren v. d. Geugten, J. v.
Renesse v. Duivenbode.
Beide partijen pakten direct flink aan
en het spel ging snel op en neer, waarbij voorloopig echter successen uitbleven.
Hoe langer hoe meer kwam Pams echter in de meerderheid en moesten de
Euitenzorgsche
verdedigers alle zeilen
bijzetten om onheil te voorkomen. De
c'ruk werd echter te zwaar en als mej. L.
Marlisa een kans kreeg, bedacht ze zich
niet lang en gaf met een goed schot haar
vereeniging de leiding o—l. ,
Nog bleven de roodhemden druk uitoefenen en als bij een snellen aanval F.
v. Renesse v. Duivenbode handig zijn tegenstandér" wist te passeeren, was het
al gauw o—2.
Dit beviel de Bogorianen in het geheel
niet en nadat van vak verwisseld was,
kwamen zij geweldig opzetten. De Pamsverdediging kreeg handen vol werk, hetgeen hun echter ,wel was toevertrouwd.
Toch moesten zij tenslotte zwichten voor
een goed schot van Vierstraeten I—2,
ofschoon n.o.m. hierbij sprake was van
het z.g. „snijden".
Dit tegenpuntgaf de Bogorianen moed
er. met nog meer enthousiasme vielen
zij aan. Maar ook de Pamsers zaten niet
stil, zoodat er zich een aantrekkelijk snel
spel ontwikkelde, waarbij beide doelen
om beurten in gevaar verkeerden. Langzamerhand kwamen de roodhemden
weer in de meerderheid, en als imej. D.
v. Lingen de bal toegespeeld ikreeg, wist
zij met een uitstekend schot te doelpunten I—3.
1
Even hierna was het rusten.
:

«

•

De twee andere twaalftallen $>etraden ,nu het terrein en wel de rest
van Buitenzorg en een Pams-combinatie Van het Ze en 3e twaalftal,
welke wedstrijd in een verdiende
2—5 overwinning eindigde van de
Pamsers.

'Niettegenstaande de groote overwinning, was ook deze wedstrijd aantrekkelijk en spannend en ook nu leefde het
publiek geheel met de spelers mee.
De Pams-combinatie begon direct
zeer goed en werden de Rest-spelers op
teruggedrongen.
terrein
Vele
eigen
Moechzam—J. Lioe, 6—4, o—6, o—6 ; hachelijke momenten beleefde de BuiSoejono—Tan Tong Kie, 6—l, 6—l;
tenzorgsche-korf. maar daar op dat moJ. Lioe/Oey Soei ment „Vrouwe Fortuna" pal boven op
MoechzantAPieck
Liang, 6—o, 6— 1.
die korf was gezeten, kon er geen 'bal
3e Klasse C. Gemeente doorheen. En zooals het altijd gaat, viel
4
Financiën 6, I—2.
ook 'nu
weer het doelpunt juist den
Berhitoe, 6—4, 6—4 ; anderen kant. Bij één der sporadische
Kardiman
Buitenzorgers. kreeg
Nemmers —v. d. Veen, 6—4. 2—6, 4—6 ; aanvallen
der
en wist hij
toegespeeld
Land- Guitet de bal
Kardiman/Poerbodinangrat
de leiding
zijn
goed
ploeg
met een
schot
man/Spangenberg, 5—7, I—6.
—

Lim Joen Fat—Wolfe, B—6, 6—4; Ong
Oen Tjeng/Lim Keng Kim—Woife/Katili, 6—2, 3—6, 3—6.
Ie Klasse B. Financiën 1
Gen. Motors 1, 2—l.

—

—

—

—

—

4e

Klasse

B.

K. P. M. 3

te geven I—o.

—

Gemeente 5, 3—o.

Bochari, 10—8,
Sarbini; Lim Tjeng

Lim Tjeng 'Hoat

6—4; Nento
Hoat/Portier

—

—

—

Rijkschroeff/Eichholz,

6—l, 6—l.

3e
3

—

Zondagmorgen

Klasse A. Handelsbank
Kadaster 3, I—2.

Pufkus, 3—6, 4—6 ; WesterDoeve
kamp —v. d. Kolk, I—6, 3—6; Doeve/
Westerkamp
v. d. Kolk/Holub, 6—2,
6—4.
—

—

Cricket
Box—Sportclub
Box —213, voor
wickets, gesloten.

het

verlies van 8

Sportclub
60, voor het
5 wickets, tijd verstreken.
—

verlies van
,

t

vele snelle aanvallen
werden opgezet. Bet duurde dan ooïi
niet lang of Pams wist de leiding te nemen als Gontha de bal toegespeeld
kreeg en met een goed schot wist te
doelpunten, 1— 2, terwijl even later
Mooyen er 1— 3 van maakte.
digend sterker en

van

Dit vonden de roodhemden toch wel
wat te bar. Een waar bombardement
van de Buitenzorgsche korf volgde, en
het gelukte aan Teunissen de geliikmaker te scoren I—l. (Waarschijnlijk had
vrouwe „Fortuna" op dat moment een
veilige schuilloopgraaf opgezocht).
Even hierna brak de rust aan, en
kwamen de beide eerste ploegen weer
het veld in, en werd begonnen met den
stand I—3 voor Pams.
iDe lange rust had het Buitenzorgtwaalftal waarschijnlijk veel goed gedaan, want zij kwamen geweldig opzetten. De verdediging der roodhemden
was echter paraat en wees alle aanvallen
terug. Zoo ging een heelen tijd het spel
gelijk op, maar dan kreeg Hogendorp
de bal in zijn bezit en met een prachtig ver schot was het 2—3, terwijl
even later deze zelfde speler snel wist
door te breken en in volle ren te doelpunten 3—3.
Er was nu nog ongeveer «en kwartier
te spelen en beide twaalftallen zetten
er alles op om het winnende doelpunt
te scoren. Een geweldig tempo werd er

Nog

Pams met 1 Punt

bleven

roodhemden in den

de

aanval, waarschijnlijk gestimuleerd door
de overwinning van de eerste klassers,
en als de Lima handig zijn tegenstanvan beide kanten ingezet. Hoe meer de der weet te passeeren,
werd het zelfs
tijd verstreek, hoe meer de spanning 1-4.
steeg, terwijl ook het publiek geheel
De Bogorianen gingen nu uit een anmeeleefde. Tenslotte gelukte h'*t aan
der
vaatje tappen en vielen heftig aan.
mej. L. Marlisa met een onverwachts
Hiervoor
werden zij dan ook dadelijk
schot het zoo begeerde winnende doelbeloond, want uit een van die aanvallen
punt te scoren 3—4.
wist een Buitenzorgsche dame te doelGeen inzinking was hierdoor bij de punten 2— 4.
Bogorianen merkbaar, zij legden er zelfs
Waarschijnlijk hadden zij echter tenog een schepje boven op, maar wat zij veel van hun krachten
gevergd, want
ook deden, de Pams-verdediging liet een inzinking volgde, waarvan Pams
niets meer door, zoodat het einde kwam wist te profiteeren door enkele snelle
met een kleine en verdiende overwin- aanvallen op te zetten, uit een waarvan
ning der roodhemden.
D. v. Renesse v. Duitenbode het vijfde
Direct hierna kwamen de Buitenzorg- en laatste doelpunt wist te scoren, 2 5.
sche Rest en de tweede Pams-combinaVerder kwam er geen verandering
tie weer in het veld om de tweede helft meer in dezen stand, zoodat ook deze
van hun wedstrijd uit te vechten, de wedstrijd eindigde in een overwinning
stand was 1
van de roodhemden.
1.
.

—

—

Lichamelijke Opvoeding

—

—

—

—

OCHTENDBLAD

—

—

—

—

te ronde

Eers

-

,

—

:

alle 5 banen in den Plantenen Dierentuin zijn Zondagmorgen
de
jaarlijksche wedstrijden met
Op

1940

Dr.

geschied.

Vergunt Uw

kinderen daarte doen en wekt ze daartoe op.
En wanneer Uw kinderen in de vacanI. J. B r u g m a n s, voor- tie niet in hun eigen woonplaats verzitter van de Re- toeven, staat hun ,dan toe, gebruik te
aan, mede

maken van hetgeen door de plaatselijke
sportverenigingen voor hen zal worden

geeringscommissie

voor de lichamelijke georganiseerd.
opvoeding,

heeft

voor
O.
N. I. R.
M.

Zondagavond

de

over dit onderwerp
gesproken.

Ook tot de schoolleiders en hun medewerkers heb ik mij te richten
de
hoofden en leerkrachten van de scholen
voor Westersch lager onderwas (voor
wie het alleen de leerlingen van de 7e
:

klasse, die de school gaan verlaten, en
van de 6e klasse betreft), en verder de
directeuren en leerkrachten van de muio's en andere scholen voor voortgezet
„De tijden van beproeving waarin
onderwijs, behalve de middelbare schowij thans leven hebben alom in den
len, waar de gymnastiekleraren reeds
lande onder alle bevolkingsgroepen
de hand aan de ploeg hebben geslagen.
en bevolkingslagen de beste eigenDe Commissie voor de lichamelijke oefeschappen naar voren doen komen.
ning doet een beroep op uwe medewerEr is een sterke gemeenschapszin
king, teneinde te bevorderen, dat de
gebleken, een wil om de gemeenschap
leerlingen van uw school gedurende de
te dienen en de eigen belangen achvacantie in de gelegenheid worden geter te stellen bij die van het groote
steld onder Uw leiding lichamelijk te
geheel. Velen hebben reeds den weg
oefenen. Het kan geheel aan uw inzicht
gevonden waarlangs zij, buiten hun
worden overgelaten, op welke wijze dit
gewone dagelijksche taak, zich nutkan geschieden ; dit zal zeer afhankelijk
tig kunnen maken voor de samenzijn van de plaatselijke omstandighe-,
leving ; anderen zoeken dezen weg
den, van het aantal leerlingen, dat ter
nog. Het zijn vooral deze laatsten,
plaatse blijft en het aantal leerkrachten, dat beschikbaar is. Allerlei vormen
wier aandacht ik thans zou willen
van lichaamsoefening kunnen in aanvragen uit naam van de Commismerking komen:
gymnastiek athlesie voor lichamelijke oefening, die
tiek, terreinsport, zwemmen, wandelen.
Regeering
ingede
is
onlangs door
Hoofdzaak is, dat de vacantie van de
steld.
leerlingen benut wordt voor hun physieVoor de scholen van Westersch lager ke ontwikkeling, die gedurende den
schooltijd zelf niet altijd voldoende aanonderwijs (de Europeesche lagere-, Hollandsch Inlandsche-, Hollandsch Chi- dacht kan hebben.
neesche- en Schakelscholen) staat thans
de groote vacantie voor de deur ; aan
In geval de eigen leerkrachten van
de middelbare scholen, de muloscholen de school in onvoldoende mate beschiken de meeste vakscholen is de vacantie baar zijn, zullen, naar ik vertrouw, anreeds begonnen. Ik vraag nu in de dere personen, die daartoe genegen en
eerste plaats de aandacht van de leer- in staat zijn, u in dezen arbeid kunnen
lingen dezer scholen. Jongens en meisbijstaan. Een ieder, die zich tot dit werk
jes, hoe denkt gij deze vacantie te bevan assistentie geroepen gevoelt, geliesteden ? Wilt gij enkel aan uw eigen ve zich te wenden tot het hoofd of den
genoegen en uw eigen belang denken, directeur van een der scholen in de
of wilt gij in deze moeilijke tijden ook plaats van zijn inwoning.
iets doen, dat behalve voor uzelf eveneens voor de gemeenschap nut heeft ?
Ik ben ervan overtuigd, dat dit laatTenslotte een enkele woord tot de beste het geval is. Welnu dan, laat ik U
stuurders
van de verschillende sportverzeggen, dat Indië meer dan ooit beeenigingen
menschen,
die
een
in den ruimsten zin. Vele
schikken moet over
goed
leerlingen
gedurende de vaen
een
vertoeven
gezond lichaam bezitten
plaats,
cantie
waar hun school
Besteedt
daarom
niet
de
in
uithoudingsvermogen.
is.
Onze
gelegen
meent, dat
commissie
van
uw
aan
een deel
vacantie
lichaamslichamelijke
ook
voor
van
oefening
de
Het
Hoofd
of
de
Directeur
van
oefening.
deze
iets
categorie
wat
kan
worden
verricht.
mededeelen,
zal
u
wel
uw school
er in de vacantie op dit gebied gaat Vooral op plaatsen, waar zich een eenigsgebeuren en aan welke oefeningen gij zins groot aantal vacantlegangers pleegt
zult kunnen meedoen; in verschillen- te bevinden, zou het zeer zijn toe te juide plaatsen is dit trouwens al geschied. chen, indien de sportorganisaties de
aldaar tijdelijk vertoevende scholieren
Thans richt ik mij tot de ouders, wier in de gelegenheid zouden stellen, gymkinderen in de 6e of 7e klasse van: de nastiek, sport en athletiek te beoefenen,
lagere school zitten of een tauloschool, op welke wijze ook. Ik noodig de bestueen. vakschool, dan wel een middelbare ren van de organisaties hierbij uit, zich
school bezoeken. Beter dan ik het ooit daarover ten spoedigste te beraden en
zal kunnen vermogen, zult gij uw kin- te verrichten, wat verricht kan worden.
deren kunnen duidelijk maken, dat zij Er ligt hier een taak op een nieuw arbeidsterrein.
goed doen, in. de vacantie geregeld enkele uren per week aan lichaamsoefeLuisteraars, ik dank u voor uw aanning te besteden, in welken vorm ook.
Vanwege de school zullen op dit gebied dacht. Moge die aandacht leiden tot
de noodige regelingen worden, getroffen daden, die Indië's paraatheid verhooen op verschillende scholen is dit reeds gen".
Hier volgt hetgeen
gezegd
hij
heeft:

j

BATAVIAASCII NIEUWSBLAD

Wij stellen thans verkrijgbaar:

OVERZICHTSKAARTEN VAN EUROPA
Hierop kan men vinden de landen rondom
DE MIDDELLANDSCHE ZEE, DE

BALKANLANDEN, WEST-EUROPA
deel van Rusland. De voornaamste
plaatsen zijn op deze kaart! aangebracht.
Ook thans hebben wij den prijs zeer
laag gesteld, en wel:
VOOR ABONNE'S
F 0.25

en een

VOOR NIET-ABONNE'S

„

De kaarten kunnen afgehaald worden
Sluisbrugstraat 23, Batavia-C.
-lt

UH

'

aan

.

0.50
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.li.r'.-H 1:.I;

9 kantoor
001

.
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EATAVIAASCH NIEUWSBLAD

—

TIONG nOA 2—2

Het weekeinde is ook deze maal
•weer rustig verloopen. Geen sensaties. Nuchter spel zonder verrassing-en. Zaterdag speelden B.V.C. en
Tiong Hoa een wedstrijd die aanvankelijk veel beloofde, maar reeds
voor de rust teekenen van slapte
begon te vertoor.en, terwijl het na
de rust slapjes bleef.
B.V.C. zat aanvankelijk stevig op den
bal. Tiong Hoa had weinig in te brengen
en werd in de verdediging teruggedrongen. Kans op kans werd de 8.V.C.voorhoede geboden en o.a. CTevels en
V.d. Giessen kregen ettelijke malen een
kans om de score te openen. Het wilde
er
echter niet lukken. Vele ballen
gingen
waren zeer veel kopballen
rakelings naast. Het eenige puntje dat
B.V.C. veroverde, ontstond uit een zelfmoordgevalletje. Zelfs een strafschop
kon niet worden benut. Welffers schoot
den bal zoo hard tegen den paal. dat de
bal stuk spror.g ! De rust ging derhalve
in met een I—O-voorsprong voor 8.V.C.,
welke stand wel wat geflatteerd was
voor de Chineezer..
Deze kwamen echter na de rust geweldig opzetten, zoodat de Geel-zwarte
verdediging alle zeilen moest bijzetten
om onheilen te voorkomen. Niettemin
wist Tiong Hoa éénmaal te scoren door
den rechtsbuiten (1 —1). Daarna werd
hoofdzakelijk gespeeld op de 8.V.C.helft, waar het leder door het te kort
gehouden spel niet vandaan kwam,
doch ook niet het 8.V.C.-doel in kon.
Een doorbraak werd fataal voor de
Chir.eezen. De doorbraak leverde een
corner op, die goed werd benut en door
Poulus ingezet C2—l). Een fout in de
verdediging maakte echter dat de Chineezen den gelijkmaker nog wisten te
scoren.
—

Radio-programma’s

Japan

MAANDAG

Tokio, 23 Juni (Havas). Per 1 Aug.
a.s. zullen de bepalingen, uitgevaardigd
met betrekking tot de controle op de
verhandeling van producten, van kracht
worden zoowel voor consumenten, als
voor leveranciers ; dit zal geschieden met
toepassing van een rantsoeneering s-stelsel, waarbij kaarten aan belanghebbenden zullen worden uitgereikt.
Op het oogenblik bestaat er slechts
één dergelijke bepaling, namelijk het
besluit, waarbij zoowel aan afnemers
als aan leveranciers verboden wordt
producten te hamsteren.*) In de nieuwe, met ingang van 1 Augustus a-s. van
kracht wordende bepalingen, wordt
voorzien in het opleggen van strenge
straffen bij overtredingen.

NIROM

C.30 Nieuwsbe6.00 Gramcfocmnuziek
7.01
richten
6.50 Luchtige muziek
7.30 Nieuwsberichten (herLichte muziek
7.45 Vervolg lichte muziek
8.00
haling)
11.01
Optreden van
Gramofocnmuziek
11.40 „Kocipraatje"
Wladimir Horowitz
12.00 E'.entt'eele mededeelingen van het
Hoofdkantoor van den Generalen Staf of
12.30
Concert door
12.50 Vervolg concert
Harmonica-duo's
13.20 Nieuwsóocr Nirom-Klein-Orkest
14.20
cn weerberichten
13.40 Allerlei
Nieuws- en weerberichten (herhaling)
14.30 Grair.ofoonmuziek.
17.00 Eventueele mededeelingen van het
Koofekantoor van den Generalen Staf of
Gevarieerd
17.03
programma-overzicht
18-00 Georges Boulanger en zijn
concert
18.30 Selecties
19.00 Nieuws- en
Orkest
19.25 Zang (tenor)
19.45
weerberichten
20.05 Internationale muWijding (Nicro)
20.33 Concert door kamer-orkest
ziek
Hellendoorn-ensemble en
mjn.v. leden van
orkest Simpangsociëteit (Kunstkringhuis-re21-30 Soft light and sweet music
lay)
Eventueele nieuwsberichten of concert
23.00 Gramofoonmudoor Omroep-orkest
ziek
24.00 S'.uiting.
—

HET BLIKSEMTOURNOOI

Gisterenmiddag werden wederom twee
wedstrijden van het bliksemtournooi
gespeeld, die beide slechts matig voetbal
brachten, hoewel de spanning er goed

in zat.
Eerst moest Kolff het opnemen tegen
Sparta. De wedstrijd begon in een
matig tempo en er werden van weerszijden enkele blunders gemaakt, die o.a.
Kolff een zeker schijnend doelpunt kostten. Het schoot maar -niet op, beide
ploegen schutterden af en toe leelijk.
Eindelijk wist Sparta te scoren; na
enkele vergeefsche aanvallen werd de
bal letterlijk in het doel gedrukt. Hiermede was de handicap in elk geval
ingeloopen. Niet lang na het wisselen
slaagde Sparta erin voor de tweede
maal den Kolff-man te passeeren en
dus de leiding te veroveren. Even leek
het of Kolff zich bij deze situatie wilde
het spelpeil zakte
neerleggen, want
nog iets. Maar plotseling werd de geest
vaardig over de drukkers. Aanvalsgolf
op. golf volgde. De Spartanen moesten
aich met hand en tand verdedigen, maar
konden niet voorkomen dat Kolff een
welverdiend teger.punt scoorde, terwijl
voorloopig de druk op het Sparta-doel

bleef aanhouden.
Toen wist echter de Sparta-voorhoede
door te breken en werd voor de derde
maal gedoelpunt. Weliswaar zetten de
drukkers nog een tijdje flink door,
maar het wilde niet lukken
Sparta
plaatste zich in de volgende ronde.
De tweede wedstrijd viel ook tegen
omdat beide elftallen met invallers in
het veld verschenen en Hercules bovendien onvoltallig was. Vios maakte
hiervan een tactisch gebruik, door dadelijk energiek aan te vallen. Hercules was
w< l wat gedeprimeerd door het groote
ki jchtsverschil, maar toen een tiende
m. li de rood-witte gelederen kwam versttrken, werd er heftig tegenstand geboden. Niettemin slaagden de Madoeraweg-menschen erin nog voor het wisselen
een nuttige 3—O-voorsprong te behalen,
dien Hercules met geen mogelijkheid
meer kon inhalen. Vios speelde na het
wisselen een mak spelletje. Men geloofde het wel. Dit werd haast fataal,
:

—

—

Wiechert 25, van 5 tot 7 uur n.m.
M 1795

PAVILJOENTJE BESCHIKBAAR
voor 1 of 2 dames of heeren, bestaande uit goed gemeubileerde
zitkamer, 1 of 2 slaapkamers met
voorgalerij, rustig gelegen, medegebruik frigidaire en telefoon, bij
particuliere Hollandsche familie,
Kramat, inclusief licht en water
/ 55.—.
Bevragen tele/ 45.
foon Wl. 4481.
M 1788

—

—

—

—

GEZELLIG HUIS, centrum, di-

—

rect te huur, verplichte overname

—

—

GOED GEMEUBILEERD RUIM
HUIS, op goeden stand, te huur
gevraagd door echtpaar zonder
kinderen. Brieven onder No. M 1792
bureau Bat. Nieuwsblad.

—

—

—

saan Oost 45. Telefoon Mr.-C. 41.
GEMEUEILEERDE RUIME PAVILJOENKAMER met voorgalerij
en eigen gemakken en 2 slaapkamers te huur, Alaydroeslaan 79.
M 1784

—

—

Uw scheerkwast door
Williams' Scheercrême.
Ook de stugste baard wordt
zacht, dank zij het overvloedige schuim, waardoor het
scheren niet meer een lastige karwei is.
op

—

De Japan-

sche Kamer van Koophandel en Industrie heeft de regeering geadviseerd
maatregelen te nemen, teneinde de ongerustheid onder de bevolking over de
rijstvoorziening
tijdens
de periode,
voorafgaande aan het binnenhalen van
den oogst, weg te nemen. Deze periode
nadert thans. Deze maatregelen welke
werden aanbevolen zijn opgesteld door
de commissie vcor het bepalen van de

GEMEUBILEERDE PAVILJOENKAMER met vaste waschtafel,
voorgalerij en open platje direct
beschikbaar voor één persoon z.b.
b.h.h. Bevragen Tjikinl 69.
M 1794

—

—

R. V.

B.

hel scheren een paar
druppels van dat heerlijk
verfrisschende Williams'
Aqua Velva.

En

GROOTE,
RUIME GEMEUBILEERDE PAVILJOENKAMER met
voorgalerij te huur per 1 Juli of
direct met volledige kost. Regentesselaan 2.
M 1791

—

157.8 S M.

Batavia I

Japan’s Rijstpolitick

EEN SALONZITJE, bestaande
uit een bank, 2 stoelen en een
tafel, te koop voor ƒ 25.—..Telefoon Wl. 5544.
M 1793

—

na

en Batavia II GI.CG M.

6.30 Nieuwsbe6.00 Gramofoonmuziek
6.50
Gevarieerde
(Nircim-relay)
richten
muziek
7.30 Nieuwsberichten (herhaling)
9.28
9.00 Marschmuziek
7.45 Allerlei
10.30
10.00
Vocaal
allerlei
Solistisch
11.00 Albert Sandler en
Fawaiianmuziek
12.00
Pianosynccpen
Orkest
11.30
zijn
Eventueele mededeelingen van het Hoofdkantoor van den Generalen Staf (Nirom12.35
rc-lay) of Belgisch Nationaal Orkest
13.20
Vocaal
13.00 Gevarieerde muziek
13.40
Nieuwsberichten (Nirom-relay)
(herha14.20
Nieuwsberichten
Concert
ling)
14.30 Sluiting.
het
17.00 Eventueele mededeelingen van (NiHoofdkantoor van den Generalen Staf
17.25 Vorcm-relay) of zigeunermuziek
18.30
Cinema-orgelmuziek
18.00
caal
18.45 Instrumentaal allerlei
Pianomuziek
19.00 Vervolg instrumentaal allerlei; cp
61.66 M.: Nieuwsberichten (Nirom-relay)
19.30 Concert door Om19 25 Vocaal
21.00
20.30 Cowboyliedjes
roep-ensemble
21.32 Dansmuziek
Paul Whiteman Orkest
22.25 Militaire orkesten
22.02 Zang
23.00 Sluiting.

PAVILJOEN of klein huis, met
twee slaapkamers, te huur gevraagd per 1 Augustus, eventueel

—

—

2

—

HOLLANDSCHE

gemeubileerd. Brieven onder No.
M 1762 bureau Bat. Nieuwsblad.

JONGELUI

zoeken gemeubileerd paviljoen met
of zonder pension. Brieven onder
No. M 1786 bureau Bataviaasch
Nieuwsblad.

—

—

—

—

—

—

—

NEDERLANDER, 38 jaar, techniker, zoekt betrekking, onverschillig wat of waar, doch bij Nederlandsche firma, met Nederlandschen chef en Nederlandsche
mentaliteit, teneinde alsdan in
den vervolge uitsluitend onbezoedeld Nederlandsch geld als loon
te ontvangen. Brieven gaarne
onder No. M 1759 bureau Bat.
Nieuwsblad.

—

NIEUW HUIS te huur, Kebon
Sirihpark no. 13. Te bevragèn
Pasar Earoe 69, telefoon Wl. 3162.

—

—

—

—

_

_

AANHANGWAGEN, laadvermogen ongeveer 5 ton te koop gevraagd. Offertes onder No. M 1785
bureau Bat. Nieuwsblad.

—

rijst-politiek

—

—

door de Kamer van Koopen
handel
Industrie aan de regeering
gezonden boodschap wordt verklaard
De huidige traagheid van de rijstmarkt,
voor zoover de' prijs-factoren betreft, i.s
een gevolg van de verwachting, dat in
de naaste toekomst hoogere prijzen voor
rijst zullen kunnen worden gemaakt en
van de meening, dat rijst op het oogenblik relatief goedkooper is dan andere
voedingsmiddelen. Stappen behooren te
worden genomen, opdat er geen reden
meer zal bestaan voor het ingang vinden van dergelijke dankbeelden".
Door de Japansche Kamer van Koophandel en Industrie wordt voorgesteld,
de rijst-prijzen definitief vast te stellen
en de prijzen van andere landbouwproducten met deze prijzen in overeenstemming te brengen, teneinde de boeren van specu'.eeren af te houden. De
Kamer beveelt den aanleg van rijstvoorraden door den handel aan, in plaats
van deze taak over te laten aan de organisaties der boeren.
de

—

—

:

M 1783

-

HUUR-OVERNAME modern, ge-

pavilj oenhuis,
vrijstaand
heel
Bisschopplein,
Burgemeester
buurt
huur ƒ 50.— per maand, verplichte
overname zoo goed als nieuw compleet meubilair v/d Pol, tevens
servies, glaswerk, enz. Brieven
onder No. M 1764 bureau Bat-

—

—

'

[wiILÏAMS^
SCHEERCRÊME

—

—

VASTE WASCHTAFEL te koop
voor ƒ 30.
Kero-ledikant met
klamboe ƒ 12.50. Regenboomweg
4 tegenover Generaal Staallaan,
Meester-Cornelis.
M 1782

—

—

—

-■

—,

P. M. Y. (BANDOENG)

||

M.

58.31 M., 90.36

Nieuwsblad.

6.30 Nieuwsbe6.00 Gramofoonmuziek
7.30
richten (Nirom-relay) —6.50 Allerlei
7.45 GevaNieuwsberichten (herhaling)
9.45 Stemmingsmuziek
rieerde muziek
11.30
11-00 Lichte muziek
10786 10.00 Concert
12.00 Eventueele mededeeDansmuziek
lingen van het Hoofdkantoor van den Generalen Staf (Nirom-relay) of concert
13.40
ook een gedeelte van het fonds ter
13.20 Nieuwsberichten (Nirom-relay)
Nieuwsberichten
14.20
Gramofoonmuziek
dekking van de nationale Chinee14-30 Gramofoonmuziek
(herhaling)
sche munteenheid.
15.00 Sluiting.
2. De Chineesche regeering be17.00 Even16.30 Gevarieerde muziek
schouwt de Britsche regeering als
tueele mededeelingen van het Hoofdkantoor
gevolmachtigde, wat betreft de bevan den Gcncrslcn Staf (Nirom~rci<i3') of
18.00 Accordeonband
hartiging van de belangen van de
gevarieerde muziek
18.40 De
Napolitain
Orchestra
20
en
van
18
bank
de Chineesche regee(NiromNieuwsberichten
19.00
Ramblers
ring inzake het gedeelte van het te
mu19.25 Cello-soli
relay)
19.3
Licntc
gedeponeerde Chineesche
Tientsin
20.00 Vocaal
19 50 Potpourri
-7;
zilver dat overblijft nadat een hoe20 30 Alfre'do Campoli en zijn Orkest met
21.00 Serieuze muziek op
veelheid ter waarde van 100.000 solist (piano)
23.00
22.30 Dansmuziek
Allerlei
90
M.:
pond sterling zal zijn gebruikt voor
Sluiting.
C h u n g ki n g, 23 Juni (Reuter). Omhet uitvoeren van maatregelen voor
het verleenen van steun aan de betrent de door de Britsche regeering met
SINGAPORE
de Japansche regeering getroffen regevolking in N'oord-China.
ling betreffende het bij Engelsche ban30.96 en 225 M.
De Chineesche regeering beëindigt
ken in de Britsche concessie te Tier.tsin haar verklaring
met erop te wijzen dat
13.40 Nieuws13.25 Gramofoonmuziek
gedeponeerde
Chineesche zilver, welke de overeenkomst, getroffen, bij het be13.55 Sluiting.
en producten-noteeringen
regeling de goedkeuring ontving van de gi.-.
van de vijandelijkheden tusschen
C.)
19.30 Inregeering te Chungking, wordt door de Chir.a en Japan, waarbij het Chinee19.00 Nieuws (relay-B. B.
<Mal.)
Nieuws
19.35
muziek
hfemsche
Chir.eesche regeering het volgende ver- sche zilver gedeponeerd werd bij
20.10 Mude 19.50 Muziek
19.55 Causerie
klaard.
Britsch'! banken in. de concessie te Tien- ziek
20.45 Nieuws
20.30 Nieuws (Holl.)
20.45 Nieuws (relay-B. 8.C.)
tsin, in geener. deele veranderd is door (Holl.)
1. Het bij de Britsche banken te
21.15 Gra(relay-B. B. C.)
00
Causerie
21
Tientsin gedeponeerde Chineesche
de nieuwe overeenkomst tusschen
de
Dansmuziek
22.10
21.40
mofoonmuziek
zilver is het eigendom van de „ChiBritsche en Japansche regeeringen..
22.20 Nieuws (Arab.)
Arabische muziek
neesche Verkeersbank" en het vormt
22.40 Sluiting.

MODERN HUIS 1 Juli te huur
voor ƒ 37.50 per maand. 4 vertrekken, terras, achtergalerij, keuken,
goedang, put. Met overname vaste
waschtafel, Kero ledikant enz.
ƒ 53.— cash. Regenboomweg 4
tegenover Gen. Staallaan Mr.' M 1781
Cornelis.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

__

BUNGALOW te huur gevraagd
(jaarcontract) in de omgeving van
den Poentjak, liefst gemeubileerd.
No.
Brieven
met prijsopgave
M 1705 Bat. Nieuwsblad.

H. H. SECRETARISSEN van verecnigingen. Laat Uw convocaties
door Badiska bezorgen ten huize
van Uw leden. Het is Uw voordeel. Vraag inlichtingen telefoon
M 663
Welt. 2886—2889.

—

—

—

SHANGHAI

24.80 M.

—

—

--

a

—

—

—

—

Het Tientsin-Zilver Verdeeld

M 1789

.

—

—

Fransche

dwergpoedel, wit, luisterende naar
den naam Krieltje. Terug te bezorgen tegen belooning Pegang-

—

—

VA» SCHUIM

WEGGELOOPEN

meubilair, zit-, slaap-, eetkamer
en kantoor, ƒ 400.—. Tel. 4917 Wl.

—

—

—

In

—,

—.

b:j Tjipajoeng (Buiter.zorg-Poenwegens overplaatsing te
tjak)
huur per 1 Juli (1 maand). Bevragen telefoon 3GOB Wl.
M 1802

—

Zooals onze lezers weten is dit
niet juist en zijn bereids distributiemaatregelen voor suiker en lucifers in
de groote steden in werking getreden
red. B. N.

(Havas).

FIAT 508 C VICTORIA, 4000 K.M.

te koop
geloopen. gekost ƒ 2650.
Bezichtigen Laan
voor ƒ .1950.

GEMEUBILEERDE BUNGALOW,
3 slaapkamers, etc., licht enz. na-

Batavia I 121 M.

*)

Tokio. 23 Juni

MAGNEETJES

*

*

i

—

OCHTENDBLAD

19.15 Muziek

19.30 Causerie (Fr.)
20.00 Nieuws (Fr.)
20.15
Muziek
20.30 Nieuws en causerie (Eng.)
21.00 Concert
22.30 Nieuws (Eng.)
23.30 Sluiting.
23.00 Lichte muziek
19.45 Muziek

—

—

—

—

—

—

—

—

—

;

—

—

NIEUWE KOFFERGRAMOFOON
te koop aangeboden ƒ 22.—, nieuwe
mandoline ƒ 11.—. Tjikini 45 (huis

links in den Planten- en Dierentuin). telefoon Wl. 2737.
M 1706

—

—

VERDIEPINGSHUIS met pavil-

B. B. C. (LONDEN)

huur voor ƒ 125.
per
maand, eventueel zonder paviljoen
joen te

31.55 »I.
(Duitsch)

6.00 Gramo6.52 Programma-me Jetiee7.15
lingen
7.0 i) Gramofoonmuziek
(Fransch)
7.30 Nieuws (PortuNieuws
8.30
8.00 Nieuws (Engelsch)
geesch)
8.37
Nieuws
Nieuws (Portugeesch)
9.30 Nieuws (Spaansch).
(Spaansch)
5.45 Nieuws

foonmuziek

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

•

-

-

.

'»'

'

'

GSJ 13.93, GSV 16.81, GSG 16.83, GSF 19.82

—

—

—

ƒ

95.—.

—

Madoeraweg 5.

M 1790

—

■

B. V. C.

Distributie in

-

■

,

Weekeinde

1940

'

Slap

en

Nijverheid

I

Handel

Voetbal

Maandag 24 Juni

HUIS,
GERIEFELIJK
RUIM
Telol: Betongweg 33, te huur voor
ƒ 125.— ingaande 1 Juli. InlichtinN. V. Administratiekantoor
gen
Klaasen & Co., telefoon WI. 4444.
M 1776

—

.

—

'

-

*

....

18.12 Programma-mededeelingen
18-15
18.30 Nieuws (Franseh)
Gramofoonmuziek
19.30 Holl.
19.00 Nieuws (Engelsch)
19.45 Nieuws (Fransch)
nieuwsomroep
20.15 Nieuws
20.00 Gramofoonmuziek
(Italiaansch)
20.30 Nieuws (Portugeesch)
21.15 Holl.
20.45 Nieuws (Engelsch
nieuwsomroep (op 16.86 M.)
21.30 Nieuws
21.45 Mededeelingen en mu(Spaansch)
23.30
ziek
22.30 „Matters of moment"
24.00 Nieuws (AfriNieuws (Engelsch)
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Kort

SAIGON

Loopende Oorlogsleening

—

—

want de Herculanen deden al hun best
om den achterstand in te loopen, Jahn
en Lamoh verdienen hierbij zeker een
pluimpje. Inderdaad wisten deze twee
een tegenpunt te maken, maar hier
bleef het ook bij, zoodat Vios zich in
een volgende ronde heeft gewerkt. Toch
is ook deze club verre van sterk door
het groote aantal invallers. Er mag wel
terdege opgepast worden voor het sterke
U. M. S.!

—

25.40 en 49.05 AL

Londen, 23
(Reuter). Dinsciag
a.s. zal de inschrijving voor een
nieuwe oorlogsleening met korten looptijd tegen een rente van 2'/ 2 % aanvangen en voor onbepaalden tijd opengesteld blijven. De terugbetaling zal geschieden tusschen 1945 len 1947.
Het doel van deze nieuwe leening is
de uitgifte
van schatkistbiljetten tot
een minimum terug te brengen.

De Stem komt

—

7.30 Nieuws- en beurs7 15 B B C.-relay
12.30 Gramoberichten 7.4012.35Sluiting
en rustberichNieuwsfoonmuziek
13.15 Sluiting.
12.45 Concert
ten
18.45 In1815 Engelsche uitzending
20.00 Nieuwsberichheemsche uitzending
20.30
20.15 Actualiteiten
ten (Holl.)
20.45 Serieuze muziek
Nieuwsberichten
21.30 Politiei-overzicht
21 15 Hoorspel
muziek

—

—

—

—

—

—

—

PARIS-MONDIAL

—

—

TPA 2 19.68 M. en TPB 3 16.88 RL

—

—

—

17.30 Nieuws (Fransch)
18.30 Nieuws
20.00 Nieuws (Fransch)
22.20
(Eng.)
Nieuws (Fransch).
—

—

—

22.00 Chineesche

deling. Brieven onder No. M 1780
bureau Bat. Nieuwsblad.

—

kaansch).

—

(rèlay-Paris)

TE SOEKABOE-MI met spoed
gevraagd meisje voor baby-verzorging en lichte huishoudelijke
bezigheden. Aanvangssalaris tien
gulden per maand, inclusief kost
en inwoning, intern, goede behan-

—

—

23.00 Engelsche uitzending.

—

weer

RUIME,
LUCHTIGE,
ZEER
COMPLEET
GEMEUBILEERDE
KAMER met kost aangeboden
door Chineesche familie te Batavia-C. aan 1 a 2 scholieren of
werkzamen a ƒ 35.— (voor 2 personen ƒ 60.—) inclusief kleine
wasch. Brieven onder No. M 1787
bureau Bat. Nieuwsblad.
SPECIALIST AAMBEIEN, rheiimathiek, suikerziekte, impotentie
zonder operatie. Tabib Z. A. Fachroedin, Sawah Besar 14, Batavia-C.
Spiritist astroloog en horoscoopM 1772

trekker

EEN LEERKRACHT met akte
Engelsch L. O. gevraagd bij de
Ardjoeno Muloschool. Brieven Directeur, Salembaplein 41. M 1771
GOENOENG SAHARI SCHOOL,
Besluit Directeur O. & E. no.
37332/B. Lagere school met voorklas. Toegankelijk voor Inheemsen
en Chinezen. Aanmelding dagelijks
tussen B—ll uur Goenoeng Saharl
87.
M 1770
TENNISBANEN VAN DER HOUTLAAN met zeer ruime ultloopers.
Npg eenige ochtendbanen te huur
tegen billijke prijzen. Inlichtingen
Welt. 336.
M 1775
Mickey kan zich eigenlijk wel om de ooren
slaan voor z'n bijgeloovigheid en kinderachtigheid, maar hij kan de gedachten aan Aladdin maar niet uit z'n hoofd zetten. After al!
slaat hij toch de spijker op z'n kop als hij zegt:
ben. vajft yaa «Lotja rjatikt. .Lampen .kun-

nen niet prSten!'

_

Nietwaar?

Daar

staat de lamp nou, zwijg-

ach, nonzaam als een mof. Dat gekuch
sens, natuurlijk was dat het een of ander bijgeluidje. Zou hij de stekker
jandorie, het
is maar evén geen griezelige beweging ! Nietjde, proef op de som moet maar eens.,
f

genomen worden.! Vooruit i

En Mickey pakt de stekker op en zegt: „Nu
zal de nuchtere daad bewijzen dat ik me zoo

straks

maar wat
de
steekt
stekker
meteen een meter
de lamp begint te

is'' verschrikkelijk.}.

verbeeld heb !" En Mickey
in het stopcontact
om
hoog te springen, want ook
springen als een gek! Het

En weer

meent Mickey heel duidelijk te hooien
roepen
„Au, au ! Schakel de stroom
uit!" Bevend over al zijn leden neemt Mickey de tooverlamp in z'n trillende handen.
Het ding schokt nog steeds, maar geeft verder g?ep kik en er komt een,, dun rookvyalmpje p
uit dc tuit kronkelen.
:

i

LIEFDE- EN ZAKENBELOOP,
financieel succes, liggen in de t' I*-1*komst verborgen. Gaat naar T 5
Tabib N. M. Sher, occultist-a h
loog. Geneeskundige krulder
nezing van alle chronische'
zonder operatie. Senen 41,*
T
iwnuico o

A
*J>

1

I

