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Tanende Sport
Het gaat slecht met de renvereenigingen in Indië. De Semarangsche notaris
gewezen voorzitter
Bode,
van de
Javasche Ren- en Harddraverij vereeniging
een soort overkapping van de
wedloopsocicteiten op Java
heeft er
onlangs een boekje van open gedaan.
—

—

Hij becijferde het gezamenlijke jaarlijksche tekort van de racevereenigingen op Java op ƒ 250.000.— en wanneer
daarin niet spoedig voorzien wordt, loopt
het mis. De vereenigingen beschikken
uiteraard niet over belangrijke reserves.

Als oorzaken voor het verval der race\ereenigingen schetste de heer Bode:
verminderde belangstelling voor de races,
maar vooral terugloop van het ledental
en van de opbrengst van het roulettespel voor de vereenigingen, doordat de
laatste jaren vele andere vereenigingen

:
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te némen, realiseerde zich .niet welk een
opgeschroefd leven de rensport hier
deet.

Met opzet misgeschoten?

Louis de Vries

Zaterdagnacht is het 260 ton nietende
Nederlandsche
s.s. D i n a de haven van
ook
De races waren
op de groote
Amsterdam binnengeloopen. Twee mijplaatsen een gebeurtenis, waar het in len
buiten dc territoriale wateren van de
ieder geval gezellig toeging, al bleef, Zeeuwsche kust waren twee vreemde
zcoals reeds gezegd, de roulettetafel de vliegtuigen over dit scheepje heengegroote tiekpleister voor het lidmaat- vlogen, die seinden dat het moest stoppen. Aan dit bevel werd echter geen
schap.
gevolg gegeven.
Bij gebrek aan de opbrengst uit een
Later keerde een ,van de vliegtuigen
kapitale sweepstake moesten de renver- terug
en vuurde drie salvo's af. De
eenigirgein hier te lande steeds voor stuurman verklaarde echter, naar Aneeen belangrijk deel gefinancierd worden ta seint, dat deze salvo's blijkbaar niet
uit het gefixeerde aandeel in de winst, op het schip gericht waren daar dit andat zij van de bankhouders ontvingen. ders onvermijdelijk geraakt had moeten
worden. Bij onderzoek na aankomst'in
Op die wijze werden de kosten van de
IJmuiden bleek het vaartuig niet geraces, de geldprijzen voor de winnende troffen te zijn.

paarden, etc., bestreden.
Dit aandeel in de winst was zeer belangrijk. Het bracht de groote renvercenigingen vele tientallen duizenden
guldens per jaar op.
Sinds lang is hierin verandering geertoe zijn overgegaan, gelegenheid tot komen. Nu op vele andere plaatsen geroulettespel te geven, terwijl deze gelelegenheid tot roulettespel bestaat, is het
genheid vroeger vrijwel uitsluitend in ledental der renvereenigingen sterk verde racevereenigingen bestond.
minderd. Men was immers geen lid om
Er valt hieraan nog wel het een en der wille van de paardensport, doch
ander toe te voegen.
om die van het hazardspel.

renbaan

buiten de sfeer van het hazardspel en
mondain gedoe.
Toch verschillen de omstandigheden
in Indië sterk met die van de groote

race-centra.
Hoe groot de kapitalen ook zijn die in
Europa en Amerika door de handen van
de houders van de sweepstakes en van
de bookmakers gaan, bij de groote races
blijven in ieder geval de rennen hoofdzaak. Het hazardspel bestaat er in de
weddenschappen, die op de prestaties
Tan de paarden worden afgesloten. Dit
hazardspel verhoogt dus de spanning
waarmede de races worden gadegeslagen.

Al mogen de races in Indië lange jaren regelmatig «en evenement geweest
zijn voor de uitgaande wereld, de rennen zelf zijn hier altijd slechts bijzaak
gefeest. Hoofdzaak waren en zijn de

roulette-avonden.
Wezenlijke belangstelling voor de
rensport heeft hier immer slechts bestaan bij de renstalbezitters en enkele
tientallen anderen.
De races hebben hier, in vergelijking

met Europa en Amerika, altijd op een
z<;er bescheiden

peil gestaan, zooals

trouwens met vrijwel alle takken van
sport het geval is. De weddenschappen
op de rennen zelf zijn, bij het bescheiden peil der races, van geen belang.

In „mondain" opzicht hebben de races
hier nooit anders dan Ersatz kunnen leveren. Wij herinneren ons een
gouverneur-generaal, die tijdens zijn
bewind de races te Batavia en Buitenzorg vrij regelmatig opluisterde met zijn
tegenwoordigheid en dan gekleed placht
te gaan in grijs gekleed costuum, met
ferijze hoogen hoed, dus in werkelijke
race-kleedij.
Dit is het eenige complete race-costuum dat wij ooit op de tribunes van de
B. B. W. S. hebben aangetroffen.
Fotografen,

op

zoek naar aardige
damestoiletjes, moeten in den regel hun
toevlucht nemen tot het kieken van
dames, die er weliswaar zeer lieftallig
uitzien, maar toch eigenlijk naar haar
sociale standing niet voor een foto in
dag. en weekblad in aanmerking zouden komen. Van het lanceeren van de
nieuwe mode op de renbaan, wat een
voorname gebeurtenis is bij de groote
races ln Europa, is al in het geheel
geen sprake.
•

**

achteruitgang in het ledental
(lees
deelnemers aan het roulettespel)
heeft medegebracht dat de kansen voor
de bankhouders op groote winsten zeer
zijn teruggeloopen, wat nog geaccentueerd wordt door het feit dat de goede
jaren voor de roulette hier toch al
voorbij
zijn omdat het uit is met de
exorbitante winsten van suikerboeren
en anderen, die zich konden veroorloven tienduizenden guldens op één avond
aan de speeltafel te laten liggen en
daarboven hun nieuwe auto te verkwanselen, om te voet naar hun hotel
terug te gaan zonder zelfs hun vertering in de roulettezaal te hebben betaald. Wat nood er was nog geld genoeg te verdienen. Den volgenden dag
resd de „berooide" speler in een nog
grootere auto en met nieuw kapitaal,
van de bank gehaald of geleend, terug
naar de speelzaal.
Deze
:

:

Naar het „Vaderland" vernam, zal het

onlangs door de Internationale Kamer
van Koophand:l .en de Camegie Endówment for International Peace gevormde
Comité voor den Economischen Vrede op
28 en 29 Maart a.s. in Den Haag bijeenkomen. Het is nog niet zeker of de president Watson deze vergadering zal lelden, zoodat het mogelijk is dat dr. F. H.

Fentener
van
Vliss l!n
gen uit Utrecht als voorzitter zal optreden. Tenslotte meldt het blad nog
dat oud-premier C o 1 ij n en zijn
Belgische collega Van Zeeland
accoord gingen met de uitnoodiging om
als adviseurs van het comité op te tre-

r

Engelsch Schip op

een

Mijn
V'

Zaterdagavond is het 1.097 ton metende Engelsche s.s. Borthwick ter
hoogte van Schouwenbank op een IAUn
geloopen. Het schip was op weg*, van
Rotterdam naar Engeland. Een Nederlandsche loodsboot was in de gelegenheid, de 21 koppen tellende bemanning
nog juist op tijd te redden en in Vlissingen aan land te zetten.
-
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bedrijfmatig
dan is er zeker plaats
voor de redeneeiing dat andere vereeni—

Êir.gen,

—

—

*
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Terwijl echter in andere takken van
opbrengt.
Door de eerste mogelijkheid kan uiteraard dadelijk een streep worden gedecennium, is het peil van de rensport
eer gedaald, terwijl het eigenlijk altijd haald.
Het is duidelijk dat de tanende renal zonder eenige wezenlijke beteekenis
was. Dit valt niet te verwonderen. Geen sport geen enkel recht kan doen gelden,
renstal bezitter hier te lande kan zich, de eenige te zijn die het deel der burbij gebrek aan belangrijke prijzen voor gerij dat wel van een gokje houdt, om de
de winnaars van races, veroorloven er roulettetafel te scharen.

kostbare renpaarden op na te houden
en ook de goede Jockeys kunnen elders
een heel wat beter stuk brood verdienen dan in dit afgelegen oord.
Het Indië van vroeger echter, dat nog
L ewend was, met Ersatz genoegen

den.

waar thans het roulettespel
Het vet is thans echter voor de bank- beoefend wordt, sociaal gesproken minhouders reeds lar.g van de soep, het stens van evengroot belang zijn als de
aantal gelegenheden, waar zij kunnen ;envereenigingen.
optreden, is toegenomen en de spoeling
Vergunning tot het houden van een
is dus voor de renvereenigingen zeer dun groote swer?pstake zou een ommekeer
geworden.
teweeg brengen in het reeds jaren voor
Het aandeel in de winst van de bank- Nederland en Ir.dië geldende systeem,
houders is Zeker tot ver beneden de waarbij de regeering zelve voorziet in de
helft van vroeger verminderd.
nehoefte aan loterijen, in het moederDe contributies
noodgedwongen land door de Staatsloterij en hier door
hier en daar ook nog verlaagd
bren- de z.g. „Groote Loterij".
gen veel minder op.
Wij zien dus, eerlijk gezegd, geen opHet Indische publiek, althans dat op iossing voor de moeilijkheden der rende groote plaatsen, heeft tegenwoordig veieer.igingen.
gelegenheid tot amusement te over en
keert zich hoe langer hoe meer van de
Of dit waarlijk ernstig te betreuren
renbaan als amusement af.
valt ?
Van de duizenden, die op racedagen
Hier moet onderscheid gemaakt worder traditie getrouw nog altijd vrijaf
den tusschen de groote en de kleine
nebben, brengen er slechts zéér enkelen
plaatsen.
c'en ochtend door op de renbaan.
Voor
zoover ons bekend vormen de
races te Djokja bijvoorbeeld nog altijd
Het heeft weinig zin, naar middelen
een gebeurtenis van belang voor de inte zoeken om deze tanende beweging
woners.
nieuw leven in te blazen. Het getij is
In de hoofdstad zal niemand, behalverloopen.
ve
enkele tientallen belanghebbenden,
Notaris Bode heeft in zijn betoog
danook geen middelen aangewezen om een traan laten als de races verdwijde paardensport op reëele wijze in de nen. Het zou in wijden kring nauwelijks
opgemerkt worden.
belangstelling terug te voeren.
Het lijkt niet onmogelijk dat de renHij heeft slechts een tweetal middelen
vereenigingen
op de kleine plaatsen, als
rensport
genoemd om de
op kunstmatier daar wcTkelijk nog voldoende belangge wijze financieel op de been te houvoor de races bestaat, zich nog
stelling
den. Het eerste daarvan zou zijn een
Ook bestaat
wettelijk monopolie voor de renvereeniwel kunnen bedruipen.
elders
de
stad
niet
veel gelein
gingen voor het geven van gelegenheid daar
tot roulettespel, het tweede een vergun- genheid tot roulettespel.
ning tot het houden van een jaarlijkDe zaak der renvereenigingen zal dus
sche sweepstake, die een kwart millioen op den duur er een moeten worden van

sport in Indië een belangrijke vooruitgang valt te bespeuren in het laatste

f

„the survival of the fittest".
Wat r.iet meer uit eigen innerlijke
kracht op de been kan blijven, verdwijne.

Vertolker

van Klassiek

Drama

Aneta seint uit Nice, dat de tooneelspeler
Louis de Vries aldaar in den ouderdom van 69 jaar
is overleden.
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Een Belastingkwestie

Ons blad van heden

„Houders” van motorvoertuigen verantwoordelijk

(VVt bladen, Inclusief het Ochtendblad)

Het

Hooggerechtshof

dagen

heeft
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BINNENLAND

Patlh van Toeloengagoeng wegens fraude
dezer
geschorst.

een interessante beslissing genomen ten aanzien van een van de bepalingen van de motorvoertuigenbelasting 1934, krachtens welke belasting
wordt geheven van alle motorvoertuigen die niet gedreven worden door een
uitsluitend b:nzine ais brandstof gemotorvoertuigen
motor,
bruikenden
waarvan het toegestane totaal-gewicht
5500 kg of meer bedraagt en van aanhangwagens van motorvoertuigen.
De ordonnantie schrijft voor dat de
houder van de desbetreffende
motorvoertuigen belastingplichtig
is,
ongeacht of hij de eigenaar is.

NEDERLAND
Vliegtuigkogels floten over de „Dina".
Generaal Van Tricht als militair attaché
naar Rome ?

BIJBLADEN
Het Tweeda Blad: Bultenlandsclie telegrammen
Handel en Nijverheid
Ingezonden stukken
Indisch Nieuws.
Het Derde Elad
Duilsche intimidatiepogingen, door Villanus
Aanvullend Nederlandsch en Buitenlandsch Nieuws
Personalia.
Het Vierde Blad Sport en Wedstr'jden
Fotopagina.
—

—

—
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Fraudeerende Patih

Bij het ook voor autobuasen en
Naar Aneta uit Soerabaia seint, heeft
vrachtauto's geldende huurkoopsysteem
de gouverneur van Oost-Java met in-|
bizondere
brengt
deze heffingswijze
gang van 4 Maart jl. den patih van het
verkoopers regentschap Toeloengagoeng/ mas P. A.,'
moeilijkheden mede voor
van deze motorvoertuigen. Wordt een wegens verduistering in ziji ï- ambt gevrachtauto of autobus wegens achter- schorst. De patih bekende reeds, belangrijke bedragen uit de desascho>lstalllgheid in de betaling teruggeno- fondsen ten
eigen bate te hebben aangemen, dan wordt de nieuwe houder ook wend.
De patih werd in 1936 als zoodanig
verantwoordelijk wegens de eventueele
achterstallige belasting,
welke strekt benoemd en vertoefde nog pas sinds
kort in Toeloengagoeng als vervanger
over het tijdvak dat de slechte betaler van patih Raden
In tegenstelling met de groote meerB. die onlangs even-!
derheid van onze beste tooneelspelers het voertuig in zijn bezit had.
eens fraudeerde en daarvoor tot drie
is Louis de Vries pas laat bij het tooOp het motorvoertuig kan deswege maanden gevangenisstraf werd veroorneel gekomen. Hij was al bijna dertig
deeld.
gelegd, waarna executie
jaar toen hij zijn. artistieke loopbaan beslag worden
begon. Een speelperiode bij het Neder- kan plaats hebben.
landsch Tooneel, waar hij rollen
Zoo is althans altijd het standpunt
van
De Staatsmobilisatieraad
Louis Bouwmeester opnam en een geweest van Gedeputeerden van WestNaar wij vernemen is de vergadering
eerste
tournée door Indië behoo- Java. welke, evenals de colleges in de
van
den Staatsmobilisatieraad, welke
ren
belangrijkste
tot
de
episooverige provincies, belast zijn met de heden te Bandoeng zou plaats vinden
den
zijn leven.
van
Onder
de
ln verband met het ontslag van overste
directie van de drie gebroeders Van inning der belasting.
Lier groeide zijn populariteit; hij heeft
Dit 6tandpunt is onlangs het onder- Struyvenberg als secretaris, uitgesteld
afwezigheid van den
het geluk gehad, een tijdlang samen werp geweest van een verschil
van in verband met de
heer Van Mook, directeur van Economite werken met Frits Bouwmeester, den
meening met een der groote autozaken sche Zaken.
groote, van wiens lessen hij Ijverig
De heer Van Mook keert 18 dezer
partij heeft getrokken, en door wiem hier te lande op grond waarvan een
proefproces is aangespannen dat met hier ter stede terug.
i
deren het
Tn de drama's van sóphocies ls "bijge- wederzijdsch goedvinden dadelijk voor
bracht ; de uitzonderlijke positie, die het Hooggerechtshof is gebracht.
hij in onze tooneelwereld als de verGeneraal A.G. van Tricht
tolker van het breede klassieke werk
Het Hof heeft het standpunt van GeNaar het „Vaderland" vernam. Is de
innam, verschafte hem een eigen plaats
onderschreven en verklaard, gepensionneerde
deputeerden
ger.eraal-majoor van
en hij bleef de aandacht van het puinstantie, belast met de inning het Indische leger A.G. van Tricht
dat
de
ondanks
bliek
het
vasthouden.
van de belasting, een zakelijk recht tot thans bestemd voor de functie van mifeit, dat omstandigheden hem de laatheeft, dat het motorvoertuig litair attaché in Rome.
verhaal
ste jaren weinig voor het
voetlicht
volgt.
Men herinnert zich dat de naam van
brachten.
generaal kort geleden genoemd
dezen
Instantie,
door
Ook
of
deze
vraag
de
De Vries heeft gedebuteerd als de hereerder uit te oefenen, werd voor dezelfde functie in Berlijn.
verhaalsrecht
het
tog van Alva in Sardou's „Patrie" nog
vóór hij engagement vond bij de ge- had kunnen voorkomen dat de achterstallige belasting op den, nieuwen houbroeders Van Lier, waar hij
na een
verhaald, doet De Italiaansche Kolenschepen
korte onderbreking
groote der zou moeten worden
zijn
van het Hof niet
volger.s
uitspraak
de
triomfen viert in „Uriël Acosta", in ~FedVolgens een Havas-telegram uit Amter zake, aangezien zij desondanks binora", in „Tcsca",
„Medea",
„Silvia
sterdam
hebben de vier Italiaansche
gebleven.
de
wet
is
grenzen der
Silombra", „Simson", „Israël" enz. In nen
vrachtschepen, die nog in de haven van
Naar wij vernemen, sluit deze inter1909 komt hij bij de Nederl. TooneelRotterdam liggen, opdracht ontvangen
pretatie geheel aan bij den opzet van om de verdere inlading van Duitsche
Nedervereeniglr.g, in 1912 bij het
.lar.dsch Tooneel. waar hij, in 1914, zijn de motorvoertuigenbelastir.g.
steenkool te staken. Het A.N.P. teekent
koperen jubileum viert. Daarna gaat
Autohandelaren, die de desbetreffenbij dit bericht evenwel aan dat van dehij
naar Indië. de motorvoertuigen in huurkoop verin 1914 en in 1915
ze lastgeving nog niets bekend is.
Hij speelt op de terugreis van de laat- koopen, zullen dus in hun eigen belang
ste tournée ook te Durban en Kaapstad erop moeten toezien, dat de houders de
en hij keert terug als een beroemd man. belasting tijdig betalen, evenals hypoVAN KAPOK NAAK CACAO
De Vries heeft meer dan eens
een theekhouders nagaan of de hypotheekAneta
seint uit Soerabaia dat de
eigen gezelschap gevormd en is meer gevers de verponding, etc. op tijd volgroote
kapok-onderr.eming „Kaligendan eens met een eigen ensemble op doen.
tong" wegens de slechte kapokprijzen
tournée gegaan, met wisselend succes
Zij, die een tweedehandsch motorop andere basis zal worden gezet door
en hij heeft in het kader van die gezel- voertuig koopen dat onder de motorhet tweeduizend bouws omvattende
schappen en in dat van andere ensemvoertuigenbelasting valt, zullen er zich areaal geleidelijk met cacao te beplanbles zooveel rollen gespeeld, dat zij be- van hebben te overtuigen, dat zij later ten en het geheele complex in deelbouw
zwaarlijk alle genoemd kunnen worden. niet belast K-orden met achterstallige te
bewerkezï. Een rigoureuze bezuiniging
zal hierbij wordon toegepast.
De Vries had karakter, dat in aanleg belasting.
sterk dramatisch en zelfs romantisch
was. Dit karakter was zijn kracht, maar
het vormde ook een belemmering voor
zijn optreden, het wilde zich wel eens
moeilijk aanpassen bij bepaalde opvattingen van samenspel en regie. En wellicht moet ten deele hieruit worden
verklaard, dat men dezen toch zeer verdienstelijken en in een bepaald genre
Volgens
zou
zelfs zeer sterken acteur
betrekkelijk
weinig op de planken zag.
onderhandelingen zijn: afLouis de Vries heeft veel gereisd, hij
van
is in onze Oost en in vele groote buitenten
Hangö en een
van het
landsche steden opgetreden, hij heeft
daar naam gemaakt en heeft zich daar
Ladoga-meer.
aanzien van Hangö en
vrienden verworven.
~

—

—

—

—

De Dag in het Buitenland

Het Wrak van de O-XI
Het wrak van de onderzeeboot O-XI
is gisterenmorgen uit de haven van Den
Helder naar de Rijkswerf te Willemsoord gesleept. Aneta seint dat alsnog
over de vraag, of de reparatie-werkzaamheden in Den Helder dan wel elders
verricht worden, b:slist zal worden.

Hoe weinig reden er ook kan bestaan
om de renvereenigingen dit lot toe te
.venschen, ze in stand te houden
met kunstmatige middelen, toegepast
ten koste van andere vereenigingen, die
Zou de regeering crU"» overgaan, het een sociaal belang vertegenwoordigen
DE BROODPRIJS IN NEDERLAND
geven van gelegenheid tot roulettespel dat beter in de huidige Indische samenNaar Aneta uit Den Ilaag seint, beaan een vergunningsstelsel te onder- leving schijnt te passen, daarvoor lijkt
men weet dat op het oogen- ens het belang van de races ln Indië, staat de mogelijkheid dat de broodprijs
werpen
als gevolg van de prijsverhooglng voor
folik het hazardspel overal ln besloten als sport en als sociaal verschijnsel,
de bultenlandsche tarwe met een cent
kring mag worden beoefend, mits niet tc gering.
per 800 gram verhoogd zal worden.
—
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Maandag 11 Maart 194(1 :

Radio Roma
de basis der
Finsch-Russische
Karelië, Petsamo,
stand door Finland
Noorden
streek
Ten
de
streek ten Noorden van het Ladoga-meer zou
nog geen overeenstemming bestaan.
De diplomatieke belangstelling concentreert zich op de onderhandelingen te Moskou
en Von Ribbentrop's bezoek aan Rome.
Chamberlain zal heden een verklaring afleggen inzake het vrijgeven der Italiaansche
kolenbooten.
i
In Parijs werden berichten ontvangen uit
Tokio, waarin gemeld wordt, dat Tokio met
Moskou onderhandelt over een non-agressiepact.

-

i

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
Inbrekers in de Slaapkamer
Geldkist opengebroken

Alles is betrekkelijk
van Londen heeft «en
jaarlijksch inkomen van tienduizend
pond
en dat is r.iet genoeg. Het lijkt
heel wat, maar het schijnt te eenen
male ontoereikend te zijn voor den levensstaat, dien deze hooge prelaat van
de Church of England
dient te voebijvoorbeeld
de Rt.
ren. En zoo heeft
Hon. and Rt. Rev. Arthur Foley Winnlngton, lO&ste bisschop van Londen,
meer dan- :eens in het openbaar te kennen gegeven dat hij ~te arm" was om
in het Fulham Palace te wonen dat de
aloude ambtswoning der Londensche
bisschoppen is en vier-en-vijftig zalen
en kamers telt. Naar verhouding was
hij financieel misschien slechter af dan
zijn kanunniken, die maar duizend pond
krijgen doch niet op zulke hooge lasten
zitten.

jje bisschop
—

,

De verstandige Secretaresse
gezien de moeite, welke deze oude
prelaat had om in zijn vorstelijk
paleis behoorlijk rond te komen, was
het maar goed dat hij den laatsten tijd
een secretaresse had die de teugels van
de huishouding strak hield, elke penny
'

drie maal omkeerde alvorens ze uit te
zij
Beven en haar best deed om wat op
te leggen opdat de bisschop, wanneer
hij zijn ambt neer zou leggen, niet al
te veel moeite zou hebben om de eindjes
ran elkaar te knoopen.
Niemand wist welke rol zij speelde,
er., niemand zou dat ooit te weten zijn
kekomen indien de bisschop, toen hij
onlangs in de Albert Hall afscheid nam
van zij ti diocees, niet in kleuren en geulen verteld had hoe goed ze voor hem
had gezorgd. Achtduizend paar oogen
keken, onmiddellijk naar de Koninklijke
Loge waar de secretaresse zat, en zich
allesbehalve op haar gemak voelde. „He
shouldn't have said that", fluisterde ze
tegen, haar vrienden, ~I neve: thought
he would teil"
Maar de 81-jarige bisschop wilde niets
verzwijgen. Het vertelde dat miss Catton, zoo heet ze, den laatsten tijd op
f.lle mogelijke uitgaven bezuinigd had
zoodat hij de „afscheids-offerar.de" van
zijn diocees, ruim Vijfduizend por.d bedragend, geheel voor zendingsdoeleinden kon bestemmen, en toch genoeg had
cm zijn laatste levensjaren zonder gelc.elijke zorgen te slijten. De menigte
tracht toen een hoeraatje op haar uit,
en dat had ze zeker verdiend.

heer H. T., wonende aan den
Grooten Postweg te Bandoeng, heeft de
gewoonte om 's avonds zijn geldkist uit
veiligheidsoverwegingen mee te nemen
naar zijn slaapkamer, doch toen hij gisterochtend wakker werd ontwaarde hij,
dat de geldkist, die 350 gulden aan contanten en een gouden armband ter
waarde van 35 gulden bevatte, van de
tafel was verdwenen zonder dat hij
's nachts ook maar iets had gemerkt.
Van zijn geheele gezin, bestaande uit
vijf personen, was niemand door eenig
lawaai ontwaakt terwijl allen toch in
hetzelfde
vertrek sliepen, meldt onze
•De

Bandoengsche correspondent.
Zijn huis verder doorzoekende, kwam
hij tot ontdekking dat de achterdeur
was geforceerd zoodat de dief hierdcor
binnen moet zijn gekomen. Even daarna, nauwelijks van den eersten schrik
bekomen, zag hij op de achtergalerij de
geldkist liggen. Zij was opengebroken
en de geheele bovengenoemde inhoud

Maandag 11 Maart

Schandaal in Woudenberg
aantal diefstallen van militaire goederen in de provincie Utrecht is weer, met een vermeerderd.
Was onlangs Bilthoven operatieterrein en kort daarna Amersfoort,
thans is aan het licht gekomen, dat
zich ook in de gemeente Woudenberg
diefstallen op groote schaal hebben
voorgedaan. Hier is sprake van een
waarbij verwijdvertakt complot,
inwoners
schillende
van het dorp beH;t

na Ziekenhuis te Madioen getranspor-

Maar dit is een ande:e kwestie, welke teerd ; drie van hen konden na verbonkeeren, terwijl
we. vroeger reeds ter sprake brachten den te zijn huiswaarts
en waarover we het bij gelegenheid nog de overigen in het ziekenhuis moesten
blijven.
wel eens zullen hebben.

.

trokken zijn.

kranige vrouw
Ls miss Hope
Price, directrice van een kleine
fabriek in Chiswick. Acht jaar geleden
kreeg ze kinderverlamming, met het gevolg dat ze zich alleen r.og maar in een
rolstoel kon bewegen en al haar plannen en iïlealen in rook zag verdwijnen.
Een tijdlang was ze alles kwijt dat het
leven waard maakte om geleefd te worden. Toen besloot ze „to make the best
of it". Haar voeten kon ze niet meer
gebruiken, maar haar brein bleef helder
en haar handen waren begeerig naar
werk. Derhalve vond ze een nieuwe
hobby, want een hobby was het in den
aanvang. Ze kocht goedkoope glazen en
vazen en beschilderde die. Het werk viel
in den smaak bij haar kennissen, en er
kwam vraag naar de beschilderde vazen.
Ze huurde dus een klein winkeltje, .nam
een assistent, en verkocht haar producten rechtstreeks aan den klant. Het bedrijfje floreerde zoodat ze een grootere
winkel huurde en meer assistenten aannam. Toen legde ze zich toe op het maken van kindermeubels, waarmee zé
zooveel succes had dat de zaak andermaal uitgebreid werd. Een paar weken
geleden betrok ze een kleine fabriek
waar de orders binnenstroomen. Haar
broer teekent de meubels, zijzelf ontwerpt de decoraties en een staf medewerkers schildert ze met de hand. Zonder de ramp, welke haar acht jaar geleden trof, zou Chiswick nu niet een
bloeiend bedrijf rijk zijn, waar meer dan
twintig menschen een goed bestaan

De termijn van vijf jaren, afloopende op
26 Maart a.s., voor welken mr. F. J. MULWij citeerden dezer dagen de volgende LER, president van de Algemcene Volkscredietbank tot die functie is benoemd is verzinslede uit het Soer. Hbl., neerge- lengd
met vi)f jaar.
Duitsche
schreven in verband met de

Vijf burgers.zijn aangehouden en twee terreur ter zee
Woudenberg gelegerd
Niet alleen onze waardigheid als natie,
zijn,-zijn gearresteerd.
maar ook ons zelfbehoud eischt dat wij de

Korte Berichten

,

ncutraliteits-bibberatie eindelijk eens van

Groote voorraad

Wij zijn thans genoeg
beleedigd, gehoond, bespuwd en mishandeld er moet een eind aan komen, kort,

ons afschudden.

Eeremedaille uitgereikt

■
Wat de gestolen goederen betreft, dat
Hedenmorgen is de «eremedaille in
goed en dadelijk.
zijn er niet weinig. In den kelder van
zilver met de z\vaard:n, verbonden aan
het gemeentehuis van Woudenberg lag
En stelden daarbij schertsenderwijs de • de orde van Oranje-Nassau, met milieen heele verzameling als dekzeilen, vraag Of het „Handelsblad" misschien , talre honneurs uitgereikt aan adjudant
?
schoenen, zakken haver, dekens en laar- aan een oorlogsverklaring dacht
Jerkes van het garnizoen te Soerabaia.
zen. Deze goederen werden door de twee
De hoofdredactie van het „Handelsmilitairen tegen een zacht prijsje aan
Kolonisten uit Salatiga
de burgers verkocht. Een. der militairen blad" verzoekt ons thans er de aandacht
op te vestigen dat op de geciteerde zinHeden vertrokken uit de afdeeling
had zelfs munt weten te slaan uit zijn
,
Salatiga circa .300 aspirant-kolonisten
geheele militaire uitrusting en deze ver- snede volgde:
mét bestemming Zuid-Sumatra. De reis
kocht.
gelooven nog altyd werd per trein vla Semarang onderno1 W|| het
mogelijk is aan
dat
men, waar zich de menschen uit Wirohun (d. i. de Duitsche) wa nDe burgers, die gearresteerd zijn, hebbedrtjven een einde te sari, Pati, Rembang, Demak, Koewoe,
ben dadelijk bekend, dat zij zich aan hemaken zonder dat de ernJapara kwamen
ling der goederen hebben schuldig geconsequenties Poerwodadi, Blora en
stigste
ruim
1200 zielen.
in
aansluiten,
totaal
geworden
te
waren,
behoeven
maakt. Het
de gebrs. J., een zevreesd.
kere R. benevens twee vooraanstaande
De Steun aan China
In hoofdzaak betrof het
ingezetenen.
De tweede zinsnede, was ons onthier menschen, die de goederen voor hun snapt, tot ons leedwezen. De kwestie
Het Chineesche Roode KruLs-comité
bedrijf konden gebruiken, zooals haver,
te
ligSalatiga heeft een bedrag van ƒ 800
heel
anders
te
komt nu inderdaad
dekzeilen, aardappels, laarzen enz. Een gen. Wij vonden de eerste uitspraal aan de vereeniging Ho Suk Hua Chiao
der aangehoudenen, een boer, voederde
belangrijk en ondubbelzinnig genoeg Chiu Hu Tui te, Batavia geremitteerd,
al eenige maanden zijn paarden met
met. verzoek dit bedrag te bestemmen
om te meenen dat daarin de quiniyksha\er.
kinine-tabletten
tessence van. het stuk was gelegen, en voor den aankoop, vanoorlogsslachtoffers
van
de
ten
behoeve
verwachtten niet dat zij weer vopr
De aangehouden burgers werden opzou worden, teruggenomen. in China.
drie-kwart
gesloten, maar na verhoor weer op vrije
Maar'het Handelsblad heeft thans invoeten gesteld. Zij wonen toch allen te
B.R.A. Tedjosari †
derdaad recht op een rectificatie.
:

:

:

•

;

Woudenberg en kunnen zich niet aan

het waakzame ocg der politie onttrekken.

.Het

van

„afschudden

de

neutrali-

In Djokja is heden in den ouderdom

teitsbibberatie" was r.iet ernstig ge- van 89 jaar overleden B. R. A. Tedjosari,
m:end. Er moet wel afgeschud wor- moeder van oud-edeleer Koesoemojoedo.
Beide militairen zijn ingesloten in de den, maar men moet daarmee niet. zoo De begrafenis, van hst stoffelijk overmarechausseekazerne te Leusden, aange- ver gaan' dat „de ernstigste
schot zal morgenochtend om tien uur
zien er geen plaats meer was in Woudenties" gevreesd zouden moeten, worden. plaats hebben.
berg. Deze militairen hebben de politie Wij veronderstellen dat evenals een
nog een groot aantal adressen verschaft,
waar militaire goederen verkocht zijn,
zoodat de politie nog steeds met het onderzoek voortgaat en het is dus niet uitgesloten, dat nog meer arrestaties zullen

beetje inflatie ook het opgeven van een
„beetje neutraliteitspolitiek" (of „neutralHeit.sbibbaratle" zooals het Han-

delsblad dat héél flink noemt) neerKomt op. ,een beetje déraillement".
volgen.
Niemand weet waar het op uitdraait.
En daarom riekt or.s deze argumentatie
De gearresteerde militairen behooren een ietsje te veel naar de bittertaf.l.
tot de treinaideeling en waren belast
Maar in ieder geval weet men nu, dat
met de distributie van de goederen, zooh:t „Handelsblad" aan de r.eutraliteitsdat zij alles voor het grijpen hadden.
bibberatie wel een eind wil maken, maar
zonder de consekwenties daarvan.
Dan vinden wij het standpunt royaler
van hem die zegt: het is nu genoeg
en als het nog eens voorkomt gaan
wij inderdaad ten oorlog. Als men dat
standpunt niet aandurft, dan lijkt
liet ons beter de neutraliteitspolitiek
óóit ni e t haar consekwenties te aanvaarden.

Doorielijke Val van Fuselier

Doodelijk Auto-ongeluk
De heer G. O. M. Tervooren, geologisch assistent van de Pacific Petroleum
Mij. in Siak, die mst vacantieverlof in
Medan vertoefde, is gisterenmorgen met
ziin auto, welke een vaart van tacntig

kilomater had, tege.v een boom. opgetornd met het gevolg dat hij zwaar gewond werd. Aneta seint dat hij later in
het ziekenhuis van Medan is oveneden.

Een Tooneelsluk verboden
Na langdurige voorbereiding had de
Tooneelvere>:nising ~ConcordiaV in Malang de opvoering in studie genomen
van Bruno Frank's tconeelspel „Zwölf
Tausend", een stuk, dat omstreeks 71760
speelt en waarin Frederik de Groote
een vooraanstaande figuur is,, ,

Vrijdagmorgen heeft op de Tanah
in dit g: geven BritschAangezien
Poetih-helling te Semarar.g can ernstig
tpt uiting kotegenstellingen
Duitsche
tengevolge
ongeluk
plaatsgevor.d:n,
op advies van den
men
heeft
men.
mede.
waarvan .sen fuselier om het leven is
resident van Malang, afgezien van de
gekomen.
opvoering, aangezien de huidige, overiOmstreeks acht uur reed e:n mili- gens zeer verklaarbare anti- en sympa-

Dat het dankbaar werk is om voor
kinderen ta spelen ondervond de Nad.Indische Tooneelvereeniging Zaterdag
in den vooravond, toe;: zij voor een uitstekend bezetta schouwburgzaal een uitvoirins gaf van het kinderstuk „Da
dappare Ja.: Klaasen", een alleraardigst
i
poppenspel waarin de bekande marionetten van onze vaderlandsche poppenkast in levenden lijve voor het voetlicht
worden gebracht. D; avonturen van het
trio Jan Klaasen, Katrijn en Moorkop
werdan door de honderden kinderen in

de zaal met spanning gevolgd, en cr was
een meelev:n waarop een publiek van
volwassenen jaloersch mag wezan. Door
alle tafereehn heen weerklonk trlkens
een hartelijk gelach en de liedjes uit
het stuk werden allemaal uit volle borst
door da geboeide jeugd meegezongen.
Zoow:l enscèneering a'i? spel warm
onder de regie van Henk Smit weer goed
verzorgd, en verder heeft vooral Dora
van Welsum alle eer gehad van haar
moeite om de kvende poppen in c:av
frissche en fleurige costumeering te steken. Bovenstaande foto geeft e-n beeld
van het geheele ensemble.

enkele
taire vrachtauto beladen met
kisten van het Kampement Djatingaleh naar de stad. De fuselier S. had
achter op den wagen plaatsgenomen.
Op de Tanah Poetih-helling rolde de
kist. waarop S. zat, van zijn plaats.
Hierdoor verloor de fuselier zijn evenwicht -en viel vervolgens van de vrachtauto op den weg.
De man kwam hierbij zoo ongelukkig
schedelfractuur
terecht, dat hij een
alle
opliep. Onmiddellijk schoot van
zijden hulp toe. De fuselier werd zoo
snel mogelijk naar het militair hospitaal vervoerd. Op den weg daarheen
gaf het slachtoffer echter re:ds den
geest, aldus lezen wij in het „Alg. Hbl."
Dje roepan
Zaterdagmorgen had op
achter het militaire kampement .op
Djatlngaleh de teraardebestelling plaats
met militaire honneurs. Zij werd bijgewoond door majoor Mantel, plaatselijk
militair commandant.

van het Ned.-Indische publiek
een voorstelling ongewenscht maken.
fDe vereeniging' is, naar wij" in het
„Soer. Hbl." lezen, direct overgegaan tot
instudering van een nieuw Amerikaansch tooneelspel „Three little foxes",
in de Nederlandsche vertaling van
„Roofvogels" thans nog in opvoering bij
het Residentie Tooneel in 's-Gravcn-

thieën

hage.

VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN
De afdeeling Bandoeng van de Vervoor Vrouwenbelangen en
eeniging
Gelijk Staatsburgerschap heeft
haar

jaarvergadering gehouden onder voorvan mevrouw mr. J. D.
BanHermans—Lebert, meldt onz
doengsche correspondent.
zitterschap

»•

Besloten werd, ' dat de dames Her-<
mans en Tan de afdeeling op de algejaarvergadering zullen vertemeen©

Hoop altijd
j/en

Personalia

Neutralileits-bibberatie afschudden, maar zonder
consekwenties

:

Salarisladder

volken"

EERSTE BLAD

militairen, die in

Madioen

Donderdag jl. heeft ter hoogte van de
desa Garon, op den grooten weg MaBisschoppelijke
dioen-Tjaroeban, een ernstig auto-ongeluk plaatsgehad, dat nog betrekkelijk
iet alle Anglicaansche bisschoppen goed is afgeloopen, lezen wij in de
hebber, zoo'n hoog tractement als de „Loc.". Autobus AE 104 van de Autobisschop van Londen, maar ze wonen bus-onderneming „Liem" te Madioen;
dan ook niet allemaal in een paleis kwam ir. botsing met een personen-auto
v;aarvan de onderhoudskosten zoo geAE 914. Als gevolg van de botsing raakweldig zijn dat ze een groot deel van te de autobus van den weg, stortte in
hun inkomen opslorpen. Voor het dio- een ondiep ravijntje terzijde van den
cees Birmingham is het traktement weg, reed daarna dwars door een wa4200 pond, voor Chelmsford 3000 pond rong, cm vervolgens over den kop te
cn voor Bristol maar 2577 por.d, om er 6laan
en tien meters verder met de
cenige te noemen. Daarentegen krijgt wielen in de lucht tot stilstand 'te kode aartsbisschop van Ycrk 9000 pond, men. De autobus liep ernstige schade
De best betaalde prelaat is de aarts- op en gezien de ravage mag het een
bisschop van Car.terbury die tevens het wonder heeten, dat van de 26 passapraedicaat voe:t van „Primate of All giers er slechts 3 licht en 1 ernstig geEnglar.d". Hij woont in het Lambeth wond werden.
goede afloop moet voornamelijk
De
Palace en o-.tvar.gt 15.000 pond per
jaar. Ook de salarissen van de onder- worden toegeschreven aan de goede
geschikte geestelijken zijn naar Hollandconstructie van den stalen kap, die het
sche begrippen nogal hoog. Zoo krijgt geheele gewicht van de bus heeft kunde deken, van Canterbury dr. Hewlett nen dragen. Van de warong bleef uiterJohr.son een salaris van 2000 pond, wat aard geen stuk heel en twee zich daarin
hem niet belet om te pas en te onpas verblijvende personen werden eveneens
den lof van het genie Stalin te zingen ernstig gewond. De personen-auto werd
en in zijn jongste boek over Rusland eveneens ernstig beschadigd, doch geen
vol te houden dat „de Sovjet Unie op der inzittenden kreeg noemenswaardig
rle bres staat voor den vrede, de demo- letsel. Alle gewonden werden ter becratie en. het zelfbeschikkingsrecht der handeling naar het Gemeentelijk Julia-

-

Militairen verkochten Rijksgoed
Paarden die met Rijkshaver gevoerd werden

De gemeentepolitie en
d° rijksveldwachter waren er achter gekomen, dat
was eruit verdwenen.
den laatsten tijd verschillende militaiDe politie, die werd gewaarschuwd,
re goederen in het bezit van burgers
heeft
direct een onderzoek ingesteld, waren geraakt. De politie was al eenidoch van eenigen dader geen spoor.
ge weken met het onderzoek bezig, maar
In den slaap beroofd het was zeer moeilijk om de daders te
vinden. Alles gebeurde zoo voorzichtig
Midden in den nacht om 3 uur werd en zoo tacttscn, dat het in het geheel
mevrouw W. aan den Kleine Lengkcng- niet opviel hoe de diefstallen werden
weg plotseling wakker doordat zij tij- gepleegd en hoe de burgers aan de goedens haar slaap stevig bij haar polsen ,
deren kwamen. Eindelijk kon de politie
werd gegrepen. Daar haar man elders 'een aanknoopingspunt vinden: twee
vertoefde en er verder niemand in huis .burgers
in Woudenberg hadden Zaterwas, werd haar gegil niet opgemerkt, idag 24 Februari ruzie. Daarbij werden
Eoverrdien was de slaapkamer donker allerlei minder vriendelijke woorden
en vergeefs trachtte zij zich tegen haar geuit, maar wat voor de politie van
aanrander te verdedigen. Het bleek de belang was, was een opmerking van een
bedoeling van den inbreker te zijn, die
der twistzoekers, betreffende heling van
blijkbaar wist, dat'de vrouw des huizes
goederen.
'militaire
alleen was dier. avond, om zich van de
De
ruzie liep nogal vrij goed af, maar
gouden armbanden, die zij om haar
polsen droeg, meester te maken. Hoewel de politie had zich enkele opmerkingen,
geducht verzette, gelukte het I tijdens den twist gemaakt, goed in de
zij 'zich
den inbreker toch haar de armbanden, ooren geknoopt en zag er aanleiding in
welke een waarde van totaal 30Q„ gulden bij een der burgers een huiszoeking te
vertegenwoordigen,
ontwringen, doen.
te
waarna hij ijlings weer verdween.
Het resultaat oiertrof de verwachtinDe uiteraard zéér geschrokken vrouw gen, aldus meldt de Telegraaf,
is meteen opgestaan, teneinde alsnog te iln de woning
werden allerlei goederen
trachten het individu dat, voor zoover aangetioffen, welke afkomstig waren
zij in de betrekkelijke duisternis van van in Woudenberg gel. gei ae milihaar kamer nog had kunnen waarne- tairen. Met deze gegevens in handen
men. klein van gestalte was, te volgen, titelde de politie een nader onderzoek in
doch hij was nergens meer te ontdek- en met succes.
ken, zoodat zij
toen maar onmiddellijk naar het politiebureau trok om
de zaak aan te geven.

Auto-ongeluk in

1940

I

Op den Uitkijk

van

,

Meeningen

van

Anderen

Duitsche provocaties. De Wat te doen tegen blind geweld ter
-

zee?

Staatsmobilisatieraad

Uit de Indische Pers
De droeve reeks

Ond:r d n titel „Provocatie" schrijft
het A. I. D. 0.a.:
Do zee- en Uvht-oorlog van Duitschland
tegen de neutralen gaat voort. De Duitsche
marine en de Duitschc luchtvaart oogsten
lederen dag nieuwe, onverwelkbare lauweren in den strifd tegen weerlooze scheepsbemanningen. Na de „Elziena" is het thans
het motorschip ..Delfzijl", ter grootte van
250 tons. dat het doelwit vormde van een
Duitsrhen luchtaanval. Van een hoogte
van twaalf meter boven het onbewapende
scheepje werd met mitrailleurs het dek
beschoten. Er werden verder bommen uit-

geworpen. Een uur lans zijn de „Helden
der Lucht" met de „Delfzijl" bezig ge-

weest

De ..Rijnstroom" Is met een bemanning
van twaalf koppen vergaan. De ..Grutto"
ging met 13 man onder en gevreesd moot
worden, dat niemand van dc 22 opvarenden van de „Vecht", een in ballast varend
;chip, bestemd om in Zuid-Amerika graan
voor de regeering te gaan halen, er het
leven heeft afgebracht.
Met ontzetting vraagt ons volk zich af,
wat deze massa-moord op Nederlandsche
zeelieden te beteekenen heeft ?
Iltt is met den besten wil van de wereld niet mogeHtk daarin iets anders tc
zien dan provocatie. Is het er de Dultsche
regeering om te doen, dat ons volk zich
in een vlaag van verontwaardiging een
oogenblik vergeet en daden pleegt, welke
neumen te Berlijn als schending onzer
traliteit zal kunnen aanmerken ?

verband mot deze opmerking herleze men eens Villanits' artikïl over dc
Duitsche intlmidatleposingen.
In

vinden en dat steeds op uitbreiding bedacht moet zijn.
„Men moet altijd moed houden en
Maar wat kunnen wij doen ?
nooit de hoop verliezen", zei miss Hope
Het ..A.1.D." geeft op deze vraag een
Price tegen iemand van de „Herald", ter- drieledig antwoord
wijl ze in haar rolstoel druk bezig was
met het ontwerpen van nieuwe ornaIn de eerste plaats onze schepen niet
menten.
meer onbeschermd laten varen.
,
Gezien dc praetyk van het Brltsche ronEen kranige vrouw, die haar naam
betwijfelen wij, of Duitvoyeeringssysteem
niet vergeefs draagt.
:

en dat
sche vliegtuigen er toe zouden overgaan
van dezen raad iets behoorlijks
Nederlandsche schepen aan te vallen, wantot stand komen.
in bekwamen tijd !
neer die onder bescherming stonden van
Klaarblijkelijk zijn wij het dus allen
een paar krachtige Nederlandsche torpedobooten. Wij betwijfelen het verder, of men erover eens. Zelden heeft de pers zich
in do Wilhelmstrasse verder zou gaan met Eensgezinder uitgesproken.
„Es int nicht wahr", wanneer een aantal
Er Is echter geen sprake van dat men
Duitsche vliegtuigen door Nederlandsche
,
d
t.: generaal" weg zal kunnen krijgen,
oorlogsschepen zouden worden neergeschoten bij pogingen om Hollandsche booten zegt de I n d. C r t. Zij schetst nog
aan tc vallen.
eens het verloop van het jongste Volks—

genwoordigen.

.1
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.
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In de tweede plaats, zouden wij Duitsch- raadsdebat over den Staatsmobilisatielanrl eens en voor al duidelijk moeten maraad en concludeert dan
ken, dat iedere ton goederen, welke verloren gaat door Duitsche aanvallen op onze
Zoo kwam de aanvullingsbegrootlng cr
schepen, zal worden afgetrokken van het
vlag en wimpel. Een overwinning voor
met
kwantum goederen, dat Nederland beschikde Regeering. te sprekender, indien men in
baar stelt voor uitvoer naar Duitschland.
het oog houdt, van welk een grondig-principieelen aard de crltick was. Critiek echplaats,
de
derde
dat
voor
iedere
duiIn
ter. slechts uitgeoefend door twee kopstukzend gulden, schade door Nederlanders geken, die bovendien de logische konsekwenleden als gevo!<ï van wederrechtelijke vertie ervan niet aandurfden door tegen te
nieling van
Nederlandsche bezittingen,
stemmen. Van geen enkele andere zijde,
Duitsche poederen tot eenzelfde waarde
uitgezonderd van den heer Thamrin, die
zullen worden in beslag genomen.
punten van ondergeschikt, in elk geval niet
van princioieclon aard, behandelde, kwam
Regeering Volksraad en
onpositip. Nu willen wij hiermede gepnszins
Staalsmnbitisatie
zeggen, dat de vele zwijgers het niet met
de beide aanvallers eens zullen zijn geweest, doch hun stille houding moet de
Er is op het oogenblik in een klein deel
in Haar meening gesterkt hebRegcering
een
actie
gaande, Inder Indische pers
ben. dat de weg, met en door den Staatsgezet door het „Bat. Nwsblad", welke ten
mobilisatieraad ingeslagen, niet zoo glad
verkeerd is, als wordt voorgesteld.
doel heeft, den generaal Bakker, voorIndien dan' nu ook; nu Zij dit éclatante
zitter van den Stuatsmobillsatieraad,
succes
in het Hertogspark behaald heeft,
den ambtelijken nek. t- doen brek;n.
door enkele bladen gepoogd wordt om den
voorzitter van den Staatsmobilisatieraad
Aldus de „Indische Courant", die vervan zijn zetel te wippen en dusdoende
vroc-,
volgens verklaart dat het al veel
wellicht!
den weg te openen naar een
cvcntueele reorganisatie, dan moet dit poger tot de conclusie was gekomen,
gen bit voorbaat tot mislukking gedoemd
zijn. De Regeering behoeft zich hiertoe
dat deze voorzitter niet voor zyn taak beslechts te beroepen op de duidelijke uitrekend is, eigenlijk beschouwd moet worop de
spraak van den Volksraad en
den als een rem, die een vlotte afhandefnkonsekwente houding van haar tegenling van zaken tegenhoudt en die zal
standers.
moeten verdwijnen, wil cr van den arbeid

Tot bestuurslid werd mej. mr.
Janssen van Raay gekozen.

C. Ch.

Na de pauze heeft de heer J. C. Llnschoten een leztr.g over het-onderwerp
„Vernieuwing ,in opvoeding tn onderwijs" gehouden, die met aandacht werd
gevolgd.
:

:

—

—

WEST-JAVA LANDBOUW
VEREENIGING
De West-Java Landbouw Vereenigir.g
zal Zaterdag 16 Maart des morgens half
negen in de sociëteit „Soekamanah" te
Soekaboemt een alge meen e ledenvergadering houden, waarin mr. B. W. Kroon
van het Algemeen i Landbouw Syndicaat
zal spreken over de Ongevallenregellng-193? en di\ ir. Th. G. E. Hoedt een
voordracht over.de ondernemingen en
het proefstation zal houden.

GOUDEN MEDAILLES TOEGEKEND
f

v

Aneta

•">.!»

seint

'AI

•'!

uit Amsterdam dat de

gcuden Werthelm-Salomonson-medallle
is toegekend aan me], dr. B. L e v 1 e
van het Kanker Instituut aldaar en aan
dr., G. J. v ft n d e r P I a a t s,
röntgenoloog. t; Maastricht, voor hun
bewerking van de door de stichting uitgeschreven prijsvraag.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

verlof
ger van • het met Europeesch
zijnde hoofd van deri gemeentelijken veterinairen dienst, de heer Soetardjo,
per . 1 April a.s. zijn pensioen aangevraagd.

Dit houdt verband met het feit dat
krachtens de bestaande regelingen de
heer Soetedjo als Indisch veearts volgens de in concordantie met het land
getroffen . regeling niet in aanmerking
komt voor de bezoldiging,
welke aan
functie
van
dr.
Soeratmo
verbonden
de
te en welke ongeveer het drievoudige
bedraagt van die, welke de heer Soetedjo uit hoofde van de functie van Indisch veearts ontvangt. De verhouding
is ongeveer ƒ 900.— en ƒ 300.— per
maand.
De heer Soetedjo
heeft het hoofd
den
veterinairen
dienst ook tien
van
jaar geleden tijdens diens Europeesch
verlof tot volle tevredenheid van het
vervangen en
toen
gemeentebestuur
ambt
verbonden
bezolwel de aan het
diging ontvangen.
. Destijds behoefden
de gemeentelijke
te
regelingen echter niet concordant
zijn met die van het land.

Thans is dit zooals men weet wel het
geval.en de vervanger van dr. So?ratmo
kan in verband met de bestaande bepalingen hoogistens een gratificatie krijgen ten bedrage van één maand van het
salaris, verbonden aan zijn eigen functie.
De heer Soetedjo acht zich deswege
zoodanig in zijn verwachtingen teleurgesteld dat hij zijn pensioen heeft aangevraagd.
Waarschijnlijk zal met behulp van den
provincialen veeartse.nijkundigcn dienst
in de verdere vervanging van dr. Soeratmo worden voorzien.
Wij kunnen niet aan den indruk ontkomen dat hier de discongruentie tusschen de functie van Indisch veearts
en de vervanging van het "diensthoofd
door een kracht van deze middelbare
bevoegdheid schuld draagt.

,

,

j

Men belast een middelbaar technicus
cok niet met de waarneming van de
ïunctie van hoofd van een groot ressort
van den waterstaatsdienst, waartoe ande:s een hoofdingenieur wordt aar gewezen. Doet men het wel dan zou men.
aldus te kennen gevende dat de functie
maandenlang zonder bezwaar door een
jiiddelbare kracht kan worden
hiermede aantoonen dat de aanstcllingseischen klaarblijkelijk sterk overdreven zijn.

den opgericht.
De volgende SDreker, de heer T ab r a n 1. besprak d?n invloed van pers
en radio op de maatschappij. Indien de
aldus betoogde spr. in dit
regeering
geen
verband
steun
positieven
wenscht te geven, dan zou de Inheemsche pers wellicht doo'- het buitenland
Voorts
bunnen
worden
beïnvloed.
wenschte de heer Tabrani dat regeeringsadvertenties, die betrekking hebben op de Inheemsche maatschappij,
aan de Inheemsche pers verstrekt wor—

—

den.

Het standpunt van de P.P.P.I. ten
aanzien van de actie „Indonesia bernarlement", dat door den voorzitter zelve werd uiteengezet, werd door

heer Abikoe.'no in"» 1 -11.
aanleidin-r van de verklaringen
van minister W.:lter t.a.v. de Indonesische pir!emrn*«arMe b tc~T-'
voorde

Naar

-

-

'

zitter vir de Ptrd«>r)tP riv°rp«'pl<»in'T. r'at
de P.P.I. niet bij de Gapi is aangeslot"i~. doch f'at zii «*n m»t. hnnr ->11p .cti'denten. geheel achter deze actie staat.
Spr.- deelde, mede dat'd? P.P.P.I. "en
brochure zal uitdoven, waarin haar
stnndpunt zal worden uiteengezet
De vergadering werd omstreeks 12 uur
gesloten.

De Islamietische

Thans voor den Landraad
Bij den Landraad te Batavia stonden
heden op de rol de strafzaken tegen
bekl. Saëroen en Ili Sasmita Atmadja ;
beiden waren getuigen in de zaak tegen
den Japanner Tatsuji Kubo, welke in de
tweede helft van Augustus j.l. voor den
Raad van Justitie te Batavia heeft ged.end. Kubo stond terecht wegens oneerlijkheden bij den aankoop van het
drukkerijbedrijf „Tjahja Pasoendan" en
wegens overtreding van de Bedrijfsïeglementeeringsordonnantie ; hij werd
door den Raad van Justitie veroordeeld
tot zes maanden gevangenisstraf en
door het Hooggerechtshof i.i revisie tot

een maand.
Sacroen heeft in het perceel
46 van eind November tot en
December 1938 de Drukkerijk
Pasoendan" gedreven, waar het
dagblad „Warta Harian" we:d gedrukt.
Hem is ten laste gelegd, dat hij door
bemiddeling van een zekeren Djojopranoto dit bedrijf 21 December 1938 heeft
overgedragen aan den Japanner Kubo,
zonder dat hij in het bezit was van de
\ergunning, bedoeld bij artikel 7 van
de Bedrijfsreglementeeringsordonnantie.
Voorts is hem ten laste gelegd dat hij
zich wederrechtelijk heeft toegeëigend
een bedrag van f 3600, deel uitmakende
van een totaal van. ƒ 10.000, hem door
Tatsuji Kubo afgedragen voor den aankoop van de drukkerij.
Bekl. Ili Sasmita Atmadja is ten laste
gelegd, dat hij genoemd drukkerijbedrijf, waarvan» hem de machines en
andere goederen in huurkoop waren geleverd door N. V. Lettergieterij. Amsterdam, heeft overgedragen, terwijl daarvoor geen vergunning was verleend volgens de Bedrijfsreglementeeringsordon-

Bekl.
Kramat
net 21
„Tjahja

nantie.
De behandeling van beide zaken werd
aangehouden,
teneinde den Landraad

gelegenheid te geven Inzage te»nemen
van de stukken.
De zaak tegen Ili Sasmita Atmadja
zal vrijdag 15 dezer voorkomen, die tegen Saëroen op 29 dezer.

Van een zeer verstrooiden Inbreker

OPVOEDING

De vijfde voordracht, die dr. Nic. PerHuln 6. J. over bovengenoemd onderwerp zal houden, is getiteld De groei
in de gemeenschap.
Zij zal plaatsvinden In de aula van het
Canlslus-College op Menteng, Dinsdagavond half negen.
;

Tafel
Voor

vol Bewijsstukken
den

Raad Justitie verscheen
hedenmorgen de heer H„ wien ten
laste was geV-gd dat hij in October

1537

te Bandoeng heeft ingebroken,

waar hij sieraden tot een gezamenlijke waarde van
ongeveer 1.402
gulden en een bankbiljet
van "0
gulden heeft weggenomen. Beklaagde heeft zich door het stukslaan
van een ruit toegang tot de woning
verschaft, waarna hij een kast forceerde.
October 1938. volgde weer een
dieftal, ditmaal in de sociëteit „Soekamanah" te Soekaboemi. H. was r.et bezig gaten te boren in een ijzeren geldkist, toen hij door de bedienden werd
testoo:d. Zijn instrumenten moest hij
ditmaal achterlaten.
deze maand volgde nog een inIn
braak op Sumatra, in het kantoor van
den rouvernemer.ts Indisch Veearts te
Tandjong Karang. Hier moet beklaagde een bedrag van 71,23 gulden hebben
weggenomen. Ditmaal waren een deur,
een schrijlbur:au en eer. geldkistje openIn

:

Batavia
Een Japansche stadgenoot was Zonuit
was
geweest.
dagavond keurig
Hij
BIOSCOPEN HEDENAVOND
oorspronkelijk met een clubje wat saké
nacht brak hij in, en begon gaten te gaan drinken. Men kan dat in Batavia
boren.
De c a-P ark: „Bride Suite™.
doen, en daarbij krijgt men dan ook beCinema
~De Dochter van de HulsDe President toonde zich verbaasd diening door geisha's. Misschien zijn zij
houdster".
dat dit idee zoo plotseling in beklaagde niet zoo mooi als in het land van de
Re x
„First Love".
was opgekomen. Beklaagde zegt dit uit kcrseblocscm, ook is de inrichting van
Globe
„The Rains Came".
C a p 1 t o 1
„Morgen gaat 't beter",
een krantenbericht te hebben gekregen. de localiteit waar men met muziek en
„Unexpected Father".
dstoria
Maar de President is allesbehalve telieftalligheid de zorgen van den dag kan
Maxim: „Mother Carey s Chickens".
vreden. stond er soms ook in de krant vergeten, van niet zoo verfijr.de smaak
welke instrumenten moesten worden ge- als men kan aantreffen in het land van LEZINGEN, VERGADERINGEN,
ENZ.
bruikt ? De gaten waren deskundig ge- de Rijzende Zon, waar men toch uit
HEDENAVOND
boord. H. zegt dat hij zich vroeger met zulk een gelegenheid zeker niet het uit7 uur
Gemeenteraadsvergadering.
technische kwesties heeft beziggehou- zicht hebben zal op de zwarte kolende
het
den. Hij bezat
zwarinstrumenten om zijn hccpen van een gasfabriek en
motorfiets te onderhouden en de remte, stinkende kaliwater, waarover dag en
men bij te stellen. Op een vraag van nacht een pijp stoom blaast. Nochtans
den President of hij een compleet stel kan men zich hier eenigszins vermaken.
Inbrekerswerktuigen moest aanschaffen En saké kan koppig zijn als men er
:

:

:

:
:

Weerbericht

voor het onderhoud van een motor kan

hij geen antwoord geven.
•He voorgeschiedenis van H. bleek nogal verward. Hij is o.a. lid geweest van
een „smokkelkongsi" die zich over geheel

in-J

taUn.

IN MEMORIAM GODEE MOLSBERGEN
De Batavlasche Radlovereenlglng verzoekt ons mede te deelen dat Woensdagavond om 9.15 uur dr. J. Schouten,
rector van het Bat. Lyceum, voor haar
microfoon een herdenkingsrede over wijlen prof. dr. E. C. Godee Molsbergen zal

houden.

.

1

:

Indië en Malakka vertakte.
Met smokkelen viel nogal iets te verdienen. In Priok kreeg beklaagde „opdracht" om naar Palembang te gaan.
Hij had volgens zijn zeggen in Batavia
willen Inbreken, maar daar kwam nu
niets van. Dus ging hij naar Oosthaven, en vandaar naar Tandjong Karang.
Hij ontkende ingebroken te hebben. Integendeel, hij sliep dien nacht met mengebroken.
schen van een andere „smokkelkongsi",
Do tafel van der. president sing schuil waarover hij geen nadere inlichtingen
cndcr
een verzameling bewijsstukken, wilde geven om hen niet in gevaar te
die zich ever het groene laken uitstrek- brengen.
te. Het wis ren vreemde collectie. Er
Bij zijn terugkomst in Bandoeng werd
stonden geldkistjes, étuis, in bruin papier beklaagde prompt door de.
politie gegewikkelde inbrekerswerktuigen. Daarpakt ; er werden instrumenten en gumfvA-chen zag men rubberhandschoener.. mihandschoEner.' bij hem gevonden. De
die opengesneden waren voer blo.dcn- Ftimmlhardschoe-en
had hii. voleens
derzoek. eer primitief masker va: rood zijn zeggen, noodig gehad om proeven
papier, ten bck'beuaci, rubber schoete nemer met het klopper.' van looizuurnen, c n oud dolkmes, een nogal ombast. Bij die gelegenheid had hij ook
vangrijke boormachine, een sleutel en
eenmaal zijn hand gewond.
een stuk of wat combiratietangen. t-..
Over die proeven met looizuurbast
Zelfs de garderobe van H. ontbrak
hij ook al een dagblad-artikel ge.
had
en
polohemden
er
waren
flanellen
niet,
lezen.
glastafel,
en
tenslotte
een
broeken op
' Waar
kwam dat masker vandaan ?
scherf, keurig verpikt in een wit karwist het r.let. Wel, zegt de
Verdachte
tonnen doosje, waarop vaag maar verpresident,
dan
zult U het wel niet van
raderlijk
drie groote vingerafdrukken
eeri bal-masqué . hebban overgehouden,
te zien waren.
!
Rechters en officier buigen zich over anders herinnerde U dit zich beter Of
beklaagde bij zijn inbraak te Soekaboeuit materiaal. Beklaagde kijkt wezenmi rubberhardschoenen gebruikt heeft
hij
dagvaardat
de
zegt
loos ror.d. Hij
h'j zich cok al niet herinneren.
kan
ding begrepen heeft, maar dat hij alleen
Hij weet cok niet meer of in de sociede i'braak te Soekaboemi b k°"t.
teit
te So kabcemi de lichten brandden.!
Beklaagde wilde naar Australië gaan,
De
president
blijft er bij dat de ..eeniom een landbouwbedrijf te beginnen.
beklaagde ooit pleegde
die
ge"
te
inbraak
Hiervoor kwam hij echter geld
kort.
op
veel
indruk
hem heeft gemaakt.
sucniet
Hij had de laatste jaren niet veel
ander
zcu
a'ls
détails
tot in lengte
3'en
beetje
zaken
had
een
ces ir
cehad. Hi.i
iondgescharreld in theelanden. en had van dagen herinneren !
. itWanneer d? president nader op de
proeven genomen met
In October 1938 kwam beklaagde te J-rCierswerktuigen ingaat, weet H. echter de dingen heel goed. Hij kan bijSo«kr:hoemt navoorbeeld
beslist zeggen dat hij een be-j
terwijl
de
Societeit.
en
Hij bezocht er
niet naar Sumatra heeft
paad
zaagje
rnkie
.*ieoro»ti*n
de
bir
een
hij aan
koeht, zig hij daarachter een geldkist meegenomen. De president zegt nog
staan die zijn aandacht trok. Om aan weinig mensch :n met een dergelijk vergeld te komen kreeg hij het idee die warde memorie te hebben meegemaakt.
De behandeling duurt voort.
geldkist eer.s te inspecteercn. In den

Naar aanleiding van de lezing over
Inlevering Gamaskers
de Solosche Islamhtische Hoogeschool od
dc
openbare vergadering der P.P.P.I.
van Zondag j.1., hebben wij een interHet hcofd van den Plaatselijken
view gehad met den oprichter van deze Luchtbeschermirgsdienst vc-rzoekt ons
hoogeschool.
te- willen vermelden, dat de vrijwilligers
van de hulpdiensten in de
Dr. Satiman verklaarde, dat volsectoren 1, 2, 3. 4 en 5 Dinsdagavond
gens inlichtingen van het Volksraadslid Wiwcho, d 3 regeering reeds bereid is tusschen 7 er. half 9 verwacht worden
om in een deel van de aankoopkosten ,n het gebouw van den Gemeentelijken
van het schoolgebouw bij te 'dragen. Gezondheidsdienst, Laan Canne no. 10,
Hiermede wordt vermoedelijk bedoeld ter inlevering. van hun gasmaskers.
De vrijwilligers van de hulpdiensten
een groot gebouw in Salatiga. Mochten
in
de sectoren 5, € en 7 worden daartoe
geen
daartoe
nog
voldoende for.dsen
beschikbaar zijn dan zal de regeering tezelfder plaatse en op denzelfden tijd
een renteloos voorschot verstrekken, verwacht oo Donderdagavond van 7 tot
terwijl de Soesoehoenan van Solo bereid half 9.
is gebleken om in afwachting van een
Het hcofd
van den Plaatselijken
definitief schoolgebouw, een der Rijks- Luchtbesch:rming.sdienst maakt
van
gebouwen ter beschikking te stellen. Als deze gelegenheid tevens gebruik om
plaats vnn vestiging voor de hoogede vrijwilligers der hulpdiensten openschool gaat het om de keuze tusschen lijk dank te betuigen voor de wijze,
Solo en Salatiga.
v/aarop zij zich tijdens de jongste luchtin West-Java
beschcrmingsoefeningen
is
Vermeldenswaard
tenslotte de vergekweten
van
hun
taak
van
zekeren
hebben.
M. A. M. F. Alatas,
klaring
die een reis naar Cairo heeft gemaakt.
De Egyptische koning zou volgens door
DANSCONCOURS IN „TRIANON”
htm verkregen inlichtingen eventueel
bereid zijn om hoogleeraren van de AlEr was goede belangstelling voor
Azhar Universiteit voor eenigen tijd aan
het
de „Pcsantren Loehoer" te detacheeren.
dansconcours. waarmede Mary
Mayer Smith jl. Zaterdagavond
Voor wat betreft de bibliotheek, hierhet tweejarig bestaan van haar dansvoor heeft dr. Poerbotjaroko zich beinstituut ir. de achterzaal van het caféreid verklaard te zijner tijd zijn waarrestaurant „Trianon" op Noordwijk vierdevolle pivé-boekerij aan de hoogede. Nadat op ongedwongen wijze een
school af te staan.
van de bezoekers en bezoekvermenging
Voorts zou de regeering bereid zijn
sters
stand
was gebracht, vormden
tot
hoogléeraren te laten overkomen en
vijftig
dansparen die elzich
omstreeks
tijdelijk aan de Bataviaschs hogeschouitgeloofde
de
prijzen zouden
kander
len' te verbinden, waarmee bedoeld
terwijl
intusschen
uit het
betwisten,
wordt, dat zij dan een of twee maal in
deel
van
het
publiek
nlet-meedansende
op
„Pcsantren
week
de
Loehoer"
colde
gevormd
prijswinwas
die
de
lege zullen geven. Ten. aanzien van den een jury
Aanwijzen.
onderbouw of de I.M.S. (Islamietische naars zou
Middelbar? School), die in Augustus 1939 Er ontwikkelde zich al spoedig een
tq Solo Is geopend, zal de regeering geanimeerde stemming en het behoeft
eveneens hulp verleenen door A.M.S.- geen betoog dat bulten de korte serie
lecraren van Djokja een paar keeren prijsdansen nog menig ander rondje op
den dansvloer werd gedaan alvorens het
in de week naar Solo te laten overkomen voor het geven van lessen in het voor deze gelegenheid geëngageerde orNederlandsch en andere (moderne) kest zijn laatste nummer speelde.

Vrijdagavond half negen zal de heer
P. F. Dah 1 e r voor de leden van de
afdeeling Batavia der Vereeniglng van
Leeraren in de aula van.de christelijke
H. B. S. op Salemba een lezing houden
over goena-goena.

Agenda

in den Nacht

Op zoek naar Geisha’s en vroolijke
vrienden

En de steun van de Regeering

LEZING OVER GOENA-GOENA

slap

'

Boorde Gaten in Geldkist van de Soos

•

MODERNE JEUGD EN HAAR

Op

I

Hogeschl

De Japansche Drukkerij-zaak

Ter gelegenheid van haar 14-jarig
bestaan hield de Ir.heemsche Studenten
Unie Zaterdagavond haar jaarvergadering in de Gedong Pergoeroean Rakjat
alhier, welke met een druk bezochte
xeceptie en een réunie. werd ingeleid.
Gisterenmorgen werd een openbare
vergadering belegd, die door ongeveer
COO personen werd bijgewoond, waaronder een groot aantal afgevaardigden
receptie en een réunie werd ingeleid.
Omstreeks 9 uur opende de heer
Ratmpko de vergadering met een
woord van welkom. Hierna zette de heer
Soejono Hadinoto doel en
streven van de vereeniging uiteen. Spr.
we:s er daarbij op dat de P.P.P.I. een
band vormt tusschen de politieke parHet
tijen en de jeugdvereenigingen.
werkprogram omvat onder meer de bestrijding van den woeker en de bestucoöperatie en op sodeering van
ciaal gebied de bestrijding van het
analphabetisme en de werkloosheid.
Ce lieer Maroeto
Nitimidie
a,
d
hierna
het
woord voerha r
j
de, behandelde de verhouding tusschen
leider en volk. Spr. betoogde, dat het
volk, indien goed geleid, de leiders
daadwerkelijk moest steunen. Hij waarschuwde echter zich te hoeden tegen
would-be leiders, die zich meestal als
„avonturiers" op het politiek tooneel
hebben begeven.
Hierna betrad dr. Sa 11 ma n het
podium om over de „Pesantren Loehoer"
te opreken. Nadat het wezen en het doel
van de oprichting van de Islamietische
hoogeschool toegelicht was. sprak hij de
hoop uit. dat te Batavia een Comité tot
steun van genoemde instelling zou wor-

EERSTE BLAD,

Beleediging

van Ambtenaren

De
redacteur van het in Bandoeng
verschijnende blad de „Heraut". A. W.
(op welk blad inmiddels de persbreidel is
toegepast) zal zich 21 April a.s.Voor den

Raad van Justitie alhier hebben te verantwoorden. Dit geschiedt zooals bekend is, naar aanleiding van een aanklacht wegens beleediaing. door drie
ambtenaren van den Immigratiedienst
ingediend. Zij 7ijn in een artikel in de
„Heraut" aangemerkt als leden van de
NJS.B.. die bij de toelating van bepaalde
personen in Indië niet een nauwkeurig
onderzoek zouden instellen naar de
antecedenten van deze personen. Een
en ander was te lezen in verband met
de
in hetzelfde artikel voorkomende
bizonderheden omtrent het spionnagegeval,
waarbij indertijd de Duitscher
M. A. was betrokken.

HANDELSCOMMISSARIS

OP BEZOEK

De heer J.L. M u t t er, die kort geleden te Singapore is aangekomen om
daar als har delscommissaris van Canada op te treden, zal binnenkort e;n bezoek op Java brengen in het belang van
den Canadeeschen handel met Neder-

landsch-Indië.

De lieer Mutter, die door zijn vrouw
zal worden vergezeld, wordt met de
„Plancius" Zondag 17 Maart te Tandjong Priok verwacht. Zijn rondreis zal
ongeveer een maand duren en de volgende plaatsen zullen worden bezocht:
Batavia, Bandoeng, Cheribon, Semarang, Soerabaia.
DOOR EIGEN ONVOORZICHTIGHEID
Een z:venjarig Europeesch meisje is
Zate: dagmiddag het slachtoffer geworden van haar eigen onvoorzichtigheid.
Het kind reed op een flets op het trottoir nan den Theresiakerlcweg en stak
plotseling den weg over. De daar aanwezige vriendinnen zagen het gevaar
dat voor haar verscheen in den vorm
van een naderende taxi en waarschuwden haar : doch waarschijnlijk uit
zenuwachtigheid kon het kind de richting van haar. flets niet meer verandelen, met het gevolg dat een aanrijding
jcnvermljdellik werd. Met een zware
hoofdwonde is het meisje naar de
O B. Z. vervoerd.

veel van drinkt.
En zoo was dat alles met elkaar dezen
heer lets haar het hoofd gestegen. De
muziek, de geisha's en de saké, en op het
hoogtepunt van het goede feest vond hij
zich om een onbekend gebleven oorzaak
moederziel alleen op den weg terug. Het
meest waarschijnlijk was, dat dè vrienden aan den eenen kant in de taxi waren gestapt, doch blijven zitten, terwijl
hij aan den anderen kant weer was uitgestegen. In leder geval zouden zij samen naar eeri andere ontspanningsgelegenheid aan den Chaulanweg.
En daarheen richtte nu deze feestvierder dan maar alleen zijn schreden.
Hij ging de richting van Petodjo-Ilir
uit. Dat heeft hij nooit geweten. Hij
dacht niet anders of hij wist wc! flink
den weg, en al de lokstemmen die uit
het donker terzijde van den weg klonken legde hij uit als kreten van bijval
en aanmoediging.
Op het volgende kruispunt bleef hij
echter staan. Hij wiegde op zijn elastische voeten in alle richtingen, welke hij
zou kunnen gaan en stond een tijd in
gedachten verzonken om het moeilijke
prebieem uit te werken, welke van de
drie richtingen hij nu zou moeten nei
men.
Tot hij die gevonden had..
Hij vereween onder de boomen van
Petodjo Ilir. Daar is hij niet eerder
weergevonden dan toen hij langzaam in
de lichtschijn van een lamp zich uit liggende houding moeizaam oprichtte en
zijn hoefd schudde, als cm de nevels
voor zijn herinnering wat te verdrijven.
Hij veelde zich verraden, docr eeijn vrienden het restaurant uitgegooid.
De nuchtere werkelijkheid bleek echter anders.
Geen vin de vrienden heeft dien nacht
den eenzamen feestvierder teruggezien.
Hij was parmantig en met flinken stap
het huis binnengeloopen, waarvan hij
dacht dat het h;t betrokken restaurant
was thad zich in de vcor?.*:l:rij neergezet, wachtend cp ds vrienden," die
blijkbaar per taxi niet zco sr.el weren ak
hij op zijn elastische voeten.
Toen waren er echter een paar menschen binnengekomen. Europeanen, die
niets van zijn gezelschap moesten hebben, die hem eerst netjes trachtten
duidelijk te maken, dat hij abuis was en
zich in hun particuliere woning» bevond,
doch toen hij weigerde dat te gelooven
en om saké, geisha's en zijn vrienden
vragen bleef, grepen zij in, met het gevolg dat men hem kon zien verrijzen
uit het stof in het licht van een enkele

J

Naar wij vernemen heeft de vervan-

veertiende jaarvergadering

-

;

De

Veterinaire Dienst in moeilijkheden
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Inheemsche Studenten-Unie

11 Maart

]

Waarnemer vraagt ontslag

van Maandag

Van Maandag

Batavia

INBREKERS

Temperatuur
in °C
24.2
30.7

7 uur
12 uur

Relatieve voehtigheid in %
95
68

De luchtdruk bleef hoog boven China. De
kern van dit hoogedrukgebied bevindt zich
Westelijk van Shanghai. Ten Noordoosten
van de Philippijnen heeft zich een zeer uitgebreid gebied van lagen luchtdruk gevormd.
Boven Ned.-Indië bleven de luchtdrukverschillen uiterst gering, behalve in het Zuidoosten. waar een depressie zich langzaam ln
Westelijke richting beweegt. In Zuld-Australië bleef de luchtdruk hoog.
Verwachting.

11 uur

Opgemaakt

te

:

Java en Madoera zwakke tot matige Wes-

telijke wind.
Gedeeltelijk bewolkt. In de avond en nacht
Dlaatselijke onweersbuien, vooral langs de
bergen.
De Kleine Soenda-eilanden matige Zuidwestelijke wind. meest licht- tot halfbewolkt,
enkele buien langs de bergen. Sumatra afwisselend bewolkt en middagbuien met kans
op onweer.

Zuid-Borneo. Straat Makasser en ZuidCelebes zwaarbewolkt en regenachtig. De
rest van Borneo en Celebes middagbuien.
De Zuidelijke Molukken zwaarbewolkt en

regenachtig.

OOSTERSCHE

DE

OMROEP

Gisterenochtend werd door de adviescommissies
van de Perkoempoelan
Perikatan Radio Ketimoeran (P.P.R.K.)
een vergadering gehouden in hotel Des
Indes onder voorzitterschap van <3:n
heer Soetardjo. Deze advies-commissici>, bestaande uit een algerr.eene programma-commissie. een centrale studie-commissie n vijf su'o-ccmmissi's
voer de uitzendingen in het jelang van
de volksontwikkeling, alie gevestigd te
Batavia, verjaieren geregeld ter voorbereiding van de vooigenomen
overOmroep
dracht van den Costerschen
van d; Nirom aan de P.P.R.K. Blijkens
de werkzaamheden van deze commissies is de P.P.R.K. paraat en kan zij
'2 aiien tijde de over te Jragen taak
op zich nemen.
=

Aanwezig ware.i ir. Soe'.achman, dr.
Aritin, mr. Soewandi,
mr. Koentjoro,
mevr. Abioerachman, mevr. Bintarg en
mei. Boeiinrdjo.

A.J. PRONK HERSTELD

lamp

VERZADIGDE

11 Maart

Naar An;ta vernam, heeft de president-directeur van de K.P.M., de heer
A.J. Pronk,
die in Januari om gezondheidsredenen raar Nederland vertrek. ra het ondergaan van een succesvolle op:ratie heden het ziekenhuis verlaten. Voorloopig zal de heer Pronk nog
drie maanden verlof ir. Europa doorbrengen om daarna'weer naar Indië terug te keeren.

In den afgeloopen nacht zijn inbrekers bezig geweest in een toko op Senen, waar zij door het maken van een
gat in het dak en vervolgens het vernielen van een deel van het eterni:ten
plafond, zich toegang verschaften.
Langs denzelfden weg terug hebben
zij kans gezien 320 sarongs buit te maken. Dat zij hierop geheel waren VoorDE „BUITENZORG”
bereid blijkt wel uit het feit, dat bij het
Hedenmorgen is het hadjischip Buionderzoek naar ten en ander op het
waarop zich gevallen van
ongeschonden
deel van het olafond tenzorg,
voorgedaan, bij het quahebben
twee manden, een stuk touw en nog pokken
Onrust aangekomen,
rantaine-station
sarongs werden
tien
aangetroffen.
passagiers
zijn gedebarkeerd.
waar
alle
Waarschijnlijk hebben de inbrekers van
ter observatie alZij
eenigen
tijd
zullen
het vervoer van deze tien sarongs afblijven.
daar
daar
gezien,
zij hun buit reeds groot
Het schip komt echter hedenmiddag
genoeg achtten.
naar Priok, waar het ontsmet zal worden.
JAZZ-CONCERT

In verband met de enorme belangstelling, welke bestond voor het jazzconcert. eenige maanden geleden gearrangeerd, heeft de firma K. K. Knies
gemeend
van de nieuwe gelegenheid,
welke zich voordoet, gebruik te moeten
maken.
De heer J. Knies, die te Soerabaja
woonachtig is, is nl. voor eer.lge dagen
te Batavia om een concert te organlseeren.
Een klein entréc wordt geheven
waarvan de opbrengst ten' bate komt
van de gestichten van Pa van der Steur.
Als attractie zal de heer Ch. Overbeek-Bloem
de stijlen van meest beJazz-pianisten
kende
imiteeren.
Wij verwijzen l voor de medewerkers
naar de advertentie In ons blad en eindigen met de mededeeling, dat voor
extra koeling zal worden zorg gedragen.

LIJDENS-WIJDINGS-STONDE
Donderdag 14 Maart des avonds om
8 uur zal in de Willemskerk een lijdensv:ijdings-stonde worden gehouden onder
leiding van ds. Mostert, en met medewerking van mevr. E.« Bakker-Craijé
'sopraan) cn de heerer. K. J. Stassen
(viool) en A. van As (orgel). De toegang
is vrij. leder is van harte welkom.

EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN

Week geëindigd 2 Mrt. 1940
Allahabad 1 pokken : Alleppey : pest
1 dood ; Bombay : 58 pokken ; Calcutta :
37 cholera, 72 pokken ; Cawnpore 20
pokken ; Cochin 8 pokken ; Delhi: 4
pokken ; Jodhpur : pokken 7 dood ; Madras 1 pokken ; Negapatam : 1 pokken ;
13 pokken ; Veraval: 7
Porbandar
pokken ; Akyab 3 cholera ; Bassein :
DE FIETSEN-EXPOSITIE
1 pest; Rangoon : 1 pest, 48 pokken ;
Sabang 2 pokken ; Macao pokken 9
Van de zestig op het hoofdbureau van dood ; Hongkong :14 pokken.i
politie tentoongestelde gestolen fietsen,
die in Tegal zijn achterhaald, zijn beBesmetverklaard
reids een dertigtal door hun eigenaars
herkend en weer in bezit genomen. De
Bassein door Ned.-Indlë wegens pest
expositie duurt voort.
,
;
8/3-1940.
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B'ATAMAASCH NIEUWSBOD
TE

De N.V. Rotterdamsche Lloyd
Java-New" York-Lijn

KOOP

deelt ontvangers van poederen mede,
dat het
ms. „KOTA TJANDI"
10 dezer uit Amerika te Tandjong Friok
is aangekomen en direct met de los-

FORD VB-SEDAN
model '37

-

85 P.K.

bekl. hoezen
nieuwe dueo blauw

Kebon Sirih 1

—

&

SaJlfl

1940

11 Maart
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EERSTE BEAU
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sing is begonnen.

laken

VERKERK

van Maandag

Laatste claimdag IS Maart 1940.
Batavia. 11 Maart 1940.
N.V Internationale Crediet- en
Handels-Verg. „ROTTERDAM'
4559

Co.

Tel. Wl. 3600

„GROOTE UITVERKOOP"

Onze obonné's

Advertentiën

betalten
hun

ons herhaaldelijk

EEN UITVERKOOP TEGEN BELACHELIJK

groote Ingenomenheid

I

met onze luchtmail-editie
„De Indischman"

In filaals van kaarten.
Inlichtingen

Verloofd:
TAN KHING LAN

Administratie
BATAVIAASCH
NIEUWSBLAD

M

PUURT

KOMT, OVERTUIGT U ZELF!
KOMT ALLEN OP NAAR

V|TOKG
.„

PRIJZEN

a

EHIG~röaTTI

SLECHTS
T-l

LAGE

EUIOpQ

n.

4570

en

TJHOEN HOO
0 Maart 194Q

Zonder betrekking? ol zoekt U
een andere positie??
Abonneert U, dan op

,

AANKOMENDE

Voor f 2.50 (bij vooruitbetaling zenden wij U gedurende een geheele;
maand, en voor f 1.50 voor een
halve maand, iederen «lag franco
een getikte lijst, vermeldende de
betrekkingen, die in alle dagbladen
1
en periodieken van Nederlandse!»
Indie geadverteerd worden.
-

leeftijd omstreeks 20 jaar. Sollicitant moet in het bezit zijn van een
diploma II B.S. 5-j.c. of een daarmede gelijkgesteld diploma. Plaatsing
na eeltige jaren in den buitendiens' is niet uitgesloten.
4578
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk.
-

EENIGE

[
.

■

GEVAERT SMALFILMS

(de allersnelste)
f 5.10
S mm. Panchro Microgran

deze film'
toestellen

passen

verf

doel

I

in alle 8 mm.
I

AFWERKEN IN EÉN DAG
GEVAERT CINE SERVICE
!

j
Voor Batavia: HET ELTOSIN HUIS
Koningsplein Zuid 16
Tel. Wl. 5111

Tel. Wl. 20
|
Van Htutsz Boulevard 30,
|
Batavia Centrum
4567

Heden Kijkavond
3 Morgen Vendutie
ten

H

schilderen vaii houtwerk is:

I tltc&iH I

Y'OOROOR-

LOGSCHE PRIJZEN!
8 mm. Panchro Super 26'I Sch.
23"Sch.
(zeer fijne korrel)
f 5.10
S mm. Ortho 23°Sch.
(voor natuurfilms) f 4.50

Het kiezen

fautobedrijf „KRIJNE!"
huize

van

j BATAVIASCHE SPAARBANK
Opgericht 1857

4579

IVOOR

IMagneetjes

BRILLEN bexosJtt:

POPULAIRS OPTISCHE
PASAR BAROE 93

4559

■mwaj——a

STICHTING TÓT HET VERLEENEN
VAN MAATSCHAPPELIJKE
STEUN EN lIULP

Pijnen in den Rug
Zenuwachtigheid
Nachtelijk Ufineeren

A. Carpentier
Javaweg 97, telf. Welt.
Mevrouw W. H. Backer,
park 30, telefoon Welt.

Mevrouw

1098
Wester2066.
NIEUWE AANVRAGE VOOR STEUN,

.en

Duizenden lijders aan NierBlaas»
aandoeningen Zijn genezen.van veelvuldig es
Pijnlijk Urineeren des Nichts, Pijnen In den
Rug, Hoofdpijnen, kringen onder de oogen.
Gezwollen Enkels, Nervositeit, Stijfheid,
Rheumatiek, Duizeligheid. Spit en Neuralgie
door «en nieuwe ontdekking van eeo vooraanstaand arts: Cystcx. Cystcx zuivert en
Uw nieren en verzacht pijnen. Reedt
innen 3 uren begint Cystex te werken en binnen
48 uur voelt U zich gezonder en jeugdiger
«lan ooit. Cystex maakt gegarandeerd een eind*

KLEEDING-VERSTREKKING
eiken Donderdag van 9—ll u. v.m.

Djaga Monjet 1
Arbeidsbemiddeling voor Meisjes
aan huis te allen tijde, uitgezonderd
Zon- en feestdagen.
:

GRATIS

aan Uw kwalen of U ontvangt Uw geld terug.
Cyates U overal verkrijgbaar.

MEVROUW

Verkrijgbaar bij Apotheken en
500
goede Toko's.
4560

HEER,

B

ons Ie

|8

i

1

MUNTJES BIER
INVITEERT O /
TRE I N. Peze film wordt
vertoond in MAXIM op 2den

Paaschdag des avonds om
en

Reeds thans kum' U de
kroonkurken inwisselen te-

1

I
I

I

I

B

inlevering van slechts
6 kroonkurken van HAANTJES PILS of BOK-BIER
ontvangt U 1 uitnoodiging
voor de spannende Holland*
Bij

'

H

ra

I
E

Een wonder van
zelfs de meest critische muziekkenner nadat hij deze
nieuwe Philips Super Radio.
qramofoons gehoord heeft,'
Wij noodigen ü hierbij uil

II

I
||

heerlijk Hollandsch pils

SPOOKTREIN
schitterende Hol'

II

IU

Verstandige
menschen.
Dagelijksch baden is een noodzakelijke vereischie in Indië. Immers de
huid, welke per cM 2 ongeveer 500
ademhalings-poriën bevat, werkt hier
krachtiger. Bovendien bezit de huid
een groot aantal kliertjes, die een
olieachtige massa afscheiden, welke
door uiterst kleine openingen naar
de oppervlakte der huid gebracht
wordt. Niet alleen uitwendige, doch
ook inwendige onzuiverheden be»
dekken derhalve de huidoppervlakte. Als de olieachtige massa en
da transpiratie niet voldoende verwijderd .worden, raken de poriën
verstopt en mist de huid zoodoende
een veiligheidsklep der gezondheid,
hetgeen onvermijdelijk kwade gevolgen voor uw welzijn heeit. 5
Wenschelijk is het daarom de huid
goed te reinigen en voor dit doel
beetaat - geen beter middel dan
Purolzeep. Da zeep toch bevat geen
vrije alcali en is dus zeer zacht. Ze
bevat tevens geneeskrachtige bestanddeelen, die alle huidontsieringen en -ontsteking®! volkomen opheffen. Het overvloedige schuim
neemt alle onzuiverheden in zich op,
dus goed sirammen nadien en vervolgens de huid terdege drogen vooral in
de huidplooien door drukken mot

handdoek.

|lj

elkaar komen.

En eerst na een dergelijke behandeling van uw huid, zult gij opgewekt en welgemoed, en met de overtuiging van u goed verzorgd te
weten, de mandikamer verlaten om u
te kleeden voor uwdagelijkschetaak.

PUROLPOEDER

I

lIIH

Irrbuttwi van 90a

||
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ATAVI A-C.

BANDOENG

jtijiwljkitfqat 16

Bragaweg 29

nW

BUITENZORG

T)ik*am«ul» ft
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.
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PUROL-

'ZEEP
tor
corton

/

0.901

PUROL
ZEEP

(«1 (Mnkr«Jll>9> nap

an

40—55 jaar. Discretie verzekerd.
Kind geen bezwaar. Brieven onder
No. M 462 bureau Bat. Nieuwsblad.

ALS GELDBELEGGING is het
huis en paviljoen Sumatraweg 26b
voor ƒ 8.500.— zeer aan t€ bevelen.
Canon ƒ 232— per jaar. Huur
slechts ƒ 100.— per maand (Gljsel-

'man

&

M 467

Steup)..

HEER in de buitenbezittingen
zoekt langs dezen weg kennismaking met een good R. K. Indisch
meisje, leeftijdsgrens 22 jaar t/m
24 jaar. Brieven met nieuwste
foto, welke op eerewoord terug, te
richten aan N.N., Amoentai, Bor-

neo, poste restante.

M 460

COLUMBIA GRAMOFOON (Klosmet groote loudspeaker, uitstekend geschikt voor dancings en
restaurants, indien gewenscht ook
met Maleische platen te koop tegen elk aannemelijk bod. Bezichtigen Toko Baba Gemoek, Pasar SeM 457
nen 169, Eatavia-C.
ter)

GROOT

VERDIEPINGSHUIS

heuvel 144), inclusief 9.200 M- eigendomsgrond te
koop voor ƒ 50.000.—. Bij uitstek
geschikt voor school, internaat of
als bouwgrond voor groot aantal
Nadere bijzonderheden
huizen.
(Tanah Abang

Gijselman
verkrijgbaar
bij
Steup, makelaars te Batavia.

&

M 465

STATIONSPLEIN KEMAJORAN
goed verhuurde steenen huizen Inclusief 800 M-' eigendomsgrond te koop voor ƒ 9.000.— I' l
verband nieuwe vliegveld vooruitgaande buurt. Verdere bijzonderheden bij Gijselman & Steup, maM 468
kelaars te Batavia.

(Twee

OPLEIDING
MEERD

TOT

GEDIPLO-

SCHOONHEIDSSPECIA-

LISTE en MASSEUSE. Cursus voor
ge*
zelfbehandeling.
Volledige
zichtsbehandeling, ook bij abonnement. Inst. Zuster Douglas, aangesloten bij den Ned. Bond van
Schoonheidsspecialisten, onder ielding van Mevr. E. Powell-Emmink,
Madoeraweg 40A, Tel. Wl. 1386.
M 458
PARTICULIER LAND „VILLA
NOVA" (± 20 bahoe) aan den Buitenzorgschen weg K.M. paal 19.
bebouwd met groot steenen huis en
twee paviljoens te koop aangeboden tegen nader overeen te komen
prijs (zeer voordeellge aanbieding!). Geschikt voor occulatie-

en/of zaadtulnen, derris, rosella

"ind#!*''
k

HOLLANDSCHE

huize, wenscht kennismaking met
dito serieuzen heer, vaste positie,

|

en opdrogende Purolpoeder, vooral
daar waar huidoppervlakten op

|!

Eiken dag Magneetjes

I

Vervolgen* poedere men de huid
met het zoo heerlijk verkoelende

I
jjj||||

BESCHAAFDE

DAME. hier vreemd, van goeden

I

een ruwen

II

mist'DEZE'unieke
KANS NIET
|Hfl
HAANTJE

\

g

g

i

A. DE

Madoeraweg 22b Tclf. WL 448

gelieve U op te bellen Welt. 777.
Brood- en Banketbakkerij Thio
Bok Seng. Gevestigd sedert 18&5.
M 456

|

4574

wmmmrmmprh
I
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VOOR OVERHEERLIJKE PAASCHBROODEN EN PAASCHTAARTEN

AFDEEUNGI

:

geneest

i*

Alting,

aan „Paramount" voor ƒ 175.— per
maand is via Gijselman & Steup te
koop voor ƒ 20.000.— inclusief 1800
M- eigendomsgrond. Rendabel en
speculatief beleggingsobject.
,
M 466

I

==£=

—

HET HUIS en paviljoen Gang

;Pocl 7, met jaarcontract verhuurd

Nooruwijk No 34

Trekker! «Ü.

BATAVIA-C.

-

OOG-ONDERZOEK

-

-

DE AANHOUDER WINT
VOORAL BIJ HET SPAREN!

T. K, KHOUW

Lembangweg 14.

HUIS-TJIGOMBONG. Te huur
gedeeltelijk gemeubileerd nieuw
verdiepingshuis dichtbij „Lido". Te
bevragen R. Abdoelsoekoer, TjiM 458
gombong.

_

de Familie

Fraaie moderne inboedel,
w.o. electr. koelkast. Holl.
brandkast, prachtige Philip s
radio tevens autom. gramof.

een poosje in „Vesta" gaat logeeren die kan dokter en medicijn
ontberen ! Berghotcl Vesta PengaM 451
lengan.

,

[3

-

1
jgl

PAASCHVACANTIE! Wie maar

ADJUNCT-ACCOUNTANTS

I

UTCeMéHufflJc!
I Schaken
van de juiste
voor Uw
ook!

M 463

tot

praktische ervaring.
Aanstellingseischen:
Einddiploma H. B. S. met sj.c. (A of B) en acte M. O.
Boekhouden of daarmede gelijkgestelde diploma s.
Bezoldiging volgens schaal 56 der 8.8.L. 1938.
Sollicitaties (ongezegeld) met volledige inlichtingen te
richten tot het Hoofd van den Belasting-Accountantsdienst,
4571
Departement van Financiën.

4550

4532

l

koop aangeboden voor ƒ 5.000.—.
Gijselman &
Te bevragen bij
Steup, makelaars te Batavia.

met

Laan Raden Saleh 6, Tel. Wl. 3801
Batavia-Centrum.

..

I

Bij den Belasting-Accountantsdienst bestaat gelegenheid
plaatsing in tijdelijken dienst van

yffiwMr

„HIP A"

H®t leven wordt een last. als de nieren
traag weiken en uw bloed niet voldoende
zuiveren. Gij kunt lijden aan rugpijn,
blaaszwakte. slapeloosheid, spit. gezwollen
ledematen of stijve en pijnlijke spieren en
gewrichten. Wacht niet tot gij gedwongen
zijt het bed te houden, maar gebruik Fos*
te''s Rugpijn Nieren Pillen. Dit speciaal
niergeneesmiddel spoort de meren aan tot
goede werking en doodt de bacterien in
de urine. Door hun nieren gezond te maken,
herstelden Foster's Rugpijn Nieren Pillen
de levensvreugde van duizenden dankbare
mannen en vrouwen ƒ 1
ƒ2- en ƒ3 25 per
flacon, in alle apotheken, enz.

TEGEN

STEENEN GOEDANG aan den
Entrepötweg te Tandjong-Priok te

———————»

N.V NED.-IND. PERSARCHIEF

Trage Nieren.

~

KRACHT

i

-

4552

i

MAGNEETJES

(

}

v/h Hansen Jacobs"

lel. Welt. 126
Alle begrafenissen met Europeesch
personeel, zoowel in als buiten Batavia. Prima uitvoering.

—
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TWEEDE BLAD
ven eenheden der Fransche en Duitsche patrouilles, die tengevolge van het
vuu- dér Franschen moesten terug-

De Wereld Rondom Finland’s Wanhoop
Finland Genegen Karelië en Petsamo Af te Staan?
Diplomatieke Activiteit Duurt Voort
Londen, 10 Maart (Reuter). Volgens Radio
Roma is een voorloopige Russisch-Finsche overeenstemming bereikt. De omroeper zeide, dat de voorloopige
overeenstemming geen al te groote offers van de Finnen
vraagt, die reeds berustten in het verlies van de landengte van Karelië en Petsamo, doch de Finnen houden
nog steeds vast aan de kwestie van Hangö en de streek
benoorden het Ladoga-meer, terwijl gemeld wordt, dat
de Russen op deze punten eveneens onwrikbaar zijn.
Liever dood dan Eerverlies

De correspondent meent, dat het moment door Von Ribber.trop goed gekozen is om den tegenzin van Mussolini
Helsinki, 10 Maart (Reuter). Het tegen -een isamer.werking met Rusland
meest opvallende kenmerk van de laat- te
overwinnen.
ste drie dagen was de schitterende
Indien aan het Finsche volk
ge;n
discipline van liet leger.
bolsjewistisch bewind wordt opgedronHet vooruitzicht van een vrede bracht gen en bovendien de Russische belofte
geen wijziging in de vastbeslotenheid, die medebrengt dat Rusland geen bedoelinsedert het uitbreken van den oorlog gen he:ft op den Balkan, dan is men
hcerschl.
een eind gevorderd op den weg tot verBurgers verklaren, dat ofschoon zij betering van da betrekkingen tusschen
een vrede zouden toejuichen, wanneer Moskou en Rome.
deze oneervol zou zijn. het verlies van
DE MEENING VAN BALBO
hun leven prefereeren.
Rome, 9 Maart (Havas). De Corpersbericht, als zou de Sovjet-Unie be- riere del Padano, het orgaan van
sloten hebben tot mobilisatie van Noord maarschalk Italo Balbo, verklaart naar
Rusland van alle manschappen tot den aanleiding
van d* onderhandelingEn,
die thans gaande zijn om een einde te
leeftijd van 35 jaar, wordt door de Rusmaken aan de Russisch-Finsche vijansische autoriteiten tegengesproken.
delijkheden „Men spreekt over bemiddeling en verklaart, dat de roode tsaar
huidige situatie
geneigd nou zijn over vrede te onderhandelen. M;n moet zich echt:r geen
Stockholm, 11 Maart (Reuter).
illusies maken
de vrede zou slechts
Het is thans mogelijk (aldus dit te omwapenstilstand zijn.
een
korte
streeks half een hedenmiddag ontvanZoolang de groote staten in oorlog
gen telegram
red. B. N.), een duidezijn en de Scandinaafsche landen zich
lijker beeld te geven van de gebeurtenissen welke verband houden met
de achter hun neutraliteit verbergen, heeft
vredesbesprekingen tussrhen Moskou en Stockholm niets tï vreezen.
Helsinki.
Is dit niet hst cogenblik. waarnaar
zoozeer heeft verlangd en dat
Rusland
Circa tien dagen geleden scheen de
de
Komintern
op zulk een hardnekkige
zoo
snel
te
vordeRussische opinarsch
ren, dat de tijd voor de overweging van wijzj heeft voorbereid ?"
een wapenstilstand scheen aangebroken.
Het blad wijst erop. dat het spel van
Er werden nota's gewisseld tusschen Stalin duidelijk is. „Hij laat bommen
Finland en Rusland door tusschenkomst ontploffen op Zweedsch gebied, moein
van den Finschen gezant te Stockholm, digt dj communistische beweging
Noorwegen aan, bedreigt Bessarabië en
Erkko en de Zwcedscke legatie te Moszendt troepen naar zijn grena;n in den
kou.
een
waOriënt. Zal dan niemand in staat zijn
De Russen weigerden echter
te houden?
hem.tegen
doch
stemden
toe
een
penstilstand,
Finsclic legatie te ontvangen. Er werd
De Russische actie had echter reeds
geen tijdlimiet vastgesteld voor de bebij het uitbreken van het Finsch-Rursisprekingen, doch gemeend wordt, dat sche conflict gestuit kunnen worden.
deze op 13 dezer afinopen.
geBerlijn zou ntet ontevreden zijn
Het verluidt inmiddels, dal het conzijn
weest wanneer Rusland binnen
tact tussrhen de Finsclic regeerin? en eigen grenzen zou zijn teruggrdrongen,
de Geallieerden gehandhaafd bleef. Dit doch de Scandinaafsche staten ontbrak
contact fcetrefï de middelen tot uitbrei- het aan moed, evenals zij thans riet
ding van sleun aan Finland wanneer in staat zijn beide conflicten van eldit noodig mocht blijken.
kander gescheiden t? houden en zich
te onttrekken aan de omknelling van
beide bloes. Het is thans te laat."
Helsinki,
Maart (Reuter). OnMoskou,

De

:

—

*

11

danks

vredesonderhandelingen
de
oefenden de Russen gedurende Int geheele weekeinde een enormen druk op de
Finnen uit, die krachtige aanvallen op
vele sectoren van het front uitvoerden.
De Russen vechten wanhopig om een
vastcrcn voet aan de kust te krijgen ten
westen van Viipuri, doch volgens het
communiqué van hedenavond zijn al
deze pogingen tot dusverre afgeslagen.

Houding en invloed
van Rome
R o 111 e, 10 Maart (Reuter). Het eerste gezaghebbende commentaar op de
Russisch-Finsche vredespogingen wordt
gelevml door Gayda in de V o e c
d' I t a 1 ia, waarin gezegd wordt, dat
alleen Finland kan beslissen of de heldhaftige oorlog, die het voert, zal worden voortgezet, doch voor het geval te
elfder ure door de Geallieerden hulp
zou worden verleend is het onmogelijk
te zien, hoe een dergelijke interventie

VON RIBBENTROP’S AANKOMST
10 Maart (Reuter). Von
Ribbentrop werd bij aankomst alhier
ontvangen in de koninklijk; hall var.
het station. Het station was versierd met
Italiaansche en Duitsche vlaggen en een
compagnie carabinieri in groot-tenue

Stockholm, 10 Maart (Transocean). Volgens uit Moskou ontvangen
berichten had de Amerikaansche ambassadeur Steinhardt Zondagmiddag opnieuw een onderhoud met Molotoff. De
diplomatieke activiteit welke de laatste
dagen in*de Zweedsche legatie te Moskou merkbaar was, breidt zich thans
ook geleidelijk uit tot de Amerikaansche

ambassade.

Een Balkan-belofte als
voorwaarde?

Rome, 10 Maart (Aneta). De correspondent van de Nwe. Rott. Crt.
schrijft, dat t: Rome gezegd wordt, dat
het bezoek van Von Ribbentrop slechts
een contra-bezoek is van dat van Ciano
aan Berlijn.
Vernomen wordt, dat het initiatief
van Berlijn uitgegaan is.
De Messagero schrijft, dat indien
het gelukt den oorlog tusschen Rusland
en Finland tot e:n eir.de te brengen,
automatisch de betrekkingen tusschen
Rnsland en Italië worden gewijzigd.
Italië is niet anti-bolsjewistisch, doch Italië zou in de beste verhouding met Rusland kunnen samenwerken, wanneer de Russen niet trachten hun ideologie met geweld aan andere volken op to dringen.

■■

Tot Nederlandsch gezant te Teheran
is benoemd F. C. baron van Aerssen
Bcyéren van Voshol, tót voor kort
consul-generaal te Hamburg

De Oorlog in het Westen
DE VRIJGAVE DER KOLENBOOTEN

Londen, 10 Maart (Reuter). Verwacht wordt, dat de Britsche premier
ChambTlain morgen, Maandag, in het
Lagerhuis een verklaring zal afleggen
ten aanzien van de overeenkomst tusschen Engeland en Italië inzake de
Duitsche kolen.

In welingelichte Zweedsche politieke
kringen wordt algemeen gemeend, dat
Londen, 10 Maart (Reuter). De
het onderhoud betrekking had op de
meldt, dat het Duitsche
admiraliteit
bemiddelingspogingen
in het FinschHano v e r, metende
stoomschip
Russische conflict.
SGOO tons. Donderdag jl. door een Britschen kruiser is aangehouden tusschen
„OOK ZWEDEN’S ZAAK”
Santo Domingo en Puerto Rico.
De bemanning stak het schip in
S t o c k h o 1 m, 10 Maart (Reuter).
waarna zij het verliet.
brand,
is
onze
„Finland's zaak
zaak", verklaarde prins Gusaaf Adolf, de zoon van den
Brussel, 9 Maart (Transocean).
Zweedschen kroonprins, tijdens een rede
bij de begrafenis van kolonel Dyrisen, Een en twintig Fransche matrozen hebden commandant van de Zweedsche ,bsn het leven verloren doordat de 2560
vrijwilligers in Finland, die aan het ton metende Fransche tankboot Spram e x bij het vertrek uit de haven
front gesneuveld is.
van Bordeaux op een in de Giror.degemeerd vaartuig, waaraan een
De begrafenis werd mede bijgewoond rivier
door den minister van Buitenlandsche ballon-versperring was bevestigd, Is geZaken, Günther, en door den Finschen loopen. Het vaartuig, waarop de ballonversperring was bevestigd, was de Mapezant, Erkko.
•
Ffe'Y'e t t e"; de bemanning van de
Marie Yette is verdronken.
RUSSISCHE SUCCESSEN BIJ
**

VIIPURI
*

Ver. Staten
MILITAIR CONTACT MET MIDDEN
AMERIKA

vergunning wordt gevraagd.
soortgelijke regeling
bestond
reeds gedurende langen tijd met de rf
publiek Panama.

Een

PITTMAN’S REDE
Washington,
10 Maart (R*u.In zijn radiorede, waarin hij da
suggestie cpwierp van een wapenstilstand van 30 dagen voor alle oorlogvoerende landen, gaf Senator Pittman een
schets van den huidigen toestand in
Europa, waarop hij zeide, dat wanneer
de oor'og tot in het begin van den zt
ter)

Finsche Autoriteiten

Montevideo

.

\»

••

iDaar

9 Maart (Reuter). Het
Londen,
3072 ton metende Britsche *.s. Thurs-

ton-, dat eerst in aanvaring w* geweest met het Fransche s.s. „S.N.A.-I".
dat zonk en welker bemanning zij had
opgepikt, is korten tijd daarna zelf gezonken, naar gemeend wordt na op een
mijn te zijn geloopen.
Het verluidt, dat de eenige overlevende van beide schepen een 18-jarige
Fransche matroos is, die zoo ernstig
ziek is, dat hij nog niet kon worden gehoord.
Het Fransche schip was na de aanvaring snel gezonken en de T h u r st o n zette, na de bemanning te hebben opgepikt, haar reis voort. Kort
naar gemeend wordt
daarna liep zij
top een mijn en zonk binnen enkele
minuten.
Slechts twee booten slaagden erin
van het schip wee te komer. In e-n
daarvan zaten 3. in de andere 2 personen. De tweede boot sloeg om en de
jeugdige Franschman. di? gered is, wist
zich aan de boot vast te klemmen totdat een passeerend schip hem bemerkte
en oppikte.
Van de andere boot werd niets vernomen.
De
Thurston had een bemanning van 20 koppen aan boord.
—

—

K

de-

*

weersomstandigheden beter
waren heersehte aan beide zijden grooNader wordt geseind, dat terwijl „het
tere activiteit ln de lucht.
bereiken van de aan Britsch-Indië toekomende plaats ond r de dominions"
DE LADING VAN DE „LAHN”
wordt toegejuicht in het ontwerp-besluit. dat is goedgekeurd door de conBuenos Aires, 9 Maart (Ha- ferentie van prinsen en ministers te
vas). Het
Cuitsche s.s. L a h n is, New Delhi, de behoeft" gevoeld wordt,
met een zeer kostbare lading, ter waardat in de toekomstige constitutie de veide van 3.000.000 Uruguaysche piasters ligstelling en garantie zal worden veraan boord, uit Montevideo in de Argen- werkt tot verzekering van de souvereitijnsche hoofdstad aangekomen; de niteit en autonomie der Britsch Indilading, die de L a h n in heeft ver- sche staten.
tegenwoordigt een credlt-saldo ten bate
van Duitschland, ontstaan door het
Do resn'utie
zal worden ingediend
bouwen van een met waterkracht aan- door den Jamsahib van Nawanagar ter
gedreven fabriek aan de Rio Negro.
zitting van de prinsen op Dinsdag a.s.
De resclutio zert. dat eeen eenhïid in
Bekend w.=rd gemaakt dat de Lahn staat gesteld behoort te worden andere
te Buenos Aires ook Argentijnsche pro- eenheden te overheérschsij, of zich te
ducten, die eveneens een Duitsch crebemoeien met de rechten "Hn waarbordit-saldo vertegenwoordigen, zal inne- gen die haar zijn verleend.

#

dat verscheidene
oosten van Viipuri plaatshadden. De
Sovjet-aanvallen ten noord-oosten van
het Ladoga-meer zijn afgeslagen.

i,-

=

Stockholm, 9 Maart (TransoceLonden, 10 Maart (Reuter). Het
Volgens berichten in de Zweedsche Britsche ss. C h e v y Chase, metenpers heeft de Amerikaansche ambassade 3.000 tons, is na een ontploffing op
deur te Moskou, Steinhardt, gisteren de Noordzee gezonken.
een
De bemanning, bestaande uit 21 le- men.
langdurig onderhoud gehad met
den, is gered.
Molotoff.

voegt hieraan toe,
massa-aanvallen ten

»

..

D» botsingen tusschen Fransche en
Vorsten
Duitsche patrouilles resulteerden her- De
haalde malen in kleine geregelde geNew
e 1 li i, 10 Maart (Riuter).
vechten, waarbij'de'Franschen de'overhand hadden en enkele g:vingenen Een resolutie, welke trouw aan den Koning en de Britsche regeering in oormaakten.
I
logstijd behelst, zal bij opening van de
Oak in het stroomgebied van de Nied ritting van de Kamer van Prinsen op
heersehte eenige activiteit, waar een morden, Maanda?, dpor den 'kanselier
Duitsche aanval op een Franschen voor- worden ingediend.
post is mislukt.
De resclutio
bevat een verklaring,
waaruit d vastbeslotenheid blijkt van
:";:n tweede Duitsche aanval op een de
prinsen om den grootst mogelijken
anderen Franschen voorpcst is in de steun te verleenen in den vorm van
«Vogezen zonder moeite afgeslagen.
manschappen, kapitaal en materiaal.
"•'

an).

Het communiqué

.1.

"

GEZONKEN SCHEPEN

Helsinki, 10 Maart (Reuter). Het
Finsche legercommuniqué geeft toe, dat
de Russen over het ijs aanvallen hebben
gedaan op de fjord van Viipuri en
enkele eilanden hebben veroverd.

■i

JAPAN EN RUSLAND
P a r Ij s, 11 Maart (United Press).
Uit zeer betrouwbare en gjzajhfbbende bronnen wordt Vit nomen, dat berichten ontvangen zijn uit Tokio via
Shanghai, dat Japan met de Sovjet
Unie te Moskou onderhandelingen
voert ov.r een non-agrcssic verdrag.

Britsch-Indische

A

mer voortduurt, hii waarschijnlijk tot
het bittere einde uitgevochten zal moeten worden. Dach met het oog op hetgeen bij een dergelijk besluit betrokken
zou ziir. zu'len de 00-logvoerenden z.i.
nauwelijks kunnen
weigeren een wapensti'star.d van 30 dag; ?n in overweging
te nemen, waardoor Dan de neutralen
zwijgen
gelegenheid geschonken zal worden om
te
helcen. een oplossing te vinden. De
10 Maart (TransH e 1 s 1 n <k i,
neutralen kunnen zich namelijk niet tot
ocean). Officieele Finsche kringen bede beHi'T'renten wenden met eeniee
waren het diepste stilzwijgen ten aanzien van de mate, waartoe Finland zich hoop. dat m°n naar hen zal luisteren,
bereid verklaard h;eft, de Russische wanneer de strijd wordt voortgezet.
voorwaarden voor een wapenstilstand te
aanvaarden.
De Finsche delegatie vertrok van het Bomaanslag te
vliegveld te Abo en zette de vlucht van
een niet nader genoemd Zweedsch
Montevideo,
18 Maart (Reuluchtvaartstation naar Moskou voort ter). In het gebouw van de Duitsehe
onder het grootste geheim.
Kamer van Koophandel ls, tijdens de
Mannerheim bevindt zich nog steeds vertooning: voor particulieren kring van
te Helsinki, wijl het voor hem gemakke- een verboden film, een bom ontploft.
lijker is de ontwikkeling der politieke
De vensters werden vernield en er
situatie van de Finsche hoofdstad uit te ontstond een paniek onder de toeschou;
volgen.
wers, doch niemand werd gewond.
•

■

beide

Nader seint Reuter, dat gedurende de
laatste 24 uur een verhoogde activiteit
aan het Westfront heersehte.

•

vormde de eerewacht.
De militaire muziek speelde het DuitWashington, 9 Maart (Ilaras)
sche en Italiaansche volkslied, zoomede De landen van Midden-Amerika hebber
fascistische en nationaal-socialistische aan de Vereenigde Staten toestemming
liederen.
verleend om hunne militaire en marine»
vliegtuigen over hunne gebieden te laEEN DUITSCHE MEENING
ten vliegen, zonder dat hiervoor tevoren

:

..,

geering.

MOSKOU

'

:

is.

TE

' '

\

Het is echter mogelijk in dit verband,
dat de wensch de vader van de gedachte

Officierl wordt gemeldt. seint United
Press, dat Ryti en Paasikivi
benevens generaal Walden van d?n
Finschen generalen staf en het parlementslid Volo n m a a reeds Woensdag Jl. naar Moskou zijn vertrokken
op uitr.oodiging van de Russische re-

'

\

De luchtmachten
waren aan
zijden tamelijk actief,

tenwisseling inzake de .voortzetting van
deii oorlog naar den achtergrond wordt
gedrongen.

Rome,

Bern, 9 Maart (Havas). De Essener Nationalzeitung, het blad
van Göring, verklaart dat het bezoek
van Von Ribbentrop aan Rome
ten
doel heeft alle hangende vraagstukken
te bespreken, zooals dat betreffende de
aanhouding
door Engeland van de
voor Italië bestemde Duitsche steenkolen en de reis van Sumner Welles.
Het blad schrijft verder „Londen en
Noorwegen en Zweden zou kunnen sparen en hoe de weerwraak zoowel van Parijs dienen te beseffen, dat Europa
Rusland als Duiftschland zou kunnen zich op een keerpunt bevindt in de geschiedenis, zooals men niet alle eeuwen
worden vermeden.
ledere Britscli-Fransche interventie medemaakt. Duitschland en Italië zouzou daarom stellig een uitbreiding van den niet kunnen toestaan, dat de reacde schepping
tionnaire mogendheden
het Europeeschc conflict betcckenen.
van een nieuwe orde in Europa beletten. De wereld bevindt zich aan den
vooravond van een beslissend tijdperk".

•

Het is van beteekenis, dat de vredeskansen heden met toenemend vertrouwen besproken worden en de gedach-

11 Maart (Ilavas). Het

:

trekken.''

'

!

GANDHI: „KALMPJES AAN WAT!”

Het Britsche Rijk

B o ni b 2 y. 9 Maart <Reuter).
Gar.dhi zegt in een van zijn hand in
GEHEIMZINNIG GEVAL TE DUBLIN het
weekblad II a r ij a n verschenen
..Men moet mij niet aanzitten
artikel
Dublin, 10 Maart (Reuter). Ge- tot overijlde haast b!i het leiden van de
wapende mannen hebben een aanval ge- worstelin?, die Britsch-Indië
voor zijn
daan op een torpedo-motorboot, welke onafhankelijkheid moet
voeren".
Zaterdag j.l. uit Londen in Kingston
Harbour kwam. Vernomen wordt, dat 3
Gandhi waarschuwt in dit artikel teman in een roeiboot in den vroegen Zonpen het ongeduld van die leden van de
dagmorgen de torpedoboot naderden en
Congres Partij, die van
er in slaagden aan boord te komen. Zij Britsch-Indische
de worsteling voor de
meening
zijn
dat
wierpen den man, die op het dek paalgeheel;
onafhankelijkheid
van
trouille.; rde, in zee. Er werden eenige
Britseh-Indie
slechts
een
kwestie
van
schoten afgegeven, doch het is niet
dagen
is.
..Het
zelfmoord
beteekezou,
precies bekend, wat er aan boord heeft
nen de burgerlijke ongehoorzaamheid in
plaats gehad. De aanvallers ontkwamen
af te kondigen, wanneer
Britsch-Ir.dië
en de wachtsman werd gered en weer
de
in
gelederen
er
van de Congres Par
aan boord van de torpedoboot genozooveel tegen de discipline wordt'
tij
z:lf
men. De overval werd gevolgd door een
gezondigd en van gewelddadig optreden
politie-activiteit. De torpedo'ooot
bliik gegeven", schrijft de Mawas de eerste"van'êen aantal, die voor wordt
:

hatma.
lersche marine en den lerschen
kustwachtdienst
zouden worden afgeleverd.
de

Later: Een officieele mededeeling betreffende het vorengrmelde incident zegt. dit een matroos aan boord
van de torpedoboot drie man de boot
zag naderen, waarop hl* 'twee schoten
loste. Toen de overige bemanning aan
dek kwam, vond men geen spoor van de
indringers. Aan het incident wordt geen
beteekenis gehecht.

WILLIAM INGRAMS

Hitler’s Rede

Ber 1 ij n,
10 Miart (Transocean).
Betreffende de feestelijkheden in het
Zeughaus valt 1:03 het volgende

te melden

:

Het Zeughaus was feestelijk versierd
o.a. .ren groot ijzeren kruis, met
kanonnen, die in den tijd van den wereldoorlog werden buitgemaakt en historische regimentsvlaggen van het leger

met

van Frederik de Groote.

10 Maart (Reuter). De
Hitier arriveer?*» te klokke twaalf, verman, van wien gezegd wordt, dat hij gezeld van Von Brauchschitsch en admeer dan eenige andere Brit sir.di miraal Rader.
kolonel Lawrence van de Arabische weBij het ocr'o3 c r 'denkteeken was een
reld weet. is benoemd in de pas ge- eerewaeht van detachementen van lecreëerde functie van eerste secretaris ger. marine en luchtvloot ongesteld.
van Aden nl. W i I 1 1 a m I n
Teen Ilitler na de kranslegging naar
vroeger reside kanselarij teruckeerd?, werd hii door
grams. Ingrams was
dent-adviseur vcor den sultan van Moe- de Berlijners geestdriftig toegejuicht.
Londen,

"

-

,

kalla in Zuid-Arabië.
DE AUSTRALISCHE GENERALE STAF

Melbourne, 10 Maart (Reuter).
Luitenant-generaal Sir C.B. Bingham White, dl? reeds gepensionneerd was, is in actieven dienst teruggeroepen en benoemd tot chef van den
Australischen generalen staf.

Later: Drie Lascaren, stokers
van het s.s. Thurston. dat kort
na een aanvaring' met het Fransche s.s.
„S.N.A.-I" op een mijn liep en zonk.
werden gered van het vlot, waarop zij
ronddreven. Zij werden naar een ziekenhuis te Cardiff overgebracht.
NEUTRALITEIT GESCHONDEN
Kopenhagen.
ter).

10 Maart

(Reu-

luchtafweergeschut
opende Zondagmiddag het vuur op een
vliegtuig, klaarblijkelijk
een Duitsch
vliegtuig, dat over Deer.s?h gebied vloog

Het Deensche

ten Noorden van de Duitsche grens.

IN DE LUCHT EN AAN HET FRONT

Londen. 10 Maart (Reuter). Het
communiqué van het ministerie van
Luchtvaart op heden meldt, dit vliegtuigen
der R.A.F. In den afgeloopen
racM wedPTtrt «•nrrc*"" 1!!" v- 'pnnin<\<;vluchten uitvoerden boven W:enen en
,

Praag.

VERHOOG SE ACTIVITEIT

P a r |) s, 10 Maart (Reuter). Het
avondcommuniqué van heden meldt,
dat op de Westhellingen der Vogezen
verschillende malen bolUingen hebben
plaatsgehad tusschen de vooruitgescho-

Bijna elke vliegers-escadrille, zoowel bij de Geallieerden als In Duitschland, h:eft haar mascotte, niet zelden een levend dier Renige Duitsche
vliegers zijn cr zelfs in geslaagd een buizerd te tenuncn en als wel
zeer toepasselijke mascotte aan te nemen
—
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Alle Verzekeringen

De Luchtbeschermings-

Tournee van Era Badal

oefeningen

Armenische

Uit het verslag van de luchtbeschcrmingsin Uw blad van Dinsdag krijgt
een buitenstaander den indruk dat de oefeningen. al is dan het verwachte vliegtuig
niet verschenen, toch vrijwel geslaagd zijn.
Dat dit echter, althans voor wat Batavia
betreft, niet het geval is, zal uit het onderstaande blijken.
Wat is het doel van deze oefeningen ? Dit
is tweeledig
oefening

le. dat de geheele bevolking bekend en
vertrouwd wordt met de tijdens de oefeningen geldende verkeers- en verduisteringsvoorschriften, en
2e. dat alle medewerkers aan de oefeningen hun verkregen vaardigheid aan de
practijk toetsen zoodat eventueele tekortkomingen aan het licht treden en kunnen
worden ondervangen.
Om het onder le genoemde te bevordehad men Zaterdagmiddag gedurende
eenigen tijd het
verkeer geheel stopgezet
terwijl Maandagavond bovendien voor dien
tijd een totale verduistering was afgekondigd.
Over het algemeen heeft het publiek behoorlijk meegewerkt. Ook Maandagavond
de totale verduistering zijn maar
tijdens
weinig
klachten binnengekomen. Evenwel,
een juiste beoordeeling van de vraag of de
verduistering werkelijk effectief was. is niet
mogelyk,
omdat zooiets alleen vanuit de
lucht i 3 te beoordeelen en het daarvoor benoodigde vliegtuig was er niet. In dit opzicht kan men de proef dus niet als geheel
geslaagd beschouwen.
Wat het onder 2e genoemde betr?ft, hier is
>ien veel verder van het gestelde doel verwijderd gebleven, zoodat men zelfs van een
fiasco mag spreken. De voorbereiding was
tot in de puntjes verzorgd. Op elke sectorpost bevond zich de sectorcommandant met
zijn staf benevens de hem toegewezen reddings-, opruimings- en brandweerploegen,
allemaal menschen die popelden om van hun
door weken- of maandenlange oefening verkregen vaardigheid biyk te geven. Op meerdere plaatsen van de stad waren „gewonden" aanwezig en was brandbaar materiaal
verzameld om straks, als het vliegtuig verscheen. <Sfe diensten aan het werk te zetten.
Want bij de verschijning van het vliegtuig
zouden deze posten de betreffende sectorcommandanten alarmeeren.
Opeletjes en
sado's waren in grooten getale ingehuurd cm
de gewonden en de helpende manschappen
te vervoeren. Alles wachtte in spanning.
Evenwel tevergeefs. Het vliegtuig kwam niet.
Ik wil hier geen critiek oefenen op het niet
verschijnen van dit vliegtuig. De beoordeeling of dit al dan niet kon opstiigen moet
aan de betreffende instanties, in casu de
marine, worden overgelaten.
Het gevolg was echter dat de alarmeering
van de sectorposten uitbleef. De betreffsnde commandanten hadden vrijwel niets te
doen. de zoozeer noodige toetsing van de
theorie aan de practijk, welke bij vorige
oefeningen zeer waardevol was gebleken,
bleef in het algemeen achterwege het grootste deel van de hulpdiensten met de ingehuurde voertuigen verdween weer zonder dat
ze waren ingezet geworden, ook zij hadden er
niets aan gehad. En daarvoor al dat ongerief van de geheele bevolking, en de gemaakte onkosten.
Het had anders gekund. Met weinig
moeite zelfs. Wanneer men rekening had
gehouden met de mogelijkheid dat het vliegtuig wel eens niet zou kunnen opstijgen, een
zeer voor de hand liggende veronderstelling
overigens, en men had voor dit geval een
behoorlijk aantal ordonnansen gereserveerd,
dan hadden deze de taak van het vliegtuig
kunnen verrichten en was alles normaal verloopen. Maar ook zelfs van het oogenblik
af dat men zekerheid had dat het vliegtuig
niet zou komen, had men nog over genoeg
tijd de beschikking om op de genoemde
wijze de zaak van het grootste deel te redden. De ordonnansen waren er, alleen, ze
hadden niets te doen.
Is hierdoor dus de oefening zoowel voor
de leiders als voor de hulpdiensten van zeer
weinig waarde geweest, het moet nog worden afgewacht of de luchtbescherming er
geen schade van zal ondervinden. We hoorden reeds van menschen die hadden bedankt
of nog wilden bedanken. Men moet dit niet
onderschatten. De stemming op de sectorposten was slecht, bij de hulpdiensten was
een algemeen gekanker. De sectorcommandanten moesten het antwoord op de vraag
waarom er toch niets gebeurde schuldig
blijven want men had het niet noodig gevonden deze heeren in te lichten.
Men klaagt over te weinig belangstelling,
vooral van de zijde der Europeanen, maar
op deze wijze bewerkt men dat ook het
enthousiasme van hen die zich reeds opgaven
en veel vrye tijd ervoor opofferden, gaat
dalen.
Men kan nu wel zeggen dat ook in oorlogstijd tydens een bomaanval misschien
maar een klein deel van de menschen aan
het werk gezet wordt en dat men zich ook
moet oefenen in het passief blijven, een ieder voelt dat een dergelijke redeneering de
zaak niet goedpraat. Het gaat hier in de
eerste plaats om, de paraatheid van leiding
en hulpdiensten aan de practijk te toetsen
en in dit opzicht is deze zoo grootsch opgezette oefening zeker een fiasco geweest.

De klachten over het verloop der oefeningen zijn vele en zij lijken ons meerendeels
gegrond. Het eenige waarover ditmaal niet
te klagen viel was de medewerking van het
publiek.
Er zal aan de luchtbescherming nog zoo
ongeveer alles verbeterd moeten worden en
de vrees stijgt, dat de organisatorische capaciteiten van de leiding of de samenstelling der organisatie voorshands niet is
opgewassen tegen de haar opgelegde taak.
Wy hebben onzerzijds de critiek echter opgeschort, omdat wij weten met welke moeilijkheden men te kampen heeft. Wanneer
alles gezegd werd zou de critiek op den
Staatsmobilisaticraad er kinderspel bij zijn.
Red. B.N.
—

Rechtvaardige Verontwaardiging!
Met groote belangstelling en ook met instemming las ik in Uw blad van 5 dezer de
beide artikelen:
„Barbaarsche
„De
nieuwste
A a n v a 1" en
strcc k".
WIJ krijgen als Nederlanders weer opnieuw,
net als in do vorige groote oorlog, wel hevige nationale knauwen tc verduren en het is
wel ontzettend moeilijk hierbij je kalmte te
bewaren en dc Christelijke naastenzin in
praktijk te blijven brengen.
U schrijft over de meest weerzinwekkende, laffe en afstootende oorlogsmethode
die hier Van Duitsche zijde wordt gedemonstreerd. Er ls Inderdaad geen woord te
veel bij (misschien volgens vele landgenooten, die b.v. op deze wijze familie verliezen,
rog wel enkele te weinig).
Ikzelf verloor in den vorigen grooten oorlog op ongeveer gehjke wijze een heel goed

Handel en Nijverheid
Beurs

Amsterdam
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Slotkoersen (Eigen Dienst)
9 Mrt.

85%
102%
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Ncd. Ind. Escompto-Mij.
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verstaanbaar maken.

Bij de groote Inheemsche sportfederatie I. S. I„ die vertakkingen heeft in heel Indië onder alle soorten van spurtbanden, heeft zich onlangs ook de afdeeling Katavia aangesloten, welk feit gevierd werd met een marsch
door de stad,
waaraan door ruim 2300 deelnemers werd deelgenomen. I)cze marsch had te vens ten doel de wandelsport in de Inheemsche sportwereld te propageeren en gezien dit eerste resultaat kan de I. S. I. tevreden zijn. De animo voor de wandelsport is reeds geruimen tijd zeer gr oot, maar de inleggelden voor de bekende Xiau-marschen zijn w:l wat te hoog
voor den gemiddelden Inheemschen wan delaar, weshalve reeds lang werd gezo eht naar andere wegen om de openbare
wandelsport binnen het bereik van ieders beurs te brengen. I)e 1.5.1. kan op dit gebied belangrijk opbouwend werk
verrichten. Op de foto een der grootste deelnemende
ploegen aan de Zaterdag gehouden wandclntarsch

Sport en Spel
Boksen

Uit de Provincie
Buitenzorg

De vader van

Internatio
Lindcteves Stokvis
was Mijnbouw Mij. Zuid Bantam

f

Van manager Choong, aan de Bata*
viasche boksliefhebbers goed bïkend,
ontvingen wij gisteren een schrijven,
waarin o.a. de droevige medtdeeling dat
Joe Eagle eenige dagen geleden
overis.
leden
Naar men weet, leed Joe aan

een longaandoening, juister gezegd, een
in een zijner longen, veroorscheur
zaakt door een al te zwaar gevecht na
een zeer zware training. Joe is hier in
Batavia eenigen tijd in behandeling geweest en begon merkbaar op te knappen.
Reeds werd volkomen genezing
hsm in het vooruitzicht gesteld, mits
hij zich in acht nam, maar de aantrekkingskracht van den ring was voor den
„Toy Bulldog" te groot. Hier in Indic
kreeg
hij in elk geval van promotor
Jahn geen enkel gevecht, terwijl hij ook
in Singapore geen contract kon afsluiten. In Manilla slaagde hij echter: hij
wist een gevecht georganiseerd te krijtegen niemand minder dan Joe
gen
Velasco, een in opkomst zijnd „bi-fistcd
fighter". Met zijn langdurige ringervaring
hoopte Joe dezen jongen bokser

wel te kunnen overwinnen en zich daarmede een weg te banen naar hoogere
bokskringen-.
gaf Joe echter geen schijn
Velasco
kans.
van
Direct na het beginsignaal
stormde hij op Eagle af en strafte hem
verschrikkelijk af. Niettemin wist Joe
van geen wijken. Tot de vijfde ronde
bleef hij ondanks de verschrikkelijkste
twee-handige slagenregens overeind.
Toen staakte de referee het gevecht
en verklaarde Velasco tot overwinnaar
T. K. O. Eagle bleek toen echter zoo
deerlijk gehavend, dat hij direct naar
het hospitaal vervoerd moest worden.
heeft het ziekenhuis niet levend
Joe
meer verlaten. Korten tijd daarna overleed hij.
(Zie

verder Vierde Blad)

vriend uit mijn jeugd, die gezagvoerder was
van een klein tankbootje. Ik kan nu, na
ruim 25 jaar, dit voorval nog altijd niet vergeten.
Waar ik nu echter op wil wijzen is het
Wij leven hier in Indië in een
volgende
samenleving met vele andere nationaliteiten, dus ook met vele Duitschers. Al deze
menschen hebben gelyke beschaving als wij,
voelen net als wij evenveel voor familiebanden, voor inoreele opvattingen e.t.q.
Ik zal hier nu niet de vraag stellen, hoe
onze Duitsche medeburgers zelf denken
over de daad als hier bedoeld ; zij mogen
zich blikbaar toch niet eerlijk uiten.
Maar niet zoo heel lang geleden heeft
vooraanstaand,
rasecht
een hier wonend
Duitscher <geen Israëliet, let wel) ons eens
in vertrouwen gezegd II c t is tegenvloek,
een
Duitwoordig
scher te zijn!
Dit korte gezegde heeft voor mij boekdcelen gesproken en ik wil dit nu in de openbaarheid brengen. Het moge, evenals het mij
deed. vele van mijn eigen landgenooten tot
nadenken stemmen. En laten wij hierdoor
onze houding bepalen in dit land en tegenover allen die hier met ons samen:

:

proselitisme, tot dwang en geweld.
Dezelfde dubbelzinnigheid bevat ook
het Evangelie, waar in het bijzonder de
passieve ir.nerlijke zekerheid var.- Christus in de uitspraken scherp contrasteert
met de expansieve militante geest der
Paulinische missiegedachte. Sterker en
grooter dan in alle andere ideologieën,
aldus spr., is het complex van spanningen in het Christendom, door zijn
geweldige humanitaire kracht boven alle andere uitgaand en als zoodanig aan-
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Feestavond I.E.V. Padvinderij
Zaterdagavond
had to het Clubgebouw van het I.E.V. de viering plaats
van het tienjarig bestaan der Buitenzorgsche I.E.V. Padvindersgroep, en W3l

met een feestelijke
en zijw verkenners.
gen bevonden zich
vrouw van Pvossen,

avond van Adelaar
Onder de aanwezide resident en megeneraal de Jonge
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Kenn. Copper
Anaconda C. M.
zooals Hudson Mot. Car 4Vi
De „Batavia Players" zullen,
reeds kort werd gemeld, onder auspiciën Tide Water
van het „Bataviasche Dames Comité United Aircraft
35
tot Steunverleening aan Kinderen van Douglas Aircraft
Poolsche Vluchtelingen" op Vrijdag 5 Gas Mij. Nat. bez.
April in den Stadsschouwburg een opvoe- Aniem Nat bez.
ring geven van „George and MargaGebeo
ret", een comedie van Gerald Savory. Bali en L. Electr.
bij
Kaarten hiervoor zijn te krijgen
3% Obl. Ind. L.
de
bloemenhandel „Corona" en bij
1937
boekhandels G. Kolff & Co. en Visser 3% Obl. Ind. L.
& Co.
1937 A
—

.Zaterdagavond hield het Volksraadsli'd ir. Zwart voor den K. J. B. in het
K.'J. 0.-gebouw een voordracht over de
Vrijmetselarij.
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Soekaboemi
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In de gisteren gehouden vergadering
gaf de heer J. E. Folkerts, voorzitter van den Ned. Ind. Pensioenbond,
een uitvoerig overzicht van hetgeen
door den Bond gedaan was in zake de
Met het oog op de
pensioenskorting.
door den Bond bereikte resultaten vond
spreker het raadzaam, overal afdelingen van den Bond op te richten. Heel
groot was de belangstelling van gepensionncerden niet, maar aan het einde
der vergadering kon toch de afdeeling
Soekaboemi worden opgericht met de
daarvoor benoodigde vijftien leden. De
voorloopige commissie, die deze vergadering presideerde, werd bij acclamatie
tot afdcelingsbestuur gekozen. Voorzitter is de heer B. Camocnié.

Off. Berichten

gegeven in het „Piccadilly Theatre". Het
des Indes
is een spel uit die middenstandskringen 5% Obl. Pr. Hotel
over een goedgesitueerde familie te Jasumij
Hampstead.

karakters van de leden van dit
huishouden zijn zeer scherp getroffen
de zwakke maar charmante vader, de
hulpclooze en drukdoende moeder, de
vervelende oudste zoon die zich heel wat
verbeeldt, de intelligente en levendige
jongere broer, de aardige en levenslustige zuster en liet ordinaire dienstmeisje
zij komen zoo op de planken dat het
publiek instinctmatig voelt dat het een
kijkje achter de schermen krijgt in het
familieleven zooals dit nu eenmaal is.
De

—

—

Binnenlandsch Bestuur
Benoemd tot Kantoorhoofd in de provincie West-Java, J. L. L. WENAS, thans Hoofdcommies, geplaatst bij het kantoor van den
Resident van Batavia, met bepaling, dat hij
geplaatst blijft bij genoemd kantoor.
Benoemd tot Hoofdcommies in de provincie West-Java, A. TH. LOING, thans tijdelijk waarnemend Hoofdcommies, geplaatst
bij het kantoor van den Assistent-Resident
van Bandoeng, met bepaling, dat hij geplaatst bli.jft bij genoemd kantoor.
Benoemd tot Hoofdcommies in de provincie West-Java, P. VAN JIOGEZAND. thans
Commies-Redacteur geplaatst bij het kantoor
van den Resident van Batavia, met bepaling
dat hU geplaatst wordt bij het kantoor van
den Gouverneur van West-Java te Batavia.
Blijkens bericht van het Departement van
Koloniën, zal de 2de luitenant der Genie, G.
A. C. KUIJS, met het in.s. „Sibajak". dat ■+
10 April a.s. van Genua vertrekt, zijn bestemming naar Nederlandsch-Indiö volgen.

Tegal Pr. Veer
Vergde Pr. Veer

Sem. Stb. Pr.
Veer
Strooh. Veem
Java Veem
Nikas
A.N.B. depót fr.
bew. al
Belegging „Nederland"
Internationale
Belegging

D:
comedie heeft een fonkelenden
dialoog, en de auteur heeft zijn spaar- Hotel des Indes
zame liefdesscènes knap weten te Hotel Homann

hanteeren.

teur aan het eir.d van het derde bedrijf moeite doet de situatie tot
een
goed einde te brengen. Integendeel. Na
afloop
hroft iedereen het gevoel dat
men de familie door en door heeft lee-

ren kennen, e-n dat men graag zou willen weten wat er verder van de menschen terecht komt.
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225

74
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Robeco
Bison

Er wordt geen tijd verloren met overbodige uitleggingen aan het begin van
het spél, evenmin voelt men dat de au-

—

—

"f. Obl. Ind. L.

and Marga.ret" is ongetwij'37Ast.v. 100
leld een van de beste comedies die de 4% Obl. Gem.
laatste jaren, in Londen op de planken
Cr. Bank
zijn geweest. Het stuk liep daar ter 4% Obl. Gem.
stede drie jaar, zonder onderbreking, en
Buitenzorg
(•enigen tijd geleden werd een reprise j>/ % Obl. Hotel
2
„George

—

22% 22Va
—

—

—

Ned. Ind. Pensioenbond

—

—

—

:

'

P.S. U late zich niet wijsmaken dat het
hier gaat om voorzieningen van algemeenen
aard, telefoon, water, of gas. Het is uitgesloten dat dit zooveel tijd zou vorderen.

113

—

vaardbaar voor alle volkeren.
ALs een directief voor het huidig Christendom in den tijd van crisis gaf spr.
aan de noodzaak om op te geven de veilige zekerheid vaiv het beschaafd Chrisdom, zooals de latere 19c eeuw dat in het
bijzonder in het veilige West-Europa
heeft doen ontstaan de gecultiveerde
inwikkeling van de geloofswaarden in
wonen.
compromis van alledag cw maathet
B a t.-C., 6 Maart.
schappelijk
verkeer, en zich te keeren
B.
tot de beproeving der Christelijke waarden met slechts de getuigenis van Christus
achter zich, zooals de oude ChrisShuillopgraven
tengemeenten in een vijar.'dige wereld
de eerste fundamenten voor de grootIs het U bekend waarom de Gemeente nu
heid
der ideologie legden.
reeds drie maanden lang haar proeven voor

*

78'.2
49%

—

In de ouder leiding van dr. F. A. van
Baren staande Zaterdagavond-bijeen-*
komst der West-Java groepen van Vrijzinnig Protestanten in de Sociëteit Buitenzorg hield ds. F. van Leeuwen een
voordracht over ..De kracht van Christus -£'n de zwakheid van den Christen".
In een boeiend betoog schetste spr.
de dupliciteit. die steeds aanwezig is in
de structuur van 'elke ideologie en in
het wezen van den eigenaard van elke
nationale en volkseenheid, die door
kracht en zelfbevestiging wordt gedragen. In het kort de typen ontledend van
oud-Hellas in zijn periode van sterkste
expansie, van Duitsclilar.d na 1933, van
het huidig Engeland, toonde inl. aan,
ho? achter zekerheden, zelfbewustzijn,
uitbouw tot in het grandioze van een
de collectivitet
positief cultuurideaal
der nationale typen kent de angst, de
innerlijke
onzekerheden, de raadselenvan het bestaan in deze en andere werelden. Het Grieksche bewustzijn schiep
naast organisatorische, militaire en monumentale
waarden de Oedipusfiguur,
die de menschelijke voorstelling sindsdien steeds heeft vergezeld; Duitschland is het land van muziek en gemoed
als van overbewuste kracht
evenzeer
en wereldomvamende aspiratie; Engeland schiep een onverbiddelijk type van
reserve en zelfbewustzijn
doch teckenend is, dat in den tijd van opbouw van
Engeland's eerste grootheid de kracht
der opstrevende cultuur zijn belichaming vtnden kon in een der grootste
in
het chaotische
omvamers
van
nnrsch en natuur : Shakespeare. Ook
de Nederlandsche nationale eigenaard
kent de scherpe tegenstelling van de
gevenereerde traditie van vrijheid, humaniteit en internationaliteit naast
de meest krasse onvrijbinnenslands
heid en onverdraagzaamheid.
Dezelfde dupliciteit in Nietzsche zoowel als ir. Luther en den Islamstichter
Mohammad aantoonend, ontleedde spr.
tweezijdigheid als de innerlijke
deze
spanning die elke ideologie en in het
bijzonder elke theodicee in zijn wezen
herbergt; de verworven kenr.is van de
absolute noodzaak der dingen drijft tot
zelfbevestiging in de wereld rondom, tot

:

den aanleg van schuilloopgraven op een der
drukste punten van de stad voortzet ? Zou
het niet mogelük zijn elders een oefenterrein
te vinden, dan op het drukke kruispunt Pegangsaan-OranJeboulevard ? De omwonenden ondervinden daarvan groote last.

109
117

i

Joe Eagle

241
193

mevrouw Badal
93
Beleggingscons.
een zakenman in Teheran, die het plan Rotterdamsch
had om zijn zoon en dochter in Zwitserland een opvoeding te geven en zich
Beurs te Batavia
op reis hierheen bevond toen de we-r
in
reldoorlog uitbrak. Zij strandden
Rusland en bleven daar tenslotte zes (Off.'cieele koersen, nadruk verboden)
jaar. Mevrouw Badal bezocht het con11 Maart
servatorium ts Moskou, waar oorspronde
als
hoofdvak
kelijk
piano
gewerd
van. der Halen, oud-resident Linck, ir.
Gedaan
White en wethouder Goldman, afge- kozen, doch toen haar stemmiddelen
vaardigden van zusterorganisaties en ontdekt werden, ging zij naar den zang
Umberto
over en «studeerde bij prof.
van het I.E.V.
9 !
Mazzetti. Na afloop van het conservaNa
een openingswoord van* groepstorium kreeg zij een engagement aan
leider Broekhuyzen, ving het programma aan, waarbij de instructeur de heer het Moskou Kunstier Theater.
215
225
Javasche Bank
Chavannes de eer van zijn onvermoeide
85
87
N. H. M.
In 1920 vestigde de familie zich te Cert.
voorbereidingen op korten termijn weg103
105
Berlijn waar mevrouw Badal repertoire Handelsbank
droeg, de heeren Long en Rotteveel mu163
159
Bank
siceerden en het welpennummer zoomestudeerde bij den beroemden Leo Blech, Kol.
88
84
Amst. Bank
de
de plastische standen veel succes dirigent van de Staatsopera te Berlijn.
—
69
Escompto
V 4
oogstten.
Zij maakte als zangeres deel uit van
393
A.
H.
V.
Der
en
begon
Na afloop werden verschillev.de toehet cabaret
Blaue Vogel
187
190
door mevrouw in 1923 concerten te geven. In 1924 ging Amst. Rubber
spraken
gehouden;
114
118
Philips
Goldman werden namens de 1.E.V.V.0 zij in Parijs wonen, in 1927 te Brussel
95
94
Ver.
Vorstenl.
een tweetal vaandels voor de groep en is sindsdien reizende en trekkende,
164
160V2
Internatio
aangeboden ; de heer White dankte den soms concerten gevend, optredend voor
165
170
resident voor zijn belangstelling terwijl de radio, dan verbonden aan de opera Lindeteves
460
435
tot slot de heer Van Rossen als voorof medewerkend aan de film,
zooals Band. Kinine
108
106
Unie
afdeeling
der
Buitenzorgsche
der
zitter
aan de in Frankrijk vervaardigde fillm Scheepv.
115
118
N.I.P.U. de jubileerende groep zijn beste „Le Martyre du Peuple", waarvan het Japanlijn
190
193
K. P. M.
vcnschen medegaf. Gezamenlijk werd Turksche schrikbewind oVer de Arme50
4914
daarna het Wilhelmus gezongon.
niërs het onderwerp vormde. In de ja-, N. I. Spoor
80
78'/2
ren 1935 en 1936 was mevrouw Badal Deli Spoor
14'/2 15
Inbraak verbonden aan de Italiaansche opera Sem. Cher. Tr.
8
7
Tr.
Sem.
Joana
•Zaterdagnacht werd ingebroken ten te Cairo, waar zij o.m. met groot suc50
55
Kediri Tr.
Susuki-partij in Madame Buthuize van mr. 8., Tjilendek 43, waarbij ces de
13
Tr.
De
zong.
jalaatste
terfly
van
Puccini
de indringers echter spoedig in hun be39
42
Tr.
Malang
en legde zij zich naast de opera toe op
drijf werden gestoord, zoodat slechts rhet
440
Simau
folkloristische genre en zong Armevoorwerpen'
van
waarde
geringe
etkele
14
17
v
Emni
'wierden vermist. De dieven forceerden nische en Iraansche liedïren, waar- Moeara Sipongi
5
een deur in de achtergalerij die met een van vele op gramofoonplaten werden
105
110
Aimem
slot en twee knippen goed gesloten was. vastgelegd.
70
75
Bengkalis
De politie stelt een onderzoek in, doch
125'/2
Zuid-Bantam
Na de concerten op Java ligt het in
vond ondanks voetsporen in den tuin
244
voornemen
naar Australië
te Kon. Olie
haar
aanwijzing.
nog geen nadere
244
100
246
Kon.
a
Oüe
gaan, waarover bereids onderhandelinMoord gen werden gevoerd met de Broadcast52
Alg. Expl. Mij.
3V2 3Vu
ting-maatschappijen, die daar het con- Cities Service
In de desa Pangradin (district Dja45
41
pref.
Cit.
Service
beheerschen.
singa), viel een zwakzinnige zijn 8-jarige certleven
$
Shell Union
8% B'Vw
r.icht aan en scheidde met een kapmes
42 Vz 4234
U. S. S.
het hoofd van de romp. De ongelukkige
57
57'A
Bethl. St. Corp.
dader werd door het bestuur gearres„THE BATAVIA FLAYERS”
Mot.
Gen.
Car
39\'z
teerd en naar het gesticht te Buitenzorg
29
Gen. Electr. Cy.
overgebracht.
Opvoering ten bate van Poolsche
51a
s<i
Br.
Standard
K.S.B.
vluchtelingen
28
28V!»
—

Voordracht Ds. van Leeuwen

68
392
161

86V2

Koninklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
Ncdcrl. Scheepvaart Unie
Java China Japan Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Ncd. Ind. Spoorweg Mij.
Russisch, Duitsch, Fransch, Italiaansch Philips Gloeilampcnfabr. Gcm. Bez.
en kan zich in het Engelsch behoorlijk Rubber Cult. Mij. Amsterdam

;

EEN MEDEWERKER.

Zangeres uit Perzië

Mevr. Badal is, naar wij in het „SoerHbl." lezen, een zeer sympathieke verdie zooals meerdere
van
schijning,
haar kunstzusters over een groote talenkennis beschikt. Behalve haar moederzij
taal spreekt zij vloeiend Perzisch
Iraansch,
is in Teheran geboren

ren

:

113

,

In Soerabaia arriveerde dezer dagen
mevrouw Era Badal, een Armenische zangeres uit Perzie, die, komende
contact met den
uit Britsch-Indië,
Bond van Kunstkringen zocht voor het
geven van een serie concerten. VoorSoerabaia
loopig zullen concerten te
en Batavia gegeven worden, terwijl het
bondbestuur inmiddels doende is zoo
mogelijk een tournee te organiseeren.

:

\

„DE NEDERLANDEN" VAN 1845

Kunst

MEN SCHRIJFT ONS:

90 Vi

95
70
260

135

85
—

—

93
—

—

270
—

218

221

106

110

135
100

105

400

415

435

441

484

490

91

98
520

517V'2
37V&
—

—

—

—

Cultures
Bodj. Datar

Gew.
Bnpkit

—

115

120

Lawang

Gew.
Java Cultuur

Pasir

'
—

Nangka

Perbawatle
Sitiardja

Soemadra
Tel. Patengan
Tjisampora

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

95

226

232

440
105

460
115
100
105

95

102
107
100

—

—

,

B ATAVIAABCftr'NIEUWSBLAD«van Maandag 11 Maart 1940
Wisselkoersen
|

•

jßatavia, 11 Maart

,

Batavia stil

Producten-markten

Verkoopkoersan, zicht en T.T., Indien
liet anders vermeld en behalve reis- en
registermarken en tourlstenllrea.
B a t a v i a, 11 Maart (Eigen dienst).
Er ging beginbeurs vrijwel niets om.
NH.M. EJK. H.B.
Tegen het slot kwamen slechts enkele //dam
99% 99 5/a 99%
pfdocningen met zeer beperkte omzet99 %
2 m/d A'dam
ten tot stand.
3 m/m A'dam
99%
Kon. Olie was iets flauwer, doch werd Londen
7.26 7.27 7.26
iian het slot weer een fractie hooger Amerika
1.87% 1.87 % 187%
tczocht.
Australië
5.80 5.81 5.81
Van suikers bleef H. V. A. onveranderd Montreal
1.67 1.65 1.67
op 393.
4%
Frankrijk
4% *%
Voor de andere suikerfondsen was België (Belga)
31% 31% 31-J4
geen belangstelling.
Duitschland
75% 75% 75%
Ook voor cultuurbanken was geen rteismarken
41
41
41
interesse, evenals voor de rubberfondRegistermarken
27
27
27
sen.
Italië
9% 9% 9%
Van bankwaarden was Escompto wat rouristenlires
7.95 7.95 7D5
vaster.
Zwitserland
42% 42% 42%
Van handel en industrie werd alleen Stockholm
44% 44% 44%
Unilever afgedaan tot 02'/2
Oslo
42% 42% 42%
Van scheepvaartfondsen
werd een Kopenh.
36% 36% 36%
enkele stukje Scheepvaart Unie afge- Bangkok
67%
67% 68
tiaan voor 108, tegen het slot monteerde Ör.-Indic
56% 56%
56%
het fonds met 1 pt.
Colombo
56%
56% 56%
Spoien en trammen waren zonder
Haiderabad (Sind)
56%
interesse.
Saigon
43 % 43 % 43%
Van mijnbouw was Zuid Bantam weer Japan
44% 44% 44%
wat luier.
Manila
93% 93% 93 %
De Amerikaansche afdeeling stelde
,
Shanghai
12% 13% 12%
zich een fractie onder Zaterdag, terwijl Hongkong
45
45% 45
i!e zaken ook zeer beperkt bleven.
Hongk. doll. (Nat.)
12%
12%
Leeningen bleven prijshoudend.
Amoy
12% 13% 12%
—

(Reuter—Eastern—Aneta)
Singapore,)

—

„

•

„

—

—

12%

Swatow

Foochow

12%
85% 85% 85%
13

,

Singapore

Slotkoersen

13

—

—

•

(Tot

11.30

Batavia,

uur)

Scheepvaart Unie
(Na

11.30

108

„

Rolled Bark

,9 Mrt.

k

3% Ind. Leening '37
4% N. I. Hyp. Bank
3% Ind. Leening '37 A
3% Ind. Leen. '37 A st. a ƒ 500

84'/2

85%

B'via/S'porc

85
23

85%

140

244V2
4234
57>/4
2814
117

Prolongatie
r.T. A'dam/Bat. Midk.

idem Biedk.
idem Laatk.
A'dam/Londen
New-York

RIJSTINSCHRIJVING
l.lOVlllllJ

84%

„

V

„

8 Mrt.

9 Mrt.

2%
100%
100%

2%
100%
100%

101

7.39%

1.88V»

„

IVItlOl

85%

Amsterdam

2243i

Kennecott Copper
Bodjong Datar

11 Mrt.

37%
35

—

34%
39%

—

—

35%

Maart/April

38%

—

34%
39%

Mrt.

open

—

35

Oct./Dec.
f.o.b. Maart
Mediom Jianket

35

—

Maart/April t
29%
29%
De markt was heden nominaal.
New-York, 9 Mrt.
—

Opening:
Crêpe spot
Sheets spot '
April/Juni

18"/»
18%.

j

—

18"/..

18%
18%

„

„

4.19

Parijs
Berlijn

75.55

101

7.34%
1.88%
4.16%

75.60

De uitslag van de op 7 Maart 1940 ten
3-maands £ 5%-6% et. disagio.
Verkoopkantore van 's Lands Mijnbouw3-maands $ %-l ct. agio.
producten te Batavia gehouden openbare inschrijving voor de levering van 240
Slotkoersen
tons a 1000 kg. rijst in zilvervlies ten be,
9 Maart
hoeve van de mijnwerkers op Banka
75.25-75.75
A'dam/Berlijn
luidt als volgt:
A'dam/Parijs
4.15-4.17

Juli/Sept.

—

18%

De markt was prijshoudend.
New-York,

•

-

9 Mrt.

ZILVER

1.88%-1.88%

—

:

8.90

—

—

—

bledk.

Tt. Parijs
Tt. Berlijn
Tt. Amsterdam
Tt.
Tt.
Tt.
Tt.
Tt.
Tt.

176%

.

—

New-York
Shanghai
Bombay
Hongkong
Singapore
Japan

laatk.
1763,4
—

7.53

7.58

4.02%

4.03%

4'A. d.
1 sh. 6V» d.
1 sh. 2*7* d.
2 sh. 47» d.
1 sh. 2"/s=d.
7.55
7.47

'

Tt. Batavia

New-York

Levering franco schaal
K. P. M. pakhuis Semarang. Tt. New-York/Londen
Tt. New-York/Parijs
Fa. Dunlop & Kolff ,voor hare meesTt. New-York/Amst.
ters ƒ 66,
Tt. New-York/Japan
—.

8 Mrt.

9 Mrt.

Aires,

53.13
23.49

Maart

159.3

9 Maart

159.1

—

—

DE ZUSTERMAATSCHAPPIJEN

9 Maart

(Ha-

DUITSCHE OLIE-MACHINATIES

Boekarest, 9 Maart (Havas).
Duitsch kapitaal is erin geslaagd een
nieuwe concessie te verkrijgen in de RoeStockholm, 9 Maart (Transocean). Een der grootste tankschepen, meensche olie-industrie.
die onder Zweedsche vlag varen, werd
De Berlijnsche groep Allgemeine Waheden door de Zweedsche regeerlng overgenomen. Het schip zal worden gebruikt ren Finanzierung heeft de bezittingen
voor het vervoer van olie van Amerika overgenomen van de Roemeensche oliemaatschappij Foraky Romaneasca, welnaar Zweden.
ke een kapitaal van 5 millioen lei had.
Deze maatregel is een gevolg van het
De exploitatie zal geschieden door een
besluit dat onlangs door ae regeeringen maatschappij te Brussel, die aan de
der drie Scandinaafsche landen werd Duitsche maatschappij een crediet van
genomen, om schepen, loebehoorende 32 millioen Belgische francs heeft veraan particuliere maatschappijen, te schaft.
vorderen voor het vervoer van levensmiddelen en grondstoffen.
De Foraky Romaneasca produceerde
in 1939 42.000 ton olie.
Het tankschip is de „Ariston", een
motorschip van 10.277 ton en is het
eigendom van de Sociedad Maritima MlDE HAVEN VAN OSTENDE
raflores.

—

9 Mrt.

Boekarest,

9 Maart

(Havas).

'

-

_

—

—

Calcutta
Allahabad
Jodhpur
Karaihi
Djask
Basra

—

—

-

8

5

8

—
_

—

—

—

—

—

—

9

—

—

—

—

6

—
_

—

—

—

—

_

_

_

—

—

—

—

7

—

—

10

_

—

-

—

—
_

_

~
—

10

7
_

_

-

-

_

0

—

—

—

-

9
_

I

8

—

—

—

_
—

W
™

—

—
—

—

8

_

_
_

—

9

—

~
—

—
_

—

5

—

8

_

„Torenvalk" bereikte Zaterdag
en landde gisteren te Jodhpur.

S. C. S.
S. J. S.

ƒ
„

360.000
191.000

—

—

—

—

—

—

De „Reiger" arriveerde Zaterdag te
Napels.
De „Buizerd" landde Zaterdag te
Jodhpur en bereikte gisteren Basra.

„

ƒ
„

K. N. I. L. M.

54.000

351.000
203.000

Auslralië-lijn
De PK-AFP is gisteren uit Batavia en
heden uit Denpasser vertrokken.
De PK-AFQ is gister te Batavia gearriveerd.

DE IJZERERTSEN VAN BORNEO
In het 14 Februari jl. door ons aan de
Straits Times ontleende interview met het oud-hoofd van den Mijnbouwdienst ir. H. J. van Lo h uiz e n over de ijzerertsen van Borneo
werd abusievelijk vermeld dat hij commissaris van de Oost-Borneo Mij. Ls
De directie var. de Oost-Borr.eo Mij.
verzoekt ons dit te rectificeeren, aangezien de heer Van Lohuizen geen commissaris van die maatschappij is en ook
geenerlei relaties met haar onderhoudt.

De nieuwe Economische Orde
Washington,

10 Maart (Reuambtenaren van het State
Department zijn de Vereenigde Staten bezig
met alle volkeren contact
te zoeken ter bespreking van economische voorstellen voor de periode na den
ter). Volgens

oorlog.

De zegslieden verklaren, dat een gezonde handelspolitiek essentieel is voor
der. wereldvrede, welke gebaseerd is op
de overweging dat alle volkeren gelijkelijk toegang moeten hebben tot 's werelds hulpbronnen en markten.
De barrières, als buitensporige tarieven en een controle op de wisselkoersen,
moeten worden geëlimineerd, omdat zij

den levensstandaard drukken en leiden
tot vijandelijkheid en animositeit.

Sumner Welles legde reeds voorstellen
voor aan den Franschen minister van
Financiën.
CLEARINGKOERSEN

Amsterdam. 9 Mrt. (Aneta).
Den Haag, 9 Mrt. (Aneta). Tot
aanb. Verschenen is tarief no. 11 bevattende 11 Mrt. zijn de volgende clearingkoersen
laatste laatste nieuwe minimum premiën voor de ver- vastgesteld
zekering van Nederlandsche, Neder0.97% I.— 0.97% I.—
Reichsmark
75.60
landsch Indische. Surinaamsche en Cu0.97% I.—
I.—
I.—
Lire
9.55
racaosche zeeschepen en luchtvaartuiI.—
1-02% gen en Nederlandsche visschersschepen
I.—
volgens de Zeeverzekeringswet 1939.
1.02% 1.02% 1.02% 105

Gedaan
9'3 11/3

Rio-kwaliteit, nieuw contract A, slot.
(alles nominaal)

vraag

:

8 Mrt.

Maart
9 Mrt. Mrt./April

Maart
Mei

4.12
4.15

4.10
4.13

Juli

4.17

4.15

April/Juni
April/Dec.

—

—

—

—

—

Scheepsberichten

VERKORTE BALANS VAN DE JAVASCHE BANK
Disconto

—

—

—

.

—

HAVEN VAN TANDJONG-PRIOK

(Handelspapier

N.I. s.s. Sibolga, gez. Valk. van Balikpapan,

Vendupapier

„

„

102.365.81

„

—

..

»

Pasmunt

4.470.675.71
5.951.822.59
38.037.775—
21.262.736.50
255.783.05
44.225.316.23
50.433.731.32

..

„

Munt, Goud

"

»

Munt Zilver

„

..

„

„

„

„

15.462.660.95
173.894.94
16.626.052.34
6.390.636.88
33.596.669.33
13.750.000.—
98.546.68

„

„

„

„

„

„

„

1.U00.004.1»

4.470.675.71
5.951.822.59
38.037.765.—
21.245.886.—
250.073.52
44.225.326.25
50.433.731.32

Muntmateriaal Zilver

Belegd Pensioen en Onderstandfonds

5.752.199.66
6.897.980.01
70.372.779.78

„

Ombouwen en Meubelen der Bank
Diverse Rekeningen

„

„

ƒ
•-

a

„

336.233.068.84 ƒ

5.747.143.46
69.759.216.34
337.882.962.21

'

'ASSIEF
ƒ
Kapitaal

Reservefonds

„

fi
„

„

„

9.000.000.—
5.982.297.86
3.173.880.45
5.767.034.32
195.161.540.—
450.937.96
112.471.846.74
4.225.531.51

/
„

„

„

„

„

„

„

10 Maart

N.I. m.s. Boelongan. gez. Koppen, van Pe-

N.I. s.s. Op ten Noort. gez. Tuizinga, van
Belawan Deli en Muntok, Agt. K.P.M.
N.I. m.s. ..Janssens, gez. Crone. van Semarang en Pamanoekan. Agt. K.P.M.
Ned. s.s. Djirak. gez. Kruythoff van Palembang. Agt. K.P.M.
N.I. m.s. Semarang. gez. Comju van Soerabaia en Pemangkat, Agt. K.P.M.
Ned. m.s. Tjandi, gez. van Driest, van New
Orleans en Palembang. Agt. R.L.
N.I. s.s. Gen. v.d. Heuvden, gez. Le Duc,
van Oosthaven. Agt. K.P.M.
Vertrokken 9 Maart

6.904.002.88

„

Aangekomen

—

«f

I*

Agt. K.P.M.
Eng. m.s. Thurland Castle. gez. Knlght. van
New York en Pamanoekan. Agt. Colvill & Co.
N.I. s.s. Rooseboom. gez. van Zeggeren, van
Oosthaven. Agt. K.P.M.
N.I. s.s. Plancius. gez. Kummer, van Soerabaia en Semarang, Agt. K.P.M.

mangkat. Agt. K.P.M.

»

<•

..

Muntmateriaal Goud

Munt en Muntmateriaal

14.750.000.—

~

Goud
Zilver

\

11.088.853.73
6.586.367.54
33.650.120.94

„

Voorschotten aan het Gouvernement
Belegd Kapitaal: Effecten
Beleed Reservefonds Effecten

)

181.838.08

•

Goederen en Documenten
Effecten en Wissels
do. prol. in Nederland
Hypothecaire Vorderingen
Munt en Muntmateriaal

Beleen. Incl. voorsch. In R. C. op

15.442.228.26 ƒ

ƒ

|
Wissels buiten Ned.-Indië betaalbaar: Gekocht

Nod. Ind. Muntstukken

Aangekomen 9 Maart

9 Maart 1940

2 Maart 1940

Bijzondere Reserve (art. 7 van de Wet van 31 Maart 1922)
Brussel, 9 Maart (Transocean). Pensioen en Onderstandfonds
De cijfers van de haven Ostende over Bankbiljetten
in omloop
de maand Februari toonen aan, dat in Bankassignatiën in omloop
deze maand de haven werd bezocht door
24 schepen met een tohnage van 8714 Reken. Courant Saldi:
Van het Gouvernement
ton tegen 47 schepen met een tonnage Diverse Rekeningen
Van anderen
van 26.744 ton in Februari 1939. Dit beteekent een vermindering meer dan
66%.
Van de binnengeloopen schepen waren
Beschikbaar metaalsaldo
18 van Belgische en 6 van Nederlandsche

De nieuwe Roemeensche begrooting bedraagt niet minder dan 106.453.000 lei.
De gewone dienst beloopt .51.826 millioen lei.
De begrooting is 2 maal zoo groot als
die voor het Jaar 1939/40 en zes maal
zoo groot nis die voor 1935/30.
nationaliteit.

87.000

„

—

New-York,

ACTIEF

-

Febr. '40
ƒ 155.000

Loopende jaar 1939/'4O

"

DE ROEMEENSCHE BEGROOTING

ƒ 154.000

S. C. S.
S. J. S.

zustermaat-

—

—

-

—

Fenang
Bangkok
Hangoon
Akyab

De

—

—

Me.ian

—

Maart

gtarriveerd.

—

—

—

I

7 —Êl IQ

4

Singapore

<

S.

"

Maart
Batavia

3

O

Naar Indië
De „Nandoe" is gisteren te Batavia

—

53.10
23.49

vashDe eerste officieele raming van den
Argentijnschen katoenoogst bedraagt
80.400 ton, hetgeen W/2% meer is dan
verleden jaar.

NIEUWE ZWEEDSCHE TANKER

158.7
158.6
159.1
159.9
159.5
159.7

3.90% 3.86%
2.21% 2.19%

ARGENTIJNSCHE KATOENOOST
Buenos

Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart

—

—

!

Londen, 9 Maart (Reuter). Het
succes van de nieuwe oorlogsleening ten
bedrage van 300 millioen pond sterling
schijnt verzekerd te zijn. Een aantal
groote verzekeringsmaatschappijen heeft
reeds het voornemen te kennen gegeven
voor een bedrag van 11.250.000 pond
sterling in te schrijven.

8.80
8.80

—

Dinsdag
Vrijdag

3

CÉ-

7

"«

Napels

Batavia, 11 Maart. Off. noteerin8.80
890
gen van de Handelsvereenigin?. F.M.S.,
Mei/Juni
8.65
8.75
per 100 kg. Maart/April.
8.65
8.75
Juli/Sept.
Gedaan laatste laatste
Aug. Oct.
8.75
8.65 8.70
MIJNBOUW-RAPPORT
9'3 11/3 vraag aanb.
Oct./Dec.
8.65 8.70
Java e.k. Bat.
Van 11 tot en met 21 Februari 1940
Witte Muntok fob. Ban k a Makassar fob.
werden
te Lebong Dor.ok 2.550 metrieke
•l'|
Mak.
Maart
20.— n.
tonnen erts vermalen met gemiddeld
Bali-Lombok
Maart/April
20.— n.
3.41 gram goud en 22.2 gram zilver
cif. S'baja
ton.
per
Batavia, 11 Maart. Off. noteerinGedurende
deze decade werden te LeLampong Robusta 15% triage ek. Telok
vermalen 456 metrieke
bong
Simpang
CITRONELLA-OLIE
Betong.
met
gemiddeld 8.75 gram
tonnen erts
Gedaan vraag aanb.
Batavia. 11 Maart. Off. noteerin- goud per ton.
9 3 11/3 vraag aanb.
van de Handelsvereeniging te 12.00
gen
Mrt./Apr./Mei
9.35
9.60
uur. Citronella-olie incl. drums, 85 +
KOFFIE
ZEEVERZEKERINGSWET 1939
15%.
—

—

•

SUCCES DER OORLOGSLEENING...

COPRA

—

:

—

9 Mrt.

9 Mrt.

9 Mrt.
PEPER
Fair average quality (slotnoteering ln
papieren
pesos per 100 kg.) April-versch.
Batavia, 11 Maart. Off. noteering
(niet genoteerd).
van de Handelsvereeniging te 12 uur
C h i c a g 0, 9 Mrt.
hedenmiddag.
8 Mrt. 9 Mrt.
e.k.
Lampong Peper,
Batavia
Gedaan laatste laatste
Mei-versch.
56%
56%
9'3 11/3 vraag aanb.
—

159.7

Febr. '39

Aires,

Buenos

—

Februari

Z
g

5.

CC

_________

Alexandrië
Cairo
Athene

MAÏS

—

(Reuter-Eastern)

0,

29
1
2
4
5
6
7
8

cc

50
2.

=

De opbrengst der drie
schappijen bedroeg resp.:

10.90

104-104%

Mei-versch.
De markt was vast.

(Aneta).

33% vraag
33% vraag

Crêpe
De markt was stil.

—

Londen

Fa. Gijselman & Steup voor hare
meesters ƒ 70,60 (toegewezen).
Fa. Gijselman & Steup voor hare
meesters f 70,45.
1
1 ■ •»'
Fa. Dunlop & Kolff voor hare meesters ƒ 70,40.
Fa. Dunlop & Kolff voor hare meesters ƒ 68.40.
Fa. Monod Dieihuis & Co. voor hare
meesters ƒ 70.60.
Fa. Monod Dicphuis & Co. voor hare
meesters ƒ 69.25.
Fa. Monod Diephuis & Co. voor hare
meesters ƒ 72,60.
Fa. Monod Dicphuis & Co. voor hare
meesters ƒ 65,60.

11 Maart

9 Mrt.

TARWE
C h 1 c a g

Maandag
Donderdag

markten te New York (groothandels- Bagdad
prijzen 31 December 1931
100) was Lyda

volgens Moody's op:

Naar Indif

Naar

Napels

Naar Napels

De markt was prijshoudend.

±

—

K.L.M.

(

resp. ƒ 2063 en ƒ 2065.
De markt was prijshoudend.
KATOEN
Batavia, 11 Maart. Off. noteering
New-York,
gen van de N.I. Rubbervereeniging.
Marktprijs om 12.15 u. n.m. per half kg
Maart
Java Std. Sheets
33% ct.

Maart/April
Telok Betong
Maart
Maart/April

Luchtvaartberichten

Wisselmarkten
Weekoverzicht Londen

:

Soerabaja,
Sheets spot

en

'

Bombay, 9 Mrt.
Rubbertermijnmarkt
(noteeringen
18,
smoked
contract
Slot:
prime
sheets
No.
$ cent per
lb)
Cash
59 rupees, 1 anna
59 rupees, 5 anha's
April
Verr.
3
9 Maart
8 Maart
59 rupees, 9 anna's
Verr. 1 Mei
18.66 midpr. 18.55 midpr.
Maart lev.
De markt wa.s stil en prijshoudend.
Mei lev.
18.45 midpr. 18.45 midpr.
GOUD
18.34 midpr. 18.32 midpr.
Juli lev.
18.20 bieden 18.18 bieden
Sept. lev.
Amsterdam, 9 Mrt. De goudOct. lev.
18.15 midpr. 18.14 midpr. prijzen bij in- en verkoop van baren
18.06 bieden 18.06 midpr. goud van 12.5 kg. fijn bedragen per kg.
Dec. lev.

—

7.33-7.35

schaal A'dam/Londen
Levering franco
(K.
P. M.)
koop e r s
Pakhuis A'dam/New-York
Tg. Priok.

Geld-

11 Maart (Aneta).
Londen, 10 Maart (Reuter). De
ƒ
ready
Koffie
17.25 vraag.
regeeringsbetalingen voor de gerequlDe markt was stil.
reerde Amerikaansche fondsen werden
in hoofdzaak verantwoordelijk gea»ht
SUIKER
voor den recenten overvloed van gold,
New-York, 9 Mrt. waarvoor uitbesteding voor korten ter■
mijn werd gezocht.
j
Slot, bledprljten voor contract-4.
Voor de 4e maal achtereen overtrof
8 Mrt. 9 Mrt. het aanbod van schatkistbiljetten de
!
1.59
toewijzingen. Slechts 50 mm. van de'
1.60
Mei 1940
aangeboden 55 mm. werd toegewez?;i bij
1.58
Juli 1940
1.59%
1940
1.55
een gemiddelden koers van £ 1/-/5, hetSeptember
1.56%
1
1.57 n. 1.55 n. geen iets gunstiger voor de markt was
December 1940
dan verleden week.
Maart 1940
1.56% 1.55
Een opmerkelijk feit was, dat er minDe markt was niet prijshoudend.
der besteed werd, hetgeen het gevolg
Soerabaja, 11 Maart (Aneta). hiervan is, dat een gedeelte der beschikbare gelden bestemd werd voor inschrijSuikerprijzen alle onveranderd.
voor
consumptie ving van een oorlogsleening.
De Nivas verkocht
en
browns.
sup.
1.209 ton
101 ton
Voor tweede hand export sup. lev.
INDEXCIJFER NEW YORK
Maart was ƒ 8.60 aanbod.
De markt was flauw.
Het indexcijfer van de productsn-

laatk. bledk. laatk. biedk.
Tt.
Java Std. Crêpe
33% ct.
86's B'via/Londen 7.30% 7.26% 7.26 7.21
Indicatie-noteering le kwartaal licen93
Bvia/N.-York 1.87% 1.86% 1.87% 1.86% tie-A per kg.
42 a 43.

uur)

Anaconda
Gebeo
Java Veem
Kon. Olie
U. S. Steel
Beth. Steel

(Aneta).

38%
37%

April
Juli/Sept.

„

.

—

slot

open

—

—

9 Mrt. 9 Mrt. 11

Sheets spot

De markt was flauw.

4.17
4.19

Soerabaja,

RUBBER

;

4.19
4.21

September
December

9 000.000.—

5.982.297.86

3.173.880.45
5.761.161.43
200.395.325.—
522.714.14

108.676.270.79
4.371.312.54

Eng. m.s. Thurland Castle, gez. Knlght,
naar Oosthaven.
N.I. m.s. Makasser, gez. Valois, naar Ambon.
N.I. s.s. Gen. v. Geen, gez. Raap. naar Toboali. Muntok, Palembang en Soengei Ge-

rong.

Ned. m.s. Kota Gede. gez. van der Meer,
naar Cheribon, Semarang, Soerabala, Balikpapan en Makasser.
N.I. s.s. Plancius. gez. Kummer, naar Muntok. Singapore en Belawan Deli.
N.I. s.s. Nw.-Holland, gez. Verstelle naar
Singapore.
N.I. s.s. Sidajoe, gez. Zomer naar Beraoe.
N.I. m.s. Batavia, gez. Raap naar Tandjong
Pandan, Singkawang, Pontianak en Pemangkat.
N.I. s.s. Van Heemskerk, gez. Sorgdrager
naar Pamanoekan. Cheribon. Tegal en Belawan Deli.
Vertrokken 10 Maart

ƒ

336.233.068.84 ƒ 337.882.962.21
L—

...

t

/

30.725.829.17

/

.

BEURSOVERZICHTEN

»»..TWISEDE.-BLADi».~.«y

.

.

-

■

30.104.984.60

N.I. s.s. Gen. v. Swieten, gez. Zuldema,
naar Semarang.
N.I. s.s. Op ten Noort, gez. Tuizinga naar
Semarang en Soerabaia.
N.I. s.s. Gen. v.d. Heyden, gez. Le Duc,

naar Oosthaven.

,

»

.
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BATAVIAASCO NIEUWSBLAD van Maandag 11 Maart

-

TWEEDE BLAD

IDe

IIOE GEDRAAGT ' 1)E GECIVILISEERDE MENSCII '/ACH, ALS lIIJ GEHEEL
ONVOORBEREID WORDT GEPLAATST BU ITEN DE GRENZEN DER BESCHAVING???

FIVE CAME BACK

EDGAR

C. AUBREY SMITH
JOHN CARRADINE LUCILLE BALL CHESTER MORRIS
toonen U in de R.K.0.-RADIO FILM SUBLIEM SPEL
L.J. JORDAAN schreef in de „HAAGSCHE POST' dd. 6 Januari 1940 o.a.
-

-

-

BURROUGHS'Wji
GREATEST V"* R 1

DER BESTE FILMS VAN HET SEIZOEN"

BE CA PARK
I„ÉÉN

SPOEDIG

-

-
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De brandende pijn van Rode
Hond is in staat om iemand

razend te maken. Gelukkig,
dat Asepso er is om onmiddellijk de pijn tc verzachten.
Asepso bevat 3% kwikjodide
en doet daardoor niet alleen de
prikkeling bedaren, doch brengt
tevens genezing
teweeg.

P%l
Al 3

—

!

i

sensationeele onthullingen

Overal ter wereld bevelen
de doktoren Asepso Zeep
asn tegen alle mogelijke
huidziekten.

LSLllt
l I -L<

I
MEISJES
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HOTEL

|

VOOR

I

(HOTEL FOR WO MEN)
Een 20th Century-Fox Productie.

I

•

haar eigen

over

doktoren wordt aanbevolen,
r
cen beproefd
geneesHe
middel in alle gevallen van
...

<

. '

._v. v V

"

wf

I

H

:•*

huidziekten. Gebruik hiervoor
nooit anders dan Asepso.
!

IREX

Oorzaak van Asthma MAXIM
In 24 uur gedood

4588

Vanaf heden, 8.30 n.m.

4

hii Anothekfin

p*

goede Toko's.

M OTHER
CAREY S CHICKENS

7.30

"

V • • m*.»»i
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i

bruten

gelieve men zich U
wenden tot den Agent
den heer

.

.

,

-

ten

kinderenV

9 uur n.ra. te geven door

in

Een uitstekend en vlot blijspel,
dat U een gezelligen avond
garandeert.
4575
Niet voor kinderen.

(le

DURBIN~~|

)r

•

(II
SPOEDIG

SPOEDIG

m

en
Heden en

9.45
morgen:

en

en MISCHA
AUER.

Een Universalfilm.
Geschikt voor kinderen.
Prijzen: F 0.60, F 0.90, F 1.20, 8
F 1 50, F I.SO. aircen. [
ditioning inbegrepen,
45>72 J

BUITENZORG
Abonné's van het

BATAVIAASCII NIEUWSBLAD
te Buitenzorg gelieven zich voor
klachten omtrent niet dan wel
ongeregeld ontvangen van de
krant te wenden tot den Agent
den Heer

J.
Laan

Z IJ M

.

*£I*3

v/d Wijek 3 (hoek Parkweg)

Ileeren

thans een

'éi

in de speciaal gekoelde gehoorzaal

K. K. KNIES, Noord# 22

inclusief gemeentelijke belasting f 0.60

HEIKENS-

LIT

aUe^doodt

beteekent een xekere dood voor
Insecten, omdat hol oon tombinatio van
doodelijke stoffen bevat, welko niot
overtroffen kan worden. Flit hooft do
meest veeleischende proefnemingen met
glans doorstaan, on do doodende kracht
is exact bokond. Om deze redenon
moot U steeds do echte Flit eitchen
on imitaties weigeren. Flit geeft geer
vlokken en het is onschadelijk voor
menschen.Let op de soldaat op het blik.

8

ADMINISTRATIEKANTOOR

f™c >h

Tel. 6184 Wl.
Kramatlaan 2
BATAVIA-C.

ADMINISTRATIE

mct

v~~x

TJIBADAK
BATAVIAASCII

£l

NIEUWSBLAD

enz.
men
gelieve
zich te wenden tot

li?

m
n

fL

W(f//h

Voor abonnementen,'•
klachten omtrent de
bezorging van het

•?-

TOKO

BOGOR

u

1

l|§\) V
"*V W'fjl

1

wJMr

\

j

i|s»\
*

Komt heden of één der volgende
avonden, aangezien Zaterdag en
Zondag alle voorstellingen totaal
uitverkocht waren en honderden
moeste n worden afgewezen.

*

'm

:

M

§

•

r*

ROMANCE £|

,

„Frappen
ïs het parool voor goede publiciteit. Veelvuldig herhaalde
reclame smeedt een sterke
goodwill, maakt koopers van
kijkers! Dagbladreclame be*
slaat het grootste veld van het
koopkrachtige publiek. Giet
daarom de publiciteit voor Uw
zaak in den vorm van

&

n

.

Provliiën en Drankenï
Telefoon No. 1 (xeven)

ONTROERENDE

TYRONE POWER, MYRNA
I.OY en GEORGE BRENT.

(Niet voor kinderen)

(\
|
{\ \
..\ 1 '••. \
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MEESLEEFENDE,

——

XEpL

•

B E LASTINGZAKEN

Él

EEN

„THE RAI NS CAME"

,y/to s

ACCOUNTANCY

ƒ

gonschc schoone, dochter van een Franschman
Cambodja in een aangrijpend liefdes-conflict.

cr9 '\

Saien een meisje uit

iMntm

van de firma

Entree

,i *',\i^i
fascineerende
:

I

fFlit

DAS MAGNEETJE!0

■■

met

CL 1. fi. OVEHEK BLOEM en J. KNIES

Heden- e.v.a.
9.45
BENNETTen
JOAN

„The Housekeeper's
Daughter"

Spoedig

Donderdag 14 Maart

Gaumont-Journaal.

ADOLPHE MENJOU

■

telefoon 630 Buitenzorg

g

bate van Pa van tier Steur op

\

7.15

Magneetjes Trekken

JAZZ CONCERT

„N AHCO S E" en

CINEMA PALACE

zooals U nog nimmer tevoren
hebt gezien.

I

in ASTORIA

Woensdag 13 Maart a.s.

i

TJanfkol 31

Telef. 198,

BURKE.

(Niet voor

in de oer-

GUATAMALA,

!

7.15 en 9.45

4ÓSS

avonturen

van

SHIRLEY ROSS. DENNIS

Een wereld van jonge meisjes, vol temperament en levensvreugde, die Uw hart zullen stelen !
Vol illusies gaan ze het levèn tegemoet, om roem te verwerven of op zoek naar den Prins hunner droom en.
BATAVIAAS C H
die
NIEUWSBLAD Maar.
vrouwen zijn afhankelijk van mannen

Hedenavond

Vooraf:

spannendste

wouden

charmante film !
Voor alle leeftijden.

O'KEEFE

Voor abonnementen
klachten omtrent de
bezorging van het

Deca Park
SUITE

Ziet TARZAN in zijn laatste en

FATHER"
„UNEXPECTED
DAbY SANDY

.■ Va. .VAVA 'vM..W.'AviW'\<^t\^ni

»•

CHERIBON

.

(Juffrouu.' Edelweiss)
amusante Metro-film met
ANNABELLA, ROBERT
YOUNG,
WALT ER
CONNOLLY en BILLIE

I
I

The Olympic

met

'*

>

h 11!■

J. C. B L O K

BRIDAL

CL

BR,X

„ASTORIA"

boeiende R.K.O. film met
FRANK MORGAN,
A N N S HIRLEY sn
RUBY KEELER.
(Alle leeftijden)
4?St

45G1

HERMAN |

.«

.CINEMA PALACE

„FIRST 10VE"
Een

I

ImWÉJ

met

I'EIKEH

THEATER

DEANNA

4563

V#»rkriiffha.ir

9.43

LILY BOUWMEESTER

viert triomfen

IDWMtO COOK & CO. LTD.. LONDKN, ESGr-AND

zïj de ontdekkingvan een Amerikaan*
ache dokter, I* het thans mogelijk die ver*
achrikkelijke aanvallen van
verstikkende,
benauwende Asthma, die U doen hoesten ea
naar adem snakken te verdrijven, door da
grondoorzaak te dooden. Geen branden vao
poeders meer, weg met or.derhuldsche inspuitingen. Dete nieuwe ontdekking, Mendaco
genaamd, begint reeds In 3 minuten de oor*
aaken van Asthma te bestrijden, het bloed ta
zuiveren en Uwe krachten te herstellen, zoodat
U weer alles kunt eten, weer in staat bent ta
werken en van het leven te genieten.
Het succes van Mendaco is zoo zeker, dat het
U gegarandeerd binnen 24 uur vrij en gemakkelijk moet doen ademhnlcn en üw Astnma in 8
dagen geheel moet verdrijven, of U retourneert
de ledige verpakking, waarop U Uw geld teruy
ontvangt. Koopt nog heden Mendaco bij Uwe
Apotheker. De garantie beschermt U.

en

en
'Q
THEO FRENKEL, LOUIS GIMBERG, NICO DE JONG,
PIET KÖHLER, MIEN DUYMAER VAN TWIST e.v.a.
|
(Alle leeftijden)
il Vooraf Polygoon-Wereldnieuws.
ifl
45b!

eczeem, dauwworm en andere

DE ANTISEPTISCHE TOILETZEEP

Dank

I

GAAT TBETEU

De vroolijke Hollandschc

B
HAt

'v'r

HEDEN EN MORGEN 7.30

■MORGEN

v

I^.

,

.

w
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i «IP

K

WEATB

I

U kunt Asepso met gerustheid
gebruiken, omdat het door

Asepso i

B

J»L

ELSA MAXWELL's

aan de kwelling

M

THRILL STORY

DECA PARK

M—a——— b———

fiIJJ

allernieuwste TARZAN
I
uitgebracht dso/
GONG FILM SYNDICAÉ

4587

RECLAME IN

DAGBLADEN

I

I

irmVRASTn NlïWSmSn van" Maandag 11; Maart M
i
van

VILLANUS

den-, ook elders geprobserd. Waar men
voor hen week, en zich dus gevoelig betoonde voor dreigementen, was men in
oen
kwade positie. Want afdreiging
kent geen einde tegen dengene die teekenen van vrees gegeven heeft.

Vrij onschuldig karakter, welke zij
onder elkaar verteld hadden. Deze
moppen waren
aan de Duitschers
en
deze duiden geen
overgebracht,
Ilitlermoppen, (zelfs niet in een

zij hebben velen mijner vrienden opgedragen,
in Nederland zoo openhartig

Dit zijn alles geen'onbekende dingen.
Er zijn echter ook dingen, waarvan weien zooveel mogelijk te spreken van de
nigen weten. Ik zal een voorbeeld roekeuze, waarvoor zij Nederland denken men. Ir., een provinciestadje is een inte stellen". Dit warc dus weer het gswodustrie gevestigd. Die industrie doet zelf
vele uitvindingen in haar laboratoiia.
ne verschijnsel. Vreesaanjaging door
Daarom heeft zij ook haar speciale poindiscretie. De Duitschers van het te- litie, de haar fabrieken tegen dwarskijgenwoordige regime hebben ieder suc- kers en dwarskijkerij moet beveiligen.

nog door overrompiling behaald.
Hitier zelf heeft overrompeling telkens
26 Februari
weer zijn beste middel genoemd. Wat
de
Duitschers hebben aangekondigd,
Onze neutraliteit heeft velerlei
is bijna «leeds uitgebleven. Het is echaspecten, waar het publiek heel weimogelijk dat die aankondigingen
ter
nig van merkt. De Duitschers doen
juist ter geruststelling moeten dienen
om dan later de overrompeling des te
al hun best, bij ons door intimidatie
effectiever te maken. Men blijft bij ons
zooveel mogelijk te bereiken. Zij
echter op zijn hoede. Slechts vei moeit
werken daarbij vooral ook van binmen zich niet door voortdurende, gespannen waakzaamheid.
Het
nen uit.
moet tot eer van Engelschen en Franschen worden geINTIMIDATIE IN ALLERLEI
zegd, dat zij hel Duitsohe voorbeeld
liierkn niet volgen. De Duitschers
VORM

ces

zelf hebben het ook niet grdaan in
den vorigen oorlog. Het is een nieuw

De intimidatie werkt op veleilei wijverschijnsel, voortspruitend uit een
ze. Er zijn daaronder velerlei vormen.
Veel druk is op de Rotterdammers uitnieuw regime, dat geen ander recht
geoefend, door middel van hun haven.
erkent dan het geweld.
Schrijver dezes kan ervan meepraten.
Ik geloof niet hiermede een geheim te
Herhaaldelijk hebben wij in Duitsche onthullen. De Rotterdamsche groothebladen gelezen dat de neutraliteit van den zijn steeds bijzonder vreesachtig
de kleine, aan Duitscliland grenzende geweest.
Zij hadden- kunnen weten dat
landen slechts een voorbijgaand stade Duitschers hun haven noodig haddium kon zijn, en. dat die landen eens den, en deze nooit in ruimer mate zouzouden moeten kiezen, welker partij zij den gebruiken dan noodzakelijk voor hen
wenschten te kiezen. D? Nederlandsche was.
hebben niet beseft, dat de
Zij
dagbladcorrespondenten, te Berlijn, die slechtst mogelijke politiek het terugreeds zoo menig alarmeerend bericht wijken voor afdreiging is. De Duitschers
hebben overgebracht, hebben ook nooit hebben, wat zij te Rotterdam probeerverzuimd hun lezers op deze Duitsche
opvatting te wijzen, zoo vaak zij verkondigd werd. Deze journalisten zijn. een
werktuig der Duitsche
intimidatiepolitiek. Dit is geen verwijt aan hun
adres. Het is hun taak, melding te mafcen van hetgeen zij aan bedenkelijke
verschijnselen in hun omgeving opmerken. Men zou op zijn hoogst'kunnen zeggen dat zij daarbij soms wat meer critisch
konden zijn. Dit is echter ook weer geen
ernstig verwijt. Men kan, zoodra men
gevaar meent te bespeuren, beter te
mededeelzaam zijn, dan te voorzichtig.

De toestand is daar wat gek. Die
politie is gemeentepolitie, maar zij
wordt door de onderneming betaald. Zij staat zonder eenigen twijfel in contact met de gestaps. Ik
weet wat ik zeg, en in het onwaarschijnlijke geval dat ik tot spreken
gedwongen zou worden, zou men

hier bevreemdende dingen .vernemen. De directie voelt niets voor
deze verbinding van haar eigen
dienaren maar zij kan er niets aan
doen. Want zij zelf staat onder
:

Nederlandsche fabriek.
Zulke dingen zij-, mogelijk. D 3 fabrikanten dragen hun l:ed, omdat zij door
beklag bij de overheid w?l een einde
aan dit alles rouden
kunnen maken,
maar dan meteen gevaar liepen van zeer
groote financie*c!e schade in Duitschland.
Bij dergelijke dirg:n vergeleken zijn
de Engelsche zwarte lijsten slechts kinderspel. Men zitt er ook uit, hoezeer

er in ons land gespionneerd wordt, terwijl de slachtoffers zelf de spionnen
tegen onze overheid beschermen, uit
vrees voor zeer groot nadeel.

Adjudant van Jack Diamond

gearresteerd
Het Centraal Bureau tot

Mancuso was ook de chef van de
persoonlijke lijfgarde van Diamond. In
1936 verzonden de leveranciers te Parijs
ïvan Jack een groote.partij opium naar
New-York. Onderweg, waar de begeleider van dez; zending meer.de op te
merken dat de scheepskapitein hem verdacht vond. werd de zending opium verstopt in de slaapplaats van een der matrozen, Jean Goven, uit Le Havre. Toen
de boot in New-York aankwam en Mancuso zich weer meester wilde maken van
zijn gevaarlijke koopwaar, was de opium
spoorloos verdwenen. Mancuso verdacht
er den matroos van en toen deze aan
wal stapte, werd hij door handlangers
van de gangsters in een auto gesleurd
en naar een leegstaande woning in de
N:w Yorksche buitenwijken gebracht.
Een maand
lang heeft men daar
Jean Goven allerlei martelingen doen
ondergaan om hem tot bekentenis
te brengen, maar tenslotte begrepen de
beulen, dat hun slachtoffer nergens iets
van wist. Daarop hebben ze hem maar
weer in vrijheid gesteld.

EENMAAL DE KEUZE.....
Ons bereikt uit Duitsche bron in. Nederland menigmaal de waarschuwing,
dat Berlijn niet in het duurzame van
neutraliteit gelooft, dat ieder eenmaal
zijn keuze zal moeten doen. Telkens
weer blijken Duitschers, aanhangers of
dienaren van het regime, wat lang nog
niet hetzelfde is, dit Nederlandschen
vrienden te hebben medegedeeld. Natuurlijk zijn dan deze Ncderlandsche.
vrienden zeer verschrikt en waarschuwen zij degenen in hun omgeving, die

Mancuso Sit thans in de Parijsche
Santé-gevangenis achter de tralies. Men
weet nog niet of hij aan de Ver. Staten
zal worden uitgeleverd.

de opgedane wijsheid op 'nuttige wijze

Uit Finland komt Europa's Redding
Merkwaardige Voorspelling in de Kalevala
Schande

De

MOSKOU’S TREURIGE ROL
bommenwerpers vlieger. boven Finland. Op dit oogenblik. Sedert dagen loeien de alarmsirenes, var. Mango tot Rovaniemi,
var. Wiborg tot Abö, Oulu en Tornio,
dan hier, dan daar, en uit den helderen vorsthemel duiken de reusachtige Russische
vliegtuigen als
roofvogels r.aar hur. prooi, machinegeweren ratelen, bommen smakken,
aldus een brief van den heer Ha-

Zeshonderd

zelhoff

in de

Roelfzema

sle herinnering in zijn bestaan eert zijn
eigen vrijheidsstrijd.
Gehaat, door zijn beestachtige wijze
van
oorlog voeren, het slachten van
rouwen en kinderen, het zinloos offeren van eigen, onwetende onderdanen
het r.iet ontzien van het internationaal
geheiligde Roode Kruis, en zelfs het gebruiken van dit kruis als camouflage
van eigen- oorlogsmaterieel.
\

Avpst.
In de diepte ligt het lever, even stil.
ten enkel-huis. spat tot puin iilteep, een
vrouw wordt gedood, een paar kinderen
op weg naar school, dan klinkt het „alveilig"-signaal en het leven gaat
les
voort of er niets gebeurd is. Geen paniek, geen geklaag. Ook geen doffe gelatenheid. Verder leven, verder werken.
We zijn in oorlog en we zullen niet onder doen voor het leger. Geen druk achter het front zal het handjevol dapperen aan de grens doen zwichten. We
zijn in ooilog, en als eens het Recht
ral zegevieren, dar. zullen wij, burger en
soldaat, hard ir. hand over het terrein
van onze zege staren. Want als één man
hebben we gestreden.

Belachelijk door zijn ormacht, o:.kur.de en onverstand. Moskou heeft afgedaan. onverschillig hoe de oorlog afloopt en heel de wereld weet het. Het
Finsche avontuur is d? kras door de wereldrevolutie. En heel de wereld toont
het door de millioener. gelds. die, en niet
het minst uit arbeiderskringen, Finland toestroomen. Zoo ook uit Holland,

r.aar ik meen.
eh
Ik
ik weet het eigenlijk
nlet.'GiTtwoOTd-ilc vaig:-•»
Maar het ls nog meer, wat Finland doet. Het bewijst, dat „massa" nog
iteeds niet de hoofdzaak is, maar het
onderspit mo:t delven tegen verstand,
Dat
ontwikkeling en zedelijke kracht.
is de muur, waartegen Rusland te pletter loopt. Zedelijke kracht geeft ons het
besef, dat wij strijden voor Recht, dat
wij verantwoord zijn tegenover God en
dat wij ons vaderland liefhebben. Verstand en ontwikkeling ligt in den aa:d
var. ons volk. en nu deze oorlog de wewereld daartoe de ooger. opent, dringt
in vele landen voor het eerst eer.ig begrip door van wat een Fin eigenlijk is.
—

-

_

—

De bom

Een boerenvolk

We zitter. aan een tafeltje en drinken
De Finnen zijn een boerenvolk, dacht
bier. We wachten op de bom. Dertig dade
wereld. Neen maar we staan dicht
t.en in successie is hij gevallen, één bom.
Als tegen den avor.d de Russische vlieg- bij de natuur, we houden van onze bostuigen van hun raids r.aar de vliegbases sthen en ons eenzame land.
En waar anders, dan in de natuur,
terugkceren is er steeds één Rus. die
cén bom bewaard heeft voor den terug- denkt, voelt en leeft de mersch het zuiweg. vcor Mar.gö. Teg?n vijf uur valt verst, waar anders krijgt hij gevoel van
zij. de bom ; Mar.gö kan er zijn klokken üroportie. van waarheid ? De beschaafdcp gelijk zetten. Nu is het half vijf en ste Fin is in zijn hart nog een boer,
Mango wacht, wacht op de bom. Ook wij dacht de wereld. Neen, omgekeerd de
wachten. We zijn het ons niet bewust toerigste boer is in zijn hart nog been denken, dat we alleen maar zitten schaafd.
en bier drinken. Maar in werkelijkheid
Maar gelukkig zijn cr vele landen, de
wachten we. Op de bom.
:

Alle redders der menschheid waren
martelaren, zegt de Fin. Ik ben geen
theosoof, maar r.u zou ik het kunnen
wo:den. Want volgens hem staat het geschreven in de Kalevala
de heldenschildering in Turku
dat uit Finland
de redding voor Europa komt.
—

—

—

„Ik hob dat ook gezegd," zoo zeide
dc Duitschcr, „maar
men gelooft
dat bij ons niet. Men meent dat
Nederland dan zijn belang erin zien
zal zich aan den kant van Duitschland te scharen, daar liet in ieder
opzicht van Duitschland afhankelijk is."

:

:

—

:

kunnen gebruiken. Nu echter kreeg ik
dezer dagen bezoek van een Duitscher
die ronduit vertelde hoe de vork in den
steel zit. Ook hij kwam met het gewone
verhaal. Ik antwoordde hem, dat als
Nederland onder dreigement voor de
noodzakelijkheid van een keuze geplaatst
werd, het dan de tegenpartij kiezen zou
van de zijde, die het de keuze opdrong.

„Hebt gij uw landgenooten riet gewezen, op het feit, dat de Nederlanders
als het erop aan komt een trotsch en
koppig volk zijn, dat zich niet laat
Swingen, en verder dat het Ncderlandsche belang ncoit aan DuiLschen kant
ÜSKcn kan. cmdat Nederlandsch-Indië
eenmaal r.ü:t binnen Duitschlands
Ereep ligt, en ge?n Duitschcr zich vooralen ka. 1 wat dit gebied voor Nederland
bpt'ekcrt ?" „Dat alles heb ik gezegd",
zei de Duitschcr. „Maar mijn landgenooten begrijpen dat niet. Zij kun I .:en
z'ch anderen niet anders voorstellen
San zich zelf, en zij bukken voor
Swang. Het denken in de- begrippen
y an een
overzeeschen samenhang kunnen zij ook ni:t. Koloniën heeft men
om te exploiteeren. Zij zij.n. slechts bijzaak in het geheel". Maar toen voegde
hij eraan toe „Ik weet ook niet of h;t
mijn lastgevers veel schelen kan wat
Se waarheid is. Zij droegen mij op, en

:

bestrijding

van bedwelmende middelen, dat in Parijs
geuzen.
een onder-afdeeling vormt van de FranSlechts onze autoriteiten kunnen daar sche recherche, heeft sedert het uitbreingrijpen, en het is zeer waarschijnlijk ken van den oorlog inlichtingen verdat dit ook gebeuren zal, daar de bestrekt, welke leidden tot de arrestatie
trokken ambtenaren, natuurlijk zonder
medeweten van hen, van wie zij hun van ongeveer zestig individuen, die zich
toon krijgen, zich wat al te brutaal heb- schuldig maakten aan handel in cocaïne,
ben blootgegeven. Zij terroriseerden geopium enz. De belangrijkste arrestatie
employeerden van de onderneming, om
voor de Duitischers spionnendiensten te- was die van Pierre Mancuso, de rechtergen personen te verrichten, hen daarbij hand van den beruchten Amerikaandreigende met ontslag, als dezen hun schen gangster Jack Diamond, aldus de
„Avpst". Sedert 1936 zocht de politie van
medewerking weigerden.
heel de wereld naar dezen gevaarlijken
bandiet.

Met mededeelzaamheid vervult men een

—

(Nadruk verboden)

Duitsche terreur, daar zij zeer kwetsbare en uitermate omvangrijke belangen heeft ten Oosten van onze

plicht. Dat d; Duitschers van dit gevoel van verantwoordelijkheid der Nederlandsche journalisten partij trekken
voor hun „zenuwoorlog" is een omstandigheid, waarmede oordeelkundige lezers
dan later rekening moeten houden.

Aan een aantal officieren en manschappen van de kruiser „Ajax" en „Exeter" is tc Londen dour Koning George pfrsoonlijk een decoratie
Hiervoor hun moed, betoond in het zeegevecht voor de La Plata-rivier
boven De Koning speldt luit.-ter-zee N". K. Todd van de „Ajax", de „D.S.O."'
V.l.n.r. .Minister Churchili, minister-president Cliamberlain,
op de borst
admraal Sir Dudley Found en commandant Heil van de „Exeter"

i

POLITIEKE BESCHOUWINGEN

'

Een Nederlandsche Fabriek onder Duitsche Terreur

Hel Spionnengevaar

DERDE BOT»

En dit is geen ijdel dreigement,
want door de chantage-melhode kan
de directie gedwongen worden werkelijk het voorgestelde ontslag te verleenen. Zoover gaat de Duilsche terreur in een groole Nederlandsche
onderneming, die op zich zelf niet
de minste ambitie heeft een Duitsche onderneming te zijn, dat employé's ter verantwoording geroepen en door de directie met ontslag
gedreigd zijn om Hitler-moppen van

Duitsche Intimidatiepogingen
Hoe men in Berlijn denkt Nederland te kunnen
dwingen

-

Het is een klein mannetje met vriendelijke, denkende oogen en in zijn zachte, ernstige stem hebben zijn woorden
iets merkwaardig boeiends, haast iets
p:ofetisch.

Ginds staat Europa in vuur en
vlam, hier staan ze zij aan zij Fin en
Noor, ler en Engelschman, Franschman
e.: Hongaar, Italiaan cn Canadees.
Ginds vernietigt de beschaving zichzelf,
hier staat zij pal 0111 haar ondergang te
ontkomen. Alles wat voelt voor het hoogste menschelijke goed
vrijheid, recht
staat schouder aan
en beschaving
schouder in de Finsche vuurlinie. Zeker
zijn er ook vele Hollanders bij ? Vragend
kijkt hij mij aan.
Ik eli
ik weet het eigenlijk
r.iet, antwoord ik vaag.
Moskou, de valsche profeet, heeft
zich
onmogelijk gemaakt; onmogelijk,
l
rehaat en belachelijk.
—

:

—

—

—

—

De vrijheid vertrapt
Onmogelijk,

Z.K.H. Prins Bernliard hooft onlangs een bezoek gebracht aan de N. V. Ncderlandsche Vliegtuigenfabriek te Amsterdam, waar hij de in ontwerp en in aanbouw zijnde militaire vliegtuigtypen en het bouwmodel van de door de K.
L. M. besflde F. 24 bezichtigde
Onder Z. K. 11. bekijkt een militaire machine
Links ir. M. Beeling hoofd-constructeur rechts van den Prins de hoeren 11. Barto, chef van het constructiebureau, en J. E. van Tijen, waarnemend directeur
Boven
Z.K.11. en de heer Van Tijen in den ingang van het bouwmodel van het geheel metalen
verkeersvliegtuig
—

;

—

:

:

—

sten

doordat het

bij zijn eer-

stap ln Finland heel zijn eigen

dogma, den grondslag voor zijn propaganda. vrijheid, met de vo?ten vertrapte. En de arbeiders van de heele wereld
hebben het gezien en begrepen, want er
is geen volk op aarde, dat niet als hoog-

landen niet zoover van- ons vandaan,
cie dit weinige wel weten over Finland.
Zoo natuu:lijk ook Holland.
Ik eh... ik weet het eigenlijk niet,
antwoord ik vaag.
En zoo geloof ik, al ben ik geen
theosoof, dat door het lijden van m
arme land, Europa, verdwaasd Europa,
zal beseffen, dat het eigenlijk één is.
Dat het zal inzien, dat er grootere gevaren
d:eigen, dat het zijn hoogste
eoed, zijn beschaving, moet veilig stellen, waartoe het hecht en eensgezind
moet zijn. En zoo geloof ik, dat Finland,
dat altijd de beschaving voor ondergang heeft behoed, zelfs nu, in zijn
Ood verho iJe het
doodsstrijd ccp
beschaving dient. E.i als de wereld dit
bijtijds inziet, dan zal Finland leven en
Europa zijn herboren.
Vele landen beseffen het. En zoo
toch zeker ook Holland ?
Ik eh
ik weet het eigenlijk niet,
antwoord ik vaag.
En we wachten op de bom.
Zeshonderd bommenwerpers vlogen
boven Finland. Er is vernield, er is gemoerd. Maar voor lederen man, die
viel, zullen erg ns in de were d twra,
drie opstaan, en zijn plaats innemen.
E:r voor elke vrouw en ieder kind.
Want deze strijd kan aan geen mcnsch
voorbijgaan.
En iedere tik van een machinegeweer
en elke knal van een bom op het gemartelde lichaam van Finland, zullen
aanzwellen en aanzwellen tot geweldige, donderende slagen, die dreunend rollen van land tot land, van zee tot zee
en het ingeslapen geweten van de wereld wakker schudden.
—

—

—

—

—

—

.

BATAVIAASCn NIEUWSBLAD

van

Maandag

11 ;-Maart 1940

-

DERDE BPJ)

—

De Overval te Soesterberg
Vier dagen gekneveld zonder Voedsel
Dader roofde intusschen Woning leeg
Dader voortvluchtig
(Van

onzen correspondent)

Baarn, 29 F br
Een te Soesterberg aan de Anicrsfoortschestraatweg wonende dame is

Zaterdag het slachtoffer geworden
van een aanslag. Achter haar wo-

staat op een paar hcnd'rd
meter afstand van het huis in den
tuin een zomerhuisje. Ongeveer veertien dagen geleden kwam een man,
ning

die het huisje ging bewonen. Zaterdag j.l. vervoegde de dame zich aan
het zomerhuisje om een boodschap
van een leverancier aan den nieu-

wen bewoner over te brengen, waarbij zij werd uitgenoodigd even binNauwelijks was zij
nen tï komen.
binnen of er werd haar met een stuk
ijzer een slag op liet hoofd toegediend, waarna zij, na ren geweldige
worsteling, bij welke zij vrij zwaar
gewond werd aan hoofd en gelaat,
werd vastgebonden, een prop in den
mond kreeg en in een bedstede werd
geworpen.

haar hoofd. Daarna greep de onverlaat
mes; hij bracht zijn b: zo ekster
een
cenige zware wonden to? aan achterhoofd, gelaat en armen. Vervolgens bond
de man zijn bezoekster met talrijke touwen op den divan vast en. stopte haar
een prop in den mond. waardoor het
haar onmogelijk werd te schreeuwen om
zoodoende de aandacht te trekken van
omliggende bewoners.
lievig Moeileril aan gelaat en
handen en half bewusteloos, is mevrouw Van der Griend! onder de
meest laffe bedreigingen vier dagen
gevangen gehouden.
In dien tijd ging de man «n clj
wening
van de familie Van der
Gricndt op onderzoek uit en eigende
zich daar allerlei waardevolle voorwerpen toe, waaronder talrijke gouden voorwerpen, welke Van der
Griedt als militair vlieger bij verschillende gelegenheden heeft gewonnen.

In de woni/g waren nog velt- levensmiddelen aanwezig, zocdat de man de
woning niet behoefde te verlaten om
zich deze in h:t dorp Soesterberg te
verschaffen. Gedurende dezen tijd heeft
de man zijn gevangene niet var. vcedsel
voorzien, waardoor mcfrouw Van der
geheel uitgeput geraakte en
Griendt
oovendien
half bewusteloos op den
divan vastgebonden bleef ligger.. Verscheidene malen is de man i." de woning geweest en heeft daar alles over-

door militairen, doch daar beicie huizen
gescheiden zijn door een denncnbcschje,
kan men natuurlijk weinig van de buren
bemerken. Hierdoor is hrt te verklaren,
dat de man dagenlang mevrouw Van
der Griendt vast heeft kunnen houden,
zronder dat dit de aandacht trok.

Bloe

nd gewond

Eerst begon zij hevig om hulp te roeen dit is haar noodlottig geworden,
want toen greep de man een stuk ijzsr
en slo:g daarmede zijn bezoekster op

pen'

/

MONDWATER

BYrds

Zuidpoolexptrditie

Nieuwe kusten ontdekt
Admiraal

Byrd

heeft uit het Zuid-

poolgebied naar Washington geseind,
dat hij de Zuidoostkust van het Zuidpoolgebied in het Stils Oceaan Quadraat,
waarnaar talrijke ontdekkingsreizigers
tevergeefs

gezocht

hebben,

ontdekt

een grootc bergketen van verscheidene
duizenden voet hoog ontdekt. Verder
heeft de expeditie een uitgestrekte, door
gletschers omringde zee ontdekt.
Indien juist blijkt, wat Byrd thans
seint, is inderdaad een grootc stap vooruit gedaan met onze kennis omtrent
van het Stille
het Zuidpoolcontinent

Quadraat.
—

Noorden

van

Graham-eiland en

maakt reeds deel uit van het Zuidpoolccntinent. Door den vliegtocht van Graham-land naar Klein Amerika (op de
IJsplaat van Ross) van Lincoln Ellsworth en Hollick-Kenyon in Jan. 1936
was vastgesteld, dat Hearst-land zoowel
met Mary Byrd-land als met Victorialand een samenhangend continentaal
geheel vormt, waarop ook de Zuidpool
is gelegen. Maar hoewel de landverbinding tusschen deze drie, misschien zijn
het ook slechts twee, lobben van het dooide insnoering Wedcllzee en Rosszee ingeknepen continent thans vaststaat, was
het nooit mogelijk geweest, om de kust
tusschen Graham-land en M. Byrd-land
met een schip te naderen en ook het
vliegtuig had tot nu tce niet veel meer
kunnen bereiken dan vaststelling van
een deel van de kust van Bvrd-land en
een klein gedeelte van de kust bij

Hearst-land.

Kromkout houwt
(Van

Dezer dagen verscheen voor een der
loketten van Maatschappelijk Hulpbetoon te Amsterdam een man, d e reeds
jaren steun trek. Er werd over hem
gefluisterd dat hij geld had, maar een
ondtrzof.k dat vanwege den dienst werd
ingesteld leverde niet het minste resultaat op. Er werd niets meer bij hem
gevonden dan het bedrag, dat hij als
steun had ontvangen. Blijkbaar had de
contifj'c hem
echter zqedanig doen
schrikken, dat hij het maar geraden
achtte de stem van zijn geweten te volgen. Zoo verscheen hij dan dszer dagen bij Maatschappelijk Hulpbetoon en
voor de verbaasde oogen van den ambtenaar haalde hij zijn portefeuille te
voorschijn en telde een bedrag van bijna 4000 gulden uit. zijnde het steunbedrag, dat hem in d:n loop van 0 jaren
ten onrechte was uitje-neerd.

Amsterdam,

—

:

—

—

28 Febr.

Vanmorgen kwart over elf startte van
liet zweefvlicgterrcin aan den overkant

van het IJ te Amsterdam een militair
door de fabriek
lesvliegtuig, een juist
S.
afgeleverde Fokker
9, die door den
Fokkerfabrieken,
Sonderinvlieger der
man, naar Schiphol werd overgevlogen.

Hoewel de Kromhcutfabrisken thans
vliegtuigmotoren in sTie kunnen bouwen, kunnen rij nr.tuurli.ik nog niet
a:.n de vraag van de Nederlandscïie
markt voldoen, zeker niet. waar het de

vcor Imhtkruisers en
verkeersvliegtuigen betreft. Doch het
is reeds een belangrijke stap vooruit,
dat men thans in N.-derland cindelij'c
vliegtuigmotoren kan
zelf eveneens
bouwen.
zware motoren

De serie motoren, waaraan
wordt gewerkt en die ten deele reeds
zijn voltooid, zijn bestemd voor een serie
door Soesterberg bestelde lesvliegtuigen
van het type Fokker S 9, een tweepersoons fchoolvlicgtui?, dat wordt uitgerust met de door Kromhout gebouwde
Arm'trong Siddeley-motor met een vermogen van IGS p.k. bij 2425 toeren.

Het is een luchtgekoelde stervormige
Een nader onderzoek heeft aan het motor met zeven cylinders, welke de
licht gebracht, dat het terugbetaalde S. 9 een snelheid op diensthoogte van
slechts een deel van 's mans bezit was. 185 k.m. 'ian geven, terwijl de machine
Hij bleek de beschikking te hebben over kan stijgen naar 3000 meter binnen
bankrekening van ƒ 12.000, twintig minuten.
een
zoodat hij, na aftrek van het terugbeDe motor, zooals deze in de Kromtaalde, nog ƒ 8000 overhoudt.
hout-fabrieken is gebouwd, wijkt slechts
hierin af van den Engelschen motor, dat
een ander soort lioofdlager is gebruikt,
TROOST
waardoor de revisietijd aanzienlijk kan
worden verlengd. Niettemin heeft men
hierin aanleiding gevonden om bij hot
Men schrijft, ous uit Limburg
proefdraaien opnieuw de Engelsche testEr circulecren in. dijn laatstcn tijd g:- normen toe te passen, waaraan de mo1
ruchten in de mijnstreek omtrent brietor ten volle voldeed.
ven van hier gevestigde Duitschers, en
zelfs omtrent onderteekende verklarinIn totaal had de motor bijna 80 uur
gen, betreffende
omstandigheden
slecht eten iM Ne- onder verschillende
derland. Nader ondei*zock bevestigde devoordat
prosfgerlraaid,
hij in het vliegze geruchten. De bedoeling van deze tuig werd gemonteerd.
klachten zou evenwel niet wezen stemming te maken tegen hst gastvrijheid
Piloot Sonderman liet op het kleine
verlecnencle land, doch de Duitschers vliegveld den motor opnieuw geruimen
gindfeh ecnigermate t; troosten bij het tijd loopen alvorens hij startte. Toeti
tekort aan het een en ander dat het was hij echter ook na een aanloop var.
eten aangenamer maakt.
nog geen 40 meter de lucht in, waarna
hij de machine snel optrok en in de
richting van Schiphol verdween.
Men heeft deze eigenaardige propaganda t e behouwen in verband met
Begrijpelijkerwijze waren op het vliegde berichten die aar houdend in de
veld een aantal belangstellende chefs
Duitsche pers circulecren omtrent kolcnnocd in Ncderhnd. welke eveneens van de Fokkerfabrieken en cok de hoekennelijk de bcScü-.v; hebb:n, bij onrc ren Goedkoop en eenige andere belangOosterburen ci idee te wekken het is stellenden van de Kromhout motoren. b'j
niet
o s c'jL i:!.-: fcnpr;'..
fabrieken aanwrzig.
:

—

licentie

een correspondent)

Thans schijnt Byrd in deze kuststreken belangrijk exploratiewerk te hebben
verricht en indien de door hem gedane
De sloepen van het s.s. „Noordwijk" van de reedcrü Erhardt en Dekkers te
mrdedeelingen in vollen omvang waar
Rotterdam worden thans, volgens ontwerp van den lieer Lucardie, voorzien
blijken te zijn, zal thans van liet heele
van een samenklapbare overkapping van zeildoek, welke de inzittenden beZuidpocl-cortinent de omtrek tamelijk
hetgeen bij de tegenwoordige rischermt tegen koude, wind en water
nauwkeurig bekend zijn. Tamelijk nauwsico's van de zeevaart een niet te onderschatten verbetering is
keurig, want ook aan den kant van de
Weddell-zee blijft nog wel wat te ontdekken over, al mag
zij het in zeer
ruwe
loop van do kusttrekk'.n
de
het
laag opgegeven en
volgende jiar
lijn bekend worden geacht.
„Belastingknoeierij is geen te
ƒ 5900 te weinig vermeld. Ook was hem
het doen van or.juiste loonopgaven vaa
knoeierij!”
Byrd had voor de exploratie in het
het personeel ten laste gelegd. Hij
eilandenen vastelandgebied beoosten
„Een zeldzaam goed reclasseerings- sancticnneerd?, dat zijn ondergeschik- de lijn Klein Amerika—Zuidpool reeds
rapport is over dezen man in de ver- ten te lage inkomens opgaven.
enorm veel gedaan en thans zijn de verdachtenbank uitgebracht. Een rapport
De Officier van Justitie, mr P. s' Ja- kregen resultaten nog zeer aanzienlijk
zooals zelden binnen deze muren zal cob, hield een uitvoerig requisitoir, uitgebreid. Dit is ook mogelijk geworden,
zijn voorgelezen", zeide de Officier van waarin hij eerst het reclasseeringsrapnu in de laatste jaren het vliegtuig met
Justitie te Amsterdam, mr. P. s' Jacob, port besprak. „D:ze verdachte," zeide t:'lkens grooter succes door de explorain zijn requisitoir op 22 Febr. tegen eer. het 0.M., „houdt er ten aanzien van de teurs is
gebezigd. In dat opzicht zijn dc
55-jarigen bedrijfsleider-beheerder van belasting, helaas, een andere moraal op Noren, de
Amerikanen en de Engelschen
een greote firma, die de inkomsten- >:n na dan in zijn zaken en huiselijk leven. de voorvliegers geweest.
vermogensbelasting had ontdoken.
Jammer genoeg komt dit herhaaldelijk
Verdachte was reeds op jeugdigen voor. Dit is vooral in deze tijden een
Het is een groote voldoening, dat na
leeftijd bij de firma, die h.j ook bu.ten hoogst bedenkelijk verschijnsel.
Voor een paar honderd jaar onderzoek, dat in
onze landsgrenzen had gedi:r.d :n bedeze rechtbank zijn reeds meermalen den modernen vorm mag geacht worden
trekking gekomen. Van de ondersts zaken als de onderhavige behandeld en
rangen had hij zich opgewerkt tot lei- terecht heeft dit college strenge strafder. Ilij geniet het volle vertrouwen van fen opgelegd. De Staat heeft de belasdraagt tingopbrengst hoog en hoog noodig en
zijn werkgevers en het
hem om zijn bekwi.v.Yiei.l en vrien- dat dient iedereen goed te beseffen. Het
delijk optredpn op ds hanrio:), aldus lis reelasseeringsrapport adviseert tot een
de president van d" rechtbank u t het voorwaardelijke straf, gecombineerd mat
uitvoerige reclasseerhUïsr.ipp'Ji't voor.
c:n geldboete. Do oi-liuier ko.. nee mV;i
zijn. Dan zou de
Doch met zijn aanzit i vcir de be- dit advies niet eens
afloopen, al
t:
met
een
sisser
ve.l
lastingen nam hij hes niet z.o bijótor zaak
ca., /ei...
overuur»,
ben
tr
cok
van
ik
nauw en ook de inliclu'.tigon over cie
belasting
zal
ontduiken.
nooit
meer
de
inkomens van het personeel klopten
Spr. vorderde een gevangenisstraf van
niet met de werkelijkheid. Van 1935—
zes
weken.
had
1038
aldus de dagvaarding
ƒ
er.
5500
De
hij onjuiste opgaven versterkt
verdachte, die geen verdediger
had, zeid: naar aanleiding van do.i
te weinig belasting betaald.
eisch, dat hij onherroepelijk zijn biDe insp:cteur der Directe Bclasthgen,
zal verliezen wanr.eer hij tot
trekking
de heer D. J. R. de Ilondt, verklaarde,
een
onvoorwaardelijke
gevangenisstraf
dat verd. in 1937 plotseling eci ver„Ik
wordt
veroordeeld.
zou
niet weten,
meerdering van vermogen had opgegebeginnen
wat
zou
moeten
ik
met mij
ven, die riet kon overeenstemmen met
mijn
gezin
zelf
en
en
doe ik
daarom
een
zijn aanwas der inkomsten. Er word
dringend
clementie,"
een
uw
op
beroep
waarIngesteld,
nauwkeurig onderzoek
door de fraude, die verdachte ten slot- besloot verdachte.
De Finsche posterijen hebben, ondanks den oorlog:, een nieuwe serie postzegels
ten bate van het Roo;le Kruis uitgegeven, waarvan de voorstellingen den Finschen
te erkende, aan het licht kwam. Zijn
De Rechtbank zou 6 Maart vonnis
vrijheidszin in het verleden illustreeren
inkomen had hij in 1937 ongeveer ƒ 2500 wijzen.
—

ze in

beproeven der motoren, ingericht.

Het geweten sprak

,

—

ten

T^N^ASTI

Nederlandsche Vliegtuigmotoren

Dit gebeurt in den laatsten tijd vaker,
en cp zichzelf zou het overvliegen van
een nieuwe machine van AmsterdamNoord naar Schiphol geen aanleiding
zijn voor de aanwezigheid van een zoo
4555 groot aantal belangstellenden, indien
niet de start van deze S. 9 vanmorgen
als een historisch oogenblik voor de Nederlandsche luchtvaart beschouwd zou
begonnen te zijn met de reizen om de kunnen worden.
wereld van Cook, thans de hoofdlijnen
van de geograpliie van het ZuidpoolgeVoor de eerste maal verhief zich een
bied zijn vastgelegd, al verdient het modern Nederlands:h vliegtuig in de
ook vermelding, dat voor zoover wij tenlucht, aangedreven door een in Nederminste wéten, de Westkust van Byrdland land gebouwd:n vliegtuigmotor, een dooien Edward VlI-land, welke overgaat in de Kromhout-motorenfabrieken te Amde ijsplaat van Ross,'nog niet over haar sterdam in licentie gebouwde Siddeley
gehecle lengte naar het Zuiden met ze- Armstrong, Genet major 1 A.
kerheid it: kaart is gebracht. Maar dat
is nu detailwerk geworden en de groote
De goede naam, die Nederland op het
raadsels van het Zuidpoolcontinent zijn gebied van vliegtuigbouw heeft, is volthans opgelost. Echter, om al dadelijk doende bekend, en de producten van
te zijn vervangen door tal van nieuwe onze nationale vliegtuigindustrie zouvraagstukken, die nu met detailondevden het zoo noodig mogelijk maken, gerock 'zullen kunnen worden aangepakt, heel in eigen behoefte te voorzien. Echwant dat er nog heel wat op het gebied ter is Nederland, waar het vliegtuigvan georgraphie, meteorologie, aardmotoren betreft, geheel afhankelijk van
magnetisme, glaciologie en orograpliic het buitenland.
te ontdekken en uit te maken is gebleven in het Zuidpoolland, ligt in den aard
Fenigen tijd geleden verkreeg de
der zaak.
Kromhout motorenfabrisk de genoemde
Engelsche licentie en vcor de eerste
maal werd in Nederland een afdeeling
voor den bouw van 'vliegtuigmotoren, alsSTEUNTREKKER MET... ƒ 12.000
mede de ncodige outillage voor het
"

Wat Byrd uit zijn vliegtuig heeft waarof althans een
genomen zal wel zijn
de vastelandsgroot deel zijn van
kust tusschen het Mary Byrd-land en
het Hearst-land. Het Hearst-land ligt

Een recidivist

moest.

a
'

Oceaan

voortvluchtigen bewoner.

Toen zij bij het zomerhuisje aanklopte
deed de man haar open, en zeer vriendelijk noodigde hij mevrouw van der
Griendt uit even binnen te komen. Daar
ze geen kwaad vermoedde, en den man
ook als volkomen correct beschouwde,
meende zij niet te mogen weigeren en zij
begaf zich dan ook in de woning. Ternauwernood was de deur achter haar
dicht of de man begon een hevige worsteling met haar. Mevrouw van der
Griendt was totaal van haar stuk gebracht door deze handeling van den man
en wist aanvankelijk niet wat zij doen

?V
/-

>

heeft. Met twee van zijn metgezellen
Het is bijna onbegrijpelijk, dat de
heeft hij boven deze kust, die op 1200
omwoners van de villa van de familie
(ijsVan der Griendt niets van dit misdrijf mijl ten Oosten van Klein-Amerika
hebben gemerkt. Naast de woning is plaat van Rcss) ligt, gevlogen. Hij heeft
een villa gelegen, welke bewoond wordt de kust in kaart gcbracht en bovendien

Gistermiddag, terwijl de bewoner zich
even verwijderde, zag de dame kans om
zich los te maken en door een raam te
ontvluchten, waarna zij zich naar dichtbij wonende kennissen begaf, die haar
naar het ziekenhuis De Lichtenberg te
Amersfoort overbrachten, waar zij geheel ontdaan aankwam en dadelijk onder geneeskundige behandeling werd
gesteld. Tijdens haar
gedwongen verbluf in het zomerhuis had ze geen eten
of drinken gekregen. De politie uit Soest,
die onmiddellijk was gewaarschuwd, nam
onder leiding van inspecteur Schreuder
de leiding bij het opsporen van den

Zaterdagmiddag moest mevrouw Van
der Griendt, die alleen het aan den
straatweg gelegen landhuis bewoont, wegens dringende omstandigheden even
het dorp in. Daar eenige leveranciers in
den loop van den middag zouden komen om levensmiddelen te bezorgen, begaf zij zich naar het op ongeveer 60 m
achter haar woning in het bosch gelegen
zomerhuisje, om den huurder te vragen of hij de levensmiddelen van de leveranciers wilde aannemen.

raSjO

Schurende, slijpende middelen, die Uw
tanden „schitterend wit" maken, kunnen
gevaarlijk ziin, als zij de beschermende
glazuurlaag, die de tanden hun natuurlijken, paarlachtigen glans geelt, beschaGebruik daarom het wetenschappelijk erkende middel, dat zuivert en
desinfecteert zonder tandqlazuur of
weefsels te beschadigen:

'

By een bedreiging met een mes werd
vinger bijna afgesneden.

De gezochte dader is een 66-jarige recidivist. de dame is de echtgenoote van
den bekenden militairen vlieger de heer
P. van der Griendt. De heer en mevrouw
van der Griendt bewonen sinds jaren
het landhuisje „Flyershome" dat ligt
aan den Amersfoortschestraatweg te
midden van dennebosschen. Achter deze
woning bevindt zich een zomerhuisje,
dat den naam draagt van „Heiderust".
Daar de heer Van der Griendt gemobiliseerd ls, heeft men dit huisje verhuurd.
De bewoner was een 66-jarige man. die
lange jaren te Amersfoort woonachtig is
geweest. Sinds 12 Februari heeft hij dit
landhuisje betrokken en hij leidde daar
een zeer teruggetrokken leven. Nooit liet
hij zich met anderen in. zeifs niet met de
familie Van der Griendt. welke hij trouwens pas sinds het huren van dit huisje
had leeren kennen. De familie Van der
Griendt was in het geheel niet bekend
met den levenswandel van dezen man,
ware dit wel het geval geweest, zij zou
nimmer het huisje aan hem hebben
verhuurd. Hij ls nl. een bekend recidivist, die zich in het verleden tallooze
malen heeft schuldig gemaakt aan vermogensdelicten. Behalve dat. gaf de
man er de voorkeur aan, in deze omgeving in holen te verblijven.

■

f

haar een

inmiddels

Geengf^Aatandegi..!

lioop gehaald en zich voorwerpen van
waarc.e tcegecigend, welke in talrijke
kasten aanwezig waren. Toen de maeen be- -1
Woensdagmiddag
wederom
zoek aan de woning bracht, zag mevrouw Van der Griendt. die 1103 steeds
vastgebonden op den diva: in het zomerhuisje
vcrb'.eef, kans irich les t
maken van
de touwen waarmede c'e
man haar iiad gebonden.
Ongemerkt ken zij dit huisje verlate
en begaf zich op bioote voeten, via het [
bosch naar kennissen, die in de omge- I
zijn, en deed daar.
ving woonachtig
voor zoover zulks, gezien haar uitgeputten toestand mogelijk was, een kort
relaas van den laffen aanslag.

Direct werden de politie-autoritciten
va het gevel in kennis gesteld. Mevrcuw Van tier Griendt werd onmiddellijk opgenomen en naar het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersloort v rvoerd. Toen de politie bij de woning
van de familie Van der Griendt aanMen
kwam, was de man verdwenen.
vond in het zomerhuisje een groote
wanorde, welke veroorzaakt was door de
hevige vechtpartij. Het huisje was verder geheel met bloedsporen bedekt en
de politie was vanmorgen druk bezig
met het verzamelen van gegevens.

ij
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Liefde voor den Wapenrok

Nederland bestelt Sperballons
Geen formeele- Bescherming tegen Luchtaanvallen maar
nuttig, in Samenwerking met andere maatregelen

Onze correspondent te Bern schrijft
dd. 20 Febr.:
Een van dc jongste maatregelen, die
de Zwitsersche regeering in het kader
van haar volmachten voor de handhaving van de neutraliteit en de onafhankelijkheid van het land onlangs heeft
genomen, is het verbod van uitleenen
en verhuren van militaire uniformen.
De eenige uitzondering, die is toegestaan, is voor tooneeluitvocring enz.,
maar daarvoor moet eerst een speciale
goedkeuring van de overheid aangevraagd worden. Zij, die dit verbod overtreden, vallen onder het militaire strafrecht en kunnen een straf tot ten hoogste drie jaren gevangenis opgelegd krij-

gen.
Men had aanvankelijk gedacht, dat de
regeering een gelijke ervaring als in
Nederland had opgedaan en een spionnage-zaak onder militaire vermomming
had ontdekt. Dit schijnt echter niet het
geval te zijn. Het is slechts een voorzorgsmaatregel.
Het is nl. in Zwitserland, waar iedere soldaat zijn uniform en uitrusting
thuis bewaart, gemakkelijk dat broer,
vriend of neef de uitrusting eens komt
leenen ! Dit is des te verleidelijker nu
het zwakke geslacht hier op het oogenblik de grootste bewondering koestert
voor de militaire uniform. De man in
burger wordt haast niet meer aangezien
BallonversperrVjg, zooals die tl Lenden wordt toegepast
en krijgt bepaald een minderwaardigheidscomplex ! Dit gevoel is hier zoo
OPDRACHT IS VERSTREKT
worden hebben een inhoud van 566 m\ sterk, dat onlangs te Genève een jongeAan de achterzijde van den ballon beman zich bij zijn kleermaker een dure
(Van een medewerker)
vinden zich drie stabilisatie-luchtzakken, officiersuniform heeft laten aanmeten,
nl. twee horizontale stabilo's en aan de hoewel hij voor den militairen dienst
was afgekeurd. Hij had niets verraderonderzijde een vin. Deze stabilisatieAmsterdam, 25 Febr. vlakken
worden na het oplaten van den lijks in den zin, wilde alleen bij zijn
meisje dieperen indruk maken. Dit is
ballon met lucht gevuld door een opeIn de memorie van antwoord aan
ning aan de voorzijde. Vóór onder den het meest flagrante geval van het ongede Eerste Kamer betreffende de Deneus van den ballon is de windvanger, rechtigd dragen van de militaire unien door middel hiervan wordt een lucht, form, dat de regeering ter oore is gefensiebegrooting 1940 treft de volzak (of ballonnet) binnen in den ballon komen. De ervaring, welke Nederland
gende zinsnede,
waarvan reeds in
heeft opgedaan en het gemak, waarmee
eveneens met lucht gevuld. Deze luchteen telegram melding is gemaakt:
zak doet geen dienst zoolang de ballon men zich hier een militaire uniform kan
laten aanmeten of kan leenen, hebben
Opdracht tot een eerste aanschafgeheel met gas gevuld is ; maar dit ontsnapt natuurlijk geleidelijk en dan vult de regeering doen inzien dat een fedefing van sperballons is verstrekt.
raal verbod op dit gebied een dringende
de luchtzak zich vanzelf met lucht. Tennoodzakelijkheid
is geworden.
daarvan
blijft dan de spanning,
Dit is een belangrijk feit. Er staat niet gevolge
noodig
om
den
vorm
van dm ballon te
bij waarvoor, ook

Jachtvliegtuigen.

Het doel van de versperring is speciaal
laagvliegen van vijandelijke bombardementsvliegtuigen tegen te gaan
tentinde aldus te voorkomen, dat deze
aanvallers niet onder vuur kunnen worden genomen. Zij worden door die ballon-netversperring gedwongen op een
-bepaalde minimum-hoogte te vliegen.
Gezien het feit dat dergelijke bombarc'eeraanvallen in hoofdzaak des nachts
te vreezen zijn, zullen de sperballons
cus voornamelijk 's nachts dienst moeten doen ; en bij uitzondering ook op
donkere dagen met uiteimate zware be-

het

:

Er zijn verschillende soorten
lons. Die welke in Engeland

Kinderverkoudheden
vereischen deze
dubbele werking
* ou
Infectiehaard
n neus ' eo '
«n borst
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Hel

ii van groot belang een fcinderverkoudheid zoo spoedig mogelijk Ie
laten ophouden, voordal die erger
wordt Daarom geven moedert over da
feeele wereld do voorkeur aan Vickt
Vapoßub. Wanneer men deze zall eenvoudig tegen bedtijd op keel en borst
wrijft, begint zij dadelijk de verkoudheid
op twee manieren tegelijk te bestrijden:
1. Genezende dampen. Door de
lichaamswarmte komen de krachtige,
genezende dampen van Vapoßub vrij
en deze worden 18 maal per minuut
direct langs de pijnlijke, verstopte
luchtwegen van neus, keel <n borst

ingeademd.

2. Door da I i!d. Tezelfder lijd
werkt Vcpoflub direct door de huid in
als een w:ran omslag en helpt d®
verkoudheid beltrijden.
Met kind voef zich dodelijk boter. Het
slijm raakt los, c'e hoestpriUkel wordt
minder en do adjmhaling gemakkelijker.
H«l kind sljcpl ruttij en tegen den
morgen Is hst ergste van da ver.
koudheid over.
Geen maag in cïa war. Omdat VapoRub alleen maar ingewreven wordt, raakl
tiet kmdermaaoJe ook niet van streek.
Hut kan altijd en bij ladereen worde,ï
aangewend, zelfs bi) een baby.

Britsch-Duitsche Verbroedering
Merkwaardig tooneeltje
De Geallieerde en Duitsche
vloten
mogen zich buiten de Noorsche territoriale wateren gereed houden voor een
strijd op leven en dood in de Noorsche
haven Narvik, evenwel, aldus een correspondent van het Deensche blad „Berlingske Tidende", zitten de Engelsche en
Duitsche zeelui nog gemoedelijk aan
dezelfde tafels in dezelfde restaurants.
Het was een fantastisch tafereel de
Britsche Union Jack en de Duitsche
Swastika in vollen oorlogstijd naast
elkaar te zien wapperen in deze havenstad, waarlangs Duitschland negentig
procent van de Zweedsche ijzerproductie
betrekt. Nog zonderlinger was het tooneel in de café's, waar Engelsche en
Duitsche zeelieden met elkaar keuvelden.
Zij helpen hun respectieve landen
voorzien van de „zenuwen" van den
oorlog, maar zijn daarbij verplicht, elkaar in de neutrale havens niet in de
haren te vliegen. De zeelieden nemen
dit gebod stipt in acht.

Wallington is een legervij-gtuig brandend neergeIn het Engrische
ch mede aan drie huizen, wélke belangrijke
z
Het
deeid:
stort
vuur
de
ceriigc inzittende
piloot
li3halvc
van het toestel,
schade kregen
zijr. twee bnrgsrs bij dit ongeluk gedooi
:

—

De Engelschen, zoo vervolgt het blad,
krijgen slechts ruim anderhalf millioen

—

—

—

ton Zweedsche ertsen

uit deze haven,
maar er liggen ongeveer evenveel Engelsche als Duitsche schepen voor anker.
De meeste Duitsche schepen worden opgehouden door het ijs in het Kattegat
en de Oostzee. Men hoopt in Noorwegen,
dat er in de Oostzee spoedig weer een
doorvaart vrijkomt, dan is men van de
diplomatieke narigheid wegens de doorvaart door de Noorsche wateren af.
Op zijn reis door Noord-Zweden merkte de berichtgever nog op, dat de Zweedsche ertsgebieden stevig op een verdediging tegen aanvallers waren voorbereid. Het modernste luchtafweergeschut
en
verschillende gevechtsvliegtuigen
stonden daar opgesteld. Dit mijngebied

beschikt van nature

over

uitstekende

verdedigingsmogelijkheden.

Off. Berichten

Famiiie-Berichten

Onderwijs

BATAVIA

crgeplaaUt van dc Hollandsch Chin.
school te Socrakarta naar de Eu/, tchool
aldaar de tüaelijk Eur. onderwijzeres, mevr.
A. I. V. DER WILL geb. JAGER.
Met ingang van 31 Maart I'J43,
eervol
ontheven van haar tijdelijke werkzaamstslling als Eur. onderwijzeres veer ce eerste
twee schcc.tij den bij tis Gcuv. Eur. lagere
school te Scerakarta, mej. M. A. L. SOEMOLANG.
Tijdelijk belast met de w'aanuming der be\oor de
tni king van Eur.
eerste twee schooltijden en geplaatst aan
de Hdl. Chin. tchool te Soerakarta, mevr.
A. M. LEMEIIE geb. PIETERS, particuliere

Geboren:

O

te

handhaven, verzekerd.

Scmarang.

Post-, Telegraaf-

Bij eiken ballon behoort een zesvvielige
auto met zeil en zandzakken. Achterop
de auto staat de motorlier. Een aanhangwagen torst de staUn cylinders met

en Telefoondienst

Op verroek. wegens volbrachten diensttijd,
met ingang van ultimo December IS4O eervol en met recht cp pensioen uit 'sLands
dienst ontslagen ir.e.r. V. A. POFTA. fcedienings'cidster lij het telefoonnet Socr?baja.
Overgeplaatst van Bandccng naar Singkel
de tijd. waarn. monteur AI3DOEL RACHMAN'.

waterstofgas.
Het type versperbailön. in Frankrijk
gebruikt, is ar.ders. Het is het ontwerpLetourneur met een inhoud van omstreeks 430 m\, welke ballon zich echter

Batavia-Centrum naar C'neribon
de tiid. waarn. bedrijfsambtenaar RADEN'
WIJONO.
Idem van het rsdiozendstation Malabar
naar Palembang dé monteur A. E. C. NULAND en van Amboina naar Batavia de
monteur W. A. H. VAN HAASEN..
Bevorderd tot tijd. waarn. Bedrijfsambtenaar de postccmmiezen te Batavia-Centrum
ABDOERRACHMAN en RADEN WIJONO.
Bevorderd tot hoofdtelefoniste de telefoniste le klasse, te Batavia mej. L. C. BLOGG
en tot tw. telefoniste le kl„ de tijd. waarn.
telefonisten te Batavia mej. M. T. LOEN en
Idem

in de lucht kan uitzetten tot een volume
van 700 m". Dit bereikte de uitvinder
door het aanbrengen, onder langs het
ballonlichaam, van zes diepe plooien.
Elastische koorden zorgen er voor, dat
sperballon bewaard

de vorm van den
blijft.

Evenals bij den Engelschen ballon zijn
er aan den Franschen drie stabilisatievlakken aan het staarteinde.

28 Feor. A. N. O. Rosendahl
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dr. R. Gispen —A.J. J. van der

Weg <d).
H. \an Straaten
S. Rauw »z).
H. W. G. Tcrwogt —M. C. Ty—

„

„

„

„

„

deman id).
J. van der
Linden —L. H.
Tutter (z).
O. Ch. Woldringh —N. R. Marchand (z).
J. R. E.
Lambert —V. S. Rcos
van Raadshoven iz).
H. E. W. van Rijs —J. I. PieH.

ters (d>.

„

„

Ch. Yoïhida —A. Suzuki (z).
F. Spendiik —A. Klinichovska (z).
C. H.
lulleners
D. M. Eys—

„

„

„

„

„

„

paart (z>.
H. de Munck —I. Itam (doopnaam Elizabeth) (d).
Ir. C. J. Markies —N. W. Broeae
van Groenou (z>.
E. Arnt ~L.U.M. H. Kotter (Z).
H. W. Gales —M. Kommer (d>.
H. A. Kruysbocm
Ch. Melger
—

ld).

„

„

W. B. Lubbers —A.C. A. Ander-

son

<z).

J. J. Pattisalamuw

—

(z).

H. Sluiter

Getrouwd:
Justitie

G Mrt. P. J. Hoefnagels
M. Grootenboer.
6
E. A. Loupias —J.W. G. Tokaya.
6
W. Ehrhardt —M. H. Smeenk.
G. H. Monfils —W. A. Struijck.
7
7
N. Rozenberg —B. L. Reynhart.
8
A. J. Molanus —M.E. de Jonge.
—

Bepaald dat J. M. J. VAN BESOUW, wd.
Hoofd van de werkplaats bij de Byzondere
Strafgevangenis te Sragen, aan wien wegens zesjarigen dienst acht maanden verlcf
naar Eurcpa is, \erleend. zyne betrekking
op 16 Juni 1940, imtede van cp 2 Juni 1940
zal nederleggen.
Benoemd tot Compilator bij den Immi-

„

„

„

„

„

Overleden:

gratiedienst W. LOPPIES.
Bencemd tot Referendaris mr. H. B. R.

28 Febr. M. Smits
Bcndsncyder <v) oud
jr.
33
FRIELING. thans Referendaris 2de klasse.
Helling (v) oud
1 Mrt. A. de Kater
Belast met de waarneming der betrek72 jr.
king van Referendaris mr. J. H. P. "lER
G. P. Moojcn (v) oud 64 jr.
2
SPILL. thans particulier.
2
Fujo Nakashima <m> oud 23 jr.
Belast met de tijd. waarneming der be3
G. P. Smits tm> oud 50 jr.
trekking van Referendaris mr. G. C. TWIJ5
J. H. Cramer (m> oud 63 jr.
SEL. thans Referendaris 2de klasse.
Zuster Alaeoque (J. Th. J. Klaas7
sen> (v) oud 43 jr.
Scheepvaart
Sacl; (v)
Rosenkrantz
7
E. E.
oud 59 jr.
Benoemd tot Roede-opzichter te Tandjong
Priok, U. DARLANG thans belast met de
waarneming dier betrekking.
Boschwezen
—

—

„Maar mevrouw

fEsquirc)

! !"

„

„

„

De langste opiaatkabels zijn gemeenlijk 7500 meter ! Van boven zwaar, maar
beneden verminderend in diameter. Het
totaalgcwicht is ongeveer 250 kg.

„

„

—

„

Het is duidelijk dat, voor het maken
van een deugdelijke versperring, vele
ballons noodig zijn. Voor de verdediging
van Londen heeft men er zeker wel een
600 noodig. En bij Parijs zal dat aantal
zeker niet veel minder zijn.

Mijnbouw

Overgeplaatst van het bedrijf der Oembilinmijnen naar dat fier Bcekit-Asammijnen
en gesteld'ter beschikking van den betrokken bedrijfsleider de hoofdopzichter bij den
Dienst van den Mijnbouw. H. A. HAGEMAN.

In de laatste jaren van den wereldoorlog is het nut van de ballonversperring duidelijk gebleken. Daar zijn verscheidene bewijzen van. Het sterkst
sprekend was wel het geval van September 1918, toen het versperringssysteem van Parijs geheel klaar was toen
in den nacht van 15 September een vijftigtal Duitsche bommenwerpers een raid
op Parijs zouden doen, maakten bijna
alb vliegtuigen bij het naderen der ballonversperringen rechtsomkeert!

Wegens zesjarigen dienst acht maanden
verlof naar Europa verleend aan G. C. W.
VAN BAAL. boekhouder Iste kl. met bepaling. dat h;j zUn betrekking zal neerleggen
op een nader te bepalen datum in de maand
April 1941.

WAT KRUINTJE MET BEPPO, DEN AAP, BELEEFT

:

Do eerste aanschaffing van sperballor.s voor onze luchtverdediging, waarvan in de Memorie van Antwoord sprake is, moge dus spoedig door andere gevolgd worden, opdat zoo spoedig mogelijk ook dat gedeelte onzer luchtverdediging zoo sterk mogelijk zij.

CACTUS? MAAR EEN
DOET
CACTUS
NOOOIT

„EEN

EN
(New Yorkcr)

20 MILLIOEN DUITSCHERS OP DE
FIETS

!

het particuliere
heeft in
oorlogstijd
ia
autoverkeer
Duitschland tot een krachtige stijging
van het aantal personen geleid, die van
een rijwiel gebruik maken. Ruim twintig
mlllioen Duitschors, dus ongeveer ren
vierde deel der totale bevolking, fietsen
tegenwoordig. Meer dan een derde deel
van hen die in bedrijven werkzaam zijn,
begeven zich iper fiets naar hun werk.
De verkeersautoriteiten hebben met deze ontwikkeling rekening gehouden en
in alle provincies van het rijk fietspaden
doen aanleggen. In de R'Jnprovinele zijn
fietspaden aangelegd tot een totale lengte van 869.540 kilometer, in Brandenburg
548.546 en ln Beleren 300.428 kilometer.
De inkrimping van

4503 („Vad."JL,
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Als het tweetal even later den winkel binnen komt renren. valt er !n
het gróótste gedeèltt .011 Uat

uitstalkast haast geen brood meer te bekeuren wan'
kcsteHlke eten, werd door Beppo woost op don grond
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van
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mej. J. M. GUILONARD.

Voor de bevestiging aan den opiaatkabel heeft de ballon op zijn voorste
helft vier aan het omhulsel bevestigde
driehoeken van ballonstof, twee aan elke
zijde, achter elkaar. In de onderste punt
van den driehoek is een oog en daarvandaan loept een staalkabel van omstreeks 12 meter lengte, de twee voorste
sperbalgebruikt zijn iets korter. Die vier kabels komen
samen bij den oplaatkabel. Dan zijn er
nog eer.ige verar.kerlijnen voor het ophangen van zandzakken.

wolking.

DERDE TU.Xn

1

:

-

I

niet voor welke stad.
Maar het feit ligt er voor de luchtverdediging zullen wij ook de beschikking
krijgen over sperballons.
Omtrent deze sperballons en de door
deze te verrichten diensten voor onze
luchtverdediging het volgende.
De ballonversperring beoogt niet te
zijn een formeele bescherming tegen
luchtaanvallen. De toestand is eenigszins anders: zij moet n.l. beschouwd
worden als -een onderdeel dezer bescherming, tezamen
met zoeklichten en
luchtdoelgeschut en niet te vergeten de

11 Maart 194»

van Maandag

zullen we GAAN LOOPEN

(Esquire).

J

?"

gesmeten

Zoedrn liet napje z«n vriendje zag heelt het de uitstalkast verlaten. Met. een
«r-rorg over de toonbank ls het op den vloer beland, en rent het haastig naar de deur.
Opnieuw probeert dc bakker zich van den deugniet meester te maken, maar het
oap.V weet h«n hani'g te ontwaken, terwfol het door luid gejoel ziïn vreugde over
do
van i*!!ïi haasje laat blylicn.
Bruintje, «!>a bel.alve inger.on'fln met wat hö ziet. beantwoordt die blijde begroc'ln~ n'*t, U'asr g'iHt vorschrlkkeHik tegen Beppo te keer.
Hï» a«pje KVi'.t z.;n vilend treurig aan. en daardoor zaki aanstonds de woedo
vjn dei. Ulciutn Leer. Als hij dan bovendien nog merkt,
dat Ce boosdoener koortsachttf rilt. Leeft hy in het volgend? oogenbllk Beppo van den grond getild.

BATAVfAASm

11 Maart T9TA

van Maandag

-
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Wie een roestwerende. verkoelende dakenverl zoekt,
vindt die in ABGENTOL -ALUMINIUMVERF.
tobrfeken,
Deze voortrellelijke verf beschermt da daken nn Uw»
lang.
gebow»
jaren
en
andere
goedang»
Argentol houdt door hae» warmtewerend vermogen de temperatuur
en
In de gebouwen laag. waardoor d« arbeidscapaciteit verhoogd
veraangenaamd
wordl
het werken
Schildert Argentol om FERROLGROND ol FERROLED, dtl »ef»
tekert U de grootst mogelijk» duurzaamheid

vertrek b

...

Argentol de verfceeleede Jefcewverl
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:
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Buitenzorg

Gediplomeerde Opticiens en Optische Specialisten

35 A. Noordwijk,

Batavia-C
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Heerlijke Geurige Sigaret"
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FEUILLETON
Daar bij dien Molen
door

MARGERY ALLINGHAM
■18)

r

Cheribon
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rook van wierook, roode storax, mastik
en saffraan, wil hij maar niet genezen."
„Wacht!" zei hij. terwijl hij zijn han- Hij zweeg, om die mededeeling goed tot
den bezwerend naar zijn als gehypnotizijn toehoorders tï doen doordringen en
gasten uitstrekte. ging daarna met denzelfden bijna
seerd luisterende
„Wacht! Ik zal het u uitleggen. Gij zult beangstigenden ernst voort:
met uw eigen oogen zien, door welk een
„Als het lichaam waarin hij woont,
volmaakt succes mijn studies, mijn jabeK'oond
mocht sterv:n. moet hij een andere, tijre lang zwoegen en zoeken
delijke woonplaats hebben. Nu begrijpt
op
zijn. Zeven avonden geleden stond Ik
ge misschien, waarom ik u vanavond
kamer,
deze
het uur van Methratton in
te
mij
hier
heb laten komen. In mijn boeken
hem,
cirkel
en
bezwoer
in mijn
Virschijnen. Drie dagen lang had ik ge- staat geschreven, dat Astaroth, de Prins
vast. De kamer bestrooid met koriander dit Beschuldigers, de grocte groep der
bevredigd kan
en bilzenkruid en ik had alle verdere vuurgeesten, volkomen van
het
bloed
twee maagu
een
door
waarvan
ik
worden
voorzorgen getroffen,
mannen
den aanop
jonge
ziedaar,
den
en
twee
En
b.sparen.
beschrijving zal
van
Casael.
nadat ik mijn bezwering had herhaaid, gewezen dag en het uur
gezicht
zijn
verachten hij.
gezorgd,"
Ik had ervoor
met
ge
sluws,
„dat
iets
Hij kwam niet in zijn gewone ver- kreeg opeens
binnen
naar
wat
morphine
wijn
uw
Ik sprak
momming, maar als man
op die manier was de
krijgen
de formule nogmaals uit en hij kwam zoudt
te dwingen,
toestemmen
om
u
tot
taak,
de
naar me toe, maar toen ik hem in
geweest.
Maar, ziet ge,
oogrn keek, wist ik, dat mijn kracht ■gemakkelijker
geen moen
heeft
zijn macht
niet groot genoeg was om hem in mijn hij kent
van
noode.
macht te krijgen. Om te zor°en, aai. tui derne hulpmiddelen
me geen kwaad kon doen, ben lk zijn
gukomen.
En nu is het oqgenblik
dienstknecht geworden. Hij woonde in Astaroth, tre:dt naar voren."
mijn huis tn hield zich overdag schuil.
Hij hief zijn hand op en keerde zich
En ik
ik gehoorzaamde hem. Alop één punt naar het zwarte gordijn dat den raamleen op één punt
afsloot. Hij sidderde over zijn
schoot ik tekort. Ik dacht, dat hil wee- uitbouw
lichaam,
zijn oogen gloeiden
geheele
hij keerde
gegaan, was, maar nadat
zijn
mondhoeken stond
en
in
fanatiek
zich naar hen toe en keek hen aan met het
..
schuim.
Amanda
oogen, zoo fel en fanatiek, dat
—

„

..

"

liggen.

U voelt litb levendig,

rif

En dit verbazingwekkende nieuwe kllrtc
en versterklngsprepara.it, I)r. Nixon't VU
Tahs, wordt gegarandeerd.
Het Is in Amerika door duizenden beproef®
en hel is nu ook hier bij alle drogisten ver.
krUgbaar onder de garantie: ..Algeheel*
voldoening of Uw geld teug". Dr. Nixon't

VI-Tabs maken U geheel lit, geven U voll#
levenskracht en energie en U voelt zich daar»
bij 10 jaar jonger. Zoo niet, dan zendt U d«
ledige verpakking retour en U ontvangt Uv»
leid terug. Ken speciale flesc'i met dubbei*
Inhoud van 4S |)r. Nixon't Vl-Tabs kosl
slcchU weinig cu de garautie U Uw waarborg.|

Verkrijgbaar hij Apo'.hexen en
goede Toko's.
Indien niet verkrijgbaar, schrijf#
TIIE KNOX Comp.. Batavl»
tan
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onder het maken van allerlei benauwde, angstaanjagende geluiden tuimelde
een verschrikkelijke gedaante door de
opening 'naar binnen. Het was de figuur
van een man, zóó mager en zóó uitgeteerd, dat ze meer van een skelet wèg
had dan van een mer.sch, gedrapeerd in
een rooden lap, die niet veel meer dan
het allernoodzakelijkste bedekte. Zijn
gezicht was verwrongen en de roodomrande oogen waren glazig en starend.
Alleen, door zijn haar herkenden ze hem.
Het was steil en donker en groeide met
een punt, die een. onmiskenbare gelijkenis vertoonde met een weduwekap, tot
ver over zijn voorhoofd.
Dokter Galley stond midden in zijn
vierkant als eer. waanzinnige te zingen
en. te galmen. Met omhooggeheven armen bezwoer hij den man, die juist
naar binnen gestrompeld was, om van
tijn goed recht gebruik te maken en te
zwelgen i.i het bloed, dat bereid was,
doo: hem gedronken te worden.
De vier toeschouwers, die half versuft de vertooning hadden zitten aankijken, keerden door die woorden tot de
werkelijkheid terug. Ze sprong.n op va.",
hun stoel en de stakker, die zich met
moeite ophield aan het zwa:e, donkere
gordijn, zag Gull'y en met een halt
gesmoorden kreet wankelde hij naar
liem toe.
stamelde hl.i met
„Om Gods wii
„Haal
me
hieruit. Neem
dorre lippen.
ma.telt me !"
!
gek,
is
Hij
hij
me mee
De inspanning van het loopen en de
paar zinnen, die hij gezegd had, warsn
blijkbaar al te veel voor hem. Met een
kreet, die ln een gereutel overging,
zakte hij voorover en bleef dwars over
de twee heilige cirkels met uitgespreide

armen

.

:

Guffy duwde den wild-gebarenden
Op hetzelfde oogenblik, dat Galley's
De storm verhoogde het effect van
weg en liet zich naast de zielige
dokter
bolden
de
wegstieef,
stem
;
de dramatische scène .r.og. Een dreigend galmende
vaneen en figuur op da knieën vallen. Toen hij
gerommel zette zijn woorden kracht bij gordijnen óp; ze spleten,
zijn gezicht

en een felle bliksemschicht zette de
kamer in vuur en werd onmiddelijk gevolgd door een ratelenden donderslag.
„Hela !" kwam Guffy, die opeens genoeg van het mystieke gedoe kreeg,
tusschenbeide. Meteen sprong hij op.
„Schei uit met dien hokus-pokus, Galley. Je lijkt wel niet goed wijs."
daar!" De
daar!
„O, kijk
was
van opwinstem van Tante Hatt
„Er zit iets
angst
onherkenbaar.
ding en
achter dat gordijn ! 't Beweegt!"
Dat was meer dan voldoende, om de
toehoorders van. dokter Galley in een
staat van panltk te brengen. Alle oogen
keerden zich naar het zware gordijn. De
bedwelmende geur werd sterker en sterker en terwijl ze sprakeloos staarden,
bewoog het go.dijn en er achter vandaan
kwam een zonderling geluld, een geluld
dat het midden hield tusschen een hijten en een kreunen, maar dat 'niets
r.»enschelijks meer had.
„Hij komt!" galmde dokter Galley
sidderend van opwinding. ..Astaroth, kom
hierheen.! Bij de meesters der demonen, die de bovenste luchtlagen bevolken, bij Python, bij Belial, bij Asmodeus en bij Merozim, kom hierheen!
Bij de Boudothei bezweer lk u ! Ik beveel u, bij de Furiën en de machten
van Ariel, die zich vermengen met donder en bliksem, den dampkring .vergiftigen, en pest ei andeee kwade ziekten
Kom hierheen, Astaroth !
meevoeren
En talm niet! Maak uwe verschijning
zichtbaar voor mij, uw dienstknecht.
Namens Casael, wiens gevangene gij
ïljt, elsch ik van u, dat ge hier voor
den cirkel zichtbaar blijft, zoolang ik
dat wensch en dat ge riet vertrekt vóór
en aleer lk u daartoe toestemming
.
.
geef 1"

g

voet II ilch Jonjer: Uw

en vol jeugdige kracht.

!

Eiken dag Magneetjes
—

energie.
[linnen 24 uur
«ogen glinsteren,

nieuwe

'

DE MODE-ORIENT- INDIË'S
GROOTSTE MODEBLAD
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en zend

Wenen brengt nieuw bloed in Uw aderen.
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KOLFF's Periodieken Centrale

haar revolver vast omklemde en met al
haar zenuwen tot het uiterste gespannen elk van zijn bewegingen volgde
maar nadat hij op genade en ongenade
aan mij overgeleverd was, werd ik zijn
meester. In zulk een toesta.-.d vond ik
hem namelijk op de hei, dat zijn ziel
zijn lichaam niet kon verlaten. Ik nam
hem mee terug en sindsdien is hij hier
gebleven. Maar ik ben bang. Het lichaam
is stervende en ofschoon ik den geest
gevoed heb met de dingen, die hij volgens mijn boeken noodig heelt, den

en hergeeft

klier-operaties

I

n g

103.

ttftaa

en energie, mak geheugen ca
�erslapping. nervositeit, onzuiver bloed,
tlekclijk uiterlijk. neerslachtigheid en ilapc*
loosheid, nu een Amerikaanse!) art» ec>
•nelle en makkelijke manier heeft uitgevqa»
den om deze kwalen te genezen.
Deze uitvinding, in den vorm van'«n
aangenaam smakend en makkelijk In ta

jeugd en kracht.
ilulzenden
werkt rechtstreeks op klieren

Tel. Wt. 349
Bnd. 1183
Btz. 511

Noordwqk 388
Bandoeng Bragaweg 39
Buitenzorg Parkweg 12

Batavia

nel li tilet meer noodlj te lijden nan

van kracht

onschadelijk, mankt
nemen tablet, is absoluut
onnoodlg
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Ag entichappen te Buitenzorg
Soekaboaml, B i ido i n g

Chtrlben

Merdikalio lA, telef. Bd. 1345.
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even later weer opkeek, was
bleek van schrik.
„Ik geloof beslist, dat hij dood Is,"
zei hij kort. „Hoe eerder we hier weg
zijn, hoe beter. Dat spijt me voor u, dokter Galley, maar ik zal de politie hiervan in kennis moeten stellen."

weeide zich als een bezetene. De krac'.it,
was enorm en
die hij ontwikkelde,
Hal moest Guffy te hulp komen, voor
overhij den ipan eindelijk wist te

meesteren.

Opeens, geen vij: s'eondcn na het
dio
oogcnblik, waarrN n de toovenaar,
dokter Galley heette, veranderd was i.i
moordzuchtige
kriischenden.
een
daarbuiten
waanzinnige en de storm
had bezijn
van
woede
hoogtepunt
het
Zijn kalme, afgemeten stem, waarin
een
klok
reikt, sloeg ergens in huls
op dat oogenblik toch lets van spanoogenb'ik
hetzelfde
op
zeven
uur
en
werd
doorklonk,
ning en ongerustheid
deed een geluid, dat ze geen van vijven
volkomen overstemd door een ratelenzoud'.n vergeten, zich hooren Het
den donderslag. De onweersbui was ooit
aan, steeds meer en meer en weerzwol
blijkbaar weer door den wind teruggedoor de vallei tot het leek, of
galmde
dreven en het onstuimige, nijdige spetu'.t elkaar zou spatten en ten
de
wereld
teren van den regen tegen de ramen
gaan.
onder
vormde een par.sende begeleiding voor
merkwaardige tooneel, dat zich
het
Het was of een reusachtige klok de
binnen afspeelde.
merschheld tot het laatst: oordeel opEn het zonderling? was, dat de
Maar dokter Galley zag blijkbaar al- riep.
lichting,
Astaroth,
waaruit het geluid kwam, eenduivel,
zijn
gevangen
dat
leen,
voudig niet te bepalen viel. Hot leek
waarvan hij zooveel had verwacht, ontegelijk op
beweeglijk aan zijn voeten lag en zich wel, of het van all: kanten
een
drlftig-óp.stuwende
aandrong,
niet meer bewoog. Met een uitdrukking hen
van ontzetting keek hij op de onbe- stroom van geluld.
Op:ens zwreg het er In de stilte, die
weeglijke, stakkerige gedaante neer en
opwinen
van
volgd?, hoorden ze een .soort van echo,
door zijn starende oojen
zijn
geeen zacht, welluidend gonzen. Dat duurding sidderende lippen werd

Maar
zicht tot een tragisch masker.
zich.
hij
opeens vermande
„Als het lichaam dood i?." rchr:euwde hij luid, „moet ik uit mijn cirkel
gestapt zijn. Dan ben Ik niet langer
beschermd... dan 'o da geest ln mij
gevaren... Ik ben bezeten door Astaroth.
Ik voel zijn kracht ln mijn bloed... en
zijn kracht in mijn hand. Ik ben beze-

de cn?eveer een minuut ;n daarna brak
het geweld van de PTCOte klok op'iP'iw
los, een sonoor, krachtig luiden, dat alles

op
Op het nippertje sprong Guffy
van
de
plooien
krankzinnige
af.
Uit
den
zijn zwarte riga had Galley een lang.
vlijmscherp dolkmes te voorschijn ge-

stond.

ten d00r..."

haald. Het kleine, gezette manneke ver-

I

—

Bandoeng

EGYPTISCHE IMPORT

Betrouwbaar-Snel-Billijk
SluisbruQitraat 23

Firma Lange & Co.. De Vogelweg 30, telefoon 54 Si.

(assimjs

belast zich met de bezorging van
alle loorten drukwerk« tijdschrifcirculaires, catalogi, vak.
ten,
bladen, convocatie-biljetten enz.

|jP

Soekaboemi

■u

(Bataviaasch Distributie Kantoor)
VÏ

Toko ..Bogor", telefoon Tj. 7.

CIOARETTES

i

4500

Tjibadak

:

I

MJïzefiiel t Sons

Krachten hersteld
Klieren verjongd
Binnen 24 uur

Laan v/d Wijck 3 (hoek Parkweg), tel. Bz. 630.

VOOR UW O OGEN

overstemde.
Amanda, die door liet feit, dat re t:r
zake kundig was, nl:t zoo sterk onder
d:n indruk van het gebeurde was gekomen als de anderee, behield haar tegenwoordigheid van geest en herinnerde zich daardoor, wat haar te doen

(Wordt vervolgij

BATAVIA ASCH NTEWSBESTt

Sport

en

M.
C—6.
3—6.
I—6,

Wedstrijden

De gedurende de afgeloopen Zaterdag en Zondag gespeelde competitiewedstrijden
van den Bataviaschen Kantoor Tennis Band hebben vrijwel geen verrassingen opgeleverd.

—

—

—

—

1 e kl.

Re s.

af d. B.:
Black & Ye 11 o w 1
S. Y. M. A.
Oorlog, I—2
B. B. 2
13 2.
Tan Tjoen Ho
Oey Kay Liang
Koning
Godin, 2—6, I—6 ;
van
6—4.
Oh
Soei
Bi
6—3,
Oesadi 6—4,
e
6—2
;
Oordt
v. d. Linden, 6—2, 3—6,
C—l.
Pauw Kim Lie
Liang Ho
Tan
d.
Noordhoorn/van Oordt
Godin/v.
Pauw Kim Lie/Kho Tek
C—2,
6—l.
Linden, 3—6, I—6.
Tan Tjoen Ho en Hoa 4—6,
Biauw
le klasse B.
6—4, 4—6. Oey Kay Liang/Oh Soei Bie
Oesadi/Tan Liang Ho G—4, B—lo,
Nanyo Veem, 2—l
Taiwan Bank
5—7.
le Klasse A.

De B.K.T.B.-competitie

Tjoa Beng Jam 3—6,
Tjoa Beng Tjin 3—6,

—

Shumiya

van

Nakanishi
Gouw Sioe Tiam
o—6. M. Harada/R. Takahashi
Tjoa Beng Jam en Tjin 2—6, 5—7.
Sohma/Shumiya
Gouw Sioe Tiam/
Goüw Pcng Koen 4—6, 2—6.

ZONDAGMORGEN

Tennis

Harada

Maanïïag 11 ; Maart I9TO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

log deze competitie-wedstrijd

kunnen

winnen met 2—l. Godin was overwegend sterker dan Koning en won met
6—2, 6—l. Van Oordt maakte echter
gelijk, door in drie sets
door vaster
spel
met 6—2. 3—6, 6—2 te winnen
van v. d. Linden. In het dubbelspel echter waren de Oorlog-spelers
sterker
dan de B. B.'ers, waardoor Noordhoorn/
van Oordt het met 6—3, 6—l van Godin/v. d. Linden verloren.
In de le klasse B won Taiwan Bank
het met 2—l van Nanyo Veem. Zooals
—

—

te verwachten was, won Matsuda het
in twee sets ((6—4, 6—3) van Namii en
sloeg Sai met 6—l, 6—o Murata. Het
dubbelspel echter kwam aan
Taiwan
Bank door een 7—5, 6—3 overwinning
van Matsuda/Murata op Namii/Sai.
Ondanks het uitvallen wegens ziekte
van Pangkei gelukte het aan P.T.T. 2
toch om het met 2—l te winnen van
Gemeente 2, een mooie prestatie. Barenkelspel speelde,
key, die het eerste
heeft echter volle drie sets noodig gehad om den vasten Machmoed te slaan
(6—4, 2—6, 6—4). Kwee echter bleek
(6—3,
sterker te zijn dan Lammers
8-6). Maar in het dubbelspel
bleef
en
wonnen
de
meerderheid
P.T.T. in
6—B, 6—2,
Barkey/Lammers het met
6—3 van Machmoed/Wattimena.
De Unie 1 is goed begonnen in de 2e
klasse, nl. met een 2—l overwinning
op Justitie 1. Echter moeten wij hier
onmiddellijk bij vermelden, dat Justitie
niet op zijn sterkst iis uitgekomen, omdat de eerste enkelspeler, van Beugen,
op het appèl ontbrak. Nu speelde Hasan het eerste en Soekamihardja het
resultaat,
tweede enkelspel, met het
dat hierdoor de enkelspelen I—l werden. En het dubbelspel kwam in twee
sets aan de Unie 1 door een 6—l, 9—7
Keprl
van
Hesselink/
overwinning

Limbrunner

op Bach Kolling/Uljée.
Op Zaterdagmiddag en Zondagmorsen j.l. werden alle vastgestelde competitie-wedstrijden van den 8.K.T.8. afgespeeld. Voorts werd op Donderdagmiddag nog een wedstrijd afgespeeld

tusschen Javasche Bank en Financiën
2, welke vorige Zondag door den regen
raoest worden gestaakt.
D? uitslagen van de gespeelde partijen
luiden als volgt.

kl. af d. C.:

Chiao Kwang
Smiing 2 3— 2.

Liar.g Yoe 1

White Bird 2

—

(Ramboetanweg)
P. T. C. 2
(Westerpark)
Chiao Kwang 2
Hekkensluiters 2
(Petak Sinkian)
2 e Klasse B.:

N. T. B.

1

—

—

Minahassa 3

S. Y. M. A. 2

—

(Taman Sari D)
Ceres
1
(Gg. Toapekong)
Radé 2
O. C. T'. A. 1
I. V. E. V. O. 1
D:ossaersweg)
2e Klasse C.:
Khwai Lo 2
P. P. T.
—

—

—

(Krekot 2 A)

Bar.ka 3

C. R. C. 1

—

(Taman

Lammers
6—B, 6—2, 6—3.
—

3 e Klasse
P. T. C. 3

1

Keep

—

—

—

—

—

2de

kl. afd. A.:
2e Klasse C.
P. T. C. 2
Liang Jo e 1 5— 0.
Latumeten
Lay Souw Va 6—l, 7—9,
de Unie I, I—2
Justitie 2
6—3. Karsten
Chin Men Choon o—l,
6—l. Partomo
Ho Njoek Hioen 6—4,
Hasan
Raveniswaay,
7—5, 6—l
Lay/Chin
6—o.
Latumeten/Karsten
Soekamihardja
Limbrunner,
2—6,
6—3, 6—2. Partomo/Soetjipto
Tan
4—6; Bach Kolling/Uljée
LimbrunEng Sia/Ho Njoek Hioen 6—l, 6—l.
ner/Keppel Hesselink, I—6, 5—7.
2 e kl. afd. B.
3e Klasse A.
I. V. E. V. O. 1
Minahassa 3
Top. Dienst
E. Z. 2, I—2
I—4.
H. Harte
Gerungan 4—6, 6—2,
v. d. Zee
Severien, 3—6, 7—5 6—2
6—4. Wannee
Kambey 4—6. 2—6.
Holst
Dehan, 3—6. 6—2, B—lo BasTan Swie Hoo
Kairupan 6—3, 2—6,
tiaansen/Hillebrandt
Severien/Ver5—7. Tan Swie Hoo/Harte
Kambey/
stege I—6, 4—6.
Karepouwan
3—6, 4—6.
Kraag/Tan
Liang Djin
Kairupan/Gerungan 2—6,
3e Klasse C.
—

Nederl. v. 1845

M. T. C. 2

—

Rex 2
(Sluisbrugstraat)
Khwai Lo 3

Kerkstraat Mc.)

AU White 1

—

(Petak Sinkiar.)

—

—

—

;

—

—

—

6-4.

:

Mattenkloppers

—

—

—

White Bird
Taman Sari

Voetbal

—

:

—

Strijd tegen quasi-amateurisme
De schorsing van Mako en Sabin

—

—

;

—

—

;

—

—

—

—

—

I—ö.
Kolff 3

Factorij 1, I—2

—

2e

kl. afd. C.:

Rex 1 —S.T. H. 2 5— 0.
Kwee Tik Tjiang
Lie Eng Tjoei,
Thio Tiang Hoat
Lie Eng Tin 7—5,
6—3, I—6, 2—6 ; van Abs
Souisa,
B—6.
Ang Soen Heng
6—3, I—6, 2—6 ; Kwee Tik Tjiang/van
Tan Lian Kie
6—l, 6—3. Tan Tjian Lie
Tjoa Tek
Lie Eng Tjoei/Hoek, 7—5, 6—l.
Atas
Tjoe B—6, 6—2. Tan Tjiam Lie/Hoo Mo
3e Klasse D.
Goan
Tan Lian Kie/Lie Eng Tin 3—6,
7—5, 6—l. le. doublé w.o. voor Rex.
Internatio 2
S. S. 2, o—3
3e. kl. afd. A.:
Hagers
Budwilowitz, I—6, 4—6;
Minahassa 4—P.T. C. 3
Monsantofils, 5—7, o—6 : I—4.
Roodenrys
Zuiderweg/Hagers
Budwilowitz/de
J. Nelwan
Thio Kee Tiong I—6,
Vries, I—6, I—6.
2—6. J. Wen as
Soeparto 6—4, 6—2.
P.
Mamuaja
Tiong Ho 7—9,
Tio
3e Klasse E.
3—6. J. Wenas/Manoppo
Thio Kee
Tiong/Soeparto 5—7, 5—7. J. Nelwan/
S. M. N. 2
P. T. T. 4. I—2
Tio Tiong Ho/NazaroedP. Mamuaja
cin 2—6, 6—l, 4—6.
Daum
Tanahatoe, 2—6, I—6 ; Bak—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

huis
seler
6—3.

—

—

Aladin, 2—6, I—6 ; Daum/SesKooymars/Tuwaiden,
6—4,

3de kl.: afd. B.:
A 1 1 White 1
Kwang 3 0— 5.

—

Chiao

Song Chong Chay
Ang Goan Hok
6—B, 6—4, I—6. Kwa Khe Seng
Yap
Koo Siang 2—6, 2—6. Ee Wie Tiang
Liong Kay Chir.g I—6, I—6. Song Chong
—

Escompto 1

Rekenkamer 3,

—

2—l

—

—

Het heeft er allen schijn van, dat
de Amerikaansche L. T. B. met de schorsing van de twee bekende spelers Mako
en Sabin niet alleen een straf heeft
willen geven, doch tevens een voorbeeld
heeft willen stellen. Op de voorloopige
schorsing, in het einde van het vorige
jaar uitgesproken, is nu een uitsluiting
gevolgd van deelneming aan alle toernooien in Amerika (dus ook in andere
landen, want Amerika is lid van de Internationale Federatie) gedurende 1940.

Zelden, zeer zelden, Ls zulk een strenge
straf in de tenniswereld uitgevaardigd.
De Amerikaansche Bond strijdt reeds
lang tegen de toestanden, welke het mogelijk maken dat een speler voor een
deel van het jaar van zijn tennis leeft.
De eerste maatregel daartegen was de
„acht>-weken-regeU", welks overtreding
tot de straffen tegen Mako en Sabin
heeft geleid. Voordat die regel werd
ingevoerd, waren een aantal spelers zoo
ongeveer een derde of de helft van het
jaar de gasten van verschillende wedstrijd-comités. Mag men Lott in zijn
a'rtikélen, welke hij na den overgang
tot het prof-schap in bekende Amerikaansche magazines schreef, gelooven,
dan hadden de amateurs het uitermate
goed, beter dan de profs, die niet tot de
sterren behooren. Het gevolg daarvan is
geweest, dat de Amerikaansche
Bond
een serie bepalingen heeft gemaakt,
zooals geen enkele bond ter wereld die
heeft. De spelers hadden nauwkeurig opgave te doen van hun kosten. De declaraties van die kosten, welke vergoed
mochten worden, moesten over het
bondsbureau loopen.
Ongetwijfeld hebben deze maatregelen
veel gesaneerd, doch zij hebben ook de
misstanden doen ontstaan, aldus een
artikel in „American Lawn Tennis", dat
de clutas en de wedstrijdcomités andere
middelen vonden om de spelers te trekken. B. v. geschenken van particulieren,
hetzij in den. vorm van welkome voorwerpen, hetzij „onder enveloppe". Ook
hiertegen zijn bepalingen gesteld. En
het is niet alleen om de overschrijding
van het aantal van acht weken, dat
Mako en Sabin zijn geschorst, het is ook
wegens deze geschenken.

Buitenbos, 6—2, 6—2 ; DekLevert
Djemakoen, 2—6, 2—6; Levert/ Chay/Kwa Khe Seng
ker
Yap Koo Siang/
Meyn
6—l, Tan Hian Lay I—6, 5—7. Ong Hian
Alt. Siberg/Buitenbos,
6—3.
Kiat/Ee Pir.g Chew
Ong Teek Kee/
Liong Kay Ching 5—7, I—6.
3e Klasse F.
2de kl. afd. A.:
Escompto 2, 3—o
Gen. Motors 3
White Bird 2-N.T.B,
1
Toonen, 6—3, 6—2 : Lie Po 3
Franke
2.
Simon, 2—6, 6—l, 6—o ; Franke/
De Koene
Choetoeb o—6, o—6.
Ang
Lubach
Toonen/De Hart, 6—4, 6—4. Joemarsono
Roesdi 4—6, I—6. 3 partijen w.o. voor White Bird.
3e Klasse G.
3 e kl. afd. B.:
Handelsbank 2
Financiën 3, o—3
M. T. C. 2— H o r a s 2 3— 2.
Thio Joe Giok
Hasboellah 6—4,
Kuhuwael, 3—6, 6—4, 4—6;
Saerang
6—2.
Ong Liang Chung
P. Loebis
Maroeto, I—6, I—6; SaeSchenk
6—4,
3—6,
6—4.
Abidin
Anwar
Z.
Maroeto/Soegyrang/van. Leeuwen
<—6, 4—6. Thio/Tan Soey Njan
Inono, 4—6, 4—6.
dra/Hasboellah 6—l, 6—3. Mandagi/
4 e K 1 a«s e A.
Rasjad
Loebis/Anwar 6—l, 6—B, 4—6.
(C om p.
19 3 9): Alg. Res. le
S. S. 4
J. C. J. L. 2, 3—o
Klasse Kamp.:
van Duyne
G. T. C. 1 —S. T. C. 1 3— 2.
Lim Kiong Njan, 6—3,
6—3 ; Lemmens
Kam Koei Liang,
Santoso Hoerip
Moechsam 6—l,
C—3. Ketje Jr.
6—3, 6—3; Pangestoe/Tinansom
Pieck 6—2, 6—o. B. V.
Slanger.burgh
Lim Kiong Njan/Soepojo, 6—o, 6—o.
Joesoef 3—6, 7—5,
B.P.P.B.
o—6. Ketje Jr./B. v. Slangenburgh
Ncd. 1845/2
Financiën 5, 2—l
Moechsam/Pieck 6—4, 5—7, 6—o. SoeWedstrijd-programma voor de tweede
meh/Bagdja
Tan Kim Jam/Abd.
week in Maart
Firdaus, 6—l, 6—l; Razak 5—7, 2—6.
Lie Tjeng Wan
Soetandar, I—6, 6—l, 6—4 ;
Noorman
Eerste Klasse A.
Dames-af d.:
Lie/Tan Giok Beng
Firdaus/DachB.V.C. 1
lan, 3—6, 2—6.
Kan Hua 1 14 Maart 8 uur
Minahassa
Keep Smilihg 0— 3.
8.V.C.-Clubhuis.
4e Klasse B.
H.Cü. l
Studenten 1 16 Maart 7.30
Mevr. Tinangon
mevr. van der
Meulen 2—6, 3—6. Mevr. Tinangon/ uur Goenoeng Sahari West 8
Ni 11mij 4
Factorij 5, 3—o
mevr. Nelwan
Mevr. van der Meulen/
Eerste Klasse B.
Lay
Rivai, 6—4, o—6, 6—4 ; Tan mevr. Gootjes 2—6, 3—6. Mevr. MaTik Ho
Djazil, 2—6, 5—7 ; Heym jr./ rnuaja/Tumbel
mevr. Gootjes/van.
Pipodia 1 12 Maart 8 uur
B.V.C. 2
Ha Kie Hian
Rivai/Djazil, I—6, o—6 Eyck Jr. o—6, 3—6.
8.V.C.-Clubhuis.
Kolff 1
B.VC. 3 15 Maart 8 uur
Factory 5, 3—o
Maison Versteeg.
Nillmy 4
B.T.A. WEDSTRIJD-PROGRAMMA
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tafeltennis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Eindhoven
P. S. V.
N. A. C.
B. V. V.
Limburgia

Op het slecht bezette competitieprogramma van het. Noorden na, zijn Roermond
Mijwei alle wedstrijden in de andere Helmond
afdeelingen normaal afgewerkt, waarbij

z'.ch geen bijzondere verrassingen hebben voo: gedaan. De lijstaanvoerders
tieven alle op hun eerste plaats gehandhaafd ; belangrijke plaatsverwisselingen hadden nergens plaats.
Afdeeling I
In afdeeling I maakte D. W. S. eindelijk e:n eind aan de overwinningenreeks van 81. Wit, welke club zich deze
weelde echter gerust kan permitteeren.
Het kampioenschap kan haar naar
rienschelijke berekening niet meer ontgaan. In de nek-aan-nek-race tusschen
Ajax en V. S. V. schijnt ook een einde
gekomen te zijn. De Ajacieden dolven

met niet minder dan I—6 het onderspit. De standen hier zij<n. thans als

12
12
13
12
12
11
12
13
12
12

4

2
2
2
4
2
3
4
2

3

3

3
2
1

1
2
1

10
9
8
6
6
5

3

2 22
2 20
2 18
2 16
5 14
4 13
5 10
5 10
6
9
9
7
8 6

10

3

52—20

35—16
23—12
27—19
29—30
27—21

18—16
12—19
19—29
22—34

11—33
10—42

Afdeeling V

In deze afdeeling werden slechts drie

wedstrijden verspeeld, waarvan één een
succesje voor Heerenveen bracht. De
voorsprong van G.V. A. V. is hierdoor
verkleind. De standen zijn hier:

G.V.A.V.
H.S.C.
Veendam

10
12

Heerenveen

11
11
9

Achilles
Sneek
Velocitas
Leeuwarden
W. V. V.
Be Quick

10

10
11
10

10

8

1

7

3

5
6
4
4
4
2
1
1

3
1

3
2
1
2
2
2

1
2
2
4
4

3
5
7
7

7

17 32—16
17 36—21
13

24—21

13 40—34
11 34—39
10 29—19
7 22—21
6 24—41
4
4

19—37

21—29

A

volgt:

In. aansluiting op deze uitslagen seint
Aneta
uit Den Haag nog de volgende
36—18
1
t\. 'D. O.
3
bijzonderheden
3 15 32—21
D. W. S.
1
6
3 14 37—18
V. S. V.
2
5
De nederlaag van H.B.S. was nóg
2
4 12 25—29
Ajax
5
24—30
2
geflatteerd
10
daar Hermes superieur spel
4
't Gooi
3
5
Stormvogels
3
9 15—21 te zien gaf, terwijl H.B.S. slechts zwak
8
5 23—40 was. Niettemin scoorde H.B.S. het
2
1
Haarlem
3
6
5 23—33 eerst, doch spoedig maakte Hermes geD. O. S.
1
117 3 14—36 lijk. Even later nam H.B.S. weer de
9
K. F. C.
leiding, waarop kort daarna weer gelijk
Afdeeling II gemaakt werd. Hermes scoorde daarna
het winnende punt. Bij H.B.S. was
Wist H.B. S. zich de vorige week met keeper Pellekaan uitstekend.
veel geluk te handhaven tegen D. H. C.,
thans was het geluk minder gunstig en
In den wedstrijd van D. O. S. tegen
moest de vlag gestreken worden voor Stormvogels waren beide elftallen volHermes. D. H. C. heeft voorzeker ni2t komen aan elkaar gewaagd,
zoodat de
ever een teveel aan geluk te beschikken. uitslag o—o de krachtsverhouding uitThans kor- men het wederom niet ver- stekend weergeeft.
ter brengen dan tot een draw: een
succesje voor R.F. C. Door e.e.a. is
V. S. V. was in den wedstrijd tegen
Spaita flink kunnen uitloopen en beAjax bijzonder op dreef. V.S. V. scoorde
hoort met V. U. C. tot de clubs, die het het eerste doelpunt, waarna
van ReeTeyenoord nog aardig lastig kunnen
ren gelijk maakte, doch daarna drukte
maken. De competitiestand is hier
V. S. V. haar overwicht regelmatig in
doelpunten uit tot 6—l.
19 34—10
Feyencord
8
3

Blauw Wit

11
10
11
11
11
11
11
11
10

10
6
7

—

1

20
13

32—15

:

:

12

V. U. C.
Sparta
D. H. C.

D. F. C.
Hermes
11. B. S.
Xerxes

R. F. C.
C. V. V.

10
11
11
10
10
11
11
9
11

4
3
4

3

6

7

2
2

5
9

6

3

5
4

4
4
1
3
3

5
4
4
2
2
—

1
2
2

13
14
12
11
11
11

5

3

2

21—21
HET HOLLANDSCHE ELFTAL
36—23
31—27
19—14
Naar Aneta uit Den Haag seint zijn
31—22 De Harder, Ver.te en Michel nog niet
26—32

volkomen fit naar aanleiding van opgeioopen lichte blessures. Eventueele
12—19 wijzigingen kunnen echter niet vóór
11—36 14 Maart a-s. aangebracht worden.

21—38

Afdeeling 111

—

Heracles liep slechts een weinig uit Motorsport
op het bok van drie, dat deze club als
een schaduw blijft volgen en waar zich
thans ook N. E. C. heeft gevoegd. Een
succesje boekte ook de andere NijmeegNIEUW SNELHEIDSRECORD OP
sche club, door een puntje te veroveren
HET WATER
op Tubantia. Voorts schijnt A. G. O. V. V.
nog w'at in haar mars te hebben. De
Naar Transocean uit Milaan seint is
competitiestrijd kan hier nog groote
een
16 Maart
nieuw wereld-snelheidsrecord op
Tweede Klasse A.
'eriassingen brengen. De stand is als
het wattr gevestigd in de 400 kg.-klasse
B.V.C. 4
B.V.C. 6 12 Maart 5.30 uur volgt:
le Klasse:
door den welbekenden Italiaanschen
Koningsplein Zuid.
Keep Smiling 1
Minahassa 1
11
2 16 24—11 bootracer Achille Castoldi, die met zijn
H.C.H. 3
7 2
V.T.T.C. 1 13 Maart 7.30 u. Heracles
(Manggarai) Goenoeng Sahari West 8.
10
Tubantia
6 2 2 14 24—21 motorboot
een snelheid wist te bereiken
I? Maart
Hengelo
10 5 3
2 13 20—13
129,760
van
km per uur. Het record werd
Go Ahead
5
11 4
2 13 21—15
Tweede Klasse B.
1 e Klasse:
1
4 13 27—21 gevestigd met een Piechiotti-motorboot
11 6
Kan Hua 3 15 Maart 8 uur N. E. C.
Bat'a 3
J. T. A. 1
A.G.O.V.V.
9
5
3 11 12—10 met 1500 cc.-motoren van Alfa Romeo.
Chung Hua 1
1
Mampangw.tg 29.
Enschede
9 21—22
(Chaulanweg)
6
11
4
1
Studenten 3
A.V.W. 1 13 Maart 5.30
Hes. le kl. A.:
0
9 20—21
11
4
1
Quick
uur Pegangsaan Oost 17.
Ensch. Boys 10
1
1 8 3 11—26
Shot 1
S. T. H. 1
Wageningen
9
3
6
3 11—25
(S. Y.M. A.-baan)
Derde Klasse A.
Dammen
Hekkensluiters 1
J. T. A. 2
Chiao Kwang 3 14 Maart
B.V.C. 8
Afdeeling IV
l
(Taman Sari B) 5 30 uur B.V.C.
R e s. 1 e k 1. B.:
Jap. Ass. 5 —H-C.H. 5 15 Maart 8 uur
KELLER BLIJFT KAMPIOEN
De strijd om de bovenste plaats blijft
Chung Hua 2
Chaulanweg 29.
S. T. C. 2
in deze afdeeling onverminderd voort(Taman Sari A)
duren. Juliana en Ivf. V. V. hebben beide
Naar Aneta uit Amsterdam seint, heeft
Mattenkloppers 1
Derde Klasse B.
Black & Yellow 1
door overtuigende overwinningen bewede
Nederlandsche kampioen Keiler zijn
(Ramboetanweg)
Lyceisten 2
B.V.C. 10
12 Maart zen flink van zich af te kunnen bijten.
R e s. 1 e k I*. c.:
5.30 uur B.V.C.
De overige uitslagen bleven, binnen het titel behouden door ook de laatste ronde
S. T. C. 1
Lyceisten
Kwang
Chiao
13
Kwang
1
2
4
Chiao
kader der verwachtingen. De competi- van het damtournooi ongeslagen door
uur
7
(Def.
Bosch)
Maart
Kebon
Sirih
28.
v/d
tiestand is hier als volgt:
te komen.
i
i
—

—

—

—

—

—

2e Klasse A.
K. p. M. I—N i 11 m y 1
I—2.
Lim Bok Kwie
Siregar, 6—2, 6—2
Sie
Tan Hoei 80, 2—6, I—6 ; Gag- Carels
v. d. Linden, 6—l, 6—2 Lim/
Onnen, I—6, 5—7 Klein/Gagliardi
Carels
v.d. Linden/Soemardi, 6—o,
liardi von Söhsten/Tan Hoei 80, 6—2, 6—l.
;

—

—

;

—

;

—

—

9-7.

—

'

—

—

—

B.T.A.-competitie

Mitsui,
(C om p. 19 3 9).
I—2
Harada, 6—B, 6—4, 6—o;
Smith
Algemeen. Tweede Klas"OUw
Shumiva, 4—6, 7—9; Smith/ se kampioenschap:
Binnendyk
Harada/Shumiya, I—6,
2-6.
i
Ba n k a 3—G.T. C. 2 4
1.
V
Freddy Lle
3 e Klasse A.
Arzar 6—o, 10—8. TJen
Thiam Tjhon
Ketje Sr. 6—3, 6—3.
Kadaster 3— E. Z. 2, o—3.
Alfons 6—4, 6—2.
Lim Liat Siong
Hohib
Severien, 4—6, I—6; v. d. Llm Liat Siong/Freddy Lle
Ketjé
Kolk
Dehan, 5—7, 3—6; Holob/v. d. Sr./Alfons 6—4, 6—l. K. T. Chln/Lay
Kolk
Severien/Manopo, o—6, I—6.
Anzar/Badja 4—6, 6—3,
Soey Khoen
3 e Klasse D.
3—6.
K o 1 f f 4
S. M. N. I, o—3.
Comp. 1940:
van Eersel
Soeters, 2—6, I—6; EiRes. Ie kl. af d. A
Rozenberg,
2—6, I—6;
senberg
Rozenberg/Soet
Chung
nesse/van Eersel
Japanese T. A. 2
Fr l'hoff, 6—B, 0-2, 5—7.
1
Hua 3 0— 5.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

:

_

—

13

Longa

Geen bijzondere Verrassingen

—

B.
Handelsbank I

14

1.1. V. V.
N. O. A. D.
Willem II

Voetbal in Holland

\

—

2 e Klasse

Juliana

—

—

—

:

;

;

Dames:

—

—

ZATERDAGMIDDAG

V. V. M. deed zich reeds kort na het begin van deze nieuwe competitie kennen
als een dsr meest serieuze c-andidaten voor de eerste klasse en deze reputatie
hebben de groenhemden weten te handhaven. De wedstrijd tegen T. N. 11.
moest de uiteindelijke beslissing brengen en hoewel een draw voor V. V. M.
voldoende was. wisten de Menadoneezen een verdiende overwinning te behalen. Op de foto het elftal, zocals het bij de nieuwe competitie in de eerste klasse zal verschijnen
voorste rij v.l.n.r. Wenas, Oscar, Oliï, Gontha, Sanger en
tweede rij v.Ln.r. Loho, Tumbel en Moeliadi
achterste rij keeper
Turangan
gebroeders
Dotulong
tusschen
de
AVuwungan

(Petodjo Oedik)

—

—

,
2e KlasseC.
FinanJavasche Bank
ciën 2, 1 —2.
Sigarlaki
Gootjes, I—6, 3—6 ; Ghysels —Onong, o—6, 2—6; Sigarlaki/
Ghysels
V. d. Veen/Gootjes, 6—4,

Horas 2

Kamp. 2e klas:
G. T. C. 3
Banka 3

—

DONDERDAGMIDDAG

—

—

—

Sari C)

A.:
Banka

4
(Pegangsaiin O.)
Horas 1
Minahassa 4
(Gg. Toapekong)
3e Klasse B.:
—

—

Gagliardi 6—l,
Lim Eng Tjoen
9—ll, 6—4. Tho Sioig Ik
Gootjes
C—4, 5—4, Gootjes ret. Lie Wie Lin
Veründrn 6—l, 6—o. Oey Eng Tjiang/
Tho Siong Ik
Gagliatdi/Verlinden
3—6, 2—6. Lie Wie Lin/Shiao Hu Chin
Machmoed/Wattimena,
Lange/Gootjes I—6, o—6.

—

heeft, wie het zou winnen.
Tenslotte won de K.P.M.-dubbel het
met 6—2, 9—7.
In de tweede klarae' B gelukte
het
aan Mitsui om het met 2—l te winnen
van Handelsbank 1. Smith won het in
een drie-sets partij van Harada met
6—B, 6—4, 6—o. Gouw kon niet op tegen Shumiya en verloor met 6—4, 9—7.
In het dubbelspel echter waren SmithBinnendijk niet bijster op dreef, zóodat
zij het van. Harada-Shukiya verloren
met 6—l, 6—2.
Voorts boekten zoowel E. Z. 2 als
S. M. N. 1 3—o overwinningen op respectievelijk Kadaster 3 en Kolff 4.
Op Zondagmorgen was in de le klasse A, Oorlog de gast van B. B. 2 en dank
zij het goede spel van Godin heeft Oor-

1e

Res.

—

—

VIERDE BIXP'

"

2 e klasse A.:

—

2e
Op Zaterdagmiddag won in de
klasse A Nillmy 1 het van K. P. M. 1.
Namii, 6—4, 6—3 ; MuMatsuda
Sie kon het in liet eerste enkelspel «niet rata
Sai, I—6, o—6 ; Matsuda/Mubolwerken tegen den goed-spelenden rata
Namii/Sai, 7—5, 6—3.
Tan Hoel 80. Ofschoon hij in de tweede
2e Klasse B.
set meer tegenstand bood (7—5) verloor Gagliardi het toch ia twee sets
Gemeente 2, 2—l
P.T.T. 2
tegen Onnen. In het dubbelspel echter
naren Gagliardi-Klein sterker dan
Barkey
Machmoed, 6—4, 2—6, 6—4 ;
von Söhster/Tai Hoei 80. ho;wel het
Kwee, 3—6, 6—B; Barkey/
Lammers
in de tweede set behoorlijk gespannen

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—>

—

BOTAViaASCH NfIEUWSriOÏ)

van Maandag 11 Maart

1940

-

VIERDE BLAD

~

Een Petrcleum-dietater
Pref.
Ghcron Netta, dis dco.i de sïocmcnschc regecring is l)c::oem;l (at ccmmissarv» voor de petroleum
—

Foto’s uit de
Luchtmail

der

„Wespen”
De
Britsche marine, zooals de'Kleine maar gevaarlijke en
zeer snelle motortorpedobooten der Engelsche vloot wel worden gfnoemd, zijn
tegenwoordig; ook uitgerust met luchtdoelmitrailleurs, dat bij het patrouilleerden voor de kust zeer goed te pas komt

De overlevenden van het motortankschip „Den Haag”, dat 15 Februari ten
W. van Engeland ten gevolge van-, een explosie gezonken is, zijn met het
De geK. 1,. M.-vliïgtuig „Mees" op het vliegveld Schiphol aangekomen
redden voor het vliegtuig
Op den voorgrond rechts, kapitein C. Wijktr,
naast hem de hoofdmachinist Verbeek
—

—

Door het spuien der schutsluizen na den Nederlandschen
Poolwinter komen enorme hoeve:lheden versufte visch in het open water te IMuiden,
waar zij een gemakkelijke prooi voor de omwonenden vormen
Ook de
jeugd maakt met gretigheid gebruik van deze uitgezochte vischgelegcnhcid
(hoven)
I)* poliMp echter is het niet eens met deze sport (onder) ; menige
visschcr werd op den bon geslingerd" en moest zijn vansst weer in h?t wa—

—

ter deponeeren

De Zuiderzeedijk tusschen Volendam en Edam is eind Februari onzichtbaar
Het vergeworden, doordat het kruiende ijs er over heen geschoven is
—

Onder groote geestdrift van de .bevolking is in Teruel de dag herdacht
waarop generaal Franco's troepen twee jaar geleden de stad zijn binnengetrokken
Aan generaal Vare;a, den minister van oorlog, is bij
deze vierin? de eeremedaille van de stad overhandigd

keer tusschen beide stadjes is gestremd

—

Een zer groot contingent Britsch-Indische troepen is reeds geruimen
Een Bi'itsch-Indische
tijd in Egypte op verschillende plaatsen gelegerd
achtergrond
bijzonderen
—de pyramiden
hoornblazer tegen een heel
—

In een vergadering van het Hoofdbestuur is oud-minister rar. dr. L. N.
Deckers gcinstallqepi als voorzitter der Alg. Ned. Ver. voor VreemdelingenC. R. T. baron Krayenhoff (rechts) wenscht
verkeer te 's-Gravenhage
Links dr. W. L. Groeneveld Meyer
zijn opvolger geluk
—

—

Dat een aantal Fransche vliegtuigen als kenmerk een

hakenkruis vertoont, is geen mystificatie, doch het gevolg
De escadrille „Les.Sioux", die dit kenvan een traditie
merk voert, is nl. een voortzetting van de beroemde escadrille „Lafayette" uit den vorigen oorlog, die een swastika
als geluksembleem bezigde
—

Koning George VI heeft tijdens zijn bezoek aan een marinebasis in Schotland kennis gemaakt met de commandanten der twee Pooische onderzeeërs
„Orzcl" en ~Gryf", welke naar men zich zal berinneren in September van
het vorige jaar uit hun interneering "in Estland, wisten te ontsnappen en
marine werden toegenaar Engeland te komen, waar zij aan de Britsche
voegd
Koning George VI In gesprek met bette Pooische officieren
—

