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AbonnementsprU» per

kwartaal! voor
Soerabala-stad' f 9.—., overig Indië
/ 10.—. buitenland ƒ 12.—; (bij'maandei:
betaling resp* ƒ 3.10, ƒ 3.50 en ƒ.4.—);
allw bttrjo'orui tb e't'tl in e.

DE INDISCHE COURANT

Zoowel kwartaal- als maand-abonné's
t. o o'r'•, v o 11e

Térbjnden och.
'

-kalender-kwartalen.
Losse

*

:

EERSTE BLAD.

'"■■■■■
v''
Hiervoor is,echter één
:

•

kelijk!
De Inheemsche factor.

::"C:J

F.'"r '
<

.

die met hun politieke _ sympathieën
aan links-extremistlschen kant stonden. Verder echter was er geen vuiltje aan de lucht: •de geheete Indische samenleving, hoe zeer ook gebukt
gaande onder de economische gevolgen van den wereldoorlog, leefde en

Shogtoe
fel h e i d

A"

|

Eerste

bit

d

-

Het blnnenlandsch

:

nieuws,

—

arriveerden,'/' &è

Hedenmorgen

der
ridders
Militaire Willemsorde te Soerdbaia,
vanwaar zij over eenige dagen'door'
reizen naar Bandoeng. Rechts boven:
de~ ridders, worden verwelkomd.
een oud-strijdérlmét
Links boven:
vele eereteekenen.

Twe ede
oorlogsfactor.

blad;

Zwedens erts als
Lawang,
Binnenland,
Sociale zaken,
Oost_Java-nleuws,
Onderwijs.
Officieel* beRadio-rubriek.
richten,
Wat de luchtpost
Feuilleton,
—

—

—

'

•

r

Tot dalen

contact

gedwongen.
»

A

een.

■ .■:■■;■;'■-■ ■ ,
Nader kan worden gemeld, da*

gewand..,

'

:t -'-.-

—

,-

Ca50.tvreocehptnn
thansin

Derde

'de Duitsche bommenwerper, naar
thans vaststaat, tot de noodlanr
ding werd gedwongen ten gevoige van de eerdere; beschieting
door een Belgische vliegpatrouille. De gewonde is inmiddels overleden. De overige vier zullen worden geïnterneerd.

;

-

KOSTEN VAN LEVENS.
ONDERHOUD.

V

het

C.K.S.-cijfers.
Onze redacteur 'te Batavia
schrijft: ■ ■
De daling, welke de index-cljfers
-van het Centraal Kantoor voor de
Statistiek van Februari op Maart aangaven, heeft zich voor April voortge"

zet.

■

.

—Y_t-e_r

•

STOCKHOLM, 21 APRIL (REDTE R). VOLGENS ONBEVESTIGDE
BERICHTEN HEROVERDEN DE BRITSCHE TROEPEN HAMAR.

UITGERUSTE
MET, TANKS EN ANDERE ZWARE BEWAPENING
BRITSCHE TROEPEN ARRIVEERDEN, NAAR LATER WERD GEMELD,
DEELS PER SPOOR, DEELS OVER DEN WEG.
GEMELD WORDT, DAT DE DUITSCHE BEVELHEBBER BIJ TRONDDJEM, KOLONEL WEISS, HAASTIGE VOORBEREIDINGEN TREFT, OM
DE GEALLIEERDEN UIT HET NOORDEN EN HET ZUIDEN HET HOOFD
TE BIEDEN.
____•

ir!

~•■

1 bevestigd.

HEVIGE GEVECHTEN TE NAMSOS.
NAAR GEMELD WORDT
i*| HEBBEN TE NAMSOS HEVIGE GEVECHTEN PLAATS GEHAD. NAAR VERNOMEN WORDT, ZIJN ALDAAR DUITSCHE PARACHUTETROEPEN GELAND. MEN MEENT, DAT DEZE MOEILIJKE OPERATIE DOOR DE DUITSCHERS WERD ONDERNOMEN, OMDAT HUN OFFENSIEF FAALDE. GRONG, 40 KILOMETER TEN OOSTEN VAN NAMSOS,
WERD DOOR DE GEALLIEERDEN VEROVERD, WAARDOOR HET SPOORWEGTRANSPORT ONMOGELIJK WERD GEMAAKT.
STOCKHOLM,

en

21 APRIL

in Noorwegen.
Stockholm, 20 April (A n e t aReuter).

Volgens ontvangen_

bericht bevjnden zich thans Ü
Britsche divisies en 1 Fransche divisie, in totaal circa 50.000 man,
in Noorwegen.

THEE-PROPAGANDA.
De 2de secretaris van het Algemeen
Landbouw Syndicaat te Batavia, drs.
H. C. M. van Kessel, die tevens secretaris is van de Commissie voor de

Nederlandsche.

Thee-propaganda,

heeft, aldus de „Java-Bode", zijn Eu-ifopeeseh-wrlof-omgezeHn-een verlof
van vier maanden naar Australië,
waarheen hij inmiddels is vertrokken.

Als secretaris vaji genoemde commissie heeft,de heer Van Kessel een
intensieve bemoeienis gehad met de
theepropaganda hier te lande, en
thans zal hij zich van den stand van

zaken op
hoogte stellen, terwijl hij tevens rapport zal uitbrengen over -de vooruitzichten inzake het gebruik van Indische thee in dat land.
Niettegenstaande de moeilijkheden,
waarmede de Indische thee-uitvoer
naar Australië In dezen tijd
als
gevolg van de Britsche deviezen-politiek
heeft te kampen, wordt de
propaganda in bedoeld gebied met
—

—

<

kracht voortgezet.

G.M.B.-INSPECTIE.
Ir. J.

van

de Broek in Indië.

Sinds kort vertoeft weder In Indlë

ir. J. van den Broek, directeur der.
Gemeenschappelijke Mrjnbouw-Maatschapplj „BUHton", die vla Amerika

voor

—

—

postvluchten.

/
•

/

—

—■

De-OranJeheind«rf
Athletlek,
—'

—

'

—

De
Vakbe.
—

Familie,

berichten

INLANDSCH „KADASTER.”
Prae-advies van ir. VanLissa

Nessel.

Op het 30ste Decentralisatie-congres van de Véreeniging voor locató
belangen, dat, zooals reeds aangekondigd, te Bandoeng zal worden gehouden op 2, 3 en 4 Mei a.s., zal ojn.
een prae-advies worden uitgebracht
door den burgemeester van Magelang,
ir. R.CA.F. J. van Lissa Nessel, over:
„De mogelijkheid van een gemeentelijk Inlandsen „Kadaster".

wachten

De wenscheiykheld van een beverzekering van Inlandsen
grondbezit in stadsgemeenten staat

tere

vast.
»

'

—

De bestaande praktijk ten deze is
dermate primitief, dat „elke'"
betering begeerenswaard is.
Inlandsen kadaster en bezit-reglstratie onder „Justitie"
meest
verkieslijk zijn. Doch invoering
daarvan zal zeer lans duren, terwijl
eisenen van hoogstbereikhare nauwkeurigheid zeer duur zijn. Weshalve als tusschenoplossing
aanbevolen wordt een gemeentelijke
grondmeting en registratie,
welke
voldoende resultaten voor de practijk belooft.
■ .
Niet slechts voor groote gemeenten, doch ook voor middelbare gemeenten is de instelling van een
Inlandsen kadaster technisch en financieel mogelijk, mits die ressorten
beschikken over een afdeeling voor

ver-

zou.

:

Onderzoekingen in Australië.

—

.*'

_

—

oorlog In Frankrijk.
OnderwUs.
Voetbal te Soerabala,
weging.

(REUTER).

Fransche divisies

DE NOORSCHE SCHEPEN.

i

—

verschenen prae-advies komt, is het
volgende ontleend:

—"-•:

*

•'

Luchtvaart,
Cultures.

—

STOCKHOLM, 21 APRDL (H A V AS). VOLGENS HET „AFTON BLAiDET" WERD DE HEROVERING VAN HAMAR DOOR DE NOORSCHE LEALHIER OFFICIEEL BEVESTIGD.
■•■
-"-'*^-^~:••-■
■-■■r
'Sflfi"•"■''
■ ■--•.■....;.•.—..
elverum
de
gemeend,
ook
dat
van
duitschers
wordt
■
Aan de conclusies, waartoe de heer
dü§ver
werd dit bericht nog niet Van LLssa Nessel
Werd gezuiverd, doch tot
in zUn reeds in druk

-

aangekomen.

d-e—b-t-a<l-r

nemen flink revanche,

.

De

—

Financien en handel,

Deze cijfers betreffen, op basis van
gelijkblijvende levensstandaard, de
DE INDISCHE VLIEGCLUBS.
totale kosten van i levensonderhoud
voor vier gezinnen, bestaande alle uit
man, vrouw en twee kinderen, van wie
Tiger Moth-vliegtuigen.
één een Instelling van lager onderwijs
het
geleden heeft
Eenlgen tijd
volgt, en wonende binnen de Gemeendat
ten-begemeld,
„Bat.
Nwsblad"
te Batavia.
schreven over het binnerilandsch
hoeve van de Indische vllegclubs is
der
zijde
De vier gezinnen zijn naar de volvan de
gevaar, dat ons
besloten over te gaan tot den aanN. S. B. ca. dreigt. Maar hierbij is gende maandinkomens onderschelgéén aandacht geschonken aan onze den: I. ƒ', 29,865, 11. ƒ 92,98, IH. koop van drie Tlger Moth-sportvllegƒ 218,165 en IV. ƒ 505,94.
medeburtulgjes. Deze vliegtuigjes zouden aan
Inheemsche huidig
regime*
g e rs, voon wie hethet
einde van deze maand uit EngeI
IV
Groep
n
111
er
ondanks de klachten, die zij ook
worden verzonden, doch terwijl
land
25Sept. '36 ƒlOO,- ƒlOO,- ƒlOO,- ƒlOO,reeds
voor verzending gereed waover mogen hebben, toch veel zegezij
ƒ
102,3
15 Jan. '37 -f 196,5 ƒ 104,7 ƒ 102,6
ningen van allerlei aard heeft geren,
besloot
men deze vliegtuigjes uit
ƒ 111,5 ƒ 109,- ƒ 105,- ƒ 103,9
brengt.
nog
en
WIJ 15 Jan. '38
z.g. spleetkleppen, welke
rusten
met
bracht
te
16 Jan. '39 ƒ112,6 ƒ110,2 ƒ107,8 ƒ106,hebniet
het
mis
om
de
stabiliteit te verhookunnen
dienen
dat 15 Jan. ,*4O ƒ114,6 ƒll3O ƒll3,- ƒlll5 gen en de landingssnelheid zoo klein
zeggen,
wij
ben,
Indien
groote meerderheid 15Febr. '40 ƒ115,7 ƒ114.2 ƒ113.3 ƒ 112,- mogelijk te maken.
de
verreweg
15Mrt. '40 ƒ115,3 ƒ114.1 ƒ113,1 ƒ111.9
gevan de Inheemsche samenleving het
aan
Dientengevolge wordt thans
April '40 ƒ115,1 ƒ113,9 ƒll3,- ƒlll,B
15
van
steld is op continueering
veranderingen van de vleugels gede
staatsbestel, zooals zij dit thans kenVan medio Maart op medio April Is werkt, waarmede drie weken gemoed
zéér vooruitstrevende de daling voor
nen, enkele
groepen dus zullen zijn. Men hoopt intusschen
De Regeering resp: 0,2, 0,2. 0,1de vier
groepen
dat, de vliegtuigjes toch nog np tijd
0,1.
en
vertrouwt op de loyaliteit van haar- Evenals in de vorige maand moet zullen aankomen om de feestelijke
Inheemsche onderdanen en terecht. de geringe daling
opening van het vliegveld Kemajoder indexcijfers in
mee te maken,, en het hunne bij
( Maar.... dan heeft Zij óók den duran
April 1940 voornamelijk worden toeook
dat
tot de verhooging van het
zorgen,
dragen
te
ren plicht te
geschreven aan de prijsverlagingen
festijn,
kunnen
voortaraldus
het blad.
rustig
burgers
deze
van voedingsartlkelen. Eenlge soorten
kaKap en goeraml,
een kwaden dag voor een v e r r a s- groenten, nl. komkommers en laboe
s i n g, komen te staan, haar bereid aer, rijst, kippen en limonade behoodoor d a,t deel der Nederlanders, rende tot de Inheemsche voedingsardie voorstanders zijn vari een regime, tlkelen, daalden in prijs.
Een toevluchtsoord te Singapore.
:dat^*!J^sle«bts^rvanrhaoren
;
Vah~de"~lmport
Srtikelen
daalden
de
Vóór 't oorlogsterrein zich tot Noorkennen. Zou de Regeering ondanks
boter, hagelslag,
en Rawegen had uitgebreid, kwamen in de
waarschuwingen en wenken, die Zij demakers hopjes. ontbijtkoek
.
w
haven van Prlok geregeld Noorsche
dè laatste maanden ontvangen heeft
Aardappelen en griesmeel zijn iets schepen aan, aldus het „Bat. Nwsbld."
van zoo vele zijden uit de NederlandJuist één dag vóór Noorwegen in den
sche samenleving, die van Haar af* duurder geworden; ook boenders, Kaonderwerd betrokken hadden de te
loderma-tolletzeep
verlangt
oorlog
staatsen
rolfilms
tegen
soend optreden
opliggende
deze
een
"Priok
Noorsche stoomscttegingen
In
elementen/voortgaan
prijsvermaand
gevaarlijke
eenige
anker-gelicht.-Sinds
hoogingrT>en-het
men
dan
weer
een
dagen
aan
dit
verwachtte
zijn,
reden
móet er voor Haar
doch
nationaliteit,
komen,
deze
schip
van
te
tegemoet
verlangen
het heeft tot nu op zich laten wachIndien zij slechts let op de belangen
samenten.
van de Inheemsche
'Uitreis:
de „Wiélewaal" Is
Zij
zoo
Thans verneemt het.blad, dat veel
vertrouwen
op
wier
leving,
Jodhpur
te
aangekomen.
schepen Ir. deze wateren
Noorsche
'stollig rekent. Vertrouwen, dat ZIJ
hebben gezocht In Sin'Is
een
toevlucht'
„Emoe"beschamen!
de
Thuisreis:
mag
op Haar beurt niet
te Basra eh de „Nandoe" te Napels/ gapore. waa*r zij op nadere orders
——

Wat da dag brengt.

Norwegn.

&

Britsche

Voortgezette daling.

blad:

Telegrafische berichten.
Commercieel
weekoverzicht,
—

".'

{.

—

Groote prestaties van'blinden la
bracht,
de maatschappij,
->-•>■

...

Den Haar, 20 April (A n«
t a). Hedenochtend is volgens
den Regeerings-persdienst een,
Duitsche bommenwerper in ZuidLimburg over de Nederlandsche
grens gekomen. Het toestel werd
door'een batterij van deri gronde
af beschoten en maakte bij Vleek,
aan den wee tusschen Sittard en
noodlanding, f ?
Maastricht,
Van de 5 inzittenden was ereen ,:

—

—

DEZE BERICHTEN WERDEN ONDER RESERVE GEGEVEN, DOCH ZIJ
ZIJN IN OVEREENSTEMMING MET EEN OFFICIEELE NOORSCHE VERKLARING.

DUITSCHE BOMMENWERPER
BOVEN LIMBURG.

—

—

Gealirdman

eerste, contingenten

Hevige gevechten ten N.van Trondhjem.-

-

Stadsnieuws

—

belang van deze Europeein
niet minder
samenleving,
sche
in

j

aan den' dag getreden
en zij valt niet meer te keeren. Hiertoe heeft het wantrouwen, aangewakkerd door dé 'gebeurtenissen in Europa te diep wortel geschoten. Er is

.'
ENKELE AVONDEN
LIJKE-MYSTERIE-CQMBDIE:_ £

gevaar^-—-Algemeen -nieuws—— Voornaamst*

.

Britsche troepen bezetten Hamar.

.

"
.

de'tegenstelling, welke totsluimerende was, m v o 11 e

Zoo is

■;

INHOUD:

,

—dat-h u n lijd, d-^tcs—vart—hunr e g ltne; gekomen' is.

J

■

bovendien aanhoudend

dat van de Inheemsche burgerij.
Deze burgerij ziet op het oogenblik*
hoe de klove in de Nederlandsche gemeenschap steeds grooter wordt, als
gevolg van het gewroet van dat deel
der „Nederlanders", dat zich met
het N.5.8.-Insigne tooit. Wty hebben
vaak gehoord, dat deze beweging
bevolgeen vat op de Inheemsche
king heeft. Wij gelooven het gaarne.
gaat het
Maar eilieve, daarom
t
e vraag is:
g
o
o
r
de
niet. Want
van
volksgroep
sche groep uiteraard, is in twee deedeze
heeft
wat
grootste
vereene,
het
te
N.5.8.-regime
lend gesplitst. Het
een eventueel
wachten. Het antwoord hierop kan
gedeelte, moet gerekend worden, hetkort
luiden: n iets!
ongeorgazij georganiseerd danwei
ons
Er is de laatste weken veel. geniseerd, tot den- aanhang van

ontpopt hebben , als verraders van
vorstenhuis en - volk. Men wordt er
-de
er
dat
publicaties in de dagbladen,
op
v : van deze lieden worden gevonden
vele en ook dikwijls zeer hooge posten, waar zij onherroepelijk kwaad
kunnen stichten, zoodra zij meenen,

nu

SLECHTS
DE KOSTE-

4154

;

N. S.'BVniet zoo een geweldigen vaart
zou loopeh. Op Het oogenblik zullen
veler oogen voor goed geopend zijn,
zij weten, hoe soortgenooten van
de N, S- 8.-ers In andere landen~zlch

Fièi tli.

.•§

■

Er dientjkortom, een hecht aaneengesloten front te komen.

.

Toen er nog geen oorlog was, hebben nog te velen dit niet willen inzien. Zij dachten, flat net irietrdeze-

■

THE RITZ BROTHERS
BELA LUGOSI
ANITA LOUISE

kappingsorganisatie zeer nuttig werk
zou kunnen verrichten, dat er een
invloed ten goede van zou uitgaan.

werkte ia. vrede én. verdraagzaamheid

-.;

■B

VERTOONT NOG

met

gezocht wordt met de politieke meeleggers van vreemden huize,
wordt- het dan n u geen tijd voor
het oprichten van een overkappingsorganisatie? Een organisatie,, waarin
plaats is voor alle partijen,, die
tot
bezield zijn door den wensen, culhandhaving van onze geestelijke,
tureele waarden en vrijheden. Een
organisatie, waarin de leidende figuren', zitten van de bestaande partijen
en groepeèrlngen," ter uitwisseling van
gedachten, ter verkrijging van inlichtingen van allerhand aard, ter zinning
op de beste methoden, om eventueele
destructieve actie van de N.5.8., met
of zonder vreemden aanhang, bij
voorbaat te doen verijdelen. Wij zijn
er van overtuigd, dat zulk een over-

medeburgers,

•

FAILED"

:

.

■

bij

reld. Er was alleen, en dan nog slechts
in regeeringskrlngen, e'enige '.; zorg

niet anders dan revolutie.

■''

RONALD COLMAN
LUPINO
IDA
WALTER HUSTON ■:

1

•

>

deel,

<

-

dit eene Inzicht was overheerschend:
dat ons staatsbestel met al hetgeen
mogen
hierbij behoort niet zou
aangetast.
worden
1 In de jaren 1914—1918 wr-.s er rust
in de samenleving, In Indië, rust dan
naar verhouding van de oorlogsomstandigheden, waaronder men leefde.
Men leefde vreedzaam naast elkander
en werkte voort, zonder dat er een
spoor was van zóó uitgesproken wantrouwen, dat dit,in haat zou kunnen
vèrkeeren. WU -hebben»hier-. in deze
laren geleefd als In "een sprookjeswe-

huidig parlementair regime, het staat
behoud voor van alle 'instellingen, die
uit dtt.jegime geboren werden. Het
andere deel, het kleinste, wil van dit
regime niets 'en niemendal weten, wil
niets liever zien en hieraan meewerken dan dat het onderstboven geworpen Wordt met als automatische kon"sekwentie \de verdwijning van al
Dit
hetgeen dit regime ons bracht.
georganiseerd In de N.5.8., wil

met

,

>

•-'-.•;.

*

eenlge waarborg, dat de status, waarIn zij zich bevonden, ongewijzigd zou
blijven. Hoe groot;tü« ook vaak de
meenlngsyerschlllen tusschen politieke en godsdienstige partijen waren,

Welk een geheel ander, onaangenamer beeld biedt de Indische 'maatschappij thans." Scheen het t<«fc voor
zeer kort,'alsof zij dezen ■ tijd zou
doorkomen zonder Inwendige schold
snel
ken,
dit ls
wel heel
anders geworden, tenminste wat
het Europeesche deel dezer saaangaat. Deze' Wesmenleving
terschè, in hoofdzaak Nederland-

.

,

;

aantrokken. Hun" meeningen— vond
men weerspiegeld In de kranten, welker leiders evenzeer partij trokken en
hiervan onomwonden deden blijken.
Zij allen waren echter van één vurlgen wehsch vervuld, nl. dat Nederland en dus Indië bulten het krijgsge woel zouden blij ven ,zijnde dit de

r

FILMWERK::
„THE. LIGHT THAT

-

Europeesche samenleving In
Indië vertoont op het oogënbllk een
onverkwikkelijk beeld, dat van tweespalt en verdeeldheid. Een beeld, dat
wij hier tot dusver nimmer onderkend b ebben. Ook niet tijdens ,den
vorigen wereldoorlog. Zéker, er waren in deze-'samenleving _pro-Geallleerden en pro-Centralen, even goed
als er waren, die zich van het geheele
drama, dat zich toen af speelde, niets

■

ENKELE AVONDEN HET MACHTIGE EN AVONTUURLIJKE •

•

■U E

voort.

- :

•

SLECHTS

VERTOONT NOG
":'

ding nood-"
zakelijk.'.Men weet,'hoe'de; .Vaderlandsche. Club een telegram aan .den,'
gouverneur-generaal . heeft 'gezon-.
den, dat niet anders was dan een
noodkreet.' Men weet ook, dat]het
hoofdbestuur van; de C.' S. P., eveneens in een telegram, aan den Landvoogd zij n" adhaesie met, den. / stap
van de V. C. betuigd heeft. Dit, wijstop eenzelfde stemming, •' eenzelfde
,'; '
?'•] \ '■'
gezindheid. .
Dit mag echter niet voldoende; zljh;
-Wij wezen er hierboven • op; dat-de
N. S. B. slechts een klein deel van
de' Europeesche -samenleving vertfr-,
•genwoordlgt. Dit Kleine deel ecnter,
is, naar Duitsch voorbeeld, uitstekend
georganiseerd én heeft, ook al weder
naar Duitsch systeem, haar mannen
op ita"l van vitale posten. : Vooral bij
het gouvernement, waar van hun
werkzaamheid blijkt niet In de eerste plaats uit hetgeen zij wel, alswel:
uit hetgeen zij n 1 et doen, het,
geen zij nalaten. Wij behoeven hiertoe slechts te verwijzen naar
hetgeen „Het Nieuws" en wij van
aan „onthullingen"
meet-af aan
moeilijke
en vaak ongaven.'in deze
taak
thans
echter
lijkende
dankbaar
bijgestaan door de meeste andere dag.__'._.,•..
[]\
'
bladen.
Nu Is het andere, deel, dat van het
óók
.behoud" zullen wij maar zeggen,aard
doch
uit
den
georganiseerd,
wel
der zaak in verschillende partijen, die
vaak noodzakelijkerwijs hun eigen
wegen gaan. Dit is goed, want volkomen In- overeenstemming met onze
democratische .beginselen.
Maar. als wU nu letten op de aaneengeslötenheld van de N. S. 8., waar-

Frontvorming noodza-

over onze Inheemsche

;''.

„DE INDISCHB COURANT?
Van.aeunsstraat Soerabala.

Telegramadres „Indcourant".
Tarief voor advertenties:
■-' Famnie-bërlcntén: 10 regels ƒ 3-—,
elke regel meer 1 / 0.50.'
Gewone advertenties ƒ 0.50- per regel
".'-.
minimum 10 regela.
BIJ abonnementen, belangrijke korting.

'

Het binnenlandsch
gevaar.

van

Exploitatie

•

RIDDERS ARRIVEEREN.

thans slechts-dit eene, alles overheerschende besef: het kwaad,- dat
onverbiddelijk dreigt van de zijde van
hen; die ons huidig staatsbestel haten
als de pest, moet, het koste wat het
..''.. '■
koste," af gewend worden.,
Nu, nu het nog niet'te laat is.

Dit nummer bestaat uit VIER bladen.

'

Hoöfdfedacteur: E. JANSEN.

Directeur vJ.M. C. BLOOT.

nummers 15 jcent.

tot.

uitgeefster.N. V.

metingen mede voor andere doel(stadskaareinden benut worden
ten, detailplannen, kampongverbeterirrgsöpnamen. enz.).
De tarieven voor meetbrieven en
grond-registratie moeten zeer laag
gesteld worden. Voor de merkteekens moet een zeer goedkoope oplossing-gezocht worden;— nochtans
moeten.deze duurzaam en moeilijk
verplaatsbaar zijn.
"Samenwerking tusschen een gemeentelijk Inlandsen kadaster eenerzijds en 's Lands kadaster en het
Landrentekantoor anderzijds is~gewenscht en mogelijk.
De kosten van een grondregis-

-tratlebureau voor Inlandsch bezitsrecht leveren geen financieel bezwaar op voor, de gemeenten
rn«
"betrekking van hoofd er van kan In
kleinere ressorten als nevenfunctie
worden vervuld, mits onpartijdigheid
verzekerd zij).
Een, gematigd-posltief tusschenstelsel van grondrechtboekhoudin?
-*oor— Inlandsen bezitsrecht schijnt-

aanbevelenswaardig. Daarbij zUn
zekere waarborgen tegen onrechtmatige overschrijvingen gewenscht;

evenwel behoeven deze niet te leiden
"tot-absolute bewijs kracht.

een periodieke Inspectie, aldus de
„Java-Bode'.
De heer Van den Broek zal o.m.
een bezoek brengen aan de bedrijven
der G.M.B, op Bllllton en Singkep,
Zoekt koelere oorden op.
voorts aan den-Rlouw-Archipel (teneinde zich van de bauxlet-productie
Vele vrienden van Sir Josiah Crosop de hoogte-te stellen), terwijl hij by. den Brifschen gezant in Slam, die
verder ook de Asahan-werken
der Vrijdag Jl. te Batavia Is aangekomen,
Billltoh-Maatschapplj in Sumatra zal zullen met leedwezen vernemen, aldus
het ..Bat. Nwsbld.", dat zijn gezondbezoeken. •
Hij zal nog'ongeveer een maand In heidstoestand te wenschen overlaat
Indiö blijven, om dan naar Nederland en dat hij in de j?erste plaats naar
Java Is gekomen tot herstel.
terug te *eeren.
HU blijft thans slechts enkele dagen in Batavia en vertrekt zoo spoedig
mogelijk naar koeler oorden.

SIR JOSIAH CROSBY.
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Het eerste groote contingent
aangekomen.
Hartelijke ontvangst.
eerste groote contingent
Ridders M. W. 0., dat hedenmorgen met de „Melchior Treub"
in de haven alhier is aangekomen, is op passende' wijze door
het werkcomité te Soerabaia, bestaande uit den pi. militairen
commandant, den luitenant-kolonel
der Infanterie, j hr. W.
Bore e I, de kapiteins Van
Beek en R o q u a s, alsmede de heer A. G. H. Palra e r s,
het comité van Minahassische
ingezetenen te Soerabaia waarvan de vlootgodsdicnstlecraar
TrJ. We s fpTa't- voorzitter
is, door terplaatse wonende
Ridders M. W. O. en verschillende andere belangstellenden
vangen.
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Uit de Minahasa en Makasser *'*n
'meF-de „Melchior Treub" totaal 62
Ridders M.W.0., t.w. 52 uit de Minahassa en 10 uit Makasser, aangekomen.
Zooals aangekondigd was, geschiedde de ontvangst der feestvierende
■Ridders met militaire muziek. Het
muziekkorps van de Artillerie was hedenmorgen bij de aankomst van de
„Melchior Treub" aanwezig.
Het schip lag reeds omstreeks 6
uur aan de kade, waarna de leden
van de genoemde comités zich aan
boord begaven, ter verwelkoming van
de Ridders uit de genoemde gebieden.
Onnoodig te zeggen, dat er esn
drukte was aan boord. Het weerzien
van wapenbroeders na een Jarenlange afwezigheid was treffend. OuCe
herinneringen werden opgehaald van
bentengs, die samen werden bestormd
en andere wapenfeiten, die in het
£
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mobilist zooveel mogeHjk de behulpdie
zame hand. Andere week-enders,
voorbij reden deden evenaoo. Een der
beleende advocaten vit Soerabaia, mr.
M., stopte en informeerde of er hulp
noodlg was, waarna hij op verzoek de
veldpolitie in La-wang van het ongeval
op de hoogte stelde. Een andere automobilist, de heer B. van de firma Oebr.
Van Swaay stelde zijn auto ter beschikking om den verongelukten automobilist naar Malang te vervoeren, terwijl
een in den omtrek wonende oude IndoEuropeaan zijn diensten aanbood
om
met behulp van enkele koelies den verongelukten wagen aan touwen vast te
leggen, ter voorkoming, dat het voertuig met een bamdjir zou wegdrijven, in
afwachting van de meatiregelen»_ dia
de firma Stoelt in Malang zou nemen
om den wagen te kunnen lichten»

Het zesde concours.
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Lezing over Mohammad den

Goed
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ANDJUMAN AHMADIJAH.

BRIDGENDE MIDDENSTANDERS.

Het was zeker niet de gemakkelijkste taak, welke dit zesde concours in
het Clubgebouw der soerabaiasche Middenstandsvereenlglng Vrijdagavond den
deelneemsters en deelnemers oplegde,
doch men sloeg er zich dapper doorheen
tn aan het einde van den avond, zoo
: £*■ '-Stegen een uur of halftwee, kon in elk
verleden liggen.
die heel wat hadden
Er waren er
geval worden gezegd, dat het weer een
meegemaakt en behalve hun Ridder
leerzaam tournool was geweest. <
M.W.O, tal van andere onderschpiHet mag tot verheugenis strekken,
dlngsteekens bezaten. Er waren riddat de belangstelling voor deze concourders bij, die 40 of vijftig jaren geleden
zoo kon.
afgeloopen. sen nog steeds stijgende is enslag
hun medalje ontvingen; er zijn onworgisteravond
negen tafels
aan
Het ongeluk zelf Is verwonderlijk den geleverd. Neemt men in aanmerder dit eerste groote contingent uit de
goed afgeïüopen, de omstandigheden in
Minahassa en Makasser Europeanen, aanmerking
geromen. De automobilist, king!, dat enkele vorige deelnemers ultzoowel als Minahassers en anderen,
die alleen in zijn wagen zat, kwam er stedig waren, dan is het aantal van
gewezen militairen, maor ook gepen-, behalve
met enkele schrammetjes, een tien tafels feitelijk reeds bereikt, zoosionneerde
bestuursasslstenten en lichte kneurzhig aan de linkerknie en dat binnenkort tot een concours van
schoolopzieners, die op de een of aneen zenuwschok er heelhuids vanaf.
viertallen kan worden overgegaan, aldere wijze hun ridderkruis verwierven;
Hoewel het een gewone zaak van
tijd nog de mooiste krachtmeting op
wegetiquette betreft, willen wij met
men zag er grijsaards onder, de meesbridge-gebied.
groote erkentelijlkheid en voldoening
ten zijn trouwens ouden van dagen;
Vrijdagavond werden 18 uitgezochte
gewag maken van de hulpvaardigenkelen verloren gedurende een der
spellen
als „oorlogsmateriaal" gebruikt,
heid, die bij het ongeluk van-verwapenfeiten hun arm, weer anderen
op
alle
Culbertsonbasls. en de hersenen
betoond.
schillende zijden werd
zijn door ouderdom half-blind geworhebben behoorlijk gefosforlséerd. Er
den.
lagen heel wat voetangels en klemmen
De oud-soldaten en korporaals onOfficieele Mededeeling: en aan elke tafel kregen die af en toe
der de Ridders werden in autobusGooi Uw afgesleten banden niet
wel eens beet, doch de geklemden nadsen vervoerd naar het Subsistentenweg. Voorzie ze van een nieuw
oen er dan zelf het meeste'pleleler over.
kader, waar zij gedurende hun verde
Ma*(reeds
getest
door
loopvlak
Hetgeen de uitmuntende stemming
blijf in Soerabaia gehuisvest worrlne, Politie, Knllm „en andere
meteen teekent.
>-■ v '
den, de onderofficieren worden ongroote lichamen)-.
Er werd gespeeld volgens het Mltchelldergebracht in hotels ter plaatse,
Telf Z m S>bata _movement en de resultaten waren:
A"
waarbij het~ Minahassische comité
0.1, V
V 1A
Toendjoengan 88~"No o r d-Z u Id. Iste prijs de
..
zijn medewerking verleende.
Warn a r s ,en Fe dd e
heerert
• ■'.
4357
Hedenmiddag om twaalf uur wordt
a
meb' 88. punten; 2de prijs mevr.
m
in de militaire sociëteit voor de Ridfl_«4v-e~e re Y- en—h«er-T ei 11 er
ders uit de Minahassa, Makasser en
met 76Vi punt. Om den derden prijs
Timor-Koepang, een reunie gehoumoest worden geloot tusschen heer en
~
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JJ. heeft bovwngenoemu
onder leiding van R.
Moh. Haroen, af deellngsvobrzltter dier
4
een openbare lezing" gehouZaterdagavond

-

de vereenlging

den over „Het leven van den Profeet"
Mohammad", welke plaats had In het
gebouw van de „Slswo Oetomo". alhier
Na het voorlezen van «enige Qur'an
vereen, den Profeet betreffende, werd
de Islam missionaris van Oaroet,
de
heer MauM Abdoel WahM H. A., dde op
;:

zijn reis door Oost-Java

raini een maand

In

verbleef, als eerste

"spreker Ingeleid, waarbij deze gedurende
meer dan een uur het publiek bezie
hield met zijn causerie over de biografie
van den Heiligen Profeet.
Als tweede spreker sprak de te Soerabala in Islamletische kringen welbekende Islamnmlssloharis de heer MalikAziz-Ahmad-Khan. Deze leidde zijn lezing- in met een korte uiteenzetting van
de causerie van zijn missie-collega te genog.
„ven. Voort» gaf hij het publiek
eenige fragmectne uit het leven van
den Profeet, waarbij hU, evenals de vorige spreker, speciaal de' Islamieten er op
wees hun leven en daden op die van de

Profeet.te richten.
Om half elf wend de bijeenkomst,
welke een rustig verloop had, door den
heer R. Hofc. Haroeh onder dankzegging
aan de aanwezigen gesloten.

ROEMER VISSCHER
VEREENIGING.
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blzonderheden vermelden.

LANDBOUWKOLONIE
POENTIR.
ƒ

8.000.

—

voor uitbreiding.

In aansluiting

op hetgeen si reeds

eerder werd gemeld over de plannen
tot uitbreiding van de landbouwkolonie voor geestelijke defecten te
Poenür, vernemen wil, dat dezer dagen van het hoofd "van den Dienst
van. Volksgezondheid bericht werd
ontvangen, dat van de fondsen voor
dit doel van de landsbegrooting uit-

—getrokkenr-de—provincie
voor dit Jaar zal kunnen beschikken
over het bedrag ad. ƒ 8000.—
Zooals bekend, bestaan er plannen
om voor de exploitatie van de kolonie aan de betrokken ressorten bijdragen te vragen voor de begrooting
;»'.."• ■■■•■
1941.
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DE COVIM.
Lezing op Woensdagavond.
Woensdag, 24 /geil, zal de algemeen

Tn3EKéBSK-T~aer CD.VXM. een, lezing
boeien over het Omrimrwerk voor in-

in Ce •*&. Ketabang. De
bijcenfomst vindt ptoats fci het Lyceum
aan cc li.BSi.-siss.t-i altier. Aanvang»-,
uur: acht uur de;'avonds.
BehnlTe degenen, die zich reeds bij
de C.O.VXM. hebben laten Inschrijven,
eyri ooïc andere . dames-belangstellenden weOücom. Ook zij, die In een andere
geschrevenen

wij* dan Ketabang woonachtig -zijn,
hebben toegang. '■'......vv:-.v

Zoo zijn zij er- dan alweer, Qüeenie
en David met hun schitterend troepje
Hawaiian-danseressen en musici. Het
gezelschap is thans uitgebreid met Gcgoochelaar, die vergia Pasha» een
bluffende staaltjes, van zijn handigheid vertoonde en veel" succes had In
de nummers, waarin hij ronddraaiende
baïïen met één schot van zijn pijl en
boog van den standaard wist te echie-

tgCffi V"~0 L
■ De dansen en Hawalianliedjes oogstten eooals altijd weer veel succes, voor—

—-'—

de liedjes door Queenie gezongen,
r
De dansnumimers van de lieftallige
Hawaiian-girls waren weer af. Nu eens
gekleed In de hula-huïa rokjes, dan weer
in kleurige sararags roet'de lel om den
imis-werdendehua-dansèaTn wiegende
cadans van het- lichaam en de heupen
op voortreffelijke wijze weergegeven.
HU, die .nog ntaimer echte HawailanarU&ten hebben gehoord of gezien, raden wij aan, dezen laaUten, kans niet
onbenut voorbij te laten-gaan. ftucenie
en David geven hedenavond voor het
laatst nog een voorstelling in den
. .■■' ■ ~
•
Kunstkring.

lil

■

morgen

Hun optreden in den Kunstkring.

.

Over de ontvangsten de reunie
In de militaire sociëteit zullen wi]

MAURICE RAVEL.
Lezing

voor de Alliance Française.

Mevr. E. M. M. van Oyen-Kastner
stelt zich voor op Woensdag, 24 April
ajs. een lezing te houden, voor de Alliance FrancaUe, afdeeling Soerabala,
waarbij zdj over den Franschen componist Maurice Ravel Zal spreken.
De lezing zal worden geïllustreerd met
gramofoonplaten. waarop werken zjjn
vastgelegd van dezen beroemden Franschen meester uit den modernen tijd.
De lezing begint U half

'negen n.m.

Ha ge n a ar en M u y s
anderzijds, belde teams met 73>/ 2 punt
en een gelijk aantal „tops". Laatstgenoemden trokken de hoogste kaart.
.O o*t-W e b t. Iste prijs door heer
én mevr. Ve c h'.t met D3y2 punt (de
hoogste score van den avond dus), 2de
prijs door de heeren VJ e etc hOliTi e r met
dr aag e r ten
79«/z punt en de 3de prijs door de heeren
Ho e b l n k en Vin Ben met

heeren

;

79 punten. ■ V-'
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DE ZEEVERKENNERS EN HUN
TROEPHUIS.
Instuif met

fancy-fair.

en een fancy-fair, waaraan vele attracties verbonden-: zullen
worden, is vastgesteld op Zaterdag. 4
Mei as. te 5 uur nm. ter gelegenheid
der feestelijke opening van het nieuwe
rroephuis der Zeeverkenners van Soerabala. welke troephuls gelegen Is aan
de Endeh-lkade,tegenover de Soeraöola; .' -"'
Jachtclub.
—

groepscoiwmlssle, die zich belast
met de organisatie van dit feest der
zee-verkenners, heeft verschillende uitnoodlgingen rondgezonden en bekend
gemflflfct. riflt hft ftttt nt "<n+rw»i«!H»
naar het feest gaarne wordt vereiend.
De

*

FILMNIEUWS.
Sampoerna: „U-boot 29.”
Met ir.rrang van Woensdag ajs. vertoornt Sampoern: de door ColunVbia ultgstorachte, actueele Engekche f£m ~U:
boot 29". waarin Oonradt Veldt en Va'lerde Höbwn de
vervullen.

Algemeene jaarvergadering.
Woenadag _24 April as. houdt het
hoofdbeatuurLyan de Roemer JVisseher
vereenigimg 's avonds 7 uur in de loge

„De Vriendschap' op Toendjoengan zijn
algemeene Jaarveirgaderinfr —-~-~~;
De agenda vermeldt de volgende punten: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Jaarverslagen secretaresse, periningmeesteresse
en commissaresee studiefonds; 3a. Bestu ursverkiezing; 4. Wenschelijkheid dat
alle afdeedingen zich voorzien van deskundige financieele hulp bij het opmaken van de kwartaal- en Jaarverslagen; 5. Het nogmaals in behandeling
nemen van de indeeling der verkooprayons; 8.: Wenschelljkheld van het geven van lessen . aan hulpbehoevende
naaisters; 7 Bespreking subsidies der
-diverse—«fdeettngenf-B—TentoonsteJiinff
van werkstukken der afdeelingen met
het doel om eventueel deze uit te wisselen; fl. Wat verder ter tafel komt; 10.
—:—
Sluiting. ■~■•:■:'■■■■■■~~
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DE HAWAIIAN ENTERTAINERS.

au-

dacht., van oplichting en flesschen-

trekkeri], "door het doen houden
van het requisitoir en pleidooi.

Het requisitoir.
Officier

De

van

mr.

Justitie"

brengt
naar. voren, ; dat
van de
punt I
beklaagden
de
hebtelastelegging, de oplichting,
getegen
De
verhalen
ben ontkend.
tuige H. zouden zij uit zucht tot grootspraak hebben gedaan en niet met de
bedoeling om geld van hem los te krijgen. Deze getuige was van; mevrouw
B. gecharmeerd en heeft nimmer, gezegd,
hij de, gelden terug ; moest

Morks,

dat: '

hebben.'

"

•

.''"-■'

Over het .verhaa? van mevr. B*s verhouding tot getuige H.'weet de.officier
niet wat hU denken moet; • Aan den
eénen kant kan hl) zich niet voorstellen,,
dat mevr., B een dergelijke voor haar
pijnlijke kwestie, waarvan haar man
zou openbaren
niet op de } hoogte.
Aan; den
van
waarheid.
grond
zonder
anderen kant ontkent getuige H.
pertinent, doch daarbij dient bedacht te worden, dat bij een bekentenis
get. H. teven*'bekent zich aan een
strafbaar feit te hebben schuldig gemaakt, zij het dan ook een klachtde. ,
lict.
Daar deze getuige verklaard heeft, dat
hij ook zonder de verhalen uit medelijden geld zou hebben gegeven, Is niet komen vast te staan, dat bekl.hun verhalen deden met bet doel iemand tot
geld-afglfte te bewegen. De officier acht
daarom „oplichting" niet wettig, en
overtuigend bewezen
Ten aanzien van de „flesschentrek-

...

„TIJDBEELD”.

bedankten alle

;

wegens de oprichting van, plaatselijke
vereemgingen.- Het schijnt,- dat, de Soerabaiasche | Antl-Woekervereenlgrag wel
gebaat zou zijn. met eenige.propaganda
onder de burgerij, al ware het» maar
door. periodiek» opstelletjea omtrent het
;

;

verrichte.werk in de

was,;

plaatselijke bladen

of j huisbezoek bij; mogelijke; belangstellenden. . Het voor ons liggende verslag
is, wat den vorm aangaat, wel helder
en beknopt, doch het is gesteld In niet
al te goed Nederlandsch,: hoewel wij
onder de bestuursleden namen aantref-

fen van personen; van ■ wie men mag
verwachten, dat zij: een • boelend opstel
zouden*' kunnen"leveren, 'dat meer
spreekt tot het hart: en het verstand
'.-.van den lezer.
De achteruitgang in de inkomsten
heeft er nu toe geleid, dat men niet
meer kan adverteeren in de Maleische
bladen en dat een klerk en een kantoorlooper moesten- worden ontslagen. Een
ijverig secretaris kan veel' doen tegen
een bescheiden toelage, doch onkosten
moeten worden gemaakt, terwijl ook de
herlJ'Lstaat.de-schuld-van beklaagden Algemeene Volkacredlctbank recht heeft
op Jaarlljksche aanvulling der garandoor hun bekentenis en de verklaringen
<<an de gedupeerde tokohouders vast. tiestelling met het oog op onvermijdekwade posten. Voor dit alles dienen
ZIJ kochten goederen op credlet en wlsr lijke
dan
ook'de
contributie der leden en de
ten, dat zij ze niet konden betalen. ,
van gemeente en prokleine
subsidies
strafmaat
Bij de beoordeeling van de
van het Verbond Tan
toelage
vincie.
De
wil de officier rekening houden met het Antl-Woekervereenigingen
blijft noodlg
feit, dat geen luxe-goederen gekocht doch zal wat haar groote betreft wel
zijnen dat de heer B. door zijn de-, ifhanikeUJk zijn van het ledenaantal.
gradatie van stationschef tot stationsGedurende het verslagjaar werd aan
klerk, ten straf, welke verband houdt 201 personen op verschillende manieren
met deze affaire, reeds een gevoellgen hulp verleend. In 03 zaken werd bij den
rechter ten behoeve van schuldenaren
klap heeft gehad.
opgetreden. Te Soerabaia wendden zich
Hij eischt vervolgens eer» voor56 Europeanen, 50 Inheemschen en 1
waardelijke gevangenisstraf van 6
ChTnees tot de vereenigtog. Twee Bevalmaanden met een proeftijd van 3
len waren hopeloos, doch voor de an-*
jaar en Ide bizondere verplichting,
deren kon *een regeling worden getrofdat Ce door de toko-houders gelefen. Het aantal credieteuren bedroeg in
den schade binnen twee Jaren moet
totaal 551 en het. totaalbedrag der
schulden ƒ 24428.14, waaruit mag worzijn vergoed. HU hoopt, dat dit voor
den geconcludeerd, dat elke schuld op
beklaagden een aansporing zal zijn
zichzelf niet teer groot kan zijn geweest.
om hun financteele zaken in orde
Aandera
blijkt dit te Kediri, waar
te brengen en hun leven te beteren.
selchts 4 Europeanen en 1 Chinees zich
de vereentgirug wendden, doch daarHet pleidooi. tot
entegen r 531 Inheemschén, terwijl het
In zijn pleidooi zegt de verdediger, totaalbedrag ■ aan schulden< daar evenmr. Van Geer. dat beklaagden zich door eens circa ƒ 25,000.— bedroeg. In. Xe-schenen de zaken dus wel een. geonbezonnen /handelingen In groote dlrl
heel
ander karakter te dra«en, 7-1
moeilijkheden hebben gebracht op fien
vraagt
nancieel
ander gebied. HIJ
bij zijn overweglngenjien Raad te bedenken, dat in dit gezin "5 «er Jonge
minderjarige kinderen zijn. De verklaring van mevrouw B. over de verhouding tot getuige H. acht verdediger veel
Opening: 27 April a.s.
logischer, dan die van den getuige, die
Het bestuur van de Zusterscholen op
een onbegrijpelijke generositeit aan den Kepandjen deelt ons mede, dat van
dag legt, terwijl hij zelf, dit heeft verZaterdag, 27 April, tot en met Woensdediger vernomen, diep In de schulden dag, 1 Mei a js. door de Lagere NlJversteekt.
heldsschool 81. Anna een tentoonstelling
zal worden georganiseerd van de door
Bet Is niet te verwachten, dat beklaagden In hun oude zonden zullen de' abituriënten aan deze school verterugvallen, boor een Juiste correctieve vaardigde artikelen, zooals: tafelkleedjes, meisjes- en jongens pakjes, babystraf zullen zij voor goed worden genezen. Pleiter sluit zich daarom bij de uitzetten, ene.
D*e. tentoonstelling, zal worden c<opvatting van den officier aan, alleen
houdsn in de groote zaal en achoolloVfteen straftijd van 6 maanden lijkt hem len TempelstraaV
5, tegenover de R.
wat lang; hu meent, dat 3 maanden Kerk. Ce opening ia vastgesteld op:
Zagenoeg Is.
terdagavond, 27 April: 7 uur; op de
HJJ memoreert verder, dat de overige dagen: 's morgens van 8
12
B. aeer uur en 's namiddags van 5 tot 8 uurwerkgever% van
over hare prestaties tevreden Is
en haar bij voorwaaardelljke veroordeellng zeker niet zal ontslaan. Ook de
heer B. die reeds 21 voor pensioen
lende dienstjaren heeft, zal dan ver-,
moedelijk wel In dienst kannen blijven.
Aan het dot van zijn pleidooi roept de
bevestigd
verdediger roede in verband met de geHet
vonnis
van den Zeekrijgsraad
zlneonLstondig-heden van beklaagden de
J.1., waarbij M.
alhier
van
Februari
27
uiterste clementie van den Raad voor
S., stbno. 25018/D, militie-stoker bij de
lijn cliënten In.
Martaekceerae Ooebeng alhier, wegene
.Vrijdag „diefstal, zynde tijdene het plegen van
J>b ui tspraak wordt fes
28 April.
'-~;■;
dit misdrijf bet recht tot uitvoering van,
een.hem wegens een der in art 421 van
het wetboek van Strafrecht: genoemde
•■

,

-

TENTOONSTELLING NIJVERHEIDSCHOOL
ST.

?

:

—

HOOG MILITAIR GERECHTSHOF.

DE NATUUR-HISTORISCHE.

Naar de tambaks en derimboe
bijK

Volgende . week, ' Zondag! 28 April,
maakt de Natuui Historische vereenlflng weer een Interessante excursie, nl.
raar de tambaks en de rimboe bij Kepoetih, ten Oosten van Soerabaia. De
tocht taat per auto
men vertrekt
'* morgens half
Teven -van-het Glmpang»plein
naar genoemde desa en daarna
—

—

te

voet door het tambak-geb'led,

dat

aanvankelijk ijl maar later vrij dicht
begroeid Is.- -Tusschen dit-tambah-gebied en de zee ligt een smalle strook
aangesübt : land, ongeveer 1 km.-breed,

man-

nieuwe nummer.
Ook in dit nummer is weer een zeer
dit terrein door te dringen.
..-.-■
aardige schets opgenomen van beleveVoor deren sportleven tocht bedragen
nissen ondier MobiHsatie-malrkers, terwijl ook da illustraties zeer -grappig iljnr de—kosten'~/-l lo,—introducé's-betalen
Verder geeft ..Tljdbeeld" de wekeUjk50% extra. Men kan zich tot uiterlijk
sche korte verhalen en de beide denkVrijdag .28 April "opgeven bij den heer
sportrubrleken. met voor de bridge-llefCA. Baart Pandanweg 4 tel. z. 3062.
hebbers een nieuw voorbeeld van het
.opmaken van een speelplan, en- voor
DE ZEEVERKENNERS.
«ohaak-enthouslasten een beschouwing
over den tweekamp tusschen Landau en
;

'

WSm

vonnis.

•

«elke een dichte wildernis van

Vian Scheltinga.
De foto-oaginn's brengen ö.m. opnamen' van de instaDatle van den. regent
yam Blora, en vete aardige snapshots van
Magelanci hippisch «portfeest, terwijl
ook andere Jara-Yaria in beeld . gebracht isr Evenmin; ontbreken foto's uit
het
yan de fronten, en van
sportevenementen; en andere gebeurte-

■

leden ten
omdat de corresgetale . van 40
pondent te Famekasan.' hier ,In ; dit
verslag met. name : genoemd.'. de contrlbutlegelden verduisterd had. Of dit nu
een reden was en bh» te bedanken
blijft de vraag; in elk geval bleek het
een aanleiding, misschien wel een welkome aanleiding." Het ledental te Soerabala «elf Uep achteruit met 13, dat te
Tjepoe>met.V Kedüi, Pasoeroean
en
.Toeloengagoéng verdwenen: geheel uit
de. gelederen, doch dit komt misschien
Madoera

.

grove-boomen en slingerplanten draagt.
Dwars door deze wlldernjs la een „rintls"
geslagen, waardoor bet mogelijk is In

Het

nissen in verschillende landen.

'

Een

'

den,-waarby-c!viele en-militelre
;
toriteiten aanwezig zijn.

;-Vrijdagmorgen vervolgde de Raad
rxn Justitie de behandeling vau de
saak tegen het echtpaar B, ver-

:

toerd naar'een museum, het stadion In
zij,
maakten
Amsterdam, Egypte,
tijdens de bootrels Indlè—Nederland,
\
kennis met Sherlocfc Holmes en met de
schutterij- In liet midden der vorige
Waar het gebeurde. eeuw, terwijl
tenslotte, na vemuakelijike
bolerenl'een op ,8.8.V,-Han<kl«a!ken"
Het gebeurde Zatexdagmiddag omwerd
streeks half vier ter hoogte van de desa de tempel van TerpslahoTe bezocht
een buitengewoon artistiek en buitenKedemangaj^,nabij den driesprong van
den weg nïar Nongkodjadjar, even gewoon geapprecieerd besluit van deze
voorbij een kunstwerk van de irrigatie. goed opgezette
De- weg, tot enkele kilometers voorHet „officleeie" gedeelte van den
bij den driesprong van Poerwodadl waa avond nam niet veel tijd In beslag; de
kurfrörooz, maar boven Malang zag de voorzitster der vereeniglng ..„Inter.Nos'l
lucht zwart en dreigend.: Terplaatse, begreep .waarschijnlijk wel, dat ""men
waar het ongeluk plaats had, viel een zeer
benieuwd was naar wat er komen
licht regentje en bij automobilisten is
dus met een hartelijk
het bekend, dat het slipgevaar op een zou; eJJ volstond
aan allen, die medevan
dank
dereelijteenv pas beregenden weg het woord
werkten aan het totstandkomen van
grootst Is.
Hoewel er in de nabijheid geen waardezen avond, waaraan weken. van
stond,
van
J.M.C.
dat
schuwingEbord
de
moelzamen arbeid waren voorafgegaan,*
op het slipgevaar wees, muiderde de terwijl zij ook alle aangewezen welkom'
heer S., die zelf aan het stuur van zijn heette, o.m. gouverneur en mevrouw
auto zat, vaart. Doch op het glibberige Van der Plas en de leden van het
weggedeelte gekomen, begon de wagen schoolbestuur.
::: '
te slippen.
de revue,
geschreven
toen
nam
En
Opgemerkt dient daarbij te worden,
leeraressen
mevr. Van
door
een
der
tegendat zich op dat moment geen
vorig'
Ooor-Duut,
den prijs
die
Jaar
ligger of andere obstakel op den weg
hoorspel-prijsvraag
van
de
won
der
'
bestuurder
gewaardoor
de
bevond,
een aanvang. Elk
noodzaakt zou zijn, zijn koers te wijzi- N. I. R. O. M.
het geheel bestond
uit
de bedrijf
gen. De weg slingerde eerst in
begon zéér eenrichting van steenhoopen, die aan drie bedrijven
voudig, doch reeds gauw was er dan.
den linkerkant van den weg lagen, om vervolgens schulnreohtß in een zekere stijging merkbaar,
terwijl
de! richting van het ravijn aan den het hoogtepunt, aan het slot, steeds gerechterkant van den weg te rollen. Over vormd werd door een ballet; dat onge-i
een verhoogden berm aan den wegkant twijfelö naar veler tneening veel te.
stortte de wagen daarna in de diepte.
waar het voertuig op een droog gedeelMaar ondertusschen kreeg men een
te van den bodem van het bergstroompaaneenschakeling
van grappige voorvalje op alj» rechterkant, belandde.
len; zoo was daar dan de spannende
wedstrijd tusschen de voetbal vereenlEr kwam hulp opdagen. glngen",JCannlet"
en „Moetwel", waarin
Een echtpaar uit Soerabaia, dat het leeraressen en leeraren van Oentengongeluk zag gebeuren, stopte even school en gouvernementslyceum tegen
voorbij de plaats van het ongeluk, waar eikaar
vooral voor ingeuitkwamen
het even later den automobilist, die de
wijden een zeer vermakelijk Intermezzo.
volonvrijwillige hell-diriverstoeT had
bracht, ©ogenschijnlijk ongedeerd uit En daar was, In de museumscène, de
kennismaking met Pharao „Toe-la-mehet ravijn te voorschijn zag komen. Zooligge". in wiens paleta het eerste ballet
als onder automobilisten te doen geden.
bruikelijk, verleende de*andere autoplaatsvond.
.-:ii-T'
*

Het

Wat niet bewezen is.

,

Gentengschool-meisJes''.- hebben
De
Zaterdagavond het enthousiaste publiek
In den stampvollen Kunstkring heel wat
laten zien ènhooren. In enkele uren
tijd werden deze toeschouwer» van de
geGentengschool achtereenvolgens

rerue4SWffißßßPH

HET FEEST DER RIDDERS
M.W.O.

;

Het slipgevaar.

—

SOERABAIA 22 APRIL 1940.

_

VROOLIJKHEID.

Tal van ongelukken hebben wij
gemeld, die in den toop der tijden,
zijn voorgevallen op
de beruchte
Slmplng-helling, nabij Lawang. : 38uH
Thans moeten wij melding maken van een ongeluk, dat een oneer redactie-leden aldaar ia . overkomen,
en die dus uit persoonlijke waarneming beeft kunnen ervaren, dat'
bet slipgevaar op bedoelden weg
niet gering Is.

In het tweede bedrijf, dat nog meer
vroolljkheld brficht dan het eerste was
het duidelijk merkbaar hoe de jeugdige
arUsten er steeds meer „in"»kwamen;
-het spel werd veel vrijer en losser, «IJ
begonnen zich op hét tooneel veel meer
op hun gemak te voelen en het succes
bleef dan ook niet vit. Vooral de met veel
ilair gespeelde rol vin Sherlock Holmes
deed het publiek'.dikwijls hartelijk lachen, evenals. de schntterljscène uit
1851. En tenslotte Het schilder Sixcolores een kleurig ballet
tien in zijn
ateUer.lSßSffili'lliH'i'i l)f 1| jlFlllnW l|*'hetfV
Maar hoe fijn en kunstzinnig ook
Egyptische ballet was, hoe vlug en kleurrijk ook de dans in het schildersatelier
van de melskes in haar tullen' rokjes,
toch spande de scène In den tempel van
Terpslchore <en kroon:'een ballet a la
Strauss, werd afgewisseld door het optreden van moderne glrls in plccolocostuum, :,wier.: middelpunt, een kittig
tapdanseresje, een welverdiend, langdurig applaus oogstte.
Petje af voor de : wijze .waarop deze
revue i»,opgezet, voor de wijze waarop,
snel •en ongemerkt, ; van decors werd
gewisseld, zonder dat den, gang van zaken hierdoor, onderbroken werd. • Petje
af voor die met,veel smaak uitgevoerde
en tot In de puntjes verzorgde decors,
aaraan zeker geen ■< kosten gespaard
zijn. Petje af ook voor de aankleeding
der verschillende scènes, voor de. samenstelling en het ontwerpen der balletten en de bljbehoorende costumes. Uit
dit alles blijkt wel hoè er samengewerkt
Is, en hoe een prettige verstandhouding
er heerscht tusschen leerlingen en leerkrachten. 7
Mevrouw Van Goor, werd na afloop
overstelpt met bloemen, doch ook de
andere leeraressen die haar medewerking verleenden, werden aardig in de
blommen gezet. Maar hier is het dan
ook de plaats om een woord van "lof
toe te zwaaien aan de mannelijke leerlingen van 'het gouvenjements lyceum,
die, waar noodig, met Schwung hun
rollen vervulde in dit spel van muziek
er waren enkele aardige accordeon'ntermezzo's.—', zang, dansten vroolljkheld.
bit JaarHJksch schoolfestljn werd besloten met een bal in de groote zaal
van het hoofdgebouw op de Jaarmarkt. Van de revue zelf zal Woensdag
l Mei nog een voorstelling gegeven wor-

AN.

•■:■-.

MUZIEK,ZEDASNG,

Jaarverslag 1939.
De Antt-Woekervereenlgingte ■ Boerabala werd opgericht pp IS Maart 1831.
Vooral ter is thans mr.' Soesanto Tirtoprodjo, secretaris de heer F. C. H. Beer.
Er zijn commissarissen uit verschillende departementen der stedelijke samenleving. Het secretariaat; Is r< «e vestigd
Wilhelminalaan 20. alwaar men zich dagelijks kan vervoegen van .7.30 T.ra. tot
2 uur n.m. en van 5 tot 7 uur n.m.
Het ledental der vereenlging bedraagt
thans 61. Het liep In het. afgelcopen
jaar terug met niet minder, dan 81. Op

|

•.■■•'.-

•

SIMPING-HELLING.

delijke straf geëischt.

■

'

EEN AVONTUUR OP DE

Gentengschool-meisjes.

;

i

den.

Succesvolle revue der

ANTI-WOEKERVEREENIGING
SOERABAIA.

Tegen beklaagde een voorwaar-

epotih.

ONTSNAPT.

Opleiding beëindigd.

FLESSCHENTREKKERIJ.

„IK ZAL ’T JE LATEN ZIEN!”

AAN DEN DOOD

NIEUWE POLITIECOMMISSARISSEN.
Uit Soekaboemi seint A n e t a,
dat de opleiding van commissaris van
politie aan de politieschool te Boekaboemi gisteren Is beëindigd.
Aan deze opleiding werd deelgenomen door 13 gegadigden, waarvan 10
academici en 3 vooraanstaanden van
het lnspectcurscorps.
. Alleen legden het examen met goed
gevolg af.
De namen der geslaagden zijn:
Drs. H. M. H. Slangen, dr. J. van
J.
Houten, mr. A. A.
K. Meyer, drs. L. A. van Rees, mr. H.
J. Lang, mr. O. D. Koopmans, mr.'J.
M. Haye, mr. C. M. Donleben, mr. Mas
Moeln. mr. Di H. L. Apontoweil, C.
van Hunnlk, J. C. A. van Wyngaar-

EERSTE BLAD II

deUindische^courant.

APRIL-1940.

.•

_-iMAANDAG-22~

Opening nieuw Troephuis.
-—

-»

—

*

..

Zaterdag 4 Mei a-s. 's middags 5 uw,
zullen öe Zeejej-lkennera op feesteWjfte
wiJte.hvß niefliw troephuis openen aan
de En<ie(h Kade (tewnover de Boeraba~
<a«r(be jacMeMil, Aan den .vrooülton
Instuif, voer «"«re gelegenheid «regeren,
is e#n-. fancy-fair .met vele attracties
vertoonden.

.

misdrijven opgelegde 'straf-nog niet
is verjaard", is veroordeeld tot 0 maanden gevangenisstraf ijs in hooier beroep
door het Hoog Militair Gerechtshof op
12'April IMO- bevestigd.-../

SPORT.
De O.C.
—Helsinki, 21 April (Aneta Reuter)
Volgens-Erlk von Frenckeil, het Fln-

sche lid van het
Internationaal
Olympisch A Comité zal_Flnland.geen_
ölymplade-1940 houden.
.

KORFBAL
Bekerwedstrijden.
De voortzetting der bekerwedstrijden
van-den-O»- J, K* B. vond Züterdag en—
Zondag. Jl. plaats.
In de tweede klasse boekte Excelsior
n een overwinning op Thor TJ.
De i Excelsloranen wonnen met { 7—3
dezen wedstrijd.
De eerste klasse wedstrijd tusschtn
Edo I «1 Tfcor.l, werd wegen» ingevallen duisternis met gelijken stand:
-

,

2—2 gestaakt.
Deze wedstrijd zal ai. Zondag worden overgespeeld op het BxeeUtor-ter-

reln. JtßMlaeaaÈÈÈEöflS^S^fDe derde klasse-wedstrijd • tatschen
Thor IH «t Un!
tv-i cvrwïrnlTWj
op voor Thor TTI. d'e daarmede beslag
legde op den vJtseleofden beier.' ; .

;MAANDAG;:22 APRIL" 1940.

■'____

_.

■

■■"■■

_

DANCING

Simpang

-

HEDEN AVOND U»Me ••'■YOorstelling«n
metseen .■■''■■ ■
NIEUW PROGRAMMA

HEUENDÖORN

QUEËNBË&DAVID

DINSDAG

*NON STOP"

23 en 25 APRIL

SHOW"

-

van de laatste Hawaiian Muziek, Zang
's Werelds Verbluffendste Goocheltoeren.

en Dans en

DANGING

2 Voorstellingen: 7.30 en 9.45

I JB'.
J

8

FAMILIE-BERICHTEN

N. V.

Mijnbouw

„MOEARA SIPONGI"
van
Algemeene
Vergadering

\

y

;|\o\J
IJ Yfoïr

Op den 24en, April 1940, hoper
op Vrijdag 10 Mei 1940
onze geliefde en 'liefhebbend*
des voormiddags te 11 uur
Ouders en Grootouders
In het vergaderlokaal van Dee
J. M. Otgar ESCHWEILER,
Handelsvereeniging te Batavia.
Punten van Behandeling:
Gepens. Hoofdcommies 8. S,
1. Jaarverslag.
J. G. E. ESCHYVEILER-Dezentj* 2. Goedkeuring Rekening- en
. huntveertig-Jarlge echtvereeniVerantwoording.
Het Jaarverslag alsmede de Ba"ging te herdenken. •
Hunne zeer dankbare Kinderen; lans en Winst- en VerliesrekeJ. M. O. Kcrger
Eschweiier
ning liggen vanaf 3 Mei 1940
O. F. Kerger.
ter visie van Aandeelhouders
Den
ten
kantore der firma Erdmann
Haag
'l
èi Sielcken te Batavia,
M. E. Simon Eschweiler
rang en Soerabaia en bij de;
voorheen Mevr. De Jong
?£?
E. Slmon.
Rotterdamsche
BankvereenlBatavia glng N.V. te Amsterdam.
:
.
Aandeelhouders, die stemrecht
_J. A. O. Eschiweiier
Twijsel
M. Eschweiler
wenschen uit te oefenen, worPoerwokerto den herinnerd aan het bepaalde
n. C. Eschweiler
In art. 19 der Statuten.
Depörieering van aandèelbewijDoup
D. A. Eschweiler
Soerabaia, ?en kan geschieden ten kantore
der firma ERDMANN & SIELG. Dolmans Eschweiler
.—

■"

A

tyn TerkrUgbaar

AF

'"""

-

*-

R

OUDE FRUZEN.

(Toendjoengan)

«03

■
,

5

.■•

"

.

KOLOK

The

•

|

INKTLINTEN

i

-

Cardon

Bandoeng.

Maiang

~.-,„.

en KLEINKINDEREN:
Tineke de Jong.
Otje de Jong.
Diogene Otgar

AMSTERDAM,

gedu-

rende de kantooruren en uiterlijk tot acht dagen vóór den
datum der Algemeene Vergade-

CARBONPAPIER

ring.

Irene Eschweiler
Sophie Eschweiler
Ursule Eschweiler
~,.;..

.N.V. te

Eschweiler

'

Het uit te reiken ontvangstbewijs moet ter vergadering wor-

den

overgelegd.

A« 7011-

*
-

.

"

Batavia, 19 April 1940.
ERDMANN & SIELCKEN,
Directeuren,

_VE>OOFD:

N»V. G. KOLFF

&

.

Afo. import.

■.■■■■■

KOLENKO
,;
COLONIAL:
ROYAL STANDARD

I>IPERIAI^_
HECTOGRAPH.

;

1940,

te 11 uur 30

HOTEL PENSION.
POEDJON
Telf. 21

Vraagt

»3f

nederlegging

.

i

■

tKatJaplrlngweg

_

Psponeering _van_aandeelbewlJ»
zen kan geschieden ten kantore
&

Wie kan buiten
buiten CRESOTOL ?

Cresotol behoedt ongeverfd
hout voor. vermolming en verrotting. Dit bederfwereride
—creosoot-product dringt diep in
de nerf en beschermt Uw bunactlow van binnen tn van
buiten tegen weeriinvloeden
en ongedierte,zooal» witte mieren enz. Verkrijgbaar In 12
:

SIELCKKX te BATAVIA, SEMABANG en/of SOERABAIA,
zoomede ten kantore van de

'

FH

BÏh\
HH
fjj |j|l||i
mmi 'ï lO U

©

iÏT HUI

fU

*

ImW

üiöü.

SMAK BLIJK, APERITIEF

VOL AROMA'!

4078

GROOTE MATEN
OCHTEND- en MIDDAGJAPONNEN

ROTTEBDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V. te AMSTER-

Eerste tevens slotuitdeelingslijst
1. T)jic Siauw Mat, handelaar
Toeban, fa. Djie Siauw Lial

_

JSSJI
liffor>
Jfk
m

Fff

fff

&

.

cred. nihil

3. (verbeterde advertentie met

5...

vervallenverklaring van de
advertentie geplaatst in deze

»

courant op Dinsdag 26 Maart
jl.), Said Mochsin b. Oemar

H:Êm

ia«

(conc.

2. Djie Siauw Yang,- handelaar
Toeban, fa. TJwan Sing &
Zonen (conc. cred. nihil %).

X^*^?ÖS/J^i
/^S^^^^fijl

W*S

Zonen.

%).

**ffjÈ I f

b. Alwi Baagil, Soerabaia,
(conc. cred. 13,3 %).

/

BEËINDIGD

.DAM, gedurende de kantoor~TH»;r V. BISCUITFABRIEK
uren en uiterlijk tot acht dagen
;U'*"-- -.' „P E tAN GI" .
vóór den datum der BuitengeJaarlijkschc Algemeene
'-;.
wone Algemeene Vergadering.
Vergadering
Het lUt te reiken ontvangstvan Aandeelhouders
bewijs moet ter vergadering
op Dinsdag 7 Mei 1940 des worden overgelegd.
-—^namiddags-2-uur
Batavia, 19 April 1940.
ten kantore der
.
N. V. NO A GEL 11.
ERDMANN & SIELCKEN,
Directeuren.
SOERABAIAr
:
AGENDA-S
4012

ter inzage ter

Javasche, Courant).

.

4303

Inlichtingen.

Griffie R. v. J. Soerabaia en ten Dames, profiteert van deze
kantore der Weeskamer gedu- prijzen vanaf ƒ 7.50.
rende 4 weken ingaande op den
datum dezer advertentie (in de

:

—

|TFfHITIRÏE/fTI

4343

INDIENING schuldvorderingen
uiterlijk op
b. 23 Mei 1040, c. 3 Juni 1940.

.

van öe firma erdmann

K|^^"

4000 voet

:

schap.
URSULE ■ ESCHWEILER
Benoeming liquidateur met
2.
J/W. DE RUYTER DE WILDT
vaststelling van diens hono.
Malahg. 24 April 1940.
rarium.
op deze vergadering het
-:'
702(
Indien
-:,://
'
■:.;:'■:■■-;.
n
krachtens art. 21 der Statuten
De Heer en Mevrouw
verelschte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal een Tweede
W. G. HERMESSchuttevaer. Buitengewone Algemeene Verlelt?.;
geven met blijdschap . kennis gadering van Aandeelhouders
van de geboorte van hun. Zoon worden gehouden op Vrydag 10
Mei 1940 des voormiddags te 11
-W^——- JOHAN
Soerabala, 21 April. 1940.'"^::__.,. uur 45 terzelfde plaatse en met
dezelfde agenda.
11
Aandeelhouders,
die stemrecht
Darmo-Ziekenhuls.
7021 wenschen uit t« oefenen, worden herinnerd aan het bepaalde
in art, 19 der Statuten.
H

IBffiPnnH

A^^^^^WWf

„E UROP

Aniem, Sidohardjo.

AGENDA;
Ontbinding
der Vennoot-

1.

—

&

3518

In het vergaderlokaal van De
Handelsvereenislne' te Batavia.

;

TAEN-SIMONS

,

.1/ van Aandeelhouders
Mei

DANCKAERTSSCHOOL

c.

COPYING

■/■■■■i.

4230

(Malanf).
Per geregelde busdienst vanuit
■
21 Juni 1940.
Malang 4 x daags te bereiken!
1. S. Woudstra. handelaar
ad. 40 Cent. per persoon
Malang. eigenaar van Brood'
Kamers per dag
per maand:!
bakkerij Hygia.
/ 3.50 en
ad
per
70.f
oprichter
Adriaan,
J.
2. R.
en Weekends ƒ 3.50.
per
persoon.
beheerder Tri Joso School, Bespreekt tlidig
voor
.
Soerabaia.
3. V. E. Bruckner employé

silk gauze

SOEIt ABAIA.

~

—

ten BV4 ure v.m. op Vrijdag:
a. 17 Mei 1840. ex. art. 173 FV.).
1. L. Simon en vr. F. J. Simor
geb. Ungerer, Soerabaia.
2. Ch. Kreis, pep. stationscommies SS-, Blitar.
b. 7 Juni 1940.
J. P. M. Peters, Senkaleng,
baia

KOLOGRAPH

Co.

Vergadering

op Vrijdasr 10
des voormiddaffs

IRENE ESCHWEILER
RL. ABELS.

,x

versekerd!

Distributeurs

mijnbouw Maatschappij
„MOEARA' SIPONGI"
Buitengewone Alfemeene

Hz

'

Is

——Kwaliteit wordt ten
volle gegarandeerd!

Jeanette Otgar Eschweiler:
Ludwlg Otgar Eschweiler
Hz
Friedrlcb Otgar Eschweiler Hz N. V.

Wlnnv. Eschweiler
Marino» Otgar Eschweiler
Baldwin Dolmans
Douglas Dolmans

aanvoer

Geregelde

BIJKANTOOR:
TandJ. Perak t/o J. O. J. TL
Telef. N. SBSÏ

80ERABAIA

MEVROUW

•

-

Soerabaia,

DE

Balikpapan.

LIEM

&

3. de N.V. Handelmaatschappij
voorheen I. Teltler, Soeraonder deskundige leiding van
baia.
;
CR,
R.C.: 1 en 2 Mr. W. O, Koiter.
3 Mr. T. C. Lekkerkerkar. is DE SCHOOL v. Reputatie en Resultaat voor algen. Opleiding
Lid-C: Mr. R. F. C. A. Feddema. l/h. Costuum- en Mantelvak en Lingerie, alsmedo l/h. Vervaard,
en Beschild v. Coraagebloemen.
Condities blliyic en coulant! Aanname leerl. dagelijks
VERIFICATIE-VERGADERING Simpang
109
Holl. Diploma
4298
Telefoon Zuid 1080.
in het gebouw R. v. J. Soera-

-

A. U. Eschweiler
A. M. Eschweiler

KANTOOR:
HEERENSTRAAT 68
Telef. N. 3847

-

offreert hare wereldbekend* merken In:

CKEN te BATAVIA. SEMARANG
W. H. Dolmans
' Benkoelen
en/of SOERABAIA, zoomede ten
J. G. E. Eschweiler
kantore van de ROTTERDAMS. Echweller
Witterick
SCHE
BANKVEREENIGING

17 April

1940.
1. Mevr. de weduwe A. Hagenbeek, Loemadjansr.
2. G. F. Knottenbeld, Eur.' Sergeant Stboek no. 83276 thans

Manufactnring Co, I-d. London

-

NJOO

mer, Soerabaia.

_

-

)

■

TRANSPORTONDERNEMING
IN- EN UITKLARINGSKANTOOR

17.
J.
Cur.
B. v.
Soerabaia.
WeeskaFAÏLXISSEMENTEN: No.

UITGESPROKEN OP:

»

,

'I

'3754

■•
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VIRIBUS ÜNTTia

'

„

•

-".

Jco/meeren nef
genee/e zenuwsfe/sel en z//n de bron
van een gezancfen. diepen en
nafuur/i/fcen s/oop,

SLUITER,

M

SXkoxtuia

.:

ll i|i|p£»

MJ:

VA N INGEN

Superieure kwaliteiten tegen

l||i|i

dergelijk slecht begin

een

f-J>

RJr Bfflß BAMI ■ fl ■/DAFfI I

LEZER,

„

GtfWKÉID r

von den dag door s avonds te voren

Boekhandel K O L P P,

(

-

Voorkom

DE INDISCHE COURANT

3

\

NU AL tUSmOOS £N

ran

•;

I W.SAVELKOULi

.

•

95.-

•

i.

~—""~~—
"

LOSSE NUMMERS

T|'

ƒ/

l/r

Smoking

Europeesche
'ÏF
v
Costuums f 65.-■-

J/'

I (//jij

'—■

Costuums,. F

féf\

([vfvtl
I\zü 4'

Maatschappij;

Aandeelhouders

"

I

I

SLACHT GESLAPENQ

I '■■■■■aWMßWl

S lij KLEEDIMC,

.

GESLOTEN.

1

'-r 4050;

■■_.....,■
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,

J
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.
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-

DONDERDAG

en

respectievelijk

•

PASHA

GOGIA

&

\-

EERSTE BLAD

DE INDISCHE CÖUHANtr

KUNSTKRINGHUIS

III

';

dend

worden

lingsiijst.

~~

door het verbinder

slotultdee-

Sin S'angjnoo,_Amboeloe.

:

SPECIALE AANBIEDING.

'SBrs(t

MAISON HILDA

Eht

4355

'_

*

U

belt dan

gezondheid....,
Zllld 28 op,

I

KOEMELkJjf|

ELFFERICH'S

>ATSE GEWONNEN dna VERBCHE MELK

ÏTO TOS-BEDAK
doet bij geregeld gebVuik puistjes, sproeten

en vlekken uit

het gezicht verdwijnen, is tevens een uitstekend middel
tegen smetten bij baby's.
Overal verkrijgbaar.

_

'~

\

■

van

«

1. G. 11. van den'Berg, La wang.
2. F. G. Löwe, vroeger Batoe,
bij

1. Verslag over het boekjaar

1939.

2.r Goedkeuring

De

Balans'en Ver-

lies- & Winstrekening over
het boekjaar 1939.

Jaarstukken liggen vanaf
heden ten kantore der vennootschap ter visie van aandeel-

A. MAC DOUGALL
,:TAILORS

—

__^_^

■ 4263

.

.

Malang thans Banjoebiroe, Ambarawa.

.

>.

OPGEHEVEN WEGENS GE.BREK AAN BATEN ddo. 17 Anrll
T.
Tm

'

SRIPANG

17.

I
ONZE-ZAAK-IS GEQPENDTOT—RALF S'SAVONDSr—I
Wij zijn NIET DUURDER maar WEL BETER

2548;

HIT THIATE» M£T AIR. CONDITIONINÖ

''•
_

j

Ook FIJNE

CHIFFONKOUSEN

..ZEUR MODES"
Hollywood Creation»

„TH EL I G H T
(HET

met RONALD

FILMWERK

SLECHTS ENKELE

LICHT DAT VERDWEEN).—

r

Sn

AVONTUURLIJKE

fHA T FA II ED"
__

_

77

/

,

~

-

CatMAN- IDA LUPINO.
BEGIN

TOT HET EINDE IN DE
EEN. FASCINEERENDE FILM, DIE DEN TOESCHOUWER VAN HET.
Vooraf: Het PARAMOUNT WERELDJOURNAAL en> een aardige
GROOTSTE SPANNING HOUDT!
POPEYE THE- BAILOR extra.—m^*^np^nw^i^^^m^ten~iott»ngT--^:

*

■\^-^^^^^~^^^^

Io

dr

FLUKS

—

Slmpanr 74/76

A

p

h

I

r

—

89
Soerabala
SSPFJS?!!*..
II BELAST
tien met de bestelling
-"

II
I

I1

wk

—

\
Tel.

z.

970

tan geadresseerde tijdschriften, catalogi, prospect!,

-monster» «a, en
hnls.

TeL Z. ISIB.

�erspreidinr

van circulaires-huis

—

1

BERRY

INDERDAAD -SLECHTS EEN DETECTIVEFILM MAAR HOE SPANNEND IS ZE EN HOE
.
;
-!
>j _■>
AMUSANT!
■
'

-

,

f

3

I

PRESENTEERT OONOFTLM EEN OMOELOOFELIJK INTERESSANTE
FRANSCHE CRDVONEEIJB FILM:

met—YERA KORENE

If

_£

\

_■-

,

~~~W^*^^~^T

ONTVANGEN een KLEINE COLLECTIE
LEUKE BIJO U 'S

4100

PARAMOUNT VERTOONT NOG
ïwl
All
VÏ
li
Wil
I V .MMA/m 111 IV llllül •AVONDEN HET MACHTIGE EN

f

—

j^STEiiBLAD:-IV.

~~DEaINDISCHE COURfINT.
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ZWEMPAKKEN

Vrouwen

\

WIJ BRENGEN V THANS DE ALLERNIEUWSTE
1940 MODELLEN!
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If
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ZWEMPAKKEN A;,
zijn van de beste
. kwaliteit, pure wol
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IJl/
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I
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1

F 6.50;

•l|

F 8.50;

met of zonder-rok. Marine blauw.

II tt/df"

/rfÈfel.U PALMBOOM gebruik, dan heeft dit een
blij gevolg: Uw huishoudelijkTjlveTwerk wordt;
fjaondewegt verrijkt of aangevuld, U krijgt voor 2
vonds'-coupons , een yleeschyorkie Ivoor 10

\
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'-•'
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:

f( 't. •'.
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öT covpons
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een.cardofipellepfUyoar. 7

coupons

éeniri/sf/epel.

voor ' loco W)Ofts

Elizabeth Arden
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WHITEAWAY
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ZUIVER. PLAMTAARDier€
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MAR.&-AR.INE
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'

4238
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van
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-SBÊ
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H

REJIj HUL L.
actiefilm,
met een maglschen
De eenige
versteld deed staan,
toeschouwers
reeds
duizenden
die
in spanning hield wegens den hevlgen strijd tusschen
MANDRAKE en DE WESP.
■■'..> Wie is de WES P?
, Het antwoord, treftU in deze film aan.

met* WA R

B

till[

wË

"

alle

Voor

.'.-..
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-'■;■;-
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MO DE H 17
■;■'

Simpang 46
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H

leeftijden.

1 S £S 'JOfSICJiT: A»
Soerabaia
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Tel. Z. 2050.

•.:,
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DAM ES KLEED ING naar MAAT,
§
w.o. CON FEC T I E, HOED EN.

'/

■*■■■:■•,--.
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..,>.'.;'.

■■■

■

J

Tel. 2597 Z.

SOERABAIA:

Filiaal .MALANQt:„
Tel. 545.
4082
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een tube

-

Soekoén 57

9
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Dlr..-'ATAÏflert- ,';■■..

Gemblongan 52,
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Revue Parisienne
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gA fi\

„2.25
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............
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F/£—

.„....*

Zoo"n tube Pebeco Is wel bllzonder voordeelljl De tube Is het grootst, de prijs het
lu{st, en de tandpasta Is zoo goed als het
m**r i<|n kan. Schat U vandaag nog zoo'n
■ „ïamllle-tube" aan en poets er Uw tanden
V" minstens twee keer per dag mee. Pebeco
maakt Uw tanden blinkend wit en destilleettert Uw mond r 0 " 1"?'

IT4HW
IH
■<

;
.

„

//^^rf^//Pc

.
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.„

grootste tube-'t laagst

in

prijs
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faEREDITH./ I La r Parisienne
„"■' 1.70
I met
zeer
1.25
film,-;met
gevaarlijke^momen- I I 5 Selcction}' Nou veil es;
I Een bultengewono
I
tot
den
laatsten
,1.60
La
Mode:
de
Paris
j
| I ten, die den• toeschouwer zaX-boelen
;,i 1.10
Mode »Fuhrer
■ .meter.
H Beyer,
leeftijden.
Kinderblad
0.80
Beyer
alle
Voor
II Porto per postwissel a 5 Cent.
tl
Il
I I HËIÖIËN~VÖÖir' HET "LAATST;
MUSIC"
SWEET
F „SOFT LIGHTS AND
ËGONOMYBOOK STORE
1|
een cabaret extravaganza. '-^@Ê> 4,^wll
Soerabaia.:
g
g
Voor alle leeftijden. .i_ ll :^_____J
420
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GROOTE MODEBLADEN
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Zoojuist ontvangen :j:
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Marmer- en beeldhouwerlj
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'
'Ét'^^^^^iM^r——
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e
1 MORGEN- ri
4303~ grjy 9 JF\ Krj>S'JL^m^?'avond
—***

:

j

JANDRAKE THE MAGICIAN" |J|
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pLDEN-VAffiN

.

.
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de actievolle

I^l
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| tevens
slotgedeelte,
'•"■" i
COLÜMBIA film:

vertoont HEDEN cv.a. het
•
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f 2e.
Lafil
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De beste:en goedkoopste

Il

v&P**6?

/***

| |

1, SOERABAIA.
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f&a
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.ƒ 9.50.

ONZE ETALAGE I

ZIET

WÊÊÈ

I

JANTZEN EFFEN BADPAKKEN

verstopt.
ÉMHBQfiHEH9EvS&!*9"ES
Omdat er een tint. Is voor elke huidskleur.
Omdat men zoo weinig gebruikt en er zoo lang

{

B

V

t

j

„

-

-i:j ff

diverse athlstische
ƒ 8.50.

f 6.85;

zoo lang blijft.'■.

Omdat het flatteert zonder opvallend te zijn.
Omdathet fijn en-zuiver is en de poriën niet

II
]

_H_Correcte-en_comfortabele_pasvorm,
modellen.

Omdat het zoo gemakkelijk op te brengen is en

|

I

„JANTZEN" CORRECTE ZWEMBROEKEN

j

1/ ArdenaPoeder

II

.'

/
voor heeren, als afbeelding.
stelt
De zippsluiting
Uln
mimWir l
J</
staat om de broek ook
\
alleen te dragen.
VJr
\***&
Chique combinatie marine // , ƒ
\_, M*
\
A
Broek en wit Bovenstuk- /„.•ƒ•
J
/\
12.50 \

fI
rl

11
I I
I
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MODEL
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1

A
N£#'V;»''*k»t»j\llY

Gaan jaren mee en
hebben een perfecte

1 TWEEDEELIG

I |
I |
)
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gebruiken
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.

IJ

sföfc
W>|\

«JANTZEN"
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Verstandige

-

„
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Db Nieren moeten scha- TABIB GASETA
Boerabaia.
24
delijke zuren verwijderen
Geneest
-

<n Brarrderlg-Urlnetren des Nacht», ten der urinewegen, miltziekNervositeit, ' PiinllJketOetnen en Gewrichten, ten, asthma, rheumatiek, suiSpoedig vermoeid raken, Pijnen In den Rut,
vertrouw, dan olewop gewone medlcUnen. kerziekten, abnormale bloedinBeatrUdl deze vergiften*, en kwalen mtt.htt
door .Ooktoren. aanbevolen" middel Cyste», gen, lepra en div. oogziekten en
Cyste*, werkt reedt binnen I oren en afdoende.
Indien U er geen baat bil vindt ontvangt U GENEEST BINNEN 15 DAGEN
Uw geld) terug. Cyitex kost elechte weinig;
Haalt nog heden Cyste* btj Uwen Apotheker. AAMBEIEN EN BLOEDINGEN.
De garantie beschermt U.

'.

Gemblongan3B

f-

Soerabala.
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REPARATIE

,TeL673Z

veFgè m a kkel ij kt

INRICHTING

-

'gs

vérzal eindelijk een
#
schijnen van het belangrijkste deel
van Neerland's Historie, de GeschieI'■"'..
e
denls ter Zee. Het eerste deel ,is
verschenen,
terwijl nog drie
ff
zullen volgen.
%
Inteekenprys per deel ...f.............. Geb. ._E

•

E
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".

■■

;

■

..-

:

..

I.H-J.W.-SLATÉRÜS
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UK V KA A GD:
ROHTOEM.TAHDARTS
SUIKERFABRIEK.
—voor onmlddell. lndlenattr.
VItAACH
SOERABAIA
2e-MACHINIST
JONGMENSCH
6 n.rri. behalve Zaterdags
liefst m. kennis electrotechniek. of GEP. ONDER-OFFICIER 5
en Zondags
,
TeL Z. 807
Kajoon 48
Soll. m. ultv. geg. omtr. leeft., (liefst met borgst.) voor eenopl., dlpl., loopb. onder No. LS. voudige adm.. werkzaamheden. DJIMERTOWEG6-TEL.Z.1750
.
■' ■'■■ . 4354:
■'
4290 p/a N.V. Nlar. Postb. 127, Brieven m. vdll. lnL onder rio.
SOERABAIA.
i
"Soerabala.
7025, Indische CouranTT"
4310
""-*
7025
7021l»
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-ONGEWANDSaEKTEN—
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SÖJERABAIA
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van de NIEUWE

SOERABAIA COURANT
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\

"
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•-,,■•
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AUTOGEEN
\

:'.

N. 1: S. laan 53

ELECTRISGHE LASSCHERIJ
BAVAR
I A TeL Z. 3809
SOERABAIA
—

MET

INSTITUUT LI NDA

.
-Telfc-Z.-4472.
-Pahnenlaan 5..
DE OUDST GEVESTIGDE ZAAK TE SOERABAIA.

Zooluist nog ontvangen massage apparaten voor «lfbehandeling.
' • '
3906

spoed.g
BRENGT

een

bijzonder

EN_ GAAF

_
_
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HLMWERK
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CLAIJDE RAINS

"FFHEY,LYNN
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EDDIE ALBERT
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"
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per maand

THE CHRISTIAN SCIENCE PUBXISHING SOCIETY
One, Norway Street, Boston, Massachusetts
Regular reading of Tn Christian Science Monitor is
considered by many a hberal education. lts clean, unbiased '.
news and well-rounded editorial features, including the
Weekly Magazine Section, malce tbe Monitor the ideal
newspaper for the home.
Subscription rates onrequest.
ObtainahU at ihs following address:
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GAR ANTIE.

Stelt u prijs op een bekoorlijk uiterlijk, gaat dan naar

j

yOOf^BEtÊRztASCHWERKÖINSTENSTJAAR
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NAAR MAAT

An Imernttional Daily Newspaper
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The Christian Science Monitor
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Get the world's good hews through

Slechts
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Een GOED en. BILLIJK ADRES

DAMESKLEEDING
llill
OCHTENDBLAD „MODES FAVORITA"
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MALANG.

verschijnende
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ABTS.
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bereiding- en behandeling,,
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GEVESTIGD

Dr. W, DOORENBÓS

i
i

N.V.G.C.T.YANLORP Ko.*BoekhandelSLUYTEßN.V.
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en

en neemt nog heden een abonnement op het ELKEN morgen
vroeg met de LAATSTE
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VRAAG en AANBOD
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Verhuur en Verkoop van Modern en Antiek Meubilair
Gemakkelijke \oetaUngscondtties.
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TeL Z. 2857.
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| NEDERLAND TER ZEE
standaardwerk
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STOEL of LAMP A\\
MOLENKAMP.

Gaat men nog steeds naar
Soerabala._JL
Juliana Boulevard 9_—■
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DE GESCHIEDENIS

*

..

een

van, Mollema,

het werk

{

voor alle soorten, uurwerken onder leiding-van gediplomeerd
(Deze medicijnen zijn öok-verkr,
419
deskundige met 20 jarige ervaring.
Verkrijgbaar btj Apotheken en onder remboursement.)
-■*—
goede Toko's.
4374
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HORLOGERIE Toko „MOTO" BRASSO
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OPERATIE

ZONDER
alle soorten ziekten
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fjvertoTngf foren en verginift aftcneiaiïrffcn
«orden uit Uw bloed en lichaam verwijderd
door O mlllloen fijne Nier-buisje» «I fHtertJee.
Ali deze vergiften. U doen lijden aan VteU
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CHRISTIAN SCIENCE READINGROOM
Scheepmakerspark 43 ~■'"'Soerabaia.
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ZWEDENS ERTS ALS OORLOGSFACTOR.
aanvoerwegen
Twee
Waarvan de
Geallieerden alleen
langs de Noowche kust
kunnen afsluiten.

Dultsche opgave zou alleen door het
opbreken'wan spoorwegen van secundaire beteekenis al een schrootreser10 mlllloen ton aanwezig
zij n l— Gedurende den~ Wereldoorlog

ve van

naar Duitschland.

~

kon Duitschland zijn staalproductie
30% verminderen t. o. v.
1913 r niettegenstaande het verbruik
voor militaire doeleinden reusachtig
gestegen was; het burgerlijk gebruik
was echter tot een fractie van het

zelfs_met

normale teruggedrongen.

Het laat zich derhalve niet aanzien
dat maatregelen der Geallieerden
tegen Zweedschen ertsultvoer het
einde van het conflict door middel
van economische oórlogvoertulg belangrijk zuilen kunnen bespoedigen,
al zal de positie van Duitschland,
waarschijnlijk ook op het punt van
den uitvoer van kwaliteitst-staalproducten verder bemoeilijkt worden, en
staal ' voor" binnenlandsch
gebruik
verder moeten worden vervangen
door allerlei plastische stoffen.

DE ZWEEDSCHE ERTSUITVOER,
■ die thans zulk een actueele betee;

kenis heeft, geschiedt, wat NoordZweden betreft; voornamelijk. uit de
ijsvrije \ Noorsche haven Narvik. De
Zweedsche' haven Lulea is door het
i)s in de Botnische Golf: slechts voor
■

"

:

een.deel ■ van

.>

het'-

jaar

bruikbaar

evenals de zuidelijker gelegen Zweedsche havens Güvle en Oxelösund.
De ertsuitvoer naar
Duitschland
(en Engeland) is op het kleine kaar-

BINNENLAND.

den
in
■:, tje
rechterbenedenhoek
aangegeven.
Op de kaart vindt men tevens den
.
ontworpen spoorweg van Kandalaksja
(aan de Witte Zee) naar Kemijürvi
In Finland, -waardoor een rechty streeksche .verbinding met Zweden
wordt verkregen via Tornea op de
Finsch-Zweedsche grens.
Wi) maken onze lezers er op attent,
—dat dit artikel geschreven is vóór den
inval in Noorwegen.

BALI’S EXPORT IN 1939.

'

Enkele cijfers
Onze

belangstelling

oorlog schijnt
zich op' het oogenbllk te verplaatsen

van den Balkan naar het Noorden
van ons werelddeel: volgens Britscbeberichten besloot de Opperste Oorlogsraad der Geallieerden den ertsaanvoer van' Dultschland te beperken'door het vervoer van Zweedsche
ertsen vla de Noorsche en Deensche
wateren te belemmeren.
De bizondere beteekenis van de
Zweedsche ertsen Is bekend. ZIJ zijn
niet slechts van een zeer hoog ijzergehalte (gemiddeld 60%), maar ook
door de aanwezigheid van verschillende andere minerale stoffen zeer
geschikt voor verwerking volgens de
moderne methoden van staalfabrl••/.•

catle.

■ *^:*'T

'

Vanouds waren de Zweedsche

ert-

sen van bizondere kwaliteit. De
laatste tientallen jaren hebben de
zeer rijke ertslagen in Lapland het

■

leeuwendeel van den ertsuitvoer geleverd, met name de Grangesberg
Maatschappij, die hiertoe concessies
heeft, welke de Zweedsche regeering
verschillende rechten laten,. o.a. wat
den omvang; der productie •betreft;
bovendien heeft de ZweedschVregee--'
ring bij het uitbreken van.den oorlog den export van Ijzererts afhankelijk gesteld van een licentie; hiermede Is een politieke schakel
gesmeed,' welke ,in de laatste toekomst
van belang kan zijn!In de laatste Jaren, toch ging hét
grootste deed van;-." den Zweedschen
ertsexport naar "D u 1 ts c h 1 a n d:
ongeveer 70
Het vervoer heeft de
laatste Jaren in toenemende mate
plaats via de Noorsche haven Narvik,
die het geheele Jaar Ijsvrij Is, en waar
het erts, dat in Lapland rechtstreeks
uit de mijnen in spoorwegen wordt geladen, door middel van Jacobsladders
direct in de ertsschepen wordt gestort.
De Zweedsche exporthaven Lulea aan
de Bothnlsche. Golf is niet alleen
reeds vroeg In den winter tot Mei bevroren, maar heef t ook geringer capaciteit; de nog kleinere Zweedsche havens aan de Bothnlsche Golf, daar In
:de+buurt,
worden verwaarloosd; ook de uitvoer uit de
gebleden in Midden-Zweden is in verhouding tot die uit de rijke ertslagen
In het Noorden van minder beteekenls: de ertsproductie van de Grangesberg MIJ. bedroeg in 1938 12 millioen
ton, het Zweedsche verbruik nog geen
•

ffi

naar bulten gebleken, maar ongetwijfeld zal Dultschland zijn steenkoolultvoer. wel hebben trachten
dienstbaar te maken aan zijn ertsvoorziening,
ï,
Een verhinderen van den aanvoer
vla"Narvik wil dan ook geenszins zeggen, dat Dultschlond geen Zweedsch
erts meer zou krijgen: wanneer
eind April of begin Mei de Botnlsche
Golf weer bevaarbaar Is, zullen ongestoord via de Oostzee deze aanvoeren
kunnen plaats hebben, al zullen deze
dan misschien maar de helft van normaal
kunnen zijn. Mogelijk zal
Dultschland op Zweden
tot vergrooting van de:haven-installaties, vervoer via andere havens en
per spoorweg. De capaciteit van de
-haven
van
Lul e a bedraagt
4 a Ay 2 millioen
ton per
jaar
"700.000, ton In
(ca.
de
Ijsvrije maanden). De
mogelijkheid,
van export bestaat voorts via de Midden-Zweedschehaven Oxelösund
(capaciteit ca. 2 millioen *on per
jaar), terwijl ook de-nog kleinere haven van Gavle gebruikt zou kunnen
worden. Afgescheiden dus van eventueele*yef grootlng van de, bestaande
capaciteit dezer haven», zou Dultsch-.
land toch in ï ïeder gaval via, de
Oostzee 5 a 6 mill. ton erts uit NoordZweden kunnen betrekken, dus ca.
2/3 van zijn normalen aanvoer.
;,-

Bovendien
en nu komeri wij meer
ander terrein.
is het nog de
vraag of die aanvoer van Zweedsche
ertsen voor Dultschland, van hoe
groot belang ook; toch wel zoo „lebenswichtig" Is, dat hierdoor een
sneller economische beslissing van
den oorlog kan worden geforceerd.
Men vergete niet, dat, zoolang men
geen Uzer en staal voor de d i r e c.t e
oorlog s v o e r i n g in groote
hoeveelheden noodig heeft, dit metaal
als het ware in het eigen land c lrc u 1 e e r t: het verdwijnt niet;
wordt het voor zijn doel ongeschikt,
dan komt het In den vorm van
schroot weer op de markt. In een
land van zekere industrleele ontwikkeling bevindt zich dus een hoeveelheid IJzer en staal, die behoudens
een beperkt gewichtsverlies, beschikbaar blijft, mits de staalfabrieken
—
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—

LAWANG.

ton

naar -Duitschland. Overigens
schommelen dè èrtsproductie en uitvoer de laatste Jaren zeer sterk: de
export Is de beste inden voor het be-

;«1

voor producten.

De coprah-situatie.
correspondent

op

B a

„

De copra uitvoer liep het vorig jaar
eenlgszins terug, doch het totaal was
hooger dan in 1937, te weten bijna
23.000 ton. Het jaar 1938 had een
top-productle gegeven, de oogst van
het vorig jaar viel wat kleiner uit.
Er had overigens In het vorig jaar
een teruggang van den afscheep voor
Europeesche markten plaats, terwijl
de verschepingen naar Europeesche
havens in de laatste vier maanden
geheel ophielden. Daardoor was Ball
uitsluitend op de Javasche markten
aangewezen. De prijs bleef, ondanks
den grooten aanvoer uit de Molukken, gelukkig vrij constant. September zakte zij wat in, doch herstel had
vrij spoedig plaats. Het Jaar-einde
gaf-een noteering van ong. ƒ 6, per
100 kilo, tegen een gemiddelde van
Januari tot September van ƒ 6.50.
De vooruitzichten voor dit product zijn weinig gunstig, immers de
.verloren afzetgebieden in Europa
zullen elders moeten worden veroverd,
willen* de voorraden niet sterk toenemen en de prijzen daardoor Inzakken.
Ruim 80% van dezen uitvoer is in
handen der K. P. M., de rest gaat
De
binhenlandsche
per . prauw.
vrachtprijs bleef stationnalr. Die
naar het buitenland werd verhoogd

over voldoende productie-capaciteit
beschikken om dit schroot te -verwerken. Het is in dit verband ..vermeldenswaard, dat volgens berichten
uit verschillende bron Duitschland
wèl groote reserves chroom, nikkel
e.d. metalen heeft aangelegd, maar
geen groote ertsreserves.

•

,

Onlangs heeft een Zweedsch mijningenieur,' De Geer, er gewezen, dat de Duitsche staalpróductie
Li 1938 23,3 millloen ton bedroeg of 8
mlllioen ton mee' dan de binnenlaridsche nleuw-Ijzerproductle. Een
gebruikte spoorrail is slechts enkele
millmeters afgesleten, en heeft maar
5 a 6% In gewicht verloren. Sprekend
Is in dit verband wel, dat in | 1900
Duitschland 7.550.000 ton nieuw ruwijzer produceerde en 6.177.000 ton
staal, in 1938-18,5 millloen ton ruw
ijzer, maar 23,3 mlllioen ton staal!:;
*

Meer nog dan de nieuwe bln-

ertsproductie
uitj
de minderwaardige ? Salzgltterertsen, wier winning de Hermann
Göring Werke A. G. ter hand:

nenlandsche

heeft
.

—

genomen

•

—

derhalve

zal

-

door

het;

ge-

bruik van de latente;,
yzerreserves des lands
met 50%
van belang kunnen zijn; ook van
meer belang daiv de Zweedsche s

plus

een

oorlogstoeslag.

Interieur

der mannenafdeeling.

KLEINHANDELSPRIJZEN

Koffie.
De totale uitvoer van koffie uit
Ballsche havens, inclusief het prauwvervoer, bedroeg bijna 7.000 ton.
Opmerkelijk was in 1939 een verdere verschuiving van den export in
de richting vah robusta, ten koste
van dien der arabica-soorten. Hieraan waren de regens weder debet,"
die de minder sterke arabica het
zwaarst troffen. Verschillende nieuwe
robusta aanplantingen kwamen in
productie, terwijl vrij groote complexen arabica een verjongingskuur
doormaken, waardoor zij tijdelijk
niets opleveren.
Opvallend is verder een

PROVISIËN.

Dit zijn nu dié mooie dagen op de
grens van West- naar Oostmoesson, die
de "herinnering we Ween aan vroeger In
wapeningstempo in de wereld!
Holland beleefde zomers, toen het haxtHet is te begrijpen, dat de GealJong was en het leven als een onlieerden met leede oogen in de afge- beschreven blad papier. He ging naar
loopen 7 oorlogsmaanden het vervoer Lawang óp een dag, welks datum overvan dit erts uit Narvtk hebben aange- eenstemt met dien op een kleinen Lazien;, als het ware onder hun oogen wangschen grafsteen. Het hart Is niet
en onder het bereik^van hun schepen -meer-jong en hoe-volbekrast Is.het pa"""keerden niet alleen de Duitsche sche- pier des levens! Maar de dag was licht
pen - uit Amerikaansche havens veilig en vol gouden zonneschijn, en op Lanaar. Hamburg en Bremen terug, wang was die wind van de bergen, die
maaf vervoerden ook—de Dultsehezuiver Is en'prikkelend. Pe wind waait
ertsschenen ongehinderd het noodzaZuid
waai Li, In de ilclUlug van MaUng,
kelijke materiaal naar Duitschland.
maar daar 'aangekomen schijnt zijn
Bijgaand schetskaartje geeft een zuiverheid reeds verloren en vervlogen.
duidelijk beeW van den export langs Lawang, het hoogste punt langs de weide Noorsche kust; ook in vredestijd betreden paden'en langs den spoorweg
•werden ongeveer £wee_ derden_jan
Tan"deze-streek_ontvangt door zijn biden totalen Noom*Zweedschen erts- zondere ligging den bergwind het eerst,
,

—

.

__uitvoer_over. Narvik
snijden van dit vervoer zou

en onbedorven
voor frisch"
Hoe mooi moet Lawang zijn geweest
wel-Duitschland hét Zweedsche erts
een eeuw geleden! Mij kwam een vers
iswaar niet onbereikbaar maken, in handen, zekef honderd jaar oud, gemaar toch moeilijker te vervoeren en schreven door een zekeren heer L. B u•
dus kostbaarder- en zou waarschijn- r e r, die in 1837 al op Java was, dus
lijk ook den aanvoer beperken
vóór Multatull. wan* in dat Jaar dichtte
Duitschland heeft echter nog wei hij ook een lang vers_naar aanleiding
•—«enlgé-4*oeven-in-handen tegenovrr van een tocht van Maiang naar dr
Zweden, dat bv. voor zijn s te e ndagen moet Lawang
een Zuidkust. In-die
geweest, moeilijk be-.
koo Ivoor z ie nln g voor van
zijn
een gehucht
is
groot
deel afhankelijk
en daarom stil en vredig en
reikbaar
Duitschland, dat • den kolenaanvoer schoon. En reeds toen legde Burer den
uit Engeland zeer moeilijk heeft ge- nadruk op de rust die Lawang schonk,
mljnenzijn
maakt, omdat het
nu zijn klacht over „'t gewei met een
stedelingen"
woel der
van Zweden heeft gelegd. In 1938 le- glimlach, wetende dat dit gewoel van
verde Engeland ongeveer de neut geen beteekenis aan zijn geweest vervan den Zweedschen koleninvo«;r nl. geleken bij dat van thans Dit is het ge2,7 milllöen ton, Polen 3,5 milUoen dicht op Lawangsvan een eeuw geleden:
'tm ->n Duitschland 0.7 millioen ton.
waar mU d'
Lieflijk plaatsje!
In December Jl. zijn er tusschen
onrust
Duitschland en Zweden handelsbeden
a.
over
zot? ontvliedt.
rg
o.
£es
lévens
gevoerd,
En
sprekingen
-

—

-
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tikelen.

Uit het onderzoek is gebleken, dat
in vergelijking met de prijzen op 24
Augustus 1939 waschzeepen slechts
in enkele gevallen 10% in prijs gestegen zijn. De prijs van de Australische boter ligt, door de ruime aanvoeren, thans eenlgszins onder het
niveau van Augustus 1939. De prijzen
van Hollandsche boter daarentegen
liggen 'over het algemeen 2 tot 5%
boven dat niveau.
E« prijzen van margarine zijn ovet~j
het' algemeen niet verhoogd. Hetzelf- ,
de geldt voor insecticiden.
hooger in prrjs
Lucifers zijn
geworden.
De prijzen van toilet-zeep zijn. In
gebleven;
stabiel
algemeen
het
slechts in enkele gevallen zijn ze met
■

~

stijgende
uitvoer van de noordelijke haven. TeDe uitvoer van rijst was het vorig
nieuw koffieWeliswaar maakte deze laatste'ln jaar geringer dan In het daaraan moekoes, waar een gevestigd door de
etablissement
werd
vredestijd 70 ''%<.van > den-..:." jtotaleü- •voorafgaand.
In den- aanvang -van
De
Is dit' het jaar waren de prijzen op Bali Denpasetrsehe finna-Tto Poo Nle. het
Dultschen ertslnvoer uit,
ligt
bij
Temoekoes'
plaats
dichter
land thans van zijn vroegere levehooger dan elders, zoodat de export koffiecentrum dan de haven Benoa
ranciers (voornamelijk Spanje ,en. 'gedrukt werd; daarna kwam er aanin het Zuiden, De verschuiving vond
Marokko) afgesloten, maar het kan merkelijke vraag uit Sumatra,
de paats ten nadeele van het K.P.M.in ieder geval uit eigen ertsproducMolukken en Borneo, doch de hier- vervoer. Een verwachting in de richtie— welke in 1937 9-8 mlllioen ton door onstane handel werd weldra ting van verdere verschuiving naar
bedroeg,
maar volgens Duitsche weer ernstig bemoeilijkt, doordat het Temoekoes Is niet ongewettigd.
tot . 20
millloen ton Gouvernement geleidelijk aan alle
berichten
10% verhoogd.
Klapperolie.
worden opgevoerd afzetgebieden voor Invoer sloot. De
per jaar zou
Bak- en braad-oliën en vetten zijn
aangevuld met de helft van den
gevallen van iy 2 tot 10%
voorraden der rijstpellerljen waren
De export van deze olie was kleiner in enkelegestegen.
normalen Zweedschen aanvoer (de tegen bet eind des Jaars dan ook dan
prijs
De prijzen ■ van
in
in '38. Zij geschiedde weer geheel
zijn
blik
circa 15%, *van /
export via Lulea zou volgens de
in
groenten
per prauw en wel vla Benoa tot een
flink opgeloopen.
melkpreparaten
en
melk
„Times" maar ca. 4Vi mlllioen ton
27i/2 % en
De prijs bleef in 1939 vrij constant totaal -van ruim 70.000 bik.- van van pqetsmiddelen 10% in prijs geper jaar kurinenztfn) en onder, geen 18 kilo.
bruikmaking van het In eigen 'land en; schommelde tusschen ƒ 3,
stegen.'De prijzen van suiker en zout
Overige uitvoerproducten zijn voor
per
/
3,20
De
verwachte
quintaal.
zijn
ongewijzigd gebleven..
verschrote IJzer, stellig zijn staalpróBali van weinig beteekenis. Alleen is
ductie nog wel op zoodanig peil hou- .openstelling van verschillende afzetTen aanzien van geïmporteerde
gebieden binnen Nederlandsch-Indië de aandacht gevestigd op katjang en levensmiddelen is gebleken, dat die
den, dat althans een spoedig merkkedelee. Ten koste van de katjang
geringe mate zijn verhoogd met
bare versnelling van het effect der zal de vooruitzichten gunstiger mabreidt
de aanplant .van kedelee zich in
van enkele uitgesproken
uitzondering
economische blokkade toch niét te ken.
uit; pogingen van den landbouwartikelen,
waarvan de prijsstijverwachten Is.
luxe
'Door den zeer langdurigen regenvoorlichtingsdienst om dit proces
is.
grooter
ging
den
liep
die
tot
Oostmoesson
in
Men yergete niet, dat het „burger- val,
stuiten hebben nog
eenlgszins te
lijk" verbruik van yzer en staal nog voortduurde, waren vorig Jaar de weinig succes gesorteerd. Ook de
belangrijk kan worden beperkt, dat kwaliteiten wat minder goed.
pogingen om beter kedeleesoorten
er behalve in tuinhekken e.d. in het
Te Benoa werd rond 3.000 ton ingang te doen vinden slaagden
land nog zeer groote latente voorrauitgevoerd, aanrptrkelijk minder dan door omstandigheden buiten
dezen
Tjiamis.
den ijzer en staal zijn. Volgens, een beide voorafgaande jaren.
tot Cocosvezelbereiding
voorlichtingsdienst
gelegen
nu toe niet.
Het bedrij f der Eerste NederlandsenCocosvezel-Onderneming
Indische
-(Enico>—breidt—zich—in— de laatste
Waar 't gewoel-der-stedelingen
Een hoofdig oud man, een sukkelenhet voorgalerijtje vin een klein, planmaanden belangrijk »it, hetgeen verde oude vrouw sterven en de erfgenaMij in mijne rust niet stoort,
ken huisje schiet een gepensionneerd band houdt met de steeds grooter
men kunnen niets beginnen met het Europeaan zijn toetoepjasje aan en wordende vraag uit Indië en naburige
En mijn oor geen rustloos woelen,
smakelooze Bouwsel, dat niet Oostersch zegt, terwyi hy zyr. kraag dtchtknoopt, landen naar touw gedraaid uit cocos' Rijden, rossen,
draven hoort.—
is en niet Westersch, maar in elk geval gemoedeiyk over de groene heg: „Moe: vezels, schrijft de „Java-Bode".
Stil en eenzaam, onder 't lommer
niet praktisch en doelmatig. Men heeft u niet naar de vendutie?'' Voor hem is
De aanvoer van cocosvezel moet
Van den tamarindeboom'
omtrent wonen en dit vandaag het grootste-feest van Laopvattingen
andere
gelijken tred houden, wil
daarmee
Vier Ik mijn gepeins den teugel
leven' dan voorheen in Indië.
wang en hy begrypt niet, hoe men kan men geen stagnatie In de productie
s_*
In een zoetern, real'gpn riTnom.
Achter het rommelige front van den gaan In een richting, die van de venkrijgen.
f Hier hoor ik den tortel kirren,
grooten weg ligt de vlakte, doorsneden dutie wegvoert.
Daar het vinkje vroolijk slaan;
Tot nu toe kreeg de „Enico" haar
.
Ginds-, in't posch, de vogels
vart een wilde rivierbedding als eeri
Geen oud huis Wjnar of er is een vezels uit Bantam en Midden-Java,
hebben herinnering aan verbonden, niet ouder doch de directie'zoekt sedert eenlgen
i'
ravijn, en waar Burer moet
zinden
Tusschen donkergroene blaan.
gewandeld en gedroomd. Wijzelf hebben dan vyftien jaar. Maar herinneringen, tijd naar meerdere leveranciers en'
By het vallen van den avond
er vijftien jaar geleden het stadsgewoel
met-het-oog-óp-de—transportkosten"
——Zweelt de kalongrdoorde~lucht;
ontvlucht en onze zenuwen gekalmeerd. worden en waarvan nooit meer iets zal liefst uit streken in West-Java.
En ik volg hem met mijn oogen
Er stond toen één huis op de geheele herleven. Byna elk huis heeft in mijn
Zij heeft, naar het blad verneemt,
In zijn loome, trage vlucht.
vlakte en er was één weg doorheen ge■herinnering zyn doode, die eens daar thans een streek gevonden, waar de
Gindsdhe heuivel, die beplant :'s
trokken, de Peerebopmboulevard. Een leefde, wachtende op het einde. Er zyn bevolking niet alleen extensieve klap.
Met een levendig festoen.
man liep in zuidwostolijko richting over kleine huisjes, waar ik inenselien- liet) peraanpianten heeft, doch gewillig is
Lokt mij, door den kueltai luiude vlakte en men kon hem volgen tot gekend, die nauweiyks de eindjes aan om de vezels uit de klapperbasten te
mor
zijn gestalte heeljclein werd, ver in het alkander wisten te knoopen. In de kloppen en deze geregeld te verzenVan het geurig riekend groen.
wazige van de lage heuvels, die daar zywe?en van Lawang hebben zich vele den. Dit is het gebied rondtm Tjia-.
Ddar hoor ik den krekel zinigcn
Met een onbe2weken moed
zijn en waar de bronnen ontspringen. tragedies afgespeeld en nog passeer ik mis, waar, naar men weet, groote
Tot Aurora met haar stralen
paar kjappertulnen gevonde-. worden, welEr was niets, dat het oog beletfe den daar voorgalerytjes,' waar een
Weer dit lachend oord begroet.
■ man te volgen tot aan zijn verdwijning holle oogen in een verouderd gezicht my ke Jiet materiaal voor touwfabricage
Maar het lieflijkst van dit alles
in een -huisje aan Tden-wet-der-lage aanstaren en ik fluister: .Js hij dat? "kunnen leyeren.
I» de vreugd.' die" ik gevoel
Dit kan nu u nie tmeer. De Hoe oud is hy geworden!" En van somhelvels.
Naar wij hooren, is in deze streek
BH het smaken van. den vrede
vlakte, vroeger beschouwd als een onontmigen herinner ik me den wanhopigen reeds een kleine huisindustrie
Ver van alle stadsgewoel!
van
versuffing,
zy
de
hoe
eiken
het
mogelijk
project
provinciale
tegen
met
stryd
staan, welke zich bezig houdt
O, werd eens mijn wensen bcbebouwd
"it
bouwspeculatie
werkelijk
langs
weg.
Is
den
lid
blein
dag
flaneerden
en
van
vezels
kloppen
kammen
vredigd,
.._'
een
vorm. Huizen bij ven van het soosje nu reeds lang ter klapperbast. Het zijn vooral vrouwenverspreiden
Ik verliet dan nooit uw grond,
iweeën of drieën tegelijk, twee gestichfclele. Met den wandelstok en detf"ïroed en grootere kinderen, die zich met dit
.Lieflijk plaatsje! waar ik vrede,
ten, een stedelijk plantsoentje ergens op één oor, 's morgens vroeg al bil dén eenvoudige wérk bezig lO
f, n
f
bijverdienRust, geluk en vreugde Vond !
-op-eén—gaaf—gedeelter-Maar-de—viakteonaardiqe
ja:
trein
eersten
naar Soerabala.
zyn nu daarmede geen
en het ravyn blijven, wat zij altijd wazooveel treinen per dag. dat geen enste winnen. Een. kilo cocosvezel kost
Wie naar Lawang gaat, begrijpt nog ren, en hoog In de Jucht blinkt -een kele meer interessant 's, geen enkele VA et. en het bewerken van de vezel
in beslag.
heden den zin dezer dichtwoorden. Want vliegtuig, glanzend in de zon, en men meer verband houdt met het. leven-van neemt ontreveer 5,» (5 uren
Tjiarondom
desa's
het is alsof de natuur van Lawang zich volgt het overal, zooals Burer zijn kahet plaatsje. .
In verschillend?
deze
ijver
op
met
van
de
zich
bergen is
Er is alleen nog de heldere lucht en n-,:s heeft men
blijft verzetten tegen de invasie van long volgde. De wlr.d
en
het
toegelegd
als
als
altijd,
verzuiver
en
het
licht.
huisindustrie
Th"
tergend
het stadsgewoel en het moderne
Ook
nieuwe
tfa
1»
geweest"
dat
;
alsaltlJdT'verborgen In de diepte van resultaat Is
-keerT-Als-een-dieper-ïwarte-wonde-ligt- -BurerV- dagen;
aige;
de spoorlijn door de bebouwde ..kom"
Alles is tijdelijk in plaatsen als Laeen achter hulzen verscholen bedding. loopen maand ongeveer een duizend
kon
van het plaatsje. Overal staan de holle, wang. Alles verwisselt van eigenaar, Eens per jaar komt de bevolking uit d? kilo aan de ..Enico" afgeleverd
kan
zonder
Deze
hoeveelheid
van bewoners. Het is een opleven en buurt en bespeelt d*n gamelan en dan.st worden.
thans door hun afmetingen onbewoonopgevoerd
vergaan. De venduhouder veilt in een en zingt ter eere van den brongee.st. veel-moeite belangrijk
bare paleizen der Markiezen van Ca:
■
rabas van een generatie terug
Soms morgen flpn gansenen Inhoud va™—eèn- «>oals-het-vermoedeiyk eeuwen gefeden worden.
Afet deze huisvlijt, welke in Prianhebben, deze paleizen geen tuin, zelfs drogistzaak. waarvan naar men fluistert al was. Het Lawang van Burer blijft
toch en als hy kon terugkomen, zou gant voorzoover het blad weet, nog
geen voorplein. Soms liggen zij aan een de Inventaris e?n waarde had van veerniet beoefend wordt, is weer een kleiZl në~bro7rran
onbeteekenenden 'zijweg en hebben zij tig müle, doelud'e eindl»dè in een fall- sy er lets van hervinden.
—rtpsaTggtva-iiry--aangeaz=;
Mr-o^—
iiim gp dr-scha*.
'
'
i
boord,
van
attractiezoekers.
niet-koopers,
Op
mele dakjes van kleine krotjes.
'ertslnvoer.
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eultaat dier besprekingen is niet veel

j

Met medewerking van de politie
heeft het Departement van Economische Zaken bij een 4-tal toko's te
Batavia een onderzoek doen instellen
naar de prijzen van verschillende ar-

—

1 millioen ton, de totale ertsuitvoer
10,4 mdllioen ton, waarvan 8.440.000

—

:

1 i

•

der

>],'
|»,

.

Het centrum

voor den economischen

r

schrijft ons:

LATENTE DUITSCHE IJZERRESERVES VAN NOG
MEER BELANG DAN DE ERTSINVOER.
-

hoofdgebouw van het nieuwe ziekenhuis
Wismo Joewono te Lamongan, dat Vrijdag 19 April door de
echtgenoote van den Gouverneur van Oost-Java werd geopend.

Aanzicht op het

■

dien

I
Het nieuws ziekenhuis te Lamongan.
—-TWEEDE-BLAD-

DE ..INDISCHE COUHANT.

Kcxmmeriooa en ruim sreniet.'

'

..

Paul de Groot-ensemble.
Onder auspiciën van de S tien Uh g K.
en W. treedt het tooneelensemble van
Paul de Groot Dinsdagavond - a.s. om

Inheemsche sociale, politieke en
cultureele leven van de- hoofd-

8.30 in de tooneclzaal van Oonccrdia op

stad.

met den avoottirenspel in 3 bedrijven
Club der gangster 8".
,J)t
de.
negen
opende
Omstreeks half
Tooneel.
opvoering is uitsluitend
Dé
ontvan
het
comité
voorzitter van
(én gratis) boegamJcedyk voor leden.
Het ensemble Kltty Posthumus-Paul
vangst de receptie, waarna overgede Groot vervult zelf
gaan werd tot het voorlezen» van ge- dePaul
hoofdrol als Jack DWon, leider der. de Groot, waarin voorts Loulse Beezer
lukwensch-telegrammen
en. -brie- gangsters. Gaarne zullen we de kennis- mer en Henk Buddlng medespelen, geeft
Woensdag 24 dezer dm 8 u. 30 n.m. een
ven.
making met hem vernAeuwenl
tooneelvoorstélllng m de sociëteit' te
Vervolgens sprak de voorzitter van
Kinderfeest.
A.
de
heer
Opgevoerd wordt; het; geestige
R.
hoofdbestuur,
Paree.
het
Op Prinsessediag. Dinsdag 30 dezer, avoniturensjpel „De
Baswedan. eenige woorden van
club der : gangsters".
afd. Malang van de I. E. V.-V. O. Ook
de 'sociëteit hebben
van
dank tot de aanwezigen, waarna- hij geeft
nlet-leden
een klnderfeest voor de 1.E.V.-Jeugd. toegang tot deze voorstelling.
de wordingsgeschiedenis van de parAanvang 6 uur nra. in het clubhuis
tij, die den sden October 1834 te Ardjoenostraat. Leeftijd 3-12 jaar. De
Armenzorg.
Semarang werd opgericht, memoreer- kunderen worden beztggiehouden met
van dé Neutrale
De geldmiddelen
spelletjes; prijien worden bescfhiiiïbaar
Armenzorg-vereeniglng
Europeesche
:'-^'s~L:
Hierna besprak hij het standpunt gesteld, enz
hebben dringend versterking noodig,
van' de partij ten aanzien van de
Nieuw archiefstelsel ten
terwijl ook het kleedlngsfonds van de
politiek. Een vertegenwoordiger van
H»n p. i. p. verzocht hem daarover
raadhuize.
couvernements 2de Europeesche lagere
rrhm>l-ffr nlft tt ' M v"""**at. Kr
niet verder te spreken, aangezien er,
Uitbreiding der archiefwerkzaamheonder de aanwezigen zich kinderen dien noopte ten raadhuize tot Invoering heelt zich onder leidlpg ivan de echtbeneden de 18 jaar bevonden. De heer van een nieuw stefaeJ, waarvoor het genoote van den resident, mevr. TydeBaswêdair^gtngrhierop-over-tot—be— gtdasl der dactoate-regtetrMwir-uite';- mah. een damcs-comlté gevormd, dat
spreking van het sociale standpunt kozen werd. Het bundelstelsel komt te zich ten doel heeft gesteld bovengïïder party.
■--L'uwj^aj vervuilen. Het personeel zal daardoor, noemde weldadige. instellingen,. finande met 5 personen uitgebreid worden.
cieel steun te verschaffen. Dit zal ge-,
weersprak
Spr.
schleden door het organlseeren van een
meen 1 n g,
dat d e P. A. I.
weldadigheldsavond in het gebouw van
V.C.-vergadering.
zich niet met den Isl agodsdienst
Einde vorige week vergaderde kring de sociëteit Brantas, dat welwillend door
mletlschen
het bestuur ter beschikking-werd gezou willen .bemoeien. Malang der Vad. Club, waarbij e besteld, op Maandag 29 April as,
stuurverkiezing ter tafel kwam. De voorDe P.A.L Ti j uist- gebade
heer
zitter,
VollenE. Tin
seerd op den Islam, zoo
WIJ vernemen, dat 2 goede muziekhoven gaf den wensen te kennen, gezelschappen voor de dansmuziek zulbetoogde ,hlj.
zijn' functie voor eene andere in het
Spr. deelde vervolgens mede, dat
Vooral» komt er een biertent
te dcen plaatsmaken, terwijl de len zorgen.
gelegenheid tot het uitspreken van bestuur,
op het tooneel een channpagnetent. De
en
heenen-M ada r a s z en Wol ff
leeszaal wordt herschapen in een Moorgelukwenschen e.d. slechts zou woraftraden. AIS nieuwe voorzitter werd geterwijl op de kegelbaan
den verleend aan de vertegenwoordikozen de heer W a 1 1 as t, gevange- tche koffletent
gers van de „Gapi" (Nationale Connisdirecteur, terwijl het bestuur voorts een schietten wordt ingericht. Er komt
' centratie) en de M.1.A.1.
(Federatie bestaat uit de heeren mr. D u t r y een tombola zonder nieten, waarvoor
thans reeds vele kaarten verkocht zijn.
van Haeften (secretaris). Oovan Islamietlsche partijen). De overige vertegenwoordigers verzocht spr., stenbroek, .Albert, Van Verschillende dames hebben geschenken
VoJlenhoven en D e Vries. voor de tombola gegeven, ook plaatsedaarvoor desgewenscht van het gelijke toko's en Importeurs uit Soerabala
van
sde
der
denkboek
het
De Kindervacantie-kolonie.
congres
zich niet onbetuigd. Waar. er
Heten
partij gebruik te maken.
Op denzelfden dag had de jaarhjksche
medewerking is om het feest
zooveel
De
vertegenwoordiger van
de ledenvergadering plaats van afd. Mate
dcen
rekent het comité op een
slagen;
H;
Thamrin, lang van het Centraal Genootschap voor druk
„Gapi" de heer M.
ten
bate van de weldadigbezoek,
de P. A. I. geluk met Ktndervacantiekolonles en herstellingswenschte
heid.
haar congres. Spr. betoogde,
dat oorden. Er werd vergaderd in het koloniehuis Soelcoen 24.
De gemeente heeft dit Jaar, evenals
er bU Indo-Arabieren een omwenteNa de opening door
voorzitter, het vorige jaar, een bedrag van ƒ.6000
ling heeft plaatsgehad. ZIJ voelen
van
uitgetrokken voor subsldieering
zich geen vreemdelingen meer, doch- den heer E. v a n V o 1 1 e n h o
ven,
werden de jaarverslagen uitge. armenzorg- verenigingen,
Kedirlsche„lndonesiërs". Dit Is een voorbeeld bracht en de
vcriflcatieecmmiasie sahet regentschap ƒ 5000 (voor het/gevoor andere Indo-groepen, aldus spr. mengesteld. Deze
zal bestaan uit mr.
Vanaf het ontstaan van de P. A. I. Pet ea het Administratiekantoor D e heele regentschap). Sinds 1 Januari
van dit Jaar krijgt het regentschap
heeft spr. geconstateerd, dat de P. A. Lange.
echter
geen aandeel meer in de pro-,
I. de Inheemsche beweging bU algeDe aftredende bestuursleden werden
meene aangelegenheden haar steun bij acclamatie herkozen, zoodat het be- mille gelden van het departement van
steeds heeft verleend. Spr. eindigde stuur er als volgt uitziet: voorzitter de Justitie, zocdat de armen, die ,uit.,die
heer Van Volleri ho v en; vice- fondsen ondersteuning ontvingen, thans
zijn betoog met de hoop uit te sprevoorzitter pi o f; d r. j h e ber; zijn aangewezen op de in het, regent»>&en, dat het zoo zal blijven."
de heer. Moswelschap gevestigde" instellingen
De heer W o n d oam.l s n o, Secr.-peniningméester
sel; lediesi regent R. A. A. 6a m, dadigheld:
ƒ 7'^
-vertegenwoordiger van de M.1.A.1. mevr.
Harb o r d, de heer; P. va n
en president van den Partijraad van de
n Bos en pastoor B 1 ij de n
de P.5.1.1., sprak allereerst namens s tein.
■■'::::■ u,l
het secretariaat van de M.1A.1. zyri
In de commissie van toezicht werden
gelukwenschen uit. Spr. deelde mebenoemd dan wel herbenoemd de dames
de, dat de P.A.I. onlangs tot de M.I. S t out als secretaresse, Cl 1 g
(Van onzen correspondent).
AJ. Is toegetreden. Hierdoor is te- net t en Neut e boo m alsmede
vens den beschuldigingen
de kop de heerên Sprii Ij t 'en Mossel,
terwijl dè commissie gepresidend wordt
RAMPOK
BANGSRI.
ingedrukt, als zou de P.A.I. de beginselen van den Islam verlaten heb- door den voorzitter van het afdelingsden heer Van Vollenben. Zoowel voor zichzelf als in zijn. hbestuur
o
e
Een arrestatie in Bodjonegoro.
n.
v
kwaliteit van hoofdbestuurslid van
medisch
adviseur
treedt
wederom
Als
In aansluiting aan ons bericht van
de PJ3J.I. zou spr. echter gaarne een in het boekjaar op prof.
,d r. 9 dezer betreffende de rampokpartij
omlijnd
duideUJk
werkprogram van Leder.
ten huize van den inlander Soemodirjo
de P.A.I. willen zien.
Jaarverste
S.C.V.T.
1939.
van het gehucht Bangsrï, desa Sidorey»
Tenslotte adviseerde ««"«••8
Kenrial (Nyau-i),
hU, dat d e Indo-Ar aol eZn dank ontvingen wij het wederom djo, onderdistrtct
ren ook tot de bestaan» keurig uitgevoerde-faarverelag-der-proVr- gepleegd In den nacht van 7 op 8 April
Jl., waarbij diverse voorwerpen; vror
organisatie dier S.C.V.T. Het aantal afde Inheemsche
poligouden
sieraden, ter gezamenlijke waarde
Oost-Java bleef tien. In
tieke partijen zullen deelingen in afd.
Soerabaia werden de de van ongeveer ƒ 350, ontvreemd werplaats
edijfte
toetreden.
werkzaamheden in het jaar 1939 met den, runnen wl] thans nog mededeeMet enkele woorden van dank 50%
uttgebreid; vooral aan het zoo belen, dat, haar wij vernemen, de veldpoliwerd vervolgens de druk bezochte lansxijke huisbezoek kon meer aandacht tie te
WaSlkoekoen er In slaagde, het
receptie door den voorzitter worden besteed. Met groote erkentelijkspoor dier rampokkers te ontdekken en
gesloten, waarna werd overgegaan heid werd de gemeentesubsidie van verder twee der" daders te arresteeren.
tot het opvoeren van een tooneel- ƒ 19.500 voor den bouw van het consul- Deze arrestatie geschiedde in een bosch:stuk.
■
tatiebureau gememoreerd. Het Jaar 1940 d«a enger» rn het Padangsclhe (regentbelooft voor deze afdeeiing eene zeer schap Bodjpnegoro), met medewerking
belamsrijike ontplooiing te geven!
vin de veld- en" bestuurspolitle uit geAfdeeiing Malang rept van de uitnemeld ré&sort. Daarbij werden tevens
-mende
leenlge—der-buitgemaakte gouden atü-_
teCijken gezondheidsdienst, evenais te kelen achterhaald,
welke intusschen
Soerabaia het geVal is. Ken lighai zal op
MALANG.
reeds
bestolene
door.den
als de zijne
het terrein van het Zendingsziekenhuis
herkend werden.
(Van
correspondent.)
■:
Soekoen worden gebouwd.
Ook in Kediri, Besoekl en Madioen
Verder vernamen wij, dat iemand van
gingen de werkzaamheden sterk voorvan de desa Bidoredjo vd. de bandieten
uit. Voor Madioe.v'stond het verslagjaar den weg naar het operatieterrein gein het teeken vwn den bouw van een' wezen had. Mogelijk is deze persoon
ste Kwartaal meer dan raming volkshersttfjinigsoard te Doengoes. In medeplichtig
aan het gepleegde misMei of Juni "ai; wordt dit geopend."'
'
geheele jaar!
Blitar en Ba toe waren drijf.
Pasoeroean,
11:" '__I__l_L__l
optimistisch
eveneens
hunne
beschouzet de veldin
ijver
DÉvjlrkoop van gemeentelijke bouwIn Ba toe baart de groep," papoliite thans de opepoiing naar de oveterreinen bedroeg In de periode van l wingen. die
buiten de sanatoria genedeze moeten ■ beruchte
rige daders
Januari tot medio April reeds meer dan tiënten,
,
' [■■ :.-■'; ?;kerels zysi
voort.
er voor het geheele Jaar 1910 geraamd zing zoekt, de meeste zorg me', oearekking tot controle en behandeling, waarwas. Verkocht werd;
v-,
Ngawi.
bij nog komt dat hun armlastigheid een
trekt
cp
wissel
den
grooten
.financiën
De betrekking van a&s.-resident van
Bouwplan IV f 14.000.—
-

' ;'

-

.
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beschikking gesteld van, den,>; gouverr.eur van Oost-Java boven de formatie
en door den gouverneur geplaatst als
patin van Toeloengagoeng. Het la nog
niet bekend wie in zijn plaats op Wlingl

komt.

,

-

,

'

-

*

-
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NGAWI.

ass.-wedono van

Nglegok R. Aspaovergeplaatst
werd
naar Parang in
rin,
de resdentie Madioen. Voor hem in de
plaats komt de huidige A.\W. van Oondang In het Toeloengagoengsche, R.
De

Amlro^lkoesrln.

Regentschapssecretaris.

Naar wij vernemen, heeft de heer R.
Dimjadi, regentschapssecretarls te Kedlrl, die aangewezen was de hier openheer_R.
vallen plaats van wijlen'
Arsad Praiwiraatsnadja te vervullen, bezwaren ingebracht, tegen deze overplaatsing, omdat het zijn bedoeling was
terugplaatsing, te vragen naar den buitendienst. In afwachting van de beslissing van hoogerhand blijft deze zoo
belangrijke functie dus nog steeds on-

den.

vervuld.

Instelling nieuwe desa’s.

'

■

Mutatie.

Nadat de voorbereidende werkzaamheden, zooals- het opmeten van den
grond en het verdeelen daarvan—inhet
f tukjes van 2y 2 bouw, zoömede
ranwljzen der

gegadigden,

geëindigd

de_

-waren, -werd

behoorde aan het
perceel Soemberboto onder de verschlK
grond, die vroeger

iende deelgerechtlgden, verdeeld.
Deze verdeeling had plaats ten «overstaan van den ass.-resldent, den regent,
den patóh en dtn wedono van Lodojo.
De 320 opgerolde papiertjes, die elk een
nummer droegen in 'overeenstemming
met de 320 stukjes, waarin het gewezen
perceel werd verdeelid, werden door den
oudsten bewoner één voor één er uit gehaald en zoo kreeg elk van, de 'deelgerechtigden zijn stuk grond toegewezen.
Slechts dieigenen, die ministens 8 Jaar
op den grond, woonden, hadden kans
om een stuk toegewezen tè krijgen, want
de animo om te mogen meedingen naar
een stuk van deze toch feitelijk neg
maar schrale gronden, was" zeer groot.
,
De vroegere onderaemlng-Soemberboto behoorde naar de bestuurslndeellng
tot de desa Soemberboto."Nu hechter is
het complex te groot geworden om door
den loerah Soemberboto te worden ge-

controleerd, zoodat een nieuwe desa
werd gevormd waaraan de naam OoeNa —goednoeng-Oedeh.is gegeven.
keuring dezer splitsing zal de lo'erahverkleztng moeten plaats vinden.
Een tij dj e terug heeft hetzelfde plaats
gevonden met de ex-ondernetnln& Kallgrendjeng, die. administratief behoorde
tot de desa Pasirarr.an, doch na In 385
'Stukken verdeeld, en aan de bevolking
afgegeven'te z}jn, een eigen desaverbaiyi
verkreeg onder de naam Kallgrendjeng.
fMoest'ln' dit geval een gedeelte.'worden
gegeven aan den dien< van het Bcech•wesen. omdat het wegen* het veel voorkomen van malaria niet. geschikt was
voor. bewoning, zulks ia te Boemberboto niet het geval.
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11.40 Kookpraatje.
12.00 Orkest. ' .
12.30 Cinemaorgel.
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Vacature ass.-resident

V
VI
Vn
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6.000.—

TWhan:

nn init. AM

63.500.—
123.000.—

ken!

ƒ206.500.—

-——

De ramli.y vor>r ri<»7<> hn-inrpianyfrkgv
pen plus de raming der grenden in
bouwplan I, n en VIII, waai geen grond
Verkocht werd, was tezaaien ƒ
Deze taxatie is dus verre overschreden.
-

ftfap-

Sanatorium-exploitatie.

De i voltooiing van het sanatorium
Songgoritd werd In verslagjaar geleldelyk-voortgezet; eenige paviljoens worden
ingericht tot z.g. provinciaal paviljoen

amb--.
4en-behoeve
tenaren prov. Oost-Java.
Plannen zijn in bewerking om In het
sanatorium Batoe de noodlge verbeteIngevolge deze snelle verkoop van ringen aan te brengen, en wel In 1940.
bouwterrein, waardoor voor een normali De bestaande toestand gedoagt geen uit•ontwikkeling thans niet mesr over volstel. In totaal werd ruim ƒ 6.600 aan
subsidies ontvangen,: een belangrijke
doenden boirsklaren grond wordt be1938. toen dit bedrag ƒ 1.5C0
schikt» is het gemees3iebe£tuur_ger_od_. vooruitgang
•raakt verschillende bouwplannen op bedroeg / ,
korten termijn verder open te leggen,
De Emmabloemcoüecte bracht.. echter
'.",
;
teneinde den noodigen grond voorraad te ruim 3 mille minder op..
waarboigen. Daarmede Is een bedrag i Op 1 Januari 1940 werden In de 2 sanatoria verpleegd: 57 Inlanders. 73 Ohlvan totaal ƒ 84.000 nccdlg. Door de raming 1940 eenvoudig op te voeren kan neezen, 19 Europeanen, 4 Arabieren en
zelfs 1 Turk. De meeste patiënten viede
hiervoor gemakkeHjk gevonden worden!
len-in denJeeftij d van -20-40 jaar.
■—-—rDe sanatoria mochten zich In verWegenaanleg.
slagjaar in een druk bezoek verheugen
In bouwplan VI (Arehlpelbuurt 1n het van belangstellenden,' vooral medici.
De patiënten zijn uit „hier alle streZuiden-der stjoi zal wegenaanleg en
rioleeTlng ƒ 20.000 vorderen. Daardoor ken van den archipel a_3wr_tig, zelfs
wordt- tevens hHHerreinr-voor palltieuit Ballkpapan. Samaricda»-—Tarakan,
Makaasar, BUllton, Banka,' Palemfbang,
fcaaerne fcestemd, toegankelijk te
ken, terwtfl tevens ten Zuiden van den Ambon* Btaa, Timor Koepang. Ampenan, Denpasaf, (Bali), enz.
Mn>"?**.w«e ern bouwplan voor Meinwcmingbouw cicat opengelegd -te wor- —De-begiroot.ing-1940- der beide Mt.atoria sluit met een tekort van, ƒ 50.000.

Verdere openlegging.
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Ngawi., welke door de
overplaatsing
naar Boerabaia van den heer J..TT, Haring. sedert Februari Jl. waargenomen
wordt door 'den heer M, H. Holtrust,
ass.-rtóldent van-Magetan (tevoren te
Ngawi) naast de uitoefening van zijn
eigen functie, zal, naar wij verhemen,
bnnenkort (waarschijnlijk reeds in de

18.00 Walsallerlel
.
1820 Varia.

ROODE KRUIS-WEEK.
Een hoorspel
Zooals bekend, is het sinds eenlge
jaren hier te lande gebruikelijk, dat
de afdeellng Nederlandsch-Indië van
jhet_Nederlandsche Roode Kruis in
geheel

Kruis-Week organiseert in de Week,
waarin de verjaardag van de Prinses
valt. Dit jaar zal deze Roode Kniisweek gehouden worden van 27 April
tot en met 3 Mei en de voorbereidingen zijn overal in vollen gang.
Door den nood der tijden is alom
het Roode Kruis in het middelpunt
der belangstelling komen te staan en
het is dan ook te verwachten, dat de
Roode Kruis-week in Nederlandsch-

.

FLORA;

9.40

gedurende de laatste maanden 'voor
noodlijdenden in den vreemde is
gedaan, thans het moment om te
tooneh, dat wy ook voor om eigen
Roode Kruis klaar staan;
A
In dit verband meldden wij reeds,
dat Prinses Juliana 'öp 29 dezer door
de radio e#n persoonlijk woord tot
Nederlandsch-ïndlë zal spreken-over
het Roode Kruis-werk, waarvan Zij
sinds den dood van Haar Vader de
leidende'kracht in Nederland is. Dit
bericht zal hier ongetwijfeld overal
met groote blijdschap ontvangen zijn.
- Het speciaal in deze tijdsomstandigheden zoo dringend noodlge en
.

nnmisharft Ronde Krnis-Wprir gfl i P
ker onder alle lagen van de bevolking
de grootst mogelijke belangstelling
?

.

blllken te hebben.
Voorts wU zen wtl. er nóg op, dat
•

eer korte fc causerie ';■ over
ï-'::■
doel en arbeid van het Roode Kruis
JI. VWjdagmorgen vernamen wij, dat door
secretaris
mr.: J. A. JS
op-19 dezer te' van her^Centraar
van het
Comité
Djogorogo (Ngawi) is overleden de heer
Kruis,
K"<i»riondsch-Indlsche
Roode
K. li. Bertsch, In leven gepen», tülngaan door

-

cmployé der sf Kedoengbanteng.
Wijlen de heer Bertsch (hij was een
neef Van den bekenden; sedert gepehWonneerden gouverneur Bertsch) had
niet aHeenin-Solo, vaar hy het laatst
woonde, doch ook in Ngawi, Sragen e.a.
plaatsen veel vrienden
en kennissen.
Het nieuwe clubgebouw van
HIJ stond bekend als eer. hartstochtelijk
de St.
Jager. Op de noordelijke hellingen van Theresla-parochie te Malang
nadert
«ien
voornaamste zijn
en verwacht wordt, dat
Jachtplaatsen. In die streken"atond hlf "het" rwötsTh
hèlft~viajr Mêf
dSTtweede
bij de rtesabevolking bekend als „Toeiran In gebruik zal kunnen worden genomen.
Bèrè=". Vaak kwam hij'ook in Npm* Een bibliotheek en een leeszaal zal tedjoek, Ponorogoea. plaatsen om tjèvens In dit nieuwe gebouw worden on-'
lèngs te schieten.
■;■ \:-,V-.
cergebvacnt.

NIEUW R.K. CLUBGEBOUW

TE

-

Bibliotheek ondergebracht.

~

;

Morgen

:

Nancy." .
OIrl downetalra."

:

Morgen

Heden

te Bandoeng

de

Willem».

".

;

j

;

„Pre, DlevoU).*
Idem,
Llttle . Thorongh.
brede don't ery,-*

Idem.

J. AM.

hoofdcommies

Oepl, brj de Exploitatie der
Sumatra'a Westkust met »tandpl.
benoemde werktuigkundige
J.

te

S, S.

Pa'dang da
F. O. fin

■

*,-:,;_1
Am er o n_g-».n,
Oepl. brj het dienstonderdeel Verkeer, en
Handelszaken (cfd. controle) te Bandoeng
de benoemde hoofdcontrole-ambtenaar J R
U o s f e r t.
Oepl, bU de Exploitatie der WesterlUnen
(Inspectie I) met standplaats Meester.Cor.
nells de benoemde~hoofdopzlchter.maebinlst

.

Ch.

J. J, Monsaurot,

Tydelrjk . belalst met de 'waarneming der
betrekking van registratuurklerk de reglstra.
tuurklerken
op. maandgeld
mej. W. V.
Futllathaler. 8 Stern en E. Ch.

Mlnangk.

Bebfirtimn,
Benoemd tot registratuurklerk lst* kl.

d*

registratuurklerk mej. E, L, Ca 11 che r.
Tijdelijk werkzaamgestéld
op
klerk
maandgeld en blijft gepl, brj het dienstvak

11 61 IJ.

'als

Tractie.

plaats te

Kieuw».

Materieel

en Werkplaatsen,

Manggaral, de

werk.

ambachtsman' lrtr cat,

op uurloon 8 o e,w a r t a.
-vj
Overgepl., van de Exploitatie der .Wester.
lUnen (B '.aria r.aar die der S. 8. In
Zuld.Sunmatra Exploitatie .'" Kantoor' Palem.
bang) de tw, opzichter Iste kl, J. K. . t a a

Nieuw».

•_.

:.

denDungenOronoTlus en van
die der Ooeteriynea (Saradan resp. Pasoeroean)
naar dl» der WesterlUnen (Taslkmalaja resp.
Tandjong-Prlok) de opzichter 2de kl. F,-L.
va n d • n Steen en de tw, opzichter

kl. O," Hoemela,

2de

Overgepl' "van

de exploitatie der Oosteriy.

nen (Kertosono resp.
WesterlUnen (Manggaral reip,

Infceetlekanloor

m te Bandoeng de adJuact.boeid*tatlon*cbef
K.F. Dl* te en Soewlto(en Tan dl Ex.

plottatle der WesterlUnen
ÖTandJong-Priok
resp.'Batavia Koningsplein) Jjar die derOosterlljnen
BangU)
de stationsklerken lst» kl. Boe dj on o en
D J o k osoemarwono.

Ontslagen uit 's Lands dienst ep verzoek'
wegen» volbrachten dlcnsttyd
met Ingang
van uit. Juni 1940 eervol en met recht op
pensioen de opziener lst» kl/K.-F-F—B-ar.
•
'
,-.:'■'.'.
b 1 e r. ;■
Ontheven" op verzoek met ingang van uit.
Maart 1940 eervol van zijn werkzaraisteillsg ,als maandgelder Fr a m o n o.
Benoemd tot statlonsklerk Iste kl. de «tationsklerken
8-o •wand a
en
8.
M o r a y,
Overgepl. van de werkpl te Lahat naar die
te Manggaral de epzlchtsr Iste kl. J. A,

B. B. C.-LONDEN.
6.00 Nleuws-bulUe-

'

tin.

18.10 MbdedeeUngen
Englsad now".

~la

19.00 Nieuwa-buUle.
■ tin.

Theemuzlek.

Vin c e n t en omgekeerd d» epsiebter
lste kl. J. O k hn; ■ n. ■;
-

19.30 Causerie.
19.45 "Nieuws Ir.

TUdelQk belast met de waarneming

o.

Dultsch.

"20.15 Nieuw»
20.30 Nieuw» Port.

—

30,45 Nleuws-overz,
21.00 Causerie.
31.30 Nieuw» ep.
31.45 MededeeUngen
3320 Causerie.

L'"n
m;

23.30 Nleuwß-bulUe.
''tin.

•

Belde zender» ■
Onze Jarigen.
80.00 Amst.- beurs ~
3020 Balletten. .-.--'
31.00 Zlg. muziek.

■ y:

'■

17.3» Nieuw».
1820 Nieuw» Eng.'3Ó.SO Nieuws.'
23.20 Nleuwa.

—

Eng.

7.40 Nieuws, -i
17.30 Nieuw» Hou.
-48.45 Nieuw» Bnfr—
-~"

wqmng.

.

1920

f3.80 Concert.

OOSTERSCHE
ZENDERS.

33.00 Nieuw»

17.06 Klndenaag.

18.30 Bijbel-lezing.
1920 Nieuws.
-'■V--:

"

Poerwokerto.

Met ingang

;

13.35 Gramofoon.
13.40 Nieuws.
19.10 Voor kinderen,
——

30.30 Nieuws.
30.45 Nieuw».
21.15 Oramofoon.
21.18 Dansmuziek
.

\

__•._-■■

van ultimo April 1940

ter

TDdeletjk belast met de waarneming van d»
betrekking van adjunct.comrnlea.redacteur bl]

19.35 Nieuws.

19.40 Causerie

i

beschikking feateldjan de.-Nederlandse!»
Zendlngsvereenlglng om b(J het Zendingshotpitaal ..Immanuel" te Bandoeng te worden
werkzaam (gesteld, d»
tfld. wd. trouvernementaarta by den dienst der Volksgezondheid. D. Bok a.iSBKHBfc.'

Eng.

192» Orkest.—

Hoogbwin.

:'■ ■■.■.:■'.;'■:

dlest te volgen. •
Met Ingang van' ultimo April '1940. Inge-"
trokken artlkekl 3 van het besluit, waarbij
de tQd. wd, Oouverneraentaarta by den dienst
der
Volksgezondheid, D, Bosch, ter
beschikking ia gesteld van'den geneesheer-dl.
recteur
van het Zendlngsaekenhul» .'. -te

SINGAPORE.

720 Nleuwa.
Bandoen*. II 193 M,
en lil 50 M.
12.03 Studio-Orkest.
13.15 Nieuw*, .
14.15 Nieuws.——_
Batavia II 187 M,
13.15 Nieuw*
14.15 Nieuws.

Bandoeng II m M.
Batavia 11 197 M.
PMH 48 M.

SAIGON.
Nieuw».
Nieuw».

31.30 Nieuw».
23.00 Chlnecsch
propranuna.

..'

Overgeplaatst vsn Bonthaln naar dt Oou.
vernemente
Centrale ■ Burgeriyke
Elekenlnrlchtlng te Batavia, de Gouvernement» Indisch arte by den dienst der Volksgezond.
held. Pamenan H a r * ha p, met
opdracht om zijn nieuwe bestemming ipo».

'1323 Nieuws.
13.45 Gramofoon.
20.00 Nieuw» Hol],
30.15 Actualiteiten.
20.30 Nieuw».
20.45 Concert,

Bandoeng II 192 M.
en 111 50 M.
Batavia n W N.
620 Nleuwa.

kei.-..-,-,'.

Volksgezondheid.

-•■-

.7.15
.7.30

der. Westerlijnen

conducteur J H

»

30.30 Nieuw».
33.15 Nieuw» Itel,
■—; en Fr.
33.15 Nleuwa Xng.
33.30 Nieuw»

1620 Marsen

16.33 Allerlei.
17.16 Nieuw».
18.00 Kinderuurtje.'
19.03 Dansmuziek
% 19.30 Sport. Sgssjj
30.00 A. iOampofï.
3120 Amst. beur».
2123 Vocaal.
32.00 Dansmuziek.

Nieuw».

Overgepl; van de Exploitatie der Oosterlljnen—

Ontheven wegens beeldlging der werkzaam,
heden m. 1. v, ultimo. April. 1840.eervol van
hun tydeiuke'werkzaamiteUlng op maandgeld
de dames J de, Smit ge boren We.
ber en W, C. W ollribt geboren
K e H
er.

ï

7.13 Nteuw» Pt.

11.00 Nieuw».
11.05 Verzoekje».

»n Loe k-

n..-

Maos) de

•'

7.00 Nieuws

mi. J. J. Kea»berry

(Soerabala.kotta*, naar die

ROME (EXA.B,).

7.00 Marscb.
7.03 Oramofoon

■

Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking vin opzichter 3de kl,"de maand,
pelder m opleiding voor opzichter 2de kl.
O; JrOtiuJ t- to n Ju n gen f e 1 d.

"

PARIS MONDIAL

A.R.V.O.

<~*

betrekking van klerk de klerken op maand,
geld Soes tl
Na ■ w a r, R amal 1;
me J. E, T, Ram • r «. Moba m a d
All en méj."S o e dar ■ l b.—^"•?—■
Tijdelijk belast met de waarneming
der
betrekking van stationsklerk de leertlng.sti.
tlonsklerk op maandgeld 8 o ê ban di,
A r J.L, de Oee r . Betri,
B. A:

30.00 Nieuws

19.50

20.00 Causerie.'
20J0 Toonetl.-

j.Weet of Cheyenne,"
„Tnree lovee haa'

;

Heden

«nd

eweet muele."

Verkeer en Waterstaat.
Oepl. op bet hoofdkantoor (afd. Financien)

Wereld -programma.
en Ned,

Oramofoon.

13.03 Cinemaorgel.

„Soft llght

:

OFFICIEELE BERICHTEN.

Eng.

19.00 Chansons.
1920 Oude dansen.
■■■'"-■ '68 M.
1925 Nieuws.
90 M.
1925 Oramofoon.

11 .v>

the

—

;
68 AI.
18.00 Kinderuurtje.
■•'. ■■;■•* u.
18.00 Trompetter»."""
18 30 In Napels.
18.40 Orkest.

-

idem,

■

Morgen

ATJSTRALU.

10.00 Concert.
11.00 Oramofoon.
1120 Dansmuziek.
13.00 Concert,
14.00 Koersen.
14.10 Cormcert.
16.30 Oramofoon.
17,00

Arturo

„Mandrake,

;vS$3©**<

FHOHI.

Concert.

'

—

OOdOy."

Maglelan." (3e deel).

Heden

DARMO;

30.10 Wtlhelmu*.
20.15 Oramofoan.
30.30 Causerie.
30.43 Phohl-Dagbl.
21.10 Wllhelmu».

muzlek.

Loule

:

Morgen

pientere
en
„Joe

Jongens»

:

Heden
.

2020 Gamelan.

Schrammel-

T;,Twe«

:

Morgen

MASCOTTE;

30.00 Causerie. ï

31.58 Amst. beur»,
23.01 Dansmuziek."
—33.80 Allerlei
P.M. I.
6.00 Gramofoon.
0.30 Amst. beur*.

groot succes. Het is, na alles wat'er

:":-.;^'

,,

31.00

Indlëdlt Jaar zal-uitgrqelen_tot een

op 26 dezer te 21.00 uur Javatijd
door de Nirom wordt uitgezonden het
hoorspel „de Vitte Heer", waarvan
vervuld worden en wel door den heer F. de inhoud Is gewijd aan de oprich•van Mourik (ass.-res Ie kl.), thans ting van het internationale Roode
werkzaam bij het departement 8.8. Kruis door Henri Dunant. Dit indruk.^ v
te Batavia.
v-H
wekkende hoorspel wordt voorafge-

K. L Bertwhf

30.45

.

j

19.30 Week-overz,

1025 Koorzang.
19.40 Wijding.
30.00 Van Mozsrt.

De dood vutrt mee.'*

idem.

■
~

PRtKCESS;

'

19.00 Nieuws.

MALNG.

»

~,

:

der afdeeiing aldaar! Tenslotte kwame.*

'

17.03 Theeconcert

Idem.

•

Morgen.;
Heden

that

„De itryder ttgen
den dood."

;

Hedm'..

OertU»."

„Th». Ught

•'

HHHJaÉR:
Morgen

i

DE

-

Heden

J

SAMPOERXA; Heden

SoerabaJa II 61 M.
CD IV «f U.
1320 Nieuw».
14.20 Nieuw».
OJokJa II 138 M,
Sernarang II 189 M,
SoerabaJa II 61 M.
en IV 129 M.
Solo II 120 M.
17.03 Concert.
18.15 SportpraatJ*
18.00 Niéuw»

1420 Nieuws.
17.01 Programma.

CAP1TOL;

Jaa»

8.03 Concert.

14.00 Musettemuz

-

Heden

KBANGGAN;

IV 129 M,
■oio II 120 M.

12.50 Concert.

MAXIM;

..

fn

13.20 Nieuws.
13.33 Concert.

Heden;; „Th»

Morgen

uurtje.
128 M,
■eraaranc II KI M,

"6.40

'

Bar en

REX;

LUXOR;

-i

v ,7.20

Dancing, Bar

BIOSCOPEN.

DJokJa II

U.Ol m.

matinee en voor-avond

•

Heataurent Dancing
RESTAURANT „ROYAL"; lederen dag muziek
EUROPA BAR; Bar en Dancing,
THE OLD DL'TCII INN; Bar en Dancing
„MAT.HOA DBEAM"; Dancing, Bar cabaret
SHAXGHAI"; Reetaurant en Bar,'
M

Mlnar.gk.
uurtje.

SoerabaJa

i'

Toegankelijk
derdag en Zondag.
TERRAS; DageUJka

TABAR1.N;

,FMN 28 M.

6.31 Nieuws.
6.38 Gymnastiek.
6.50 Oramofoon.
7.01 Concert,
-7,30 Nieuw».- :'■ %
7.37 Concert.

%

PICCOLO CLUB;

PROGRAMMA’S.

.

:•'.-..•■••

muziek.

RADIO-RUBRIEK.

MROM.

—

Belaml'i Band en
artlsten.
voor nietjeden Dinsdag Don-

,

'

.

:

HLLLENDOQB.N:
CEKCLE.
optreden.van

Naar wij vernemen, is bij besluit van
den directeur van Onderwijs en Eerealenst dd. 3 April jl bet onderwijs aan
de st. Jozefschool te Ba toe, uitgaande
van de Carmelietenstlchtlng en onder
leiding staande van de Eerw. Zusters
van bet arme Kind Jezus, aan dateener

23 APBIL.

•

HÉM

Gelijkwaardig verklaard.

33.30

13 u 30
'."■■■

vaa
n.m, en van t tot

RESTAURANTS EN DANCINGS.

SINT JOSEFSCHOOL TE
BATOE.

33.00

u, 30 T.m. tot
u.n.m..-"

«p

.

j
DIERENTUIN; Darmopleln,' Geopend op all»
dagen'van 6 u.' 80 v.m.'tot • u, n,m,-'

H.B.S.’EN TE MAGELANG.
Bemoeienis van den gouverneur.

DINSDAG

7

■

.

ONDERWIJS.

gouvernementsgelijksoortlge onderwijsinrichting gelijkwaardig verklaard.-r-

Slmpang 8

(naast ' gouverneurswoning.
Geopend
dagen behalve'. 'e Woenadagt
aUe

;
...

'•

Alle pogingen, welke In het: werk.
zijn gesteld om de twee groepen personen, welke belde'in-Magelang een
H.B.s. gaan oprichten, tot elkaar te
brengen," hebben '--'.tot'- dusver geen
resultaat opgeleverd, zoodat ', de :■ toestand momenteel zoo is, dat per. 1 Aujrostusa Jrte-Magelangltwf e H R.fl.'en
zullen worden geopend..:
;
Dat een en ander ook den autoriteiten ongewenscht voorkomt, blijkt
nu mede," meldt'de „Java-Bode'7 uit
de omstandigheid," dat de gouverneur
van Mldden-Java zich met deze kwestie, bemoeit. Het is nog niet bekend,
of hiermede resultaten zijn bereikt.

8TED. MUSEUM,;.

EN'

PBOr.

en
2 Mei (Hemelvaartsdag)' organiseert; de
vereenlglng .„Liefdewerk voor arme kerken" af deeling Malang in het K. 6.' B.'
gebouw aan". de Roomsche Kerkstraat,
een tentoonstelling. van de in den j loop
van het" Jaaar vervaardigde paramenten. .: -£nißëBnovtf94Kl
De tentoonstelling zal op beide dagen
9 u. 30 vjn; tot I
geopend; zijn
uur il n>. en .'s avonds van af 7 ,u. 30.
Den bezoekers , wordt, de gelegenheid
geboden utt hetten'toon'gestelde, een
keuze te doen. voor ::; zoover; déze: nog
geen bestemming hebben, eventueel een
order voor nabestelling te doen.
1 Mei

Woensdag

Op

:

.

SOCIALE ZAKEN.

MUSEUM EN DIERENTUIN.

In het K.S.B.-gebouw.
Donderdag

,

BIJ som vernemen ts-besluit,. werd de
wedono van Wlingl R. DJanoeLsmadi ter

.

.

Wij herinneren hierbij aan de, openbare lezing, die door dr. 8..M. Schuurman, rector van de; theologische school
Bale Wyata te Malang, op Woensdag 24
April aj. voor de.leden van de plaatselijke afdeellng van de groep van Vrijzlruilg-gc4sdienstig«-n in Ned.-Indlë zal
worden gehouden in het gebouw van de
Vrijmetselaarsloge „De Dageraad" in het
deze
Volkspark. Het onderwerp van
lezing, die des avonds om 8 uur precies
aanvangt, luidt „De mensch tusschen
natuur, medemens:* en God", ledereen
is van harte'wrelkom.

Morgen: „TREKKERTJES.”

.

.

Mooie promotie.

AGENDA.

■

ningbouw.

Vrijzinnig-godsdienstigen.
~'

.

Onder de aanwezigen merkten
wij o. a. op dr. PU per, adviseur
voor Inlandsche en Arabische
Zaken, eenlge Volksraadsleden,
alsmede vele kopstukken uit het

en.

•.

•

-

onzen correspondent.)

(Van

onzen correspondent.)

-

.

(Van

TENTOONSTELLING VAN
PARAMENTENTE
MALANG.

BLITAR.

-

KEDIRI.

-

Donderdagavond JL werd het
Bde congres van de P. A. I. (Per-satoean Arab Indonesla) ingeleid
met een zeer druk bezochte receptie In de ,;Gedoeng Permoefakatan Indonesia" te Batavia-

I-

VII (bergenbuurt rond
eveneens blondere voorzieningen . getroffen worden.
Van SalaSweg naar Oro-Orodowo moet
een weg aangelegd worden ten -Westen
van de railbaan, voorts èen wtg van het
IdjenfcoulekrutTJunt Oro-Orodowo.
rard In Westelijke richting tot de plek,
waar thans nog „kampong Pllang rijst
van verre", temidden van landouwen I
In bouwplan IV (Lowokwaroe). «lent
de fiawaanweg dooigetrokken te worden
tct den kampongweg Lowokwaroe gang
1 B, mede ter uitbreiding van klein woIn bouwplan

Idj en boulevard) moeten

het hoofdkantoor van den dtenat der Volkï-

fteeondheld,

,)<[

KlebltO.

volontair blf het hoofdkantoor raö
den dienst der Volksgezondheid.

laatstelijk

Marine

Bevorderd met Ingang van 1 April 1940,
tot lultenant.ter.teo
late
klasse bit
J92oNieuw») Eng. E
KonlnklrJk»Marlnejwerv««—U-J-Bee*.
20.80 Nieuw».
man. D. J, Koolhaas R é v"e r». P.
23.15 Causerie Holl. W.
J» n«, H. Coraten «R Puil,
21.30 Nieuw»' Eng.
Bevorderd
met, Ingang ven 1 Anrll 1940,
21.16 Capserl» Rail. tot luitenant.ter-zee
der 2d- k'«r?- bfj «ie
Koninklijke -Wsjrlnélréservé—D R o O

ZESSEN

**

:

VIJFDE CONGRES P. A. I.
Drukbezochte receptie.

TWJ^E;SBLAD II

DE INDISCHE COURANT.

1940.

MAANDAG 22 APRIL

:

'

•'

GEBRUIK GEMAAKT VAN ONZE '"•■-

;!

'SPECIALE AANBIEDING ?7
van

;j.

•15 APRIL t/m 4 MEI V a.t.

KWh
V/O

REDUCTIE

;

I-v

OP

•

AL

I

Z

Wallaceßeery

II

ONS

/De

première

van

Cólu m b 1 a's

5
■■■

-

■

|ü

Z,

t. a.

I

11

i*-

■■-■■

-

89

-

H
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L|
0
11
| f
H

Hj

HJ

van

|

eigen kweekerljen.

BLO E M- en
| G R O E NT EN Z AD EN,
1

EIGEN IMPORT, geregeld verkrijgbaar.
SOEBABAIA, Telefoon Z. 1683 en Z. 3950.
:.'.
Malang. Tel. 211
Poedjon, Tel.
—o—

f'

\i\

ji

I: I

pj

I

12.%; 9
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balde dingen doen. die noodlg
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AGENDA VENDUTIE
te SOERABAIA.

M. S. NOACH.
26 April 1940.
Commlssievendutle in hunne lokalen .Kallasin* 121, „van meubi:
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""ophouden. E* »«n" nog grooser belang
11, dat U hot meegje m baby niot
streek hoeft te brengen door
»*n
Item lab to laten innemen. U wrijft
aenvoudlg *at Vlek» Vapoßub op kaai
»n borst voo» hi| gaat slapen. Dan
gebeurt 'hot volgende:
.
dampen.
Cenejende
Door da
1..
krachtige,
komen
do
tichaamswermte

....:

...,::'--,//

.v...

i Ingeademd.

.
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dempen ven Vapoßub vrij
dut
«ordrn
19 maal por minuut
tfi
-,'aHroet ■;.; la/tg* da : pijnlijka. verstopte
luchtwegen ven neus. kaal an borsV

2. Door da

huid..

Tezelfdertijd
«erttt Vapoßub door da huid In alt
warma omslag "dia da "vërïlöpV
keidan pijntrjkheid verdrijft
jj -;;
Door op daza twea manieren ta war.
kan maakt Vapoßub vlug het slijm los,
vermindert dan hoattprlkkel en bestrijdt
 ܕcongestie. Het kind gaat gemakkelijker
ademhalen an terwijl het slaapt' blijft
Vapoßub uren achtereen doorwerken,
a-oodet do kou meestal in een enkelen
nacht verdreven wordt
■
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DUBBEL PROGRAMMA
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JOE LOUIS
15 ronden om het

ARTURO

-
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B

GODOY.

8

wereldkampioenschap.

II

„TWEE PIENTERE JONGENS"

2e.

met Jackle

i

COOPER
Freddie BARTHOLOMEW.
Voor alle leeftijden.

|
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PICTURE:

Voor een_ stampvolle zaal ging gisteren in het
„A. I. I)."" schreef:
1 l t a-theater 'de Ned.-Indische première van de door Columbia uitgebrachte
film: „Ü-BOAT 29." Al direct moeten wij opmerken, dat hoewel onze verwach
hoog gespannen waren voorwat betreft de kwaliteiten van deze film,
de hoedanigheden ervan deze toch nog In aanzienlijke mate overtreffen hebben.
En niet alleen met het oog op de actualiteit en de..spannlhg van het gegeven,
maar cck om de filmische schoonhaid, die hier gegeven wordt.
De handeling is in sommige fragmenten zoo intens en sprekend vastgelegd;
de zeefotografie heeft hier een zoodanige hoogte bereikt, dat nog afgezien van de
verdere eigenschappen dezer rolprent resds van een meesterstuk kan worden ge'
*232
sproken.
Hot

Een uniek festijn van zang
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voor her laatst:
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NELSON EDDY.
klem* en humor. I
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alle leeftijden.

HEDEN VOOR HET

met Janet Gaynor Francbot Tone Robert Montgomery I |
1
Kinderen beneden 17 Jaar geen toegang.
Vanaf Morgenavond:
H
„GÏRL DOWNSTAntS"
Franciska GAAL.
met Franchot TONE
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-

-

1

"

—

Voor alle leeftijden.

I M raEATEB \f
„FRA
met Stan LAUREL
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HEDEN, en MORGEN.

AVOND:

!|

DIAVOLO"

Oliver HARDY
Voor alle leeftijden.
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Dennis KING.
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] „LITTLE THOUROUGHBREDS DONT CRY"

J

|a|

,

met Mickey Rooncy

-

Judy Garland

Sophie Turker.

-

Voor alle leeftijden.
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CIMS Exceemzalf
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| bevrijdt U in 3 dagen van de hardnekkigste exceem. 5Chemicalicnhandel C.I.M.S. Praban 26. 5
»

Tel. Z. 3824.
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in ae. ruches en volants van den, de met derde, vierde en vijfde rangs behoorde, was ze de secretaresse van morgen besteld."
1880—'90 stijl ..verdronken" zijn. novellen en met haar grooten omzet den Ouden Heer geweest, en in de John noemde het „bestellen" als hl]
Haar hoofd, met zijn grooten mond, te koop liep, was dien keer nog lan- volle oyertuiging, dat de vrouw ge- den een of anderen schrijver uitnooschuin oploopendé grijze oogen, en ger en scherper dan anders geweest. schapen is om den man te dienen, digde voor een zakelijke bespreking
korten, rechten neus, was eveneens
Curley zat in den hoek- bij den had ze zich aan de firma Barnabas bij hem te komen. Bestellen, was de
modern
een hoofd met strenge, haard. Haar gevulde handen lagen en Co. gewijd als aan een geliefde. uitdrukking geweest, die de Oude
strakke lijnen, die een typische te- gevouwen in haar schoot en haar
Dertig jaar later hield ze van de Heer van het begin af had gebruikt.
Miss Curley bewoog zich. „Mr. Tooth
genspraak vonden in het nieuwe opvallend bleek-blauwe oogen staar- zaak als van een zoon en een meeshanekam-kapsel, door Lallé voor den door de dllrki» tmspn van haar ter.~2e wist meer van de zakelijke is een jongmensch met een plgerr
aangelegenheden af dan een heele meening, Mr. Widdowson," zei ze dan;
haar gecreëerd, dat haar donker- J?ril rustig, de kamer in.
kastanje-bruin haar met een gróotë ■, Miss Florense Curley was de bur- kamer grootboeken, en ze begreep de na even zwijgen, voegde ze er schijneen geestige parodie op den gerlijkste figuur in de kamer. Haar moeilijkheden, en genoot van de baar zonder overgang aan toe: „Ik
Het theedrinken was bijna afge- krul
boven op peper- en zoutkleurlg haar „zat" niet triomfen met het inzicht van een heb hem verleden week met Philips
„ui"
van
de vorige eeuw
loopen en nog steeds had niemand
van Denver zien lunchen. Als ik me
legde.
haar
hoofd
eens netjes en haar zwart fluweelen hoofdverpleegster.
algeDe
gebracht.
Paul ter sprake
beschouwde
men niet vergis, zijn ze samen op één
Ze drogjbeen van- de door haar zelf Japon was een exemplaar van de
kantoor
Op
dat
de
blijkbaar,
was
opinie
meene
Japonnen. De firma, of slechtzittende,. overdadlg-versierde haar als een uiterst welwillend ge- school geweest".
i tradltloneele bij eenkomst, zonder zijn ontworpen
intelligenJohn, die haar gedachtengang, on■'; -v heethoofdige dictatuur, buitenge- eigenlijk John Widdowson, had zijn en schandalig dure soort, die bil stemde, -alles-wetende
den sprong, had kunnen volveto
over
een
voortzetde
firma
niet
danks
uitgesproken
dozijnen,
tie,
zonder
welke
het
voor menschen zonder
woon vredig en rustig verliep.
gen, keerde zich naar haar om.
en
of
was
Er
ten
van
haar
carrière
kon
wilde
stellen.
buiten
Engeland,
smaak,
worden
Haar
in
vervaardigd.
Gina had zich'opgekruld op de
„'t Is lang niet zoo goed, als zijn
alleen schoenen waren chic, maar zagen er ze gevreesd, werd ze gewaardeerd
groote witte canapé met haar geca- sindsdien ontwierp ze nog
boek", verdedigde bij zich.
eerste
en
soms
voor
of
zooals
ze
daar
benijd.
Pavlov,
uit,
toch,
voor
zichzelf
drie
ongemakkelijk
En
en ze droeg
overdreven
pitonneerden rug en
dat is waar", stemde Miss
op
deftige
zat,
„Nee,
den
ze
een
heel
bij
maar
dan
een
te
haard
lpek
ringen,
uiterlijk
uitsluitend
die
deed
naar."hun
rondingen. Zooals gewoonlijk
Intelligente
Curley
„Trouwens, dat zijn. twee-L
toe.
lichtelijk
gewone,
moeniet
dilettantisch-gettnte
absoluut
en
oordeelend erfstukken van haar
■•.-■- ze; in dy; milieu van louter nuchterde boeken ncolt, wel? Maar hij heeft
TnarüerT^DenauweJapon-van-zware
der
waren.
dë~
oude
vrouw.
Maar
wal
Curley
s heid, eigenaardig en mooi eh ongev
Het was warm en stil In de ka- toch wel iets goeds. Ik zou het niet
donkergroene en zwarte zijde accenfirma. Zelfs John, die . onder het
woon aan.
Op
en
haar
oreeren
mer.
een gegeven oogenblik prettig vinden, als hij bij ons wegliep.
tijd
haar
ultheemschheid
van
haar
kant
tijd
tot
"Povlov, de teekenaar, deed haar tueerde
En ik vind Denver niet sympathiek".
zij
op.
zoo
karakteristiek
stond
John
opkeek,
hoopte
chic,
die
toch
al
dat
zijn
in
haj&
met zijn beschrijving:--reïncarnatie
„Nee", zei John drogjes. „Ifr zal het
ga maar naar
„Ik
beneden,
Op dat oogenblik zag hem lang mccht overleven.
voor
al
haar-was.
geheel
niet
en
Sarah Bernhardt
van
„'t
uitlezen", voegde hy er dan aan
van
zei
Nieuwe
boek
even
Lang
geleden,
hij.
Gina,"
en
wonder!
geen
dagen
ze
wat
moe
uit.
de
tenger
fiIn
ér
recht wedervaren. Haar
is een soepzootje, maar ik toe. „Misschien is het toch nog moeede
toen
Tooth
typiste
vrouwelijk
op
weleer,
een
firvoeten,
en
John's
critiek
en
guurtje, kleine handen
■■•■'■
:■■■■.■■■ ■
zouden ma Cheshunt, die de markt vergiftigt nog tot de gedurfde nieuwigheden moet het uitlezen. Ik heb hem^oor iuk".
la-rige,: ultra

FEUILLETON.

ZOEKGERAAKT

OPERATIE

Attesten liggen ter
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HOU. BROOD
ZUID
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VOOR- HET GEMAK Baliwcrtl 29
Soerabaia
Tel. Z. 3383.
van H. H. RIJDERS !
BEHANDELING van: Aambeien, Sexueele zwakte, Ziekte der
KOOPT- een
Urinewegen, Chronische ziekten, Interne- en Vrouwenziekten enz.

Algemeen dagblad van voornaam gehalte, bevat tevens tweemaal
een uitvoerige Indische rubriek, met telegrammen, artikelen en overzichten en op Zondagochtend een bijblad, geheel 77
ZIJSTANDAARD
gewijd aan de Overzeesche Gewesten.
ENGELSCH
FABRIKAAT
VOOR VERLOFGANGERS EN REPATRIEERENDEN.
prijs
Het beste middel, om In Nederland volkomen op de hoogte te
blijven met alles, wat er In Nederlandsch-ïndië omgaat.
Te monteeren opfelke motorfiets
Proefnummers worden gaarne toegezonden.
RIJWIEL-MOTORHANDEL
ABONNEMENTSPRIJS VOOR NEDERLAND F. 3.50 p. kw.
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ten huize Mevr. de Wed. H.
Beauchez-Verschueren, H.8.5.straat 26, van meubilair, r,\n
Maandag 29 April 1940.
ten huize W. J. P. Goebel. Bengawanstraat 33, van meubilair.
S. IHRSCHMANX & Co.
-■' Dinsdag, 23 April 1940.
Commlssievendutle in hare lokalen, Socleteltstraat 36, van

.;

UNLI HALI

Vrijdat,

■ÖTr*ljn «m'Mn

behoo^

11

re^Sßr
HLMED ' '
WHILEHEAD- andlauftilthelost
•
UNES AND s!unnin9 "^l
Sft
RADIOS TELL h?S^iHPP^r
reaHrama

G. W. TROMP DE HAAS & Co.
Donderdag, 25 April!' 1940.
Commlssievendutle in hare lokalen, | Oude 'Kerkhofweg t/o.
'sLands Kas, van Commissiegoederen.
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met JEANETTE Mac.DONALD

9

kan vlugger beëindigd worden
'i door dil nieuw* middel, dat op
2 manieren werkt I

•-,

n VANAF MORGENAVOND Metro's muzikale film:
»S WEETHEART"
m
9

BABY'S KOU

LI

DRINGEND!"

....

THEATER

f| I
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H

'_
(CALUNG Dr. KILDARE)
Lynn
Carver. I I
Barrymore
Lionel
met Lew Ayres
De jonge Dr. Kildare zit thans over zijn oor en In de I I
moeilijkheden! Moeilijkheden, waardoor hij zelfs groot B
gevaar loopt uit zijn ambt ontzet te worden. Fn dat I I
alles terwille van een mooie vrouw, die, zooals later I
t """;;blijkt, tot de onderwereld
,^^^,

f?j

I
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I VERSCHE
V

WOENSDAG*
„DR KILDARE

■!

19
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Dagelijks VERSCHE BLOEMEN

ROBERT KOCH
—

_BLj

.

laatsten tyd:

belangrijkste film werken van den

WERNER KRAUSS
EMIL JANNINGS
11 Vooraf:
WERELDNIEUWS.
GAUMONT
11 ren beneden 12 i«*g geen toegang.
ll'.
5Ü

m

Tel. Z. 3887.
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een der

Heden en morgen
voor het ...Nt:

„DE STRIJDER TEGEN DEN DOOD

__

êToendjóengan

staat.

gen detective film, die op buitengewoon hoog peil

-

Bij BUISSON

I I
DAVID NIVEN.
met OLIVIA DE HAVILLAND
een
1
II
wat
voor
dief
maar
Raffles was een dief
11
als
gemak
met
evenveel
de
der
vrouwen
Hij stal
harten
Met Scotland Yard Ij
iüj haar Juweelen bemachtigde
speelde hij...de knapste speurders bracht hij tot wanhoop. L I
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„RAFFLES, DE GENTLEMAN INBREKER"

I
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CHINEESCHE KÜNSTARTIKELEN ■
■ .
IB
FYaale meubelstukken, uitgezocht bronswerk;
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-rat--

wereldschlager:....
de geschiedenis van het witte doek

I

JteenJtoegMg.

WÖ"ÊNSDAG PRËMIèEE varTsamueï GoldwynV nieuwste

LI

en NHNCESS |§i

-Het meest actueele jdrama'dat
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BEHANGSELPAPIER
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actualiteit...H
H' Metro's sensationeele film-van pijnlijke MEE"
I
VAART Vlrginia
H■ met„DE DOODChester
I
Morris
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door
MARGERY ALLINGHAM.
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BU die laatste woorden ging hij
naar de deur, een imponeerende figuur, met zijn lang,mager • lichaam,
zijn klein, mummle-achtig verdroogd
gezicht, en kortgeknipt wit haar.
Op den drempel bleef hy
:
keek om:
-~

staan en

-.—ffWaar-ls Paul? Weet jy 't nletrOP"
na? Heb hem sedert Donderdag'niet
g:zien. Zeker weer naar Parrjs..."
Op die woorden volgde een eenigszins
pijnlijke stilte
dan glimlachte Curley even. Paul- met zijn eeuwige
haast, zijn bomJbastischen bluf en zijn
onuitputtelijke energie, ergerde zün
neef, maar amuseerde haar. John's
opmerking was de eerste directe toe—

speling die hy zich veroorloofde op tic
geschiedenis met de Tourlette-biografie, en iedereen In de kamer herinner-

de üch^aul jh^_j)r>Eewonden i maar_
hoegenaamd niet overtuigend, Doven
het rumoer van die cocktail-fuif in
September had staan betoogen:
?

•

(Wordt vervolgd.}
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-
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JULES BERR ■ I1
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Wat de Luchtpost bracht.
De Waag kreeg 2½ geleden haar
tegenwoordigen

snijkamer ieddde, prijkte een borstbeeld
van Blppocrates." Op de deur; wbb .door
Qerard de Lairesse een skelet < gwschilderd, Waarboven de woorden: Huc tendimus ommes, d.w.z. Hierheen zij n> wij
aileni onderweg.' Dit skelet heeft het in
later dagen dikwijls moeten ontgelden»
zoodat ten slotte een hekje voor de deur
moest worden geplaatst om het' voor
moedwillige beschadiging te vrijwaren.
Zn 1800 waren skelet en beeld nog aan-

vorm.

en

wezig.

Beklaagde

:

--

,

De toosten dezer verbouwing» bedroegen ruim 9752 gulden. Deze som viel het
gilde: verschrikkelijk tegen, want het
werd nu een jaarlijfcsche huurprijs van
390.gulden opgelegd, Overheden 'beklaagden zich herhaaldelijk en wezen
er, niét geheel • ten onrechte, op, ■ dat
burgemeesteren tevens veel hadden laten verbouwen en vernieuwen, dat met
het Tfaeatrum Anatomlcum niets' te
maken had, doch uitsluitend de verbetering van het gebouw zelf betrof, maar
het mocht niet baten. Nadat in 1812 bij
decreet van den prefect De Celles de
gilden waren afgeschaft, heeft men In
1829 de Waag, als overbodig door' het
verdwijnen van het chlrurgJjnEgilde,
den
neata den Haringpakkerstoren
Jan Roodenpoortstoren op de beruchte
lrjst van tot-glooptng-aangewezen-gebouwen geplaatst.
Vermoedelijk omdat er voor de colleges en collecties van het anatomisch
onderwijs geen ander gebouw kon .worden gevonden ontsnapte de Waag echter aan een wissen ondergang en.toen
In 1869 het nieuwe physioloeisch-enatomisch laboratorium op het J.D. Meijer-,
plein werd opengesteld, was de tijd der
.sloopingsmande gelukkig voorbij, waardoor het, In zijn tegenwoordige gedaan•'

Nadat gildefcamer' en onüeedplaats hier waren ingericht deed
zich weldra 'de moeilijkheid voor
dat de ruimte voor de toehoorders
te eng was. Een ontleedkundlge les

was toenmaals niet uitsluitend een
wetenschappelijke voordracht in de
anatomie, doch tegelijk- een openbare vermakelijkheid, voor een ieder
Gebouwd ongeveer vier-en-een-halve
tegen betaling toegankelijk.
eeuw geleden als stadspoort \ op het
kort
De lessen duurden soms elf dagen,
snijpunt van den Zeedijk en' den,
na den groeten stadsbrand van 1421 gewaardoor de opbrengst vrij aanzienlijk
graven, Kloveniersburgwal-Gelderschewerd. Zoo vinden wij aangeteekend dat
de
Olofvervanging
van
St.
ter
de lessen, welke in 1645 door den bekade,
roemden professor en burgemeester Nispoort aan het einde van de Warmoesstraat, was zij na een eeuw door den colaas Tulp, de hoofdfiguur van Remverderen uitleg der stad op haar beurt brandts anatomische les van 1632,- werden-gegeven, een Eom-van_26s_gulden
nutteloos geworden.
•
opbrachten. ■"
Gelijk men later met meer overbodiIn 1639 moesten de chirurgijns ten
ge poortgebouwen heeft gedaan is ook
slotte'hun snijkamer in de Waag wegens
die op de Nieuwmafkt tot een waag verbouwd en wel door het overdakken in het ruimtegebrek weder verwisselen
1617 van het binnenplein, dat gelegen voor een in. de Vleeschfaal in die : Nes,
was tusschen de belde zware ronde doch ook deze werd op den duur door
hoektorens van den voorgevel aan de den groei der bevolking en het dientenBreesfcraatzijde en "de twee op eenigen gevolge toenemen van het aantal leerlingen en toehoorders te klein.
afstand daar vóór,staande slankere torens van de voorpoort.
Overheden verzochten daarom aan
Onder dit binnenplein had de stadsburgemeesteren om een nieuwe, vooral
gracht'geloopen door een gemetselde ruimere, ontleedplaats. De toenmalige
duikersluis tot dat in 1614 door demping stadstimraeirman Peterson bracht over'
van den Kloveniersburgwal tot aan de dit verzoek een rapport uit, waarin hij
verklaarde „geen bequanier plaats te
Barndesteeg het terrein van de Nieuwkunnen
vinden als boven het wachtlo'
markt werd. verkregen.
De achtergevel van het poortgebouw, caal in de st. Anthoniswaegh", waaraan den kant van den Zeedijk, was ge- na overlieden in hun notulenboek aanteekenden „twelck ons ook seer wel beflankeerd door twee kleine achtkanti.

ge hoektorentjes.

Nadat

ook nog in de

beide eymuren hoofdingangen waren
gemaakt, zoodat men aan. vier zijden
toegang kreeg, kon het gansche benedenttetnreln als waag ten dienste van
den handel worden gebruikt, hetgeen
tot 1819 het geval Ia geweest. ■
In het oude bovenlokaal van het
poorthuis zelf werd de hoofdwacht van
een der twintig etedsburgervendels gevestlgdi terwijl' het Chirurgijnsgüde de
nieuwe kamer boven... het voormalige
voorplein betrok.
Dit gilde dat reeds sedert het laatste
van de 15e eeuw bekend is en voordien
in de yleeschhal in de Nes onderdak had
.

"

gebruikte

deze

locajiteitjüet

islëShïs voor
adinfiasliaUe en voor
"het examlneeren der toekomstige heel•meestems, dteensnUders ena. doch -gaf
daar ook theoretisch en practisdh ano-

Groote

viel",

:

'

'

''.'.:■.'—'••

■
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Gevraagd door de Thesaurteren hoeveel
zij tot een verbouwing van de Waag
zouden kunnen bijdragen, boden zij aan
ons Jaarlijks 4% Interest te betalen over
het bedrag dat zou worden vertimmerd.
Zooals reeds is gezegd, ving de verbouwing aan in April 1690. Uitwendig werd
er aan die Waag veel veranderd;' de dikke spitse middentoren, waarop het windvaamtje staat, is toen gebouwd. In deeen toren werden cirkelvormige banken
trapsgewijze oploopend, geplaatst, terwijl in het midden de draaitafel stond
waarop de lichamen ter ontleding werden_ gelegd. Dit was het befaamde

Theafaum Anatomicüm, dat,, versierd
met geraamten en huiden van geëxecu-

teerde beruchte misdadigers, opgezette
exotische dieren, anatomische prepara-

prestaties van blinden in
de maatschappij.

Bezoek van een bekend leider van
als bedrijfsl,

ingenieurs

enz.

NUTTIG WERK VAN BLINDENORGANISATIES.
Donderdagmiddag

vertrok

naar op welke wljze-wordt hun dan steun

.
:
toegekend?
Hebben de blinden in Europa vrij
reizen?
Wordt .de leiding van een Werkinrichting of Instituut in Europa
uitsluitend aan . zienden toevertrouwd?
Heeft ü. de bllnden-lnrlchtlngen
" op Java bezocnt?
Is het vervaardigen van matten,
manden en borstels hier te lande
derlandsch-Indischen Blindenbond minder van kwaliteit dan in Euroverzocht om met dezen deskundige pa? Zoo Ja, welke oorzaak heeft
. . ,v*
dat?
pp het gebied van bllndenverzorte willen
Oorlogsblinden.
ben én den dagbladen daarvan de
Aan
bieden.
dit
De vragen vinden hieronder . beresultaten aan te
tegelijkertijd
gevolg
gegeterwijl
antwoording,
gaarne
werd
verzoek,
ge- ook nog andere punten in net onven en kon ook worden gevolg
geven, omdat Sir Clutha, die lo- derhoud werden aangeroerd. •
Na den wereldoorlog waren er in
geerde bij den Engelschen consulgeneTaai- bereid -..bleek' alle vragen, het Britsche Rijk drieduizend o o rdie hem door den Blindenbond -1 o g s-bllnden. •:•,;.•:"
Sir A r t h u r P e a r s o n f
te beantwoorden.
werden gesteld,
die zelf blind is, richtte het St.
Deze vragen luidden als volgt:
bestaan Dunstan's Hostel for the ; Blinds in
Welke vakmogelij kneden
muziek-oplelLonden op, en daar werden blinde
buiten
er in Europa*
ding, planostemmen, manden- :;en slachtoffers uit zee- en landmacht
getraind, opdat zij weer zoo spqedig
mattenvlechten?
in de maatIs het in Europa mogelijk, -dat mogelijk een plaats
schappij zouden kunnen innemen.
blinden- geheel in • hun levensonderneen, Sir Arthur Pearson is, zooals men
houd kunnen voorzien?. Zoo
*

■■■

-

-

;:.

1

.

Nieuw-Zeeland, na een kort verblijf
op Java, sir CluthaNantes Mackenzle, wiens bezoek hiertelande zeer groote belangstelling" heeft gehad, vooral van de
zijde van den Nederlandsen-Indlschen Blindenbond. Sir Clutha is
nameHjk zelf een oorlogsblinde en
wel sedert~l9ls, toen hij in den slag
bij Gallipoli werd gewond.
Aan Aneta werd door den Ne-

""

3000

;

v

~„_
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Stompwijkzn
"

v

.:

v

°~

-

belangrijke wending gekomen.
Minister Gerbrandy hebben over
deze zaak; Inlichtingen. bereikt, die
voor, hem: aanleiding zijn geweest

*
■

■

.-'

gevonden opschorting

__

van.de rechtbank.te

van'del uitspraak

Daar jreri

den procureur-generaal i mr. Brants

en den verdediger mr. Kokosky van
ppn en ander in kennis te stellen.
Êen familie < in een gemeente, in de
buurt Van Stompwijk,- is eerst thans
met de medêdeeling gekomen, dat op

—eeuw ouder

gebouw in Ï928 tot i-Hlstorlsch-Museum
'...'
kon worden ingericht.
Mr. W. Oldiwhi.
'

drie jaar.

Spion veroordeeld tot

Sleepbootkapitein verried de ligging der telegraafkabels.
niet is gevolgd, gestraft met een
gevangenisstaf van/ten'. hoogste
vijf jaar, of geldboeten van ten
hoogste driehonderd gulden, echter met dien verstande, dat nimjmeT-ieenlzwaardere straf . wordt
uitgesproken dan terzake ,van
poging tot het misdrijf of indien
zoodanige ï poging niet strafbaar
is,.ter zake van het misdrijf zelf
kan worden opgelegd.'

De TJtrechtsche rechtbank heeft
vonnis gewezen in de spionnagezaak
tegen den sleepbootkapitein v. d. L.

uit Vreeswijk en hem wegens spionnage veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, met aftrek
van de preventieve hechtenis.' Dit
is één jaar minder dan de eisch.
Verdachte heeft aan een vreemde
mogendheid inlichtingen verstrekt
omtrent de ligging van telegraafkabels in ons land. Hij onderhield
met zijn sJecpbcoten een geregelde
vaart op den Rijn. De zaak werd
met gesloten deuren behandeld.
Omtrent deze spionmaigesaak, die met
gesleten deuren behandeld werd, ; kan
de „Telegraaf" nog de volgende bijzondeitoeden geven: verdachte had zich,
volgens -de tenlastelegging, j schuldig
gemaakt aan twee misdrijven,.verwat in
de art. 08 en 13* bis van het Wetboek,
.
:".,
van Strafrecht.
.
Het .eerote; artikel luidt:
„Hij, die opzettelijk'beschei-

—

,-.,-,

den, berichten of inlichtingen*
omtrent eenige zaak, waarvan hij
weet, dat de geheimhouding in.
het belang van den Staat.wordt
geboden, hetzij openbaar maakt,
hetzij
een bultenlandsche

aan:

mogendheid mededeelt of in
handen speelt, wordt gestraft met
een- gevangenisstaf van ten'
hoogste zes jaar."
te
Vervolgens had verdachte zich
«antwoorden voor het misdrijf, waarvan art. 134 bis zegt: •
Jïij, die door een der in art. 47
ten tweede vermelde middelen
(zooals door giften; beloften,
misbruik van gezag of inlichtingen het feit opzettelijk uitlok-be~wegen om een misdrijf te begaan, wordt, indien het misdrijf
of een strafbare poging daartoe

-

'

Nu heeft verdachte het misdrijf, bedoeld in art.. 93, voltooid. Als sleepbootkapitein heeft y.d. L. verschillende malen
Dultschland bezocht en kans gezien aan
deae mogendheid inlichtingen te verdtrelcken over ons Nederlandsen inundatiegebied en ever de ligging van telegraafkabels. Vooral in Keulen schijnt v.
d. L. goed thuis geweest te zijn en had
hij zijn kanalen waarlangs hij de inlichtingen kwijt kon.
■~''!
''■" Ten aanzien van het tweede
misdrijf kan wordetr-Biéaeeeaêeldrdat
v. d. L. gepoogd heeft een ambtete lande
naar van de
geom
te
verschillende
koopen,
om
■
gevens te laten verstrekken
over
onre telefooncentrales
en belangrijke.ponten.
'Zoowel de poging tot uitlokking als
het verstrekken van de inlichtingen
aan de bultenlandsche mogendheid werden op grond van -de feiten en getuigen bewezen geacht. Verdachte zou zich
verschillende malen aan deze misdrijven hebben schuldig-gemaakt. Toen de
P.T.T.-ambtenaar in de zaak werd gekend> en hem verzocht werd tegen een
finoncieele belooning, als het
was, ook inlichtingen 'te verstrekken,"
was het met deze splonnege spoedig gedaan. De justitie werd gewaarschuwd
—

<

—

weet, een der leidende .nieuwsbladmagnaten geweest en nam de trai-

ning op zich. Later werden leerlirigeri^xa
weer de leiders van andere instituürt in verschillende deelen van het
Brische Rijk. Zoo b.v. in Canada,
waar Captain Baker het Werk voor
de blinden organiseerde en waar
thans achtduizend van hen een organisatie vormen.
—'Slrdutha,— zelf een NieuwrZeelander, kreeg later de leiding van
het instituut voor blinden in "zijn
geboorteland en thans heelt hij een
reis van ongeveer tien maanden gemaakt naar-prltsch-lndiër Burmaterr
staten. In Nederde Maleische
1

Nantes

blinden:CMSluatchkenzri,
uitNZelawined.-Bugrrijkk
vanabdmlinstreu,

—~..

zou

—

„De Avondpost": medevan den
deelt, is er
moord te Leidschendam, waarin de
verdachte R. Albers 1 dezer door de
rechtbank te 's-Gravenhage tot Ievenslange " gevangenisstraf is veroordeeld ' een onverwachte en zeer
Naar

*

landsch-Indië bezocht hij o.m. het
Blindeninstituut en verschillende andere instellingen.
Om een denkbeeld te geven van
detrainlng,-die daar in Londen ge-

geven werd, kan de volgende illu___—L_
stratie -dienen.
Wij vroegen aan Sir Clutha of die
eerste jaren voor hem niet bijzonder moeilijk waren geweest. En zUn
antwoord
luidde niet alleen ontkennend, maar hij gaf een explicatie erbij, die veel overtuigender dan
een bloote ontkenning was. Hij Verklaarde nl., dat aHe oorlogsslachtoffers hun lot- natuurlijk wel moesten verwerken, maar toch dadelijk
in zulk een sfeer verkeerden,- dat
alles als vanzelfsprekend werd aanvaard. En Wat in het bijzonder, de
blinden aangaat, die werden reeds
in het ziekbed geoefend in de nieuwe omstandigheden, waaronder , zij
verder zoudenUéven. Zij kenden al
heel spoedig den tyd lezen van de

___

__

—

*

?

verstrekt, en leerden typewriten of
ander werk, dat zij ook vroeger
hadden gedaan. Sir Clutha zelf b.v.
heeft in de drie toen nog volgende
oorlogsjaren een tijdschrift gerediwas
geerd, dat speciaal bestemd
voor de New Zeeland Expedltlonary
ging .nog
Force. Daaraan vooraf
zijn eerste succes als blinde, . toen
hem werd verzocht door Sir Arthur
om een artikel te schrijven over de
bloemen van Nieuw Zeeland, en dit
in
in een der grootste dagbladen

airresteerd. Hij zal nu drie jaar met aftrek van preventief voor zijn omvaderlandslievende daad moeten zitten.

IN DEN HAAGSCHEN DIERENTUIN, werd onlangs om kwart voor acht „voor
den kok In de kenken" geblazen, maar nl»t. f vnnr.
gers konden aan den soldatenmaaltijd deelnemen; de baten kwamen ten goede aan O. en l O. in het garnizoen 's- Gravenhage. Boren:
Burgemeester De
Monchy behoorde ook tot de gasten; beneden: Overste Bogaerdts inspecteert de
„Lotta's, die als serveuses dienst deden.

ixaflitairaéfaßccnfeoote-bar—

Londen werd gepubliceerd en hem nen worden gewaarborgd. Daarop
toegezonden tegelijk met een che-- sturen wij aan en wrj meeneh, dat
ledere opleiding daarop moet zijn
que van vrjrgulneas._^. 1±
Q.
gericht. Gaat het dus om weven en
Altijd werk. vlechten,
het vervaardigen van matEr is geen periode van depressie ten, manden en borstels, dan meenen
geweest. Er was altijd werk, er was ,wij,' dat strikte aandacht moet woraltijd tyd te kort. Sir Clutha heeft den gegeven aan model, kleur
en
behalve den Journalistleken arbeid mode, jen dus verandering van het
ook als masseur in hospitalen in de ontwerp moet worden ingevoerd zoo

Blinden als leiders.

'

_

oorlogsjaren zijn taak gedaan, en zoo dikwijls als dat noodig.is.
is het eigenlijk verder ook getoleyeri.
„Door dit als beginselvöl tehouden,
~"7,Het geheim is, dat'zoo gauw men zijn wij erin geslaagd önzeh : verkoop
weer
gevoel --heeft nuttig—te vele-malen te verhoogenen dat heeft
zich vrij te. kunnen be- weer tot gevolg gehad, dat wij zooveel
wegen, het leven weer: normaal te te meer blinden aan het werk kon.
.
' .
kunne n Ieven, zooals ieder ander, ook den'-houden.
al mist inen daarbij het' gezicht, dan
'Natuurlijksbehooren de meeste blingeestelijk gesproken ejr niets verloren den tot de handarbeiders, vooral ook
\'. : is.- 7 ■./■;:■
de geboren blinden. En dat Is weer
oorzaak-dat
de workshops voor het
geweest
van
Sir Olutha is ook lid
blindenvraagstuk
de beste opleiding
van
parlement
het
Nieuw-Zeeland geven.
Maar in het geval van de oorHU hield een boerderij, had de_ su- logsblinden
en ook-onder de geboren
pervisie brj de uitbreiding van zijn
vindt
men toch vele personen,
blinden
nam
commissies
zitting
in vele
huis,
en leidde, zooals hij het zelf noemde,* die over groote capaciteiten beschiken eventueel leidend Intellectueel
een volledig en interessant leven. ken
doen; De ,> training voor
werk
jaar
lang
Achttien
heeft hij ook zulke kunnen
hoogere betrekkingen moet
aan het werk voor de blinechter met de grootste voorzichtigden gegeven. En toen wy dan tot de heid
geschieden. Vele blinden zijn
vraag kwamen, hoe hij het instituut
werkzaam
als musici, masseurs, plain Bandoëng vond ten opzichte van nostemmers,
voor de telefconbedler
de verschillende andere, die hij kent
ning,
enz.
Willen
en deels zelfs heeft tielpen groot ma- men, en dit geldtzijbv.nog hooger kovoor ben, die
ken, toen kregen wij daarover het aan.: een
universiteit een graad hebr~volgende te hooren:
ben behaald, dan dient te worderige„Naar ik- meen, staat, het instilet op een bijzondere bekwaamheid,"
tuut in BandoCng voor zeer bijzon- or» de uiterelijke verschijning, op de
dere! problemen. Ik heb den indruk, persoonlijkheid, omdat het anders
dat er zeer nuttig werk wordt gedaan "Ulters-kmöeilljk zou zijn heriln zulke
eny dat men, als er voldoende middebetrekkingen volkomen te doen slalen zijn, ook nog. ruimte zal hebben gen. Niettemin moeten \ zulke wegen
voor groote uitbreiding en voor het geopend worden voof de blinden, die
?

-

:.\

;

Deze maand Is het juist 250 Jaar
geleden, dat de verbouwing aanving welke aan de St. Anthoniswaag op de Nieuwmart \ haar huidige uitwendige gedaante heeft
gegeven.

•

Arie

—

van een

„Wat de leiding; der inrichtingen
aangaat, deze wordt zooveel mogelijk aan blinden toevertrouwd, maar
nog van grooter belang is dit feit,"
aldus Slr Clutha, '„dat alle grootë
stappen, die 'gedaan zijn Om het
blindenwerk vooruit te brengen, uit
het initiatief van de blinden zelf
zijn voortgekomen."

•

En. dat is ook; wel . begrijpelijk,
omdat de zlenden zoo dikwijls een
totaal
begrip hebben van
de capaciteiten— der?blinden.- Waar
zij die bezitten, -zijn de resultaten
zeer bemoedigend geweest. ;
-

—En-toen-Slr^-TJluthaTdlt

gezegd
had, vroegen wij hem enkele voorbeelden te willen geven. Daarop herinnerde hij ons aan het feit, dat
--

governor. van de Britlsh BroadCorporation; s 1 r I a n
F r a J s er, een blinde is, en dat ande

casting

dere blinden inspectiereizen ondernemen voor groote maatschappijen
of als accountant werkzaam zijn in
dé city.
Dat een
blinde naar Australië
werd uitgezonden ,om daar:fabrie-

ken-te-bouwen

leiding daarvan

en-nog-steeds

de

heeft, is een feit,
dat misschien niet algemeen bekend zal zijn. Dat een blinde een
ingenieurskantoor kan leiden
en
daarbij alleen geraderde teekeningeri in plaats van gewone téekeningen zal- gebruiken, is wellicht even-,
eens- een feit, dat niet ieder voor
oogen staat.

1;■',.-Slr:_ClutfcalJiad_Yèrnomer4 :lL dat
hlertelande ook een organisatie be-

1

4 April.

Amsterdam,

tomisch onderwijs. Vooral aan dit laatste, aan de ontleding van het mënschelrjk lichaam, ontleende. het gebouw In
de 17e en 18e eeuw zijn groote jrermaardheid.

"

EEN N.S.B.-PLAAT.

:

'

r

geheimzinnige

-

'

>

-

-

gezien van den
DE WAAG TE AMSTERDAM voor de verbouwing van 1690,
,
Zeedijk.
■

te gezin.

en.

f

conform den eisch tot

De rechtbank te 'a-Gravenhage"
heeft uitspraak gedaan in de strafraak tegen den 29-jarigen koopman
B. Alben», • wlen ten laste was gelegd, dat hl) op 27 October van het
vorige jaar den veekoopman C. G.
van der Horst .te'Leidschendam
heeft vermoord en hem van het geld,
dat hij bij zich had, heeft beroofd.
De Officier van Justitie, mr. N. S.
Hoekstra,'had in de zitting van 19
Maart tegen .verdachte levenslange
gevangenisstraf . gecischt. Conform
dezen élsch heeft de rechtbank Alben ter zake van moord'tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.
Van dit vonnis zal' verdachte in
beroep bij het Gerechtshof komen.

De

mr. R. Kokosky,
den dag van den moord," op 27 October, dachte's verdediger,,
ge teekend, kunheeft
aan
hooger
beroep
eenvals militair gekleed persoon zichaan nen eventueele nieuwe aanwijzingen
in
vervoegd.
man,
De
hun woning heeft
nog bij de behandeling voor
deze
zaak
zelf,
deze
be•
een'
zat
en
auto;
die, In;
Haagsche I Gerechtshof • naar voren
stuurde,' vroeg: vergunning om zich in het
gebracht.
worden
te
even
een,schuur:achter het huls
j
verkleeden.
mogen
~r Naar hij voorgaf, had hij zonder; ver-:
lof daartoe te hebben zich; van zijn
standplaats.verlaten. Om nu niet het
risico te loopeh"onderweg te, worden
Beleediging
volksgroep.
aangehouden, wilde, hij zich In burgerstond
dit
steken
De
famlUe
een
Septembernummer
van. „Volk
In
kleeding
toe. Naar de bewoner van het huls,' waar en Vaderland" kwameenteekeningvoor,
de man i zich verkleedde, mededeelde, waarop de oorlogsgod Mars stond af gewas het' hem opgevallen,' dat de milibeeld als' Jood, met de Davidster op de
tair uiterst nerveus '. was. ,
borst. Onder de vele;protesten; die teTot zijn vrouw had hij gezegd: „Zoo
gen deze prent werden; Ingediend, bemoet lemand zich gedragen, die een vond zich een brief van het
Comité voor
moord gepleegd heeft.'f De familie had
Belangen aan den
Jcodsche
Btzondere
de
aan
echter verder geen aandacht
Minister van Justitie, onderteekend
zaak besteed. *Ook' toen de; moord bekend werd had men' er over gezwegen, door prof. dr. Cohen', en den heer Astot men dezer dagen.- na behandeling scher, waarin deee heeren verklaarden
van de rechtzaak blijkbaar het gewicht zich door de, voorstelling beleedigd. te
gevoelen. In,een winkel In de Kalvervan deze mededeelingen Inzag.
straat nam de politie eenige nummers in r
Gezien het feit. dat' verdachte steeds besl
■■■
heeft volgehouden, dat hij niet scihuldlg
'■'. De beheerder van dezen winkel had
een
zekeren zich te verantwoorden voor de Amsteris aan den moord, die door
Arie In zijn tegenwoordigheid "zou zijn damsche rechtbank wegens beleediging
gepleegd, zal de Justitie niet nalaten varteen volksgroep. De Officier" van
hoptp rir rrrVif
In te 'stellen naar Tn"titiV HThtn f ?Ö4l
i tot
hem
een voorhaar Lians zoo laat verstrekte inlichtinveroordeelde
i
:bank
van
waardelijke
gevangenisstraf
twee
gen.
Bj3B
en,tot ƒ 200.— boete, sufos. 20
maan/en
nog,
dat
de
Nader vernemen wij
Offidagen hechtenis.
cier, van "Justitie reen aanleiding heeft
(

levenslang

i

Als stadspoort gebouwd.- Van gildekamer
ontleedplaats tot museum.

DE MOORD TE LEIDSCHENDAM.

en curiosa, eeuwenlang de Intense
belaaTgartieUlng van vreemdeling en stadgenoot heeft getrokken.' Boven de deur
van het torentje, waarin de trap naar de

ten

verodl.

eeuw
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de toepassing

van

de, meer moderne

dergelijke

Kwaliteiten

Cezttten.,

,-:■-■,.

„In de Westersche landen heeft men
methoden.
voor, dit alles een jatter care department'Vdie er voor zorgt en ook fondsen
om blinden te financieren,
-,Laat ik hier geen misverstand wan heeft
hun werk bekendheid te geven en
veroorzaken en dus nader verklaren, advies te verleenei. voor het overwinwat ik hiermee zeggen wij. In .het nen van speciale
moeilijkheden. VerWesten wordt het werk van de blinder i 3 in de Westersche landen èen
getoetst
den
aan de beste commerregeling,
blinderi en hui*
cieele eischen. Het moet daaraan vol- begeleiderwaardoor
op één ticket kunnen reidoen/want als dat niet zoo is, 'dan zen. Vele. gemeenten en particuliere
zou den blinden nooit èen vaste maatschappijen geven zelfs de reis
kunplaat»
-

Commercieele eischen.

in het economische leven

geheel vrij".

.

*"■

staat, die zich bezig houdt met het
voorkomen van blindheid. Dit achtte hij zeer belangrijk en hil wensch-

-16 van de gelegenheid gebruik
maken om deze organisatie

ts

alle

succes toe te wenscheh..
Een ander punt, dat Slr Clutha
gaarne bekend wilde maken, is de
belangrijke factor ' van de houding
van het. publiek. Als het publiek
goed samen wil werken, dan kan
het veel voor het lot van de blin-

den doen, zonder dat het eenig offer zou kosten.
Het kan" koopen
wat de blinden produceeren, en het
kan. blinden aanstellen in betrekkingen, , waarvoor zij geschikt zUn.
.■".'■-■

:'■-:.■■■■

?-.*

:
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DUITSCHE TROEPEN GERANKEN IN
DEK

Wat de dag brengt.
De volgende zet.
'

',

■■■

NEL.

~\~

.'.

werkrvan—deiTschrrJ ver

van

politieke overzichten en beschouwingen :is. interessant, maar niet altijd
dankbaar. Hij kan zich beperken tot
het geven- van een overzicht! van

Thans stuiten ze overal op Geallieerde strijdkrachten. Narvik is geïsoleerd. Britsche en Duitsche vliegtuigen slaags boven Belgisch grondgebied. -Scherpe maatregelen tegen den
binnenlandschen vijand in Joego-Slavië.
-

er,

hetgeen
gebeurd is, en 'dan. blij ft
hij „objectief en neutraal" zooals men

!

dat

-

noemt, hoewel In werkelijkheid

neutraliteit niet

bestaat, 's
Het kan Immers niet anders

of men
kijk op het
wereldgebeuren, zelfs al beperkt men
zich tot het weergeven van het gebeurde. Want in het al of niet op den
voorgrond schuiven van bepaalde politieke acties, gebeurtenissen, successen of tegenslagen, wordt een bepaalde Indruk gevestigd, welke afhankelijk is van het Inzicht van den schrJJver.
HJJ kan echter ook commentaren
leveren en zich zslfs aan prognoses
wagen, hetgeen zijn werk interessanter, maar- 00k...... ondankbaarder
maakt. aangPÉJPn hij dan vpp! mosr
kans heeft er naast te zijn en zich
daardoor den toorn van den lezer op
den hals te halen. :
..'V :
Het werk van den politieleen overzichtsschrijver kan men vergelijken
_met dat van dan commentator bij
schaakwedstrijden. Ook deze geeft
beschouwingen en critiek op gemaakte zetten der spelers. Het verschil Is
echter, dat de schaakreporter_^zlch_
over. het algemeen niet waagt aan
voorspellingen omtrent nog-te maken

geeft zijn persoonlijken

'

'

<

•

,

zetten;

"

.

-

-

■

,

J

In het politieke leven is dat anders.
Immers: diplomaten, staatslieden',
politici, nationale leiders moeten voor
zich zelf voorspellingen trachten te
maken van wat de tegenpartij of andere staatslieden vermoedelijk zullen
doen, gedachtig aan het woord: „Gouverner c'est prévolr." De staatsman
moet vooruitzien, niet alleen moet hij
een visie hebben van hetgeen voor
zijn land aan wel en wee-te verwachten Is op bepaalde beslissingen en gedane zetten op het politieke schaakbord;'hij moet ook een visie hebben
van hetgeen iVoor zijn land is weggelegd aan glorieuse toekomst in verband met den aard en de mogelijkheden van zijn volk; en hy moet ook
trachten vooruit te zienwat zijn buren zullen doen. •:.
Daarom wordt er In politieke krlngen zooveel gedaan aan allerlei gissingen van wat de tegenpartij zal
doen. Immers da ai: is van afhankelijk
de zet, welke men zelf zal doen. Van
Duitschland werd verwacht
dat het In het voorjaar een groot offensief zou inzetten aan het Westfront, maar niemand wist, dat er een'
nieuwe agressle~zou worden. gepleegd
tenopzichte van de Scandinavische

lelden tot een strijd In het TrondhJem-gebled, waar de Noren In staat
zijn geweest hun mobilisatie grootendeels ongestoord door te voeren;
Noorsche . troepen zijn samengetrokken te Steinjar, ongeveer 96 'km. ten

De Britsch-Russische besprekingen beginnen spoedig.
Stockholm, 21 April (H av a s). Volgens een Zweedsch correspondent
de Noorscbe grens Is de positie der Duitschers in Noorwegen moeilijk,
niettegenstaande de door hen in het Zuiden van Noorwegen behaalde successen. Klaarblijkelijk ontmoeten de Duitschers overal geallieerde troepen,
die zich bU het Noorsche leger hebben gevoegd.
De Duitschers zouden de aandacht hebben gericht op Trondheim, waar' ' ' '."/" ' V
bij gerekend-wordt.met.een offensief-uit-Namsos.—

'aan

Noorden-van Trondhjem gelegen. Deze
Noorsche troepen staan thans in contact met de geallieerde- troepen, die
te Namsos.' Molde en Lardal, welke

,

Successen

der geallieerden.

-*

-

,

ontruimd.
>

«

■

Hegre.
Noren blijven in het fort
(Aneta Rtr.)

Stockholm, 21 April
meldt,
Het „Svenska Dagbladet"
het
benog
in
de
Noren
steeds
dat
zit zijn van het fort Hegre 40 km.
De
ten Oosten van Trondhjem."
'Noren weigerden In te gaan op de
Duitsche poging om • onderhandelingen over de overgave te openen.
*»

:

Noorsch functionaris
Berichten

'

v

—

—

_

blzonderheden omtrent
aanvallen op den koning, alsmede andere inlichtingen zullen
worden gepubliceerd in een Noorsch
Witboek, dat te Londen wordt gereedgemaakt en dat morgen beschikbaar zal zijn.
De Duitschers bombardeerden eerst
den koning en de regeering te Ha■■_
vaststaat.
Zuldvervolgens te Elverum en- ten
mar,
richting
in
de
van
Een stoot
waarschijnlijk,
slotte te Neubergsund. Thans Is de
0.-Europa hes meest
gevestigd in een veel veiregeering
daar
de
minomdat de Geallieerden
liger en geschikter plaats en zij heeft
ste kansen hebben.
Volledige

het bestuur van het land geheel in vnrfn uit xrtta
p»g»n landslieden
:
—■
t- zullen dooden.:
De Noorsche functionaris voegde
De woordvoerder voegde hieraan
hieraan toe, dat de mobisatie In Noor- toe,
dat er te Oslo eenige gevallen
Wegen op gunstige wijze verloopt. De
van
verraad
hadden plaatsgehad en
jongelieden, die, zich bevinden in de
dat.Narvik ongetwijfeld door verradoor Duitsphers bezette steden, zijn
ders
de Duitschers werd uitgeleniet in staat aan het mobilisatie-bevel verd, aan
dat de aanvankelijke verdoch
gehoor te geven, doch— hoewel het
warring iri hoofdzaak was veroorzaakt
verlies van Oslo, Bergen en Trondjdoor door de Duitschers uitgezonden
hem een ernstige slag voor het land valsche
;
radioberichten.
beteekent ik kan verzekeren, dat de
onder leiding van
z.g.
regeering
De
groote kracht yan Noorwegen i.s gevervolgde hij —was een
Qulsling
legen in het binnenland en het is
dan ook spoedig open
paskwil
heeft
daar, dat de regeering de macht gete
De koninklijke
bestaan.
gehouden
heel in handen heeft en waar de moregeering heeft opdracht
Noorsche
bilisatie in een snel tempo wordt uitgegeven aan den prefect van het-dlsgevoerd.
trlct Oslo, Chrlstlansen, om Ue adiniDe Noorsche woordvoerder zeide
Oslo over
nlstratieve
functies te
verder, dat al te veel aandacht
door een
bijgestaan
nemen,
te
was besteed aan het. vermeende
de
recook
verraad van Noorsche functionate
tor
universiteit
van\>Tle
rissen. Veel van wat is geschied
onderOslo
deel
uitmaakt.
Dit
comité
geis in het geheel geen gevolg
houdt geenerlei betrekkingen met de
weest van verraad, dcch van valDuitschers,
doch voert de taak uit,
_sche _Myelen^_dle_jloot dfiJ2ult£_
tijderijk niet in
regëering
welke
de
radioschers radïötelesrafisch en
te
staat is
vervullen in het bezette
telefonisch aan de troepen en
gebied.
ambtenaren gaven.
De z.g. ministers" van" Defensie
Sommige bevelhebbers geloofdei.
. en Vah Justitie
Irrhet KaDinei-,
eerst ae bevelen;''die afkomstig neeten Johannsen
Quisllng
Hvoslof
geneten te zijn van den Noorschen
1
werden door Quisling benoemd
ralen staf en waarin bevel werd gezonder dat zij zelf er iets van afgeven geen» tegenstand te bieden en
tenvuren,
wisten. Beiden hebben sedertdien
niet op de Duitschers te
hunne diensten aan de koninkzij de Duitschers het vuur op he.n zoulijke Noorsche regeering aangeden openen."
boden.'.
Trondhjem is gevallen ais gevolg
De minister van Sociale Zaken
van lets wat erger is dan verraad.
dekhet Kabinet-Quisllng, Londe,
In
onder
Toen dt Duitsche schepen
werd door de Noorsche troepen
king van de duisternis het fort Genes,
gevangen genomen.
dat den ingang van de Trondhjem*"'"

Londen, 19 April (Reuter).
Noorsche functionaris, die
heden uit Noorwegen in Engeland arriveerde, verklaarde tegenover Reuter, dat hU
raamde, dat dagelijks 2000 nieuwe
Duitsche troepen In vliegtuigen
uit Denemarken -te Oslo en
Bergen arriveeren.
De zee is niet langer, veilig voor
zoo zeide hij
de Duitschers
doch zij zendenthans in grooten
getale versterkingen door de
lucht.
Hij raamde, dat het aantal
Duitsche troepen In Noorwegen
thans ongeveer 60.000 man bedraagt. Hij verklaarde, dat pogingen werden gedaan om den
koning te dooden en dat koning
Haakon zich eenmaal in de nabijheid van Neuburgsund g e d ur—ini e n d e -?-kwa-r-t-i-€
een bosch h a d m o et e n verbergen.

deze

fjord verdedigt, naderden, dreven zij
buitgemaakte
schepen,
Noorsche
waarop de bemanningen zich nog bevonden, voor zich uit. De kanonniers
van het fort durfden hierop niet te

—

-

;

over den strijd.
——

verraad
over

Een*

lijkt 'het niet onwaardat de Duitschers bij hun
volgenden zet zich niet nog eens naar

.

Berichten over verraad
overdreven.

-

Daarom
schijnlijk,

.*

«

—

bezettingstroepen, nu er geregeld Geallieerde troepenlandingen plaats
hebben, met den dag.hachelijker zal
worden.

>,

:•'

M>

district.

—

—

—hülTvónë~krachriïrdeh
door groote verliezen aan de Duitscbe
vloot en luchtmacht werden toegebracht/terwijl de positie der Duitsche

~*

i

zich een incident
en zonder dat verliezen
voordeed
werden geleden.
_Nadat het eerste contact tot
stand was gebracht, bestaat thans
volledige
samenwerking
nauwe
tusschen de Noorsche legerleiding
en den Generalen Staf der geallieerden.
Het. actie-plan van de geallieerden verloopt zeer gunstig.
Fransche militaire kringen zijn
optimistisch gestemd ten aanzien
van het uiteindelijk resultaat van
de operaties in Noorwegen.
Uit het gebied van Narvik wordt
geen verandering gemeld, behalve dat de Dultschers trachten de
per
detachementen
geïsoleerde
vliegtuig van voorraden te voorzien, terwijl het volledige stilzwijbetreffengen wordt gehandhaafd
de de operaties in het Trondhjem-

EVENALS FINLAND EN ZWEDEN beschikt ook Noorwegen over goed-uitgeruste ski-troepen, die thans vooral In het
alsook in het berggebied nuttige diensten zullen kunnen bewijzen bij de
waar nog sneeuw ligt
Noorden des lands
ski-soldaten,
sche
in de omgeving van Narvlk.
Noor
—'
van
het
verdediging
vaderland.

—

,

•

gezet, zonder dat

gen het geval was.
Tot nu toe werden successen behaald in landen ver van'de West-Europeesche democratieën verwijderd,
'waardoor het voor Engeland en
Frankrijk uiterst moeljjlk werd hulp
te verleenen. Men denkt hierbij aan
r$ TsJechO'SlowakijerPolen en Finland.
Nauwelijks begon de aanvahop Scandinavië, of de Geallieerden wierpen

■•

i

Parijs, 21 April (Reuter). Volgens Fransche militaire kringen werd
en
de ontscheping
van Engelsche
voortFransche troepen in Noorwegen

dichterbij de Gealbrengen dan in Noorwe-

*

.

Ontschepingen zonder verhezen.

Duitschers nog

-

_

—

Dultschland niet aanmoedigen om een
nieuwe agressie te beginnen, welke de

.-.

Joego-Slavië bedreigd.

_

~———

West-Europa zullen wenden, maar
na a r Zu 1 d-O o s t-E urop a,
minder kans
waar de
hebben 'direct te hulp te komen *n
waar Duitschland vermoedelijk den
steun van Rus-land krijgt. Bovendien
liggen daar de begeerlijke Roemeensche olieterreinen en rijke graanschu-.
ren.' Maar er is een groote „maar."
Hoe zal Italië daarop reageeren
vooral wanneer de Russische beer ook
een flinke hap .van het slachtoffer
__mag_hebt>en? De Duitsche leiders komenvoorallerlei moeilijke dilemma's
te staan. Naar het Westen zullen zU
stuiten op den hardnekkigen tegenstand van N e der 1 a nd en België, wier weersuna de laatste zes
maanden mede 'In verband met de
terreingesteldheid van die landen
buitengewoon is opgevoerd. Een actie
door Zwitserland zou mogelijk zijn,
indien Italië zijn medewerking verleent, hetgeen echter nog altijd niet

NIEUWE DUITSCHE ACTIE TE
VERWACHTEN?

,

Men vraagt zich nog altijd af, wat
den Fuehrerer toe gebracht heeft
deze zij delingsche actie te beginnen,
vooral omdat de kans op slagen zoo
gering was en zelfs Indien de overrompeling slaagde, zoowel de militaire
als de economische .'• voordeelen zeer
problematisch waren. Men zou hierin
een reden kunnen vinden, dat de Duitsche Generale Staf vermoeden had,
dat men van Geallieerde zijde alles
zou doen om het gat In de blokkade
via de Noorsche wateren te stoppen.
Bovendien moet men in een land,
waar een dictatoriaal stelsel heerscht,
voortdin-end er; op uit zijn nieuwe
successen te behalen. De nationale
leider kan zich en zijn volk geen rust
gunnen. Zijn heerschappij is gevesllgcLopjeclatante successen.
Waar de Duitsche actie in het Noor•den vrijwel een mislukking is geworden, moet de Führer nu weer uitzien
naar " nieuwe aanvals-objecteri. De
vraag is alleen: wat zal de volgende
zet zijn? De,, ervaringen met Noorwegen opgedaan- zullen waarschijnlijk

*

actief.

laatste plaats op een afstand van ongeveer 120 km. van de Sogne-fJord
Londen, 19 April (Reuter). In
het binnenland is gelegen. Ook bevoegde Britsche kringen werd vanin
grensvesSinds
den
val
de
van
Narvik geïsoleerd.
wordt gemeld dat "de Noorsche en de daag bekendgemaakt, dat de Britsche
ting Kongsvinger is iedere duimgeallieerde troepen ten Zuiden van marine-luchtmacht voor het eerst aan
Stockholm, 20 April (A n e t aaan
oprukkende
breed grond
de
Reuter). Narvik is thans volkoTrondhjem
met elkander in contract een groot offensief deelnam, toen de
Duitsche troepen door de'Noorzijn
gekomen.
men van de rest van Noorwegen- afEngelschen Duitsche tropedobootjasche achterhoede, die bruggen
gesloten. Zweedsche reizigers verklaDultschers
gers en andere Duitsche marine-eende
ondermijnde,
en
Gemeld
wordt
dat
wegen
opblies
aanren, dat de Duitschers uit de stad zijn
betwist. Gemeld wordt dat . de
een ring van verdedigingswerken heden in de haven van Narvlk
grooten
geviucn
voor
den
dag
ook
vielen.'
Den
aanleggen;
rondom Trondhjem
Dultschers 200 man hebben veraanval np Narvik,-zoo—wordt verworden gevechten in
lofen, toen een Duitsche afdeevernietigde de Britsche mariklaard,
verting, tusschen Orkdal en Vaal,
ling, die trachtte de Glommentwee Duitsche onderne-luchtmacht
wacht.
:
rivier over te steken, door NoorLonden, 20 April (A n e t a
dag, dat de Brltsch
den
Op
zeebooten.
een;
guerilla-troepen
eerval
In
Ha v a s). Bij Namsos had het
sche
Deze gevechten zouden dan 32 km.
aanval
op Narvik deed,
marine
den
ste treffenjusschen Britsche en Duitwerd gelokt. Dit geschiedde doorverder in het binnenland worden geteondernam
de
marine-luchtmacht
dat de Noren een meer bovensche troepen plaats, waarbij de Duitvoerd.
een
zeestrijdkrachten
gelijk
met
de
dam
de
rivier
schers werden teruggeslagen.
strooms gelegen
In
aanval. Het Is bekend, dat de lucht.^.';
vernietigden.
Britsche troepen zijn ook geland in
twee
macht
voltreffers boekte op
Trondhjem
de Romsdais-fjord, ten Zuid Westen
Wanneer de berichten wordenSindstorpedobootjagers.
Duitsche
van Throndheim. NamsoS en Bodoe
bevestigd, dat Canadeesche troeR.). dien hebben de vliegtuigen van de
April
(Aneta
Stockholm,
21
zijn in Noorsche handen. De Noren
pen in den Romsdals-fjord.'aan
In de laatste paar dagen is de hetf: marine veel werk verricht, o.a. aanhebben een linie opgeworpen tuswal zijn gegaan, kunnen spoedig
vallen op een aantal Duitsche vliegvan Trondhjems 70.000 zielen grooschen Namsos en de Zweedsche grens
hevige—gevechten- in dit gebied,
staande op het ijs en meren
tuigen,
te bevolking naar de heuvels buiom den Duitschen opmarsch te stuidat op een'afstand van ongeveergebied.
dat
Verschillende Duitsche
in
geëvacueerd.
ten de stad
ten.
-256 km, ten Zuidoosten van | Havernietigd.
toestellen
werden
de DuitVerklaard wordt, dat
mar is gelegen, worden verwacht.
is, zijn er geen
zoover
bekend
Voor
practlsch
schers rondom Narvik
De strijd ten N.O. van Oslo.
van
den
Britschen toroverlevenden
in een val zijn opgesloten.
.Londen, 20 April (R e u t e r).
pedobootjager „Hunter", die onder
Troepenconcentratiesbij
In de richting van Narvik wordt bevel van den luitenant-ter-zee L. de
De militaire medewerker van
een
constante stroom Duitsche Viliers stond. Er is een kleine mogeschrijft dat het
Reut er
Trondhjem.
Gemeend lijkheid, dat eenige leden van de begezien.
vliegtuigen
knooppunt van wegen Elverum
Stockholm, 20 April (R e: u t e r). wordt, dat zij eerder voorraden dan manning den wal hebben bereikt.
een vitaal punt vormt in de vertroepen meevoeren, daar het voedyolgens te Stockholm-ontvangen bebindingen, met het Noorden des
Men gel-oft, dat een kleine groep
sel
daar
zeer
Is.
.
schijnen
schaarsch
gebeurtenissen
lands.
richten
de
te
zeelieden van de „Hardy", die den wal
bereikten na het schip in de Narvikhaven verlaten te hebben, 120 opvarenden van een DuitscheriTtorpedobootjager gevangen- nam en aan de
Noorsche politie overleverde.

..

lieerden zou

De Britsche marine-luchtmacht

—

—

;

=
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_
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vlooteenheden.

Londen, 20 April (H a v a s). De
Britsche admiraliteit maakte bekend,
dat in de afgeloopen twee dagen vijandelijke luchtaanvallen op de Britsche vlooteenheden en transportschepen hebben plaats gehad en dat heden de aanvallen in hevigneid toenamen.
De vijand wist echter geen treffers
op onze oorlogsschepen of transportschepen te boeken, terwijl drie vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten en andere schade bekwamen.
Vnnrhq wnrrU,
dat een Yilandelljk convoöi door de Britsche onderzeeërs werd aangevallen. Twee
transportschepen werden hierbij door
torpedo's getroffen.

Vernielde Duitsche vliegtuigen.
Londen, 19 April (R e u t e r).
In bevoegde kringen te Londen toordtde Duitsche bewering; dat de Engelschen „gedurende de laatste dagen

slechts

IQ Duitsche vliegtuigen kon-

—

.

_

-

,

Volgens betrouwbare berichten
zijn verscheidene nieuwe Duitsche
divisies aan de grens van Hon- g
terwijl
garije- geconcentreerd,
volgens minder betrouwbare be-

richten ook in de nabijheid van
Joego-Slavië troepenbewegingen
zouden hebben plaatsgehad.
In politieke kringen wijst men er op
dat een Duitsche actie in Hongarije
Italië zou doen uitzien naar nieuw
terrein en de Italiaansche openbare
meening schijnt door de Italiaansche
regeering te worden voorbereid op het
verlaten van haar politiek van non-

beiligerentie.
In dezelfde kringen onthult men,
dat het jongste diplomatieke contact

met Italië* verontrustende feiten aan
het ,licht bracht engeen mogelijkheid
bood voor een verbetering van de situatie. Men verklaart, dat de Britsche
ambassadeur te Rome waarschijnlijk
stappen zal doen bij de Italiaansche
regeering om definitieve aanwijzingen
te veTkrijgen ten aanzien van de Italiaansche voornemens en er met nadruk op te.wijzen welke gevolgen Italiaansche interventie in zijn nabuurlanden zou hebben.
In welingelichte kringen
Is
men ervan pvertuigd, dat vooral
Joego-Slavië wordt bedreigd, doch
men verklaart, dat de Britschgedachtenwlsselingen,
Turksche
die onlangs hebben plaatsgehad,
geen twijfel laten ten aanzien van
de absolute loyaliteitjrans Ankara
in geval van -een of'andere Italiaansche actie in de Middellandsche Zee.

Tot slot verklaart men nog 'In bedoelde kringen, dat de Britsche politiek ten opzichte van de bedreigde
kleine landen dezelfde '.lijft, nl. wanneer zij om geallieerde hulp verzoeken, zal hun hulp worden verleend,
doch de geallieerden zijn niet voor•nemens aan deze landen hun „bescherming" op te dringen, zooals de
propaganda
Duitsche
de wereld

tracht te doen gelooven.
Weer een kleine opwekking.

Rome, 19 April (Reuter). De
„Popoio d'ltalia", welke door Mussolinl werd gesticht, publiceert aan den
vooravond van den verjaardag van
Hltler een artikel onder het opschrift:

„Het uur van het Noodlot".
Het genie, dat heWand tot dusverre
voor den oorlog heeft behoed
zoo
kan den dag en
schrijft het blad
de wijze kiezen, waarop de interventie zal plaatshebben. Een groot volk
onze, dat zich midden in de
oorlogszone bevindt, kan niet voor_
immer met zijn ai men over elkander
blijven zonder dat ons hetzelfde lot
te beurt zou vallen van eiken „vredesstichter". die van beide zijden wordt
aangevallen. Een groot volk als .het
onze kan niet blijven toezien als een
buitenstaander, terwijl zich gebeurtenissen afspelen, welke de kaart van
het Europeesche vasteland zullen wljer-evenmin bij
kan neerleggen voortdurend in zijn
eigen domein te worden gadegeslagen
en gecontroleerd.
Momenteel is het ons verboden ons
naarMassaua te begeven zonder, te
worden blootgesteld aan de ergernis
van de blokkade en beleedlgingen. onzen onafhankeujkheidszin aangedaan.
Wij kunnen geen groot land zijn wanneer wij geen vrijen toegang tot den
Oceaan hebben. In dat opzicht is Portugal vrijer dan Italië.
Er is geen plaats in de geschiedenis
voor hem, die geen liefde heeft voor
het gevaar. Niets kan worden geschapen zonder dat lets anders wordt, ver.nMigcL_HeUeven wordt, in bloed ver•
wekt.
—

Voorts

_

—

■
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Nadat de
Noren teruggetrokken
zijn uit het betrekkelijk vlakke gebied rondom Hamar en Elverum,
moeten zij thans het bergachtige
-landnreTdeatgeh, dat ten deele een
compensatie—is- voor de Duitsche
_j
superioriteit in bewapening.

Luchtaanvallen op Britsche

.

Londen, 19 April (H a v a s). In
politieke kringen verklaart men,
dat Hitler, die thans een aanvang
gemaakt met een poheeft
gelltlek,
die
er
Is
op
richt den oorlog uit te. breiden en niet beschikt over het materiaal, dat noodig is voor een
langdurigen oorlog, mogelijk een
poging zal doen een Inval te ondernemen in verschillende deelen
van Europa, zoodat de positie der
aan Duitschland grenzende staten nog steeds als précair kan
worden .beschouwd.

,

-

noemd, aangezien in de officieele
Britsche communiqué''s,
in de
periode van $ i/m 16 April verschenen, het neerschieten van 28 en de
beschadiging van-19 Duitsche vliegtuigen werd gemeld.
Hieraan moet worden toegevoegd,
dat volgens uit Stockholm ontvangen
cijfers zes Duitsche vliegtuigen fn
Zweden werden neergeschoten of
geïnterneerd: en tien moeten
zUn
vernield door de Noren. ,
I

!

■.Het
.

'~

■

Sterk Uw Zenuwen !~\

■
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BLAD^I

DERDE

-DE^iINDISCHE- COURANT.

N

zijn

-famwy

—

volgens een lage
ld Barnat* roe»
gedurende de tien

stellen vernield
luchtaanvallen op

Stavanger.

Volaens een totaal-telling moeten
dus 15 Buitsche vliegtuigen gerekend
en—
ïrcrt fff t t» ffffw. verloren nrnaan
dié
beschadigd,
waarschijn,
zijn
te
19
lijk- als verloren moeten worden beschouwd.
De Engelsche verliezen gedurende
—

'periode bedragen,' volgens
I ofdezelfde
opgaven,- 25~toestellerr van
ideële
f

f verschillende

types.

.

LUCHTGEVECHT AAN HET

WESTFRONT.

....;.-.

.

De
bladen besteden groote aandacht aan
de afkondiging van der staat van beleg voor het heele land, een maatregel
die voor het eerst is genomen sedert
de vaststelling der Grondwet van
'
1848.
De algemeene Indruk Is, dat deze
afkondiging deel uitmaakt van den
vasten wil der regeering om ook naar
binnen volkomen paraat te zijn.
Volgens een specialen dienst van
het „A. I. D." konden Vrijdagavond als
gevolg van den afgekondigden staat
van belang 49 N.5.8.-vergaderingen
niet doorgaan.
—

DE WEDSTRIJD TEGEN BELGIË.
Kon. onderscheiding voor

voorzitter B.V.B.

.

'

_

NAAREEN DUITSCH-RUSSISCH-ITALIAANSCHE
OVEREENKOMST?

....

nabijheid.

Duitsch

De Russische ambassadeur te

legercommuniqué.

(Aneta.).
Amsterdam, 21 April
den
21 April (Aneta Trsoc.).
van
wed'
aanvang
Voor den
Een heden- uitgegeven
communistrijd Holland—België, reikte ministér Van Kleffens de onderschei- qué van de opperste legerleiding
ding van Officier in de Orde van meldt:
Oranje Nassau persoonlijk -uit-aan —Gistermiddag —verschenen-vijanden voorzitter van den Belgischen delijke marine-machten f voor NarVoetbal Bond, den heer O. van Kes- vik, en bombardeerden voor korten tijd de haven en de stad.
beeck. .
geen landingspowerden
Er

Nieuw Kamerlid.

gingen gedaan.■

Den Haag 21 April (A n e t e).
Dr. HA. Zwrjnenburgte
Enschede nam de benoeming tot Ud
van de Tweede Kamer aan.
Hij is opvolger van den overleden
vrijzinnig-democraat M. M..Cohen.

Een Duitsche

verklaring.

Berlijn, 20 April (Ttansoc.)
In verband met de Britsche berichten,
dat Britsche troepen op verscheidene
plaatsen in Noorwegen zijn geland en
dat de commandanten van deze troepen zich in verbinding zouden hebben gesteld met de plaatselijke Noorsche militaire bevelhebbers, werd hedenochtend door het „Deutsches
Nachrichten Büro een verklaring gepubliceerd, waarin o.a. gezegd wordt,
dat in werkelijkheid slechts in het
Harstadrgebied"Britsche strlj dkrachten van eenlge beteekenis aanwezig
zijn, die evenwel geen wezenlijke hulp
kunnen bieden aan de verspreide
-

Noorsche

afdeelingen.

.

Deze verklaring luidt als volgt: „De
verkenningsvluchten,
voortdurende
die door eenheden van de Duitsche
luchtmacht zijn uitgevoerd, hebben
onze vliegers in staat gesteld de landing van Britsche troepen op kleine
schaal in bepaalde afgelegen fjorden
en havens in het Noorden van Noorwegen waar te nemen. Vastgesteld is
dat in werkelijkheid-slechtsin.het
Harstad-gebled een'Britsche troepenmacht van eenige beteekenis aanwezig is.
Op

andere

landlngs-plaatsen

wordt door den geringen omvang
van de-gebruikte transportmiddelen,
d}e van de lucht uit werden waargenomen, aangetoond dat het aantal
daar aan wal gezette troepen onbeduldend is. 'Daarom kan voonoopig
nauwelijks met de mogelijkheid rekening worden gehouden, dat door'
deze Britsche afdeelingen ondernemingen op grootere schaal tegen de
Duitsche troepen zouden kunnen
worden uitgevoerd.
Het zoogenaamde contact, dat met
rie Nnnrsch<» militaire commandanten
tot stand zou zijn gebracht, bestaat
uit het aanmoedigen van deze bevelhebbers en de Noorsche bevolking om
verderen tegenstand aan de Duitsche
troepen te bieden; onder de bestaande omstandigheden Is een dergelijke

-

De Duitsche troepen in het Narvikgebied maakten 8.000 geweren
en 315 machine-beweren, inclusief

munitie bult.

De Duitsche troepen in het Osversterkt
logebied, die
opnieuw
werden, zetten met spoed "den opmarsen in alle richtingen voort.
voor
Een gevechtstroep' staat
Noordelijker
Aamot, nog 50 k.m.
boven Hamar.
De Duitschers staan voor GJoevik.
De Duitsche marine bracht in de
Hardanger-fjord verscheidene kleine Noorsche oorlogsschepen
tot
zinken, waaronder ook de mijneneen
legger „Tyr", Voorts werd
landbatterlJ verslagen.
A .
De troepen- en
materiaal-transporten naar Noorwegen worden in
toenemende mate voortgezet.
Ten Noord-Oosten van de Shetvroegere
land-eilanden werd een
Poolsehe torpedobootjager
door
een onderzeeër tot zinken gebracht.
De l gebruikmaking van sterkere
vijgevechts-eskadrille.s tegen de
andelijke landingspogingen te Namsos en Andalsnes had Zaterdag een
buitengewoon effect.
Te Andalsnes werd een kruiser
door een bom van zeer zwaar kaliber getroffen, waarop WJ zonk.
Een andere kruiser werd getroffen door bommen van middelmatig kaliber uit twee vliegtuigen.
Vlammen
te voorschijn
en de kruiser werd aan het strand

gezet.

...

troepen-transElders vloog een
-portschlp van
schillende treffers in brand.
Een ander troepentransportschip
werd door een .bom zwaar beschadigd.

—De op beide plaatsen gelande Eugelsche troepen-eenheden
werden
onsuccesvol met bommen, en
der toebrenging van zware,verliezen aan manschappen en materiaal
afgeslagen.
De spoorwegstations Nainsos en
Andalsnes vlogen, door bommen
.getroffent-4n-brand, terwijl do voorden opmarsch -dienende-wegen -en
bruggen door bommen werden vernietigd.
,

Lijdelijke tegenstand der Noren.

Parijs, 20 April (R e u t er).: In
d* Fransche hoofdstad wordt vernomen,
van de NörenTlh het bizonder te Oslo
een ernstige belemmering vormt voor
Noorwegen gelegerde Duitsche troede Duitschers bij het uitbreiden van
pen; vloeien uit het feit, dat dergelijke landingen hebben plaatsgehad, de door hun in Noorwegen bezette
t,nrfi gevolgen voort, c»« rit» nuitschft zone.
-■ ■••■■ ;. ■ v v
Door de radio Worden beroepen 'op
wéermacht niet op passieve. , wijze
kan-aanvaarden. Duitschland heeft de landbouwers gedaan om geen wetegenstand

echter nutteloos. .-■.:■■>■■'

Doch wanneer de Britsche landings-manoeuvres" al geen" onmiddellijk gevaar vormen voor
Iri
'

~

-

-

—

-

-"-

-'.-

■

•

Berlijn terug.

/

7

maakte te Flavlon. De piloot" werd
geïnterneerd en het toestel werd in
beslag genomen. 3&gft&9| :>vf; A

NEW-YORK.

militaire medewerkers, heeft gevierd.
Dit Jaar zullen geen officieels recepties of plechtigheden van welken aard
ook ter gelegenheid van den verjaardag van Rijkskanselier Hltler plaats,

.

,

„Duitschland zal weer koloniën
hebben.”

Berlijn, 20 April (A n e t a-R e ut e u r). In een radiotoespraak tot de
Duitsche jeugd ter gelegenheid van
Hitlers verjaardag'zeide B u d o 1 f
'.'-.,.'.-'
He»»:.
„Na dezen oorlog zal Duitschland
wederom koloniën bezitten. De heele
wereld zal voor u open staan".

Slotkoersen.

VREEMDELINGEN.

(T r a ns o c.)

Bekend werd gemaakt dat de Führer

hebben.

EFFECTENBEURS TE

JOEGO-SLAVIË.

MAATREGELEN TEGEN

■

Scherp tegn
„Quislings”

1254
*>W
30%

Shell Union

u. s. steel Wêm

Anaconda <
Corp. of Deüaware
Van de Dultsche grens, 19 April Int. Nidcel
(H av a s). Volgens de „Baseier NaUnion-Pacific
tlonal: Zeitung" is de Joego-Slavische Genera! Electrtc r>
Standard Brands
regeering met'groote snelheid'opgetreden tegen: de „vijfde colonne". General Motors
Een zeer groot aantal arrestaties'en Mongomery Ward
uitzettingen van vreemdelingen -had Kemnecott
OÜ •
plaats. Het verluidt, dat het aantal Stand.'.
Hudson
arrestaties en uitzettingen vele dui1

30%
80%

31»/,

4

95%
37%

95%
~37
7
7

-

53 V»
50%
36%
40%
5%

■

Tydewater
Rep. Steel

zenden beloopt.

12%
«%

\>7«%
30y

-

63%
50%

.

36'/i

40%
6%
11J4

11 •:�.-.»-

20%
49%

liet blad voegt hieraan toe:„TenUnited AircraTt
einde de band te kunnen leggen op Dougl. Alrcraft
Amerfcan Smeltlng
verdachte toeristen maakte - men geRadio Corp. of Am.
reisgestelde
bruik van in dinars
chèqucs. Volgens bepaalde berichten Ohirysier Corp.
United St. Rubber
zouden meer dan 100 Joego-Slavische Atchdnson Topeka
Quislings" zijn gefusilleerd.
Canadian Paclflc

89%
50%
6%
86%
32%
22%
5%
21%
12%
23%

89

.89%;

32%

'

v

'

22

5

PennsyfvanJan Railxvay
Soutfhern Pactfic

31%
12%
23%

:

Continantal OU

21

50

50%
6%
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OPSTOOTJES TE RANGOON.

Schepen gezonken.

Londen, -21 : April (Reu t er).
Dooden en gewonden.
Gemeld wordt, dat het Britsche s.s.
„Mersey" (1037 ton) is gezonken naRangoon, 21 April (Aneta Rtr.).
bij de Zuidoostkust na een hevige 11 personen ; werden gedood en 69
ontploffing 7 leden der bemanning gewond bij
van plaathet.uitbreken
werden naar het ziekenhuis
ge: .
selijke opstootjes.
bracht, waar loverleed.
Nader wordt gemeld, dat de onHet Tyne-vrachtschip „Hawnby" rust gisteravond tijdens de viering
(5404 ton): Is gezonken na een ontvan Garebeg begon.
ploffing nabij de Z.0.-kust. De bemanTroepen en politie werden opgening van; 39 koppen werd gered.
roepen, om de orde te herstellen,
nadat zes personen waren doodge~

Beschadigde torpedobootjager.

stokea^BmfflMßßiMMlteßl^S
Amsterdam, 20 April (Reu te r).
De SovJ et-Russische ambassadeur,,:.•■. ' Londen, 20 April (H a v as). _ Door
Heden vuurde de politie op, een
menigte
een
de
van'
den
Hindoes en Mohammeda-i
regeering",
bemanning
Duitsche
lid
van
bij
de
:5838599H
Schkvarzeff, is volgens een te
Britsehen torpedobootjagers „Enclipse", nen in de straten.
d:e In een Britsche marine-basis ia blnVernomen wordt, dat. een
Amsterdam ontvangen bericht te
van
nengeloopen, na aan den aanval van een hen ■ ten • gevolge van een geweerBerlijn teruggekeerd.
Duitsch vliegtuig te zijn ontkomen, werd schot is overleden.
''.
Door zijn terugkeer Is nieuw
dat „het Dultsche vliegtuig,
verklaard
■'
■
'
aan
veringeblazen;
In den loop van den das hadden
de
leven
op geringe hoogte vliegende, vele bomwachting, dat -een Duitsch-Russporadische gevechten plaats!
men uitwierp; door een van de bommen nor
sisch-ltallaansche overeenkomst
werden eenlge slachtoffers aan boord
is. Gemeld wordt dat
aanslaande
van de „Ecllpse" veroorzakkt. Een Britsen
de Sövj et-Russische ambassadeur
oorlogsschip, dat wij tegenkwamen,
een voor minister Von Ribbentrop
nam de bemanning van de „Ecllpse"
bestemd, tot in bizonderheden
over, waarna de torpedobootjager door
uitgewerkt memorandum meeeen ander Brdtadh schip in een Britsche
Te Lucknow.
brengt, waarin alle Balkan-zaken
.
'haven wedr blanengesteqpt.-T
geregeld zijn.
Londen, 21 April (Aneta Havas)
Uit Lucknow wordt gemeld, dat 3
De Berljjnsche correspondent van
personen werden gedood en 50 gede „Telegraaf" schrijft, dat Duitschwond, onder wie 4 politle-mannen,
land, Sovjet-Rusland en Italië Overtijdens een botsing tusschen twee
een zijn gekomen dat, wanneer ZuldMohammedaansche ,' groepen.
vloot-uitbreiding.
Oost^-EUfopa tot oorlogstooneel zal
De politie patrouilleert door de
worden, geen der drie mogendheden
Washington, 20 Apr. (Tra n.a.o e.) straten, terwijl de avondklok is inmet den ander in conflict zal geraken Door het ministerie van Marine wor- gevoerd.:'' :.:': x
en dat het hun- uitsluitend streven den krachtige pogingen gedaan om
zou zijn, den geallieerden invloed uit de uitbreiding van de Amerlkaansche
dit gebied uit te schakelen. Voor dit
te versnellen, ;■"■"'■■•■
doel zullen aan de drie mogendheden vloot
Ofschoon
het vlootbóuw-programafzonderlijke invloedssferen worden
de verschillende comnog
Amsterdam, 19 Apr. (T ran s o c.)
ma
door
toegekend.- '"'..
het
Congres wordt bevan
missies
Sir
Bertram James O 1 arc y, , povoegt
„Tel."-correspondent
De
studeerd, heeft admiraal Roblnson, litieke adviseur van de Britsche revan
hieraan toe, dat het sluiten
een die belast is' met de leiding van den
geering, werd tot gouverneur van de
dergé.UJ ke Duitsch-Russisch-Itallaan- bouw
van de nieuwe oorlogsschepen, Pendsjaab benoemd.
ll%S i|M
sche overeenkomst werd voorspeld na
de vloot-commissie van den Seaan
en
de bijeenkomst, die Hltler
Mussonaat verzocht toestemming te verlee- EGYPTE.
lintT)p den Balkan hadden.
nen voor het aangaan van contracten
voor den bouw van nieuwe oorlogsschepen, voordat het congres de daarVersterking der defensie.
voor benoodigde credieten heeft goedRome,
April
(T ran s20
gekeurd. Terzelfder'tijd heeft admie a'Ji)'. Volgens een te Rome uit
oc
vorgesteld,
de marineraal Roblnson
Caïro ontvangen bericht besloot
begrooting te verhoogen; dit zou het tegen de verwachting
het kabinet
indienen van een supplementaire ma- nog een; bedrag vanin 1' mlllioen
Russisch communiqué.
rlne-begrootlng. bij het congres .met
Moskou, 20 April (H a v a »). Door zich brengen. Admiraal Roblnson be r Egyptische ponden toe te staan ten
van de nationale defensie,
het Tas s-agentschap werd het oogt hiermede mogelUk te maken, dat behoeve
l van het leger en -de
ter_versterking
volgende communiqué—uitgegeven: de tonnage van de Amerlkaansche
,
luchtmacht.
„Aan het einde van Maart 1940 werd vloot met 11% wordt verhoogd.
bedrag niet in de begrooDaar
dit
een verzoek van de Joego-Slavische
ting is opgenomen, zal het van de
regeering ter kennis van de regeering
bij
'gey
x moeten werden
te Moskou gebracht, om de economi.
: w ',-■' ■*'*■'
haald.
Washington, 20 April Re ut er).
sche betrekkingen tusschén beide
Het verrassende besluit van de
landen te herstellen, Voorgesteld werd De Japansché ambassadeur HorinouEgyptische regeering is
naar men
den
gaf
chi
Amerikaanschen
minister
besprekingen te openen over de-volmeent
het
van
gevolg
de alafvan Bultenlandsche, Zaken Cordell
gende punten:
Huil een uiteenzetting van de hou- meerende berichten, die van de
—I,—Het sluiten van e«n handelsdiplomatieke vertegenverdrag tusschén de SovJ et-Unieen ding van Japan ten aanzien van de woordlgers te Londen en Parijs werontwikkelingen
mogelrj
ke
in Neder?
v
Joego-Slavië.
den ontvangen.
2. Het sluiten van eeh definitieve landsch-Indlë.
Bij zijn vertrek verklaarde Horlovereenkomst, om tot een regeling nouchi,
dat de Japansche en AmerlJAPAN.
van de wederzijdsche uitstaande voregeèring
overr
kaansche
feite
in
In
deringen te komen.
eenstemming zijn met elkander,
3; Het stichten van handels-agentdaar beide, evenals Neder 1 a n d,
schappen in belde landen.
er-verlangend j naar-zijn
status
■_ . Door. de Sovj e t-Russische regeering
quo te handhaven."
werd aan het volkscommissariaat voor
Tokio, 21 April (Aneta Domei.).
den Bultenlandschen'Handel opdracht
In de laatste 10 dagen werdep ter
gegeven besprekingen-ln-dezen-geestr
hoogte van
kustprovincie' In Si-,
aan te vangen. DaaTop~weru door een
berlë zes Japansche visschersbooJoego-Slavische economische delegaten door Russische patrouilleschctie de reis naar Moskou aanvaard.
De gevolgen der
pe'n in besla e genomen.
'-J: Het Ta s s-agentschap ontkent
'<

•

BOTSING TUSSCHEN
MOHAMMEDANEN.

-

<A n è 11).

New-Yoric, 20 April

BRITSCH-INDIË.

GROOT-BRITTANNIË.

Financiën en Handel.

:

Geen plechtigheden.
zijn verjaardag heden op de Kanselarij te Berlijn, in een beperkten
kring 1 van zijn nauwste politieke èn

'

1

.

Den Haag, 20 April fPhohl),

/Voortaan zullen A alle : ambtenaren
den Franschen ; P.T.T.'-dienst. de
van!
was vast te stellen. ,Twee verdwenen brie venbeste llers op het
platteland
in - Oostelijke en' - twee in • Zuidelijke de met het beheer van de cassa In én
de
richting. Hieraan
wordt; toegevoegd postkantoren:, belaste ', , ambtenaren,
Belgische
regeering
krachtige
dat de
benevens de "hoofden-,van; de ! provinprotesten te Parijs en te Berlijn' inciale Fransche postkantoren; gerech■"-"* TfflWOfllMßffll
tigd zjj n', wapenen te voeren.'
Nader meldt. Reuter- dat een
Fransch'. toestel .; een '■_-. noodlanding

soldaten".''

Berlijn, 20 April

gevoerd.

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.

Service via Aneta.)

(Reuter’s Comm.
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•-vr~

"Singapore,- 20 April.
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■
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Bairtr Apf-Alei
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New-Yorfc, 20 April 4 inrr n.m.
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;
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Batavia, 20 April (Hand. Verg. vla
Aneta). De noteeringen -waren beden;

marktprijs 12.15 mn.

Sheets

32%
31%

...

'■'■

Crêpe
Indicatie-noteering licentie 42 cent.

Peper.
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VER.-STATEN.

De
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;
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Nieuwe gouverneur van de
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Batairia, 20 April. (Hand. Verg. Tia

Aneta).—
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■
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.
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8.40
8.60
8.35 ,8.45

...

■■•: •
"."':•

83*
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Citronella-olie.
Batavia, 20 April. (Hand. Verg. Tla
Aneta) Contract A (per kg. Incl. drom).
'Traag aanb.- nom.
; 0.90
April
0.92» (0.90 a 0.9T l)
Apr./Mei
0.90 0.92» (0.90)')
MdaJuni
0.90 052* (0.92*)')
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Mei/Dec. ,

JuM/Dec.

0.92*

0.92

Gisteren
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De van
booten.
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Koffie.
New-York 20 April.
.■
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;

Horinouchi

0.95')

JW-

'4.02oan.

i-T;"<

■■■•:,.

-
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_

v4.0*1
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„

,

December
■:
4.04—-^
Klet piröahorudend.'
Batavia, 20 April (Hand. Verg. Tta
—

—

Aneta).
Lampoiig-Tobusta trtage 15% eJt. Tclok.

■■■'

>,.«,

■

betong per 100 kg...
*raa*
,v
.

r

—

aanbod

Suiker.

-

vischer- inbeslagm

49 N.S.B.-vergaderingen afgelast.

Rijkskanselier Hitler, verklaarde de
opperbevelhebber van het Duitsche
leger, kolonel-generaal .Von Brauchitsch, dat het wachtwoord voor het
Duitsche leger luidt: „Me.t den Führer naar de overwinning". .
In de i dagorder-wordt- verder verklaard, dat de Dultschers sinds twintig Jaar, na het sluiten van den vrede
van Versailles, onderweg zijn • naar
vrijheid .en naar ; een ■ nieuw groot
vaderland. „Voor de eenheid, kracht,
economischen wederopbouw en gezondheid van onze cultuur moeten wy
den Führer danken; hij zal geen getrouwer volgelingen vinden dan zijn

op groete hoogte een gevecht plaats
tusschen vier
len, van welke de ■nationaliteit niét

.

DE STAAT VAN BELEG.

'

er).
Bernjn, 20 April (R e u
uitgevaardigd ter gelegenheid van, den, verjaardag van

een dagorder,

*

•

ANDELSBTRK-

•

.

De minister wil dit welomschreven
rechtsbegrip "handhaven tegen schending, al geeft hij toe,,dat thans meer
dan ooit te rekenen valt met gevaar
voor schending. Aan den klassleken
Inhoud van het nèutrallteitsbegrip
doet dit echter niets af. (A. I. D.)

-

van Von Brauchitsch.
t

Dagorder

Britsche luchtmacht bombardeert

-

Bussel, 21 April (Re u ,t e r). Het
ministerie van defensie meldt, dat
diverse ' ■ bultehlandsche 1 vliegtuigen
hedenochtend: over i '.'; Belgisch gebied
vlogen. Enkele werden geïdentificeerd
als: Fransche' en* Duitsche toestellen.
Jagers kwamen'. in
Luchtafweer; én
In actie.'Boven het Falisolle-district had

,

'

vliegtuigen.

:

Het blad betoogde, dat het thans
tijd werd met de beide belligerenten in overleg te treden over
maatregelen, welke te nemen zouden zün, wanneer de andere partij ons zou aanvallen.
Deze woorden van de „Standaard" zijn in bepaalde landen
met graagte geciteerd, zegt de
„N. R. C."
Minister De Geer stelt hier tegenis,
over, dat neutraliteit een
gevormd in enkele eeuwen van volkenrechtelijke ontwikkeling en dat
dit begrip toch op sterkere J gronden
berust dan dat het zou verloren gaan
door den aanval op twee neutrale

;

Tusschen buitenlandsche

'

HITLERS VERJAARDAG.

MAATREGELEN.

Genève, 20 'April (T ransoc.) In
verband; met de • speciale voorzorgsmaatregelen, die thans In ■ Frankrijk
worden genomen omTde bescherming
tegen' mogelijke, landingen. op groote
schaal van troepen door de' Duitfiche
luchtmacht > achter :de Maglnot-linle
te' verhoogen,: werden;' hedenochtend.
In het officleelé Fransche regeerlngsorgaan „Journal-Officier "de nieuwe
velligheids-maatregelen ■, gepubliceerd,
die* door de autoriteiten van de Fransche posterijen te dien einde zijn in;.

Rome, 21' April (Aneta': Reuter).
Thans wordt .onthuld,, dat de Duitsche ambassadeur Von' Mackensen
Zaterdas: met een ispeciaal vliegtuig- naar Berlijn vloog, op dringende uitnoodiging van Hitler.
.
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Noorsch

LUCHTGEVECHT BOVEN BELGISCH
GRONDGEBIED.

-

over onze neutraliteit..
De „Standaard" schreef nl., dat na
het gebeurde in Denemarken en Noorwegen de gangbare opvatting over de
neutraliteit een begrip was geworden
waarmee niet meer te werken viel.,

•

VON MACKENSEN NAAR
BERLIJN.

,

Den Kaag, 20 April (P ho h 1).
Onder de commentaren naar. aanleiding van de rede van minister De
Geer valt die van de „N. R. C." op,
zonder
welk blad zegt, dat de minister
is
ingegaan
en
te
noemen
paard
man
op hetgeen dezer dagen in het onder
leiding van dr. H. Colijn staand
hoofd-orgaan der Antl-Revolutionnaire Staatspartij geschreven werd

Schaarschte in

FRANKRIJK.

BELGIË.

;

Overleg met belligerenten bepleit.

middelen. :
Londen, 21 April (Aneta Havas.).
Noorwegen.
Bekendgemaakt wordt, dat binnen»
kort de Engelsen-Russische bespreStockholm, 20 April (H a v a s).
kingen zullen aanvangen.
De correspondent van de „Dagëns
heter" had. een onderhoud met de
Amerlkaansche gezante' bij de: Noorbelang by een spoedige beëindiging sche regeering, Mrs. Harrlman, die
van alie oorlogsdaden in Noorwegen. verklaarde van de leiders der. NöorDeze elementen, die de pacificatie sche regeering vernomen te hebben,
van Noorwegen in den weg staan, dat de bevolking van Noorwegen
moeten worden verwijderd of ver- vooral levensmiddelen en kleeren
nietigd.
noodlg-heeft en dat ook de aanvoer
van benzine zeer gewenscht is. Het
communiqué.
gebrek aan benzine, dat momenteel
Noorwegen heerscht, maakt; dat
Stockholm, 21 April (Aneta R.).- in
bijna onmogelijk is om eenlg verhet
communiqué
Een officieel Noorsch
keer in de nog In handen van de Nomeldt:
zijnde gebieden te onderhouden.
ren
j Op 20 April vielen de.Duitschers
van
oevers
onze posten aan beide
de Mjoesa aan.
Onze troepen handhaafden hun
■'
.'
posities. ."V
Ergens in Frankryk, .>■ 20 - April
bombarDuitsche vliegtuigen
deerden L-illehammer- en- verschei- (A n e t a-R e* u t e r). Britsche Jadene andere plaatsen, inclusief de gers schoten 4, mogelijk 5, Duitsche
vhegtuigen neer in het eerste luchthaven van Andalsnes.
pas- gevecht op groote schaal boven het
Vele Duitsche vliegtuigen
richting Westfront, sedert de Invasie in Deneseerden In" -Noordelijke
de marken en Noorwegen.
naar het
rondom
gebied
(Reut er).
Loriath, 20 April
Een toestel
plaats Trondhjem.
dat heluchtgevecht,
Omtrent
het
werd neergeschoten.
denochtend
aan het 'Westfront
plaatshad wordt in een communiqué
van het hoofdkwartier van de BrltAalberg.
sche luchtmacht in Frankrijk verklaard,
dat jachtvliegtuigen van de
Londen, 21 April (Reuter).
Force aan het Westfront
Air
Royal
Het ministerie van luchtvaart
hevig gevecht waren gewikeen
In
dat
mee,
het
offensief
deelde
;
keld met Duitsche vliegtuigen, t
tegen de vijandelijke luchtmacht
jagers
van
onze
viel
een
„Een
de
en den transportdienst, door
Heinkël-bommenwerpen
aan,
die
lucht gisteravond en tiedenmorneergeschoten en op Fransen
werd
gen verder werd ontwikkeld.
gebied in de nabijheid van Charnay
Behalve een succesvolle aanneerstortte. •;}■;■;.'■
val op de Duitsche basis te
De bemanning werd gevangen gebomAalborg (N. Denemarken)
nomen.
Voorts vielen onze patrouilonze
luchtmacht
bardeerde
een
les
andere Heinkel-bommenwergisteren door'Duitschers bezette
aan,
die door drie Duitsche Japer
en
vliegvelden te Christlansand
geëscorteerd.
gers
werd
Stavanger.
Het Heinkel-toestel alsmede ëen
Tijdens den aanval op Aalborg Messerschmltt-vllegtulg werden neerwerden de bommen van . geringe geschoten. Later viel een van onze
hoogte geworpen. Een hangar werd patrouilles een formatie van negen
jachtvliegtuigen aan.
vijandelijke
beschadigd.
Na bommen
te hebben uit- Het resultaat van dit gevecht, was
het
toestel dat 1 Messerschmitt-toestel achter de
geworpen, beschoot
dat Fransche linies werd neergehaald.
transporttoestel,
een Duitsöh
op het punt stond daar te landen. Gemeend wordt dat riog een ander
Door een ander vliegtuig werden Dultsch vliegtuig werd vernietigd.;
Een van onze vliegtuigen werd
branden veroorzaakt.
door de vijandelijke actie gedwongen
Te Christiansand werd een aantal vijandelijke vliegtuigen op den te landen, waarbij de piloot erin
slaagde ongedeerd te ontsnappen..
grond gebombardeerd.
Al onze andere vliegtuigen zijn veiOp Stavanger werden bommen
geworpen; een aantal waarvan, vol- lig in hun bases teruggekeerd.
gens een waarnemer, de startbanen trof. ■
Na de ontploffing van een bom
volgde een explosie.
Ook werden bommen geworpen
op een marine-vliegtuig-basis In de
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BETREKKELIJKHEID DER
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gen af te snijden en geen barricades
op t« werpen, daar hierdoor de;buN
gerbevolking van. Oslo zou worden ült-'
gehongerd wegens tekort aan levens-
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noteettneen la

20 April.

paptarenpesos

tenlarid verspreide geruchten, inhouvoor mals t &q. MeijrerscEepïng 4.70.
Rome, 21 April (Re ut e r). VolKORTE BERICHTEN.
dende dat de economische bespre- gens een telegram uit Boekarest gekingen tusschén de Sovjet-ünie en lastte de Roemeensche regeering dat
Katoen.
Joego-Slavië zouden worden gevoerd, alle handelsvaartulgeh,
Brussel. 21 April (Aneta Havas.).
die den Donau
__I—_i_Ney-Ybric:2o Aprfl==
tenelndeide-positl«-vah-Joego-Slaviëbevarenr-hurrbewapeKoning. Leopold""lnspecteerde"
dé _,'MlddenfrwaMteit
Mel-Yersctoieptas: 10.75
tegenover zijn buurlanden te verster- ning en munitie aan.de riviermond nieuwe--verdediglngswerken in de
nom. per 1b...
&en, -*cding.-moeten lossen.
■;
nabyheid van het Albert-Kanaal. .
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kammen, voederbakken, tondeuses,
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mooi en gaat filmwerk:

EEN NIEUW OVERTUIGEND BEWIJS VAN DE BRILLI A N T E TALENTEN
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Jeuken en branden Dw voeten tot erk worden»
toe? Bant, ichllfert ol bloedt <ie huid' De
ware oorzaak van deze huidaandoeningen l>
«en bacil dit over rit gehecle wereld verspreid
en ouder Velschillende namen bekend I*. zno•la: Athleten voeten. Singapore ieuk. biiohv.
Jeuk, Koetoe-AJer. U kunt deze aandoening
met kwijtraken, tenzij de bacil die de oorzaak

DAME S: TASSCHEN, BADCOSTUUMS, BLOUSES, LINGERIE,
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EN: DASSEN, SPORTSHKTS, SHORTS
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JURKEN, SOKJES.
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u verwijderd wordt, eert nieuwe ontdekking
NUoderm genaamd maakt binnen 7
«en eind aan Jeuken: doodt de bacillenminuten
In 24
uur en begint In 3 dagen de huid te genezen
en te zuiveren waardoor ze weder glad-en
tacht wordt. Nlxod«rmwerkt zoo zeker, dat
het gegarandeerd wordt niet alleen huid.
aandoeningen der voeten te genenen, maar ook
de hardnekkigste ftvallen \a n -Exzrem
PuiSt|et. Uuidvlnnen. Zweren en Ringworm
In het gezicht en op het lichaam m u ontvangt
Uw geld terug. Vraagt nor henen \ixnderoi
oi( Uwen Apotheker. De garantie ii
Uwc
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COMMERCIEEL WEEKOVERZICHT.
(Van onzen S. -medewerker.)

Toen werd er plotseling op het
Damrak met fondsen gesmeten^^
„Moet je je es Indenken, dat de
Oos door de Jappen wordt bezet".
En een afstand Tan negen' duizend
kilometers is ook In den tegenwoordigen tijd van ving verkeer nog
altijd een heelen afstand. Berichten
van zoo ver maken altijd meer indruk dan de dingen die naast de
deur
tegen je worden gezegd. Wij
fj"
hier, vinden de bedreiging van Nederland In Europa veel belangrijker
dan de tastende suggesties uit bet
Verre Oosten.
1

nog. niet bekend. Wel kan reeds worden
medegedeeld, dat bljvr lrr de~ provincie
Tainan gedurende Januari 5 mm. regen
vtel, in Februari 0.2 m.m. en gedurende
de eerste helft van Maart in het geheel
geen regen,
Het blad wijst erop, dat het suikerriet korter is dan dat van vorige jaren
en dat de planten minder stengels vertoonen dnn gewoonlijk.
In meerdere
gevallen werd door de
suikerindustrie
laat geplant en men kan begrijpen, dat
dit laat geplante riet het meert heeft
geleden.
Hetgeen hief wordt uiteengezet, voornamelijk ter aarotooning van tien slcohten stand van suikerriet, geldt eveneens
voor rijsten andere gewassen.
Waarmede we dan maar willen zeggen, dat Japan thuis en aan den over™wnvr,*i> —moeilijke
wal reeds BMC
vraagstukken wordt gesteld en zich wel
vele malen zal bedenken alvorens zich
in andere wespennesten te wagen. •

.

JAPAN HEEFT HET NIET MAKKELIJK.

„REGISTERING ONLY SUNNY

HOURS.”

Gevoelige inzakking op

de
fondsenmarkten.

Het gaat slecht met het
bedrijfsleven.
Waarmede we dan willen te kennen
geven, dat het slecht gaat met het be-_
drijfsleven van de neutralen. Eken dag
brengt nieuwe belemmeringen en de
omzetten worden tot de kleinst mogelijke afmetingen teruggebracht. De ge-

19 April.
UTde V. S. «preekt men thans
verbonden warden met den dag grooter.
niet meer van den nienwen wereldDe aandacht is nu weer lang genoeg
oorlog; neen, men heeft het over
geivesügd geweest op Scandinavië. Men
den grooten krijg, die in 1914 aanweet nu reeds eert heele week lang, dat
ving en die door den wapenstilstand
het voorlooplg onmogelijk fa cpn-nirriprt
eemge goederen van Noorwegen. Zwe—~van-»18 voor eeu kwart eeuw werd
den of Denemarken te betrekken, teronderbroken. Men heeft'de wereld
wijl het al onmogelijk is daarheen iets
met; dien , wapenstilstand. even den
af te schepen. We zijn reeds aan het
tijd gegeven, een nieuwe generatie
, op te fokken, opdat de toontjes van
bedenken, welke andere secties.
ropa voor 'den internationalen goedethans kannen strijden, zij aan tij,
renhandel zullen worden uitgeschakeld.
met de vaders van toen.
Zuid Oost-Europa staat in het brandDie zoontjes rullen nu wel wenscheh,
dat hun ouwelui het vijf en twintig ja- punt van de belangstelling.. Roemenië
—r«n-geleden- maar tolr^eerr~ beslissing heelt reeds een' uitvoerverbod van grahadden gebracht; Maar dat Is achteraf- nen én van zonnebloemzaden" afgekon*
• Praten; we zitten nu met het vuiltje en
dQèd, De Roemecnsche paoductenhandemoeten er ook weer door heen-De bel- toirttn tuüJiftir r"*- ««t. reggfirlng&beidult.
Hgeieiiten zullen we zeggen, aac wflT niet zijn ingenomen
Het beteekent
neutralen, niet behoeven te klagen. „Er natuurlijk, dat de marktwaarde van genoemde goederen van den eenen dag op
wordt voor Jullie en JulMeJelangen gezorgd'*. Dat Is buitengewoon aardig ge'den anderen met zoo iets van 50% zulkoopliezegd. Ma a r-'t-'o c h geVoo v qn
ul l arre den worden .door zoo'n ukaee tot den
—w e,~d'
h a n d ela ren tha n s gr a a g bedel staf veroordeeld. En toch kan men
met verlo f zouden will e n van de betrekkelijke regeering niet angaan naar de loopgraven. ders verwachten; zrj moet toreen, dat
en dier binDaar zi t' J e veiliger dan de voedering van mensen
nen
landsgrenzen- ongestoord—kan
ach te r ee n kant opties»
Vrijdag,
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VICTOR McLAGLEN
DOUGLAS FAIRBANKS jr.

tegen een gemiddeld normaal van
38.7 Voor de provincie Taichu stonden
de cijfers als volgt tegenover elkaar,
December o.3.tegen normaal 42.2; Januari 14.1 tegen 29.6; voor de provincie
Tainan 0.9 in December tegen normaal
30.8 en 7.8 in Januari tegen 16.9. normaal; voor de provincie Takao 3.9 in
December 1.1. tegenover 14 normaal en

__

zo r

MET

ten, te beïnvloeden; meestentijds ongunstig. Het govaar Voor een, vreemde
bezetting van Nederland heeft de menschen thuis niet al te erg overstuur gebracht. Men zat er te dichtbij. Maar
toen cc ï. minister Arita-ztóh;- gtugutC*
laten over eventueel te verleenen .steun
aan IncX ingeval er lets zou gebeuren
met het Europeeache deel van het Nederlandsen e rijk, toen sloeg het de menschen thuis wee om het hart.
:

bedrijfsleven der
neutralen.
met het
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„Ersatz” in Japan.
Van

m.m.

4.2. gedurende Januari IJL tegenover.
13.4 m.m. -gemiddeld normaal.
De cijfers van Februari en Maart zijn

..

VERWACHT

wé voorraden. De oude geven reeds
voldoende zorgen.
Het Is niet onze gewoonte een donkere
bril op te zetten en we geven er altijd
de voorkeur aan dit overzicht zoo opgewekt mogelijk van toon te houden.
Doch maak maar eens een vuist ais je
geen hand hebt.

Rubber.
Intusschen, zonder te vervallen In
de fout van onzen zonnewijzer in
—de» tuin, kunnen we conslateereri.
dat rubber een van de weinige goed
verlichte plekken is van onze productenmarkten. Die zonnewijzer is
voorzien van de inscriptie '.".registering only sunny hours".

De New-Yorfcsche rubbermarict is vast
gewerden; Juist op een oogenbli'k dat
man het gevoel krees, dat,
Oosterse!»
markten neiging vertoonden tot prijsverlaging. De verklaring voor de hoogere
prijwn van New-York moet worden gevonden In het gerucht, dat een vrachtverhoogiTLg v r ntbbCC WOPflt lyypmocr,
gezien. Ook meent de rutobernandiel van
de V. S., dat in 'de vergadering van het
Intomntïaiiiale Rubber OMntté van 15
Mei zal worden besloten de export quota
voor het derde kwartaal te verlagen. vvy ge,covan, dat de reden voor de~
betere New Yorksche mar*t elders moet
worden gezocht. De tewnijnnoteeringen
waren 7lndS'gedaald vër beneden de pariteit van de productiegebieden. Toen er
dus gedacht moest worden aan nieuwe
aanikoopen van Java en de Sfcraita,
moest men zich wel aan die markten
aanpassen. '
-

"^

i

Suiker.
Van den export in Maart, groot 47,153
tpn gingen ruim 1000 ton naar Shanghal en ruim 5000 ton naar Hongkong

Vooral deze uitvoer r.aar het vasteland
van China is verblijd'sad. Möctot onverhoopt een gunstige wending komen in de
vijandelijkheden' in het Verre Oosten en
tuasohen de oorlogvoerenden een duurzame vrede kunnen ■worden gesloten, op
voor beide betirokiken partijen bevredigendie voorwaarden, dan zou de welvaart
van dit enorme, ddchtbevoiücte gebied
hiecdoor sterk kunnen worden gestimuleerd.
De vooruitzichten zijn, dat Japan dit
gebied gedurende de eerstkomende twee
Jaar niet op voldoende wijze van suiker
zal kunnen voorzien. Een verbetering In
den financieelen toestand van aoowel
China als Japsn zou gelegenheid bieden
tot grcoten afzet van Javasulker naar
het Verre Oosten. Ook' thans zou daar
veel meer suiker kunnen wordien gedistribueerd, ware het niet, dat de koop-fcracht van de bevoHriag gedBBM IS tof
'
een uiterst Lrag peil.
Intusschen 'bestaat er op- het
oogenblik voor Oostersche destillaties bijna geen vraag van buiten.
VVel is er eenlge belangstHiin» «n
de zijde van Port Said en Middellandsche Zeehaven, doch slechts te
hooi en te gras is een klein volume, vracht beschikbaar voor suiker.
.

Japan gesproken, dit gxocte rijk
.heeft het ook niet makkelijk. De strijd
la Ohlna schiet in het geheel niot op.
Telkens moeten weer nieuwe versterfcmg-pn worden gestuurd tot het aan-vullen van geschoten bressen. De oorlogvoering .verslindt groote sommen
geld, waar nog niet» tegenover staat.
Het levensonderhoud in Japan zelf en
in Japansche gebieden stygt voortdurend en steeds meer moet toevlucht
Van vele zijden uit onze omgeving
De daling yan de afgeloopea week- en
worden genomen tot ersatz. Ersatz van kamen klachten, dat het in de ergste
de teer gevoelige inzakking van 3e Amrubber, ersatz van wol, ene.
crisistijden nog niet zoo stil' is geweest
sterdamsen* beurs van gisteren heeft
Volgens berichten in de lokale bladen als thanß, TMt geldt nipt «techta—den"de verwondering van lederen enecien
b Japan gërioódssaaMTlneer tarwemeel export-, doch ook den importhandel. De voldoende groot, indien men de belangbezi'tteT en- bei'r.nbecordeel.rsr °i- se
rijke zeilende partijen daarbij. in rekevan Australië te looopen dan onder norlaatste bedrijfstak . heeft de moeilijk
wekt: Men behoeft zich werkelijk ™*Z1
male -omstandigheden. De Japansche held. dat de prijzen hier In vele govalleiL jiing_jis«mjL_De-_kooplUiS,t-zalUmisschien teover .de
De
angsten van-divcije eemassen aUuii ~er lager liggen dan waartoe bulten kan spoedig worden verzadigd, want er zijn welfce konden worden
hier dagen geweest, dat niet tnender dan Internaüo heeft een dividend wan II».
slecht voor. Dit stemt overeen • met worden geremplaceerd.
Men heeft ons o.m. verteld, dat de 500 tons rubber op de mairkten van Baaanwijzingen. welke wy aantreffen in
gedeclareerd, hetgeen SS
tavia en Soerahaia werden gebracht.
prijzen van stukgoederen in-Japan geda' daglJaden. van Pormosa. In d\..Taihet dividend over het VW*« **£"
Een zeer
durende de laatste veertien da?en sterk _lKet-zou_soor«w *>n ovct 1833.
wan Nlppo" van 16 Maart lezen we:
verniets
kon
hetgeen
■Suikerriet- en-andere producten —op zijn— gestegetn— De—exporthandel~höert; .tm. worden betreurd, Indien de uttvoexmooi «sultaat.
de aandeden gisteren aan
dat
remplaceeringsvraagstuk
hebben,
van
zich
het
Pormosa
om
quota werden teruggeaet. Men kan beernstig te lijden
vanl"****}*
een tekort aan regen. De hierdoor ver-, .niet druk te maken. Er 2ljn producten, ter- 80% productie expórteeren op een het Damrak 55 daoJdcn van
de Stoom*
Ook het dividend
oorzaakte schade Is niet 'gering. . Tot die In het geheel niet kunnen worden prijs van 30 cent voor standaard sheets 153
var»
„Nederland"
Maatschappij
kant
het
van
November IJ. was de regenval normaal afgezet aan den anderen
dan 70% 6o een prijs van 32 Vi cent per
genoemd.
-wordeni?end
water, tengevolge tan gebrek ara hajf ktto,
-ï**-kftn-*evred
of iet» daarboven; daarna echter aanen 1938 werd 6% uitgeteerd.
gezlen!llk-bened«n-nocmaalrtn~deT»T3rvtn--" -aHie^ide—KcftteHte-wivtró'.e, Als ie niet
jraag opdagen vóór .-«tranria a.rd ctepé; Over 1337
gewettigd, dat net
TTeTvërnweden is
ge-eie Shtachrku,bedroeg de regenval hr
voor deze descriptie la de
Scheepvaart Unie niet
na
de
hoofd
je
kan
niet
een
dividend
verkoopen,
je
behoef
durende de week onder verslag met
Elk nieuw bericht, waar of onwaar, Deeember 98 m.m, tegen een gemiddeld
een—
I(mwi a% wl_afbllj
26.4 te vermoeien met het Inslaan van nleunormaal van 57.4 en in Januari
cent per half ktto gestegen." •■
juist of onjuist, iaat niet na de mark-

Productenmarkten.

De fondsenmerkten.
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mooi rendement la van een fonds, dat
gisteren te /Amsterdam . «Hechts. 108%
noteerde.
De gwate taternationale'fondsen vooral faeüben het gisteren hard te verantwoorden gehLd. H. V. A. noteerde beginweeks nog 380% en Is sindsdien ingezakt naar 338%, Amsterdam Rubber
Icwam van over de, 180% naar 163% or
KaninkHJke Olie zakte In van 230%
naar 203%%. Deze en andere grqpte
koersverliezen ztJn voor ons geheel on-

verklaarbaar.
W(] herhalen nogmaals, dat de
vrees voor Japansche politieke inzaken
menging in onze Indische
ongerijmd moet worden geacht. Hoe
dit ook rij, de verklaring van den
Amerikaanschen Minister van Buitenlaudsche Zaken Cordell Hall en
de mededeelingen van de Nederlandsche regeering zouden voor iederen Nederlander voldoende garantie
moeten zijn voor de onaantastbaarheid van het Oost-Indische deel van
ons Rijk.

'

'

AMSTERDAMSCHE KOERSEN.
Openingskoersen.
84H

73%'

'

73

■

9*/ N
44%
39%
26%
22%'

De jaarvergadering.

8%"
44%
39%

.
.

27

22%

Siotkoerscn.

"Amsterdam,
19 Apr. 30 Apr.
3% Ned. Leen. 1938 91
90%
3 <3H>% Idem 1938 80% g/l. 80-

,

80%'
3% Ind. Leen. 1937 .81
79
3% Idem 1937—A
79% g/b.,
6%% Yc-un? (met V.) 9% g/b. 9%
85 g/b. 85%
A'dam Bank
ong.
eng.
Incasso Bank
111% g/b. 113%
Ned. Bank. eert.
148
Koloniale Bank
146
ong.
Rott- Bank Verg.
84
310% g/b. 211
Javasche Bank
68%'
N. I. Escompto UU. ong.
81
80%
H. H. M, eert.
95%
95
Handelsbank
342g/L345%g/l.
H. V. A.
203
204 g/b.
Java Cultuur
196% g/b. 200
N. I. 8. ü.
84%
88
Ver Vorstenl. O. M.
140 tO. 139%
Mic'hiels Arnold
ong.
ong.
Soerowinangocn
'

'•

ong.
168

Bodjong Datar

A'damßubber
Bandar Rubber
Basllam
DeU Bat. Rubber
Sumatra Rubber
Vico
Wai-Sumatra
Arendsburg
Besoekl

,

,

.

'

Senembah
DeU Ml).
■
DeU Bat. Tabak
O. M. Oostkuit
OandasoU
Malabar
Pangheotan
Paslr Mangka
Telaija Patenzan
Koninklijke OU»
Tarakan

Bllliton,- 2e rubr.
Alg. Exploratie
BengkalU
Redjang Lebong

ong.
ong.
45

ong.
ong.
'
.

45
123 b.
17»
119%

131%'
100%

83

83
ong.
ong.
ong.

305

ong.
ong.
ong.

111%

202

206
ong.

ong.

waarin

■

LAATSTE BERICHTEN.
(GEDEELTELIJK GECORRICEERD)

De Amerikaansche

71

ong.

ong.
ong.

_

'

■

•

«

-

.

"

Shell Unloa
Pref Shell

KOFFIE.
Vooruitzichten van den

ie»/,. »/to. 10%
8«/„ «■/,. g/L

Continental OÜ
Tide Water OU
ü. o; steel-.

-

/t
8^»J
78%

8%
78%

«%

«-/»

58%
67"/15% g/L 16■» g/L
36%
37
22%
23
26% g/L 27 g/b.
22H
22%

Bethlehem Steel
RepubUo Steel
Amer. Smelting
Anaconda Copper
Kennecott Oopper
Int. Nlckel
89'/,.
89*/»
Oeneral Motors
63%
«3%
ChrjUer corp.
4g/b.
Hudsoa Motor t
«B/b. 73H
Un. Pacifio Railway 73
38%
Genera! Etectrto
287.
38 ex. d. 37%
lfonte. Ward
:«8.15Nj0.>
BV,, g/b. 57„ g/b.
Standard Brand*
ong.
ong.
Corporate Trust
3
3%
Prolongatie
ong.
Dupont de Kemoure 146%
Raolö^XirijriJf~Ainr-4 t/ïg7br4%'
35%'
Un. States Rubber
35
"?/*•"*
Atchiaon Topeka
Canadian Pacifio
SV* f/» g/n
16%
17 g/b.
Psylvanl» rallwaj;
97„g/l 10
Southem Pacifio
Stand. OU of
81%
81%
New Jersey
Bocony Vacuüm
9%
97n
87 g/b. 38%
Unlted Aireraft
North Am. Aviatlon
17%
17V»
7%
Curtias Wright
7»/»"
Douglas Aircraft
68%
66%
11%
Greyhound Corp.
11%Alg. Ned. Aand. Depot 380
380
Alg. Ne<l- Bel. Denflt SflïW
395
624
023
Bison
ong.
Robeeo
90 >
«% Ned. Leen. 1940U
.
ex-bel. facllitedt
«O*
4% Ned. Leen. 194011
beL
98
faculteit
98%!
t met
•

-

*

.

'
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oogst

Onze correspondent te Malang schrijft:
Wanneer men den onigunstigen en
abnormalen regenval over het afgeloopen Jaar in aanmerking neemt,
kan
gezegd worden, dat over 't algemeen in
Zuld-Malang in de koffiecentra de oogst
bevredigend belooft te zijn, te oordeelen naar den stand van het gewas aan
de boomen. Allé verwachting mag gekoesterd worden, dat de taxaties gehaald zullen worden. Over ongeveer een
maand vangt het oogsten aan. afhankelijk van'klimaatsverschillen.
—rxt-hevrédigende-aspect ia hot gevolg
van een zuivere geluksfactor, doordat
de vele regens gemiddeld niét op een"
van de belangrijke bloeien gevallen zijn.
Te dien aanzien schijnt men in T-et
DJembersche meer-ongerief van de- regens te hebben gehad.

v

Prijssituatie en afscheep.
In ptentersbrïngén"ziet men evenwel

>

de ontwikkeling dier prijssituatie op de
koffiemarfct en de afßcbjeepmogeiijkheden vrij somber In. Een paar belangrijke
koffiedrinkende landen als Noorwegen,
Zweden en Denemarken zijn thans
delijk uitgeschakeld en speciaal In
Scandinavië was de Javakoffie zeer gewild. Het is een opmerkelijk-verschijnsel; dat In koude gêbledsdeelen"de vraag

naar andere •verwarmende dranken als
thee of cacao, en vermoedelijk vindt
ddt zijn "oorzaak in de sümuleerende
werking van koffie. De pcte gaat vlugger
slaan, men voelt zich door koffie opgewekt,- enz. Of dit edhitttr daarnaast
een varhooging der liiclhaaniötrarnperatuur
tengevolge beeft, waar bet in kou-'
warm terughoudend/
de ressorten toen feitelijk op aan kamt,
i
een „physlologlsch onderzoek moe'.
ten uitwijzen.
-We!
beteend,
Is
dat
tn zeer koude stre.
20
(April).
Amstêrdaen,—■-~...
r
ken als b.v. Groenland de Eskimo's
heete koffie als uitsluitende drank con.
100%
*■
sumeeren,
■•
V- ' ■■■
Heden
100%
Denemarken consumeerde els . allerbeste kwaliteit koffie veel Javakoffie
Amstewtom/Ijarideti ;.,.-' .".6.64 .
(Ooffea Arahdea) van Mênado, -Bali,
I.BB'/,,
Amsterdam/Newenz.;
terwijl als tweede soort de goed' 3sn
Ainsterdam/Parijis
f
knopere
Rtokoffi» uit BrazUlië geïmpor7535
Amsterdam/Berlijn
teerd werd.
■•■■'.:/rr
-'■:■■" 3>/4
Prolongatie
■;
In Noorwegen was steeds ExcelEaSLOTKOERSEN.
koffie favoriet, welke soort gewonnen
Amsberdam/londen . . 6.63 I —6.65
i£S A
wordt'- op enkele onitementlingert~ln~
AmsterdaanyNew-YoriE
Oost-Java. en ■ M3dden-Java en in verAmsterdam/Parijs
3.76 r—3.79
Amsterdaim/BerUjti
75.3 V —
■ gelijking met RabusU prljshoudend Is.
De beurs was kalm,
kanen tegwi kalm, er was een affaire
Ui 'Anaconda, koersen liepen op, pereikten aan heit slot de toppunten. Ned. OW.
waren lusteloos, Indië onregelmatig. Het,
buitenland was moeilijk; verhandelbaar,
de geldmarkt j was stroever, geldgevers
..

-

Cross-rates.
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vlootpolitiek.

San Francisco, 20 April (H a v a <ï).
De Amerikaansche. minister van Marine, Edison, die de manoeuvres yin
de Amerikaansche vloot in de zeeën
rondom Hawaü heeft" meegemaakt,

verklaarde tegenover pers-vertegenwoordlgers dat „Hawail een belangrijk punt is van de Amerikaansche
verdediging."

Hij voegde hieraan toe: „De Am?-

rikaansche vloot Is een instrument
van de Amerikaansche politiek; de
Amerikaansche vloot zal altijd daar
jïeen varen, waar zij, als uitvloeisel
van de nationale politiek, hoodig ,zal
zijn. De Amerikaansche marine is uumuntend op haar taak voorhereid.'V

Ane t a seint, hebben
Naar
kantore van het Algeten
Vrijdag
ong.
Zuid-Bantam
38% g/l 39%* ■•'.';•■■ meen landbouw Syndicaat de direcA. K. V.
•
»»0
235 b. k
teuren van de proefstations, der bergFokker
«5%_ 86 g/b. 1 cultüres vergaderd,, georganiseerd in
Lever Brotn, pref.
llJg/7». 113
Philipa
■ I genoemd syndicaat.' ■
81 g/L
81 g/L
Unilever
Bespreking an werden gevoerd over
146V4
147
BorsumrJ
162 g/b. 183
werkplan en de begröoting 1941,
IntematiO .
het
56 g/b. ong.
JasumU
versterking van de onderlinge saong.
162
Lindeteves
menwerking, speciaal met betrekking
g/b.
205
Nat. Bezit G&l UU. 205%
206 g/b. 203%
tot rubber en koffie, samenwerking
Mat Bezit Aniem
109b.
110
J. O. J. L.
met het proefstation der Avros en
185%' ,
IMH
K.P. M.
het Rubber Institute of Malaya, in
193
Bem. Stoomboot Pr. ong.
110
111%
het bizonder inzake de uitwisseling
Scheepvaart Unis
Malang Tram
35 g/L ong.
van plantmateriaal, voorbereidingen
12%
12%
Sein. cheribon
van een landbouw (syndlcaats) con«--—ong.
Bern. Joana
ong.
gres, waarschijnlijk In Augustus a.s.
n
Tram
Berajoedal
43%
ong.
8.
te Batavia te houden, met medewerN. I.
Delispoor
'?„ 8/b, ' wïo#
van de proefstations te Buitenking
3V*
8"/„
Cit Service
«%
«%
zorg,
Malang en DJember.
Citie»
Pref.

•

Hedenmorgen heeft, naar Aneta
seint, de Volksraad een aanvang
gemaakt met de openbare bespreking van hét wetsontwerp
inzake het vloptplan, waarbij
eenige belangstelling vier waar
te nemen op de gereserveerde en
publieke tribunes, o.m. van oüd■ minister Van: Lidth de Jeude en
eenige officieren van land- en
zeemacht, o.w. de plaatselijk militair commandant en eenige personen uit' de vereenigingswereld.
v Aanwezig waren' 42 leden, benevens de voorzitter, jhr. mr. De
Villeneuve,, die"" gisteren terugkeerde, woonde de zitting bij.

SOERABAIA-KOERSEN.
•

S

BELANGRIJKE CONFERENTIE.

Aneta uit Batavia seint,
vertoefde
de gouverneur-generaal
heden te Batavia voor het houden
van een gezamenlijke bespreking, met
van den Raad
den vice-president
van Indië, de departementshoofden,
den procureur-generaal en den regeeringsgemachtigde voor algemeene
Naar

zaken.
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154 '■■

'147

_

Wfm&bVi
ƒ 0.75

—

ƒ 1M
■—
—

—

—
.

115
212

..

:.'.

.„.-.<._.

_

Vereen. Voratenld. 86V4
Aidam-Ru/bber
feteratio

Wm

Dellrpcor
Malang Tram
7
Kediri Tram
Serajoedall Tram
N. P. V.
N.'P.'V. a ƒ 250.—
114
stroohoeden Veem
Oost Java Prauw Mij.
. .

.

170
215
125
120
4byi
H
;

6%

—

r

_

150

ZiV/i

360

171
166

175
180

—

,

"43

'

—

60
1133 A
52

110/%-

"

435

'■:'

•

181

:

453/i

186

82^

80

390

440
210 212; 1
3y,
4
54

10.—)

($

3% I. Leen, "37Ay 81%
"
ftoell Unlon
10
Beöhl. Steel
■ 59 ',
Oen. Motor
3834/39
,

,

36%
17

Kennecott ,
Standard' Brands
U.' a Steel
.

.Aöaoowda
Zuid Bantam

'ïx±

:

451,4/34

10m
5

5%

9

~.

10

23

122%

118

Romeensch-Hongaarsche handelsbesprekiengen.

—

205

Usfabrieken

.

AJfc. Exploratie

Tidewater,

75
80
114

—

'

'.'

0

—

attea

W 7 171

'

*|gillP|!>

Un. Abtraft

81
40

—

—

Etaau

—

12

.

Ltodetevea
y' ■
Bdg. Kinine (0.e.)
Sttheepv. Unie
K. P. M.
.
N. I. 9.
Dellspcor

'

-

Tl'A

Bssompto
H. V. A._'._.'

Kon. Olde

—

"

s. c.s.
a j. s. ■-?&*

78 7/8

145

•

—

—

79
/
N.l. M. E. F.
77
78
100
Braat
Band. Kinine
430
Boekarest, 19April (T r a n o c.e.a n).
400 430
Bdg. Kinine af 500.—
De Roemeensclh-Hongaarscihe
econo78
Bali & Lombok
70
misöhe cnderhandellngen zullen de vol55
RarrJbang H.
gende -wee te Bcediapest aanvangen. De
Sumatra El.
28
32
Roemeènsdhië delegatie zal ?1 dezer naar
82
77
BanjoemQß El.
Boedaipest vertreMoeri, ;
'
Velodrome
50
De onderhandelingen zijn noodlg om115
Drcosdok Mij. axrabala
dat dé In September 1939 gesloten RceArdjoena
'■'•; .a 60 ■
meenaA-Hongaareche
economische
Cities S. doll. •
3»/2 »%' overeenkomst niet de gewenochte resulSheU Undon doll.
:C.
9%
taten heeft gehad.
'
Tldewiater doll.
9'A 9'A 9*/»
U. a. Steel doll.
45% 45/« 45%
Beßhl. Steel dóU.'
50» A 59
59-/i
.16
RepUbllc Steel doll.
l&A
New-York was. vaster bestemd en
Anaconda, d01..i 1.23„_ 22T4 23%
verbeterde 4 punten op Mei-levering.
—

—

.:

~.

'—

—

—

—

De suikermarkt.

Kennecott-;— —r^'.■*%".
Ourtlss-Wright doll.
N.Am. Aviation doll.
Un. Aircraft doll.
Gen. Motors doll.

—

8%
IW
38%

B*/„

38
5

Standard Brahós doll.
3% Indië 1937 .
3% Indië 1937 A. 82

-97

83

T.T.-koersen.

85
86

Bato7la, 22 April (A ne t a).
aanbod
vraag
Batavia/Singapore
76%: 78%

*)

ïtkÊÊÊ

Bandeldbank
Vorstenlanden

—

—"

—

NABEURSNOTEERINGEN.
20 April.

léveringen worden aangeboden op
ƒ 7.95 (Singapore-basls).
De locale markt voor consumptie83%
82% suikers Is ongewijzigd:

—

-.-

—

..:'.'•
Soerabala
»%% Bataivia 37 C

Tide'.Waiter

8«/ 4 tweede hand blUf t lusteloos/ en Is
lets flauwer gestemd. April en Mel37

—

81%

4%

BatajvJaylxmden

9

dülï.

woordelijkheid

der Handelsvereniging.

8.65

'1.86%

1.87%

Nivas-verkoopen.

16%

Rep. Steel doll.

,

6.66

.

BataTia/New-Yortc

23
Anaconda
De Nivas verkocht in totaal 909 ton
U. S. Steel dloU.
44% Superieur
en 101 ton Browns aan con*)
Nlet-oincleer en tuiten verant- sumptie

suikers.

.

WISSELKOERSEN.

—

-

J.

"

•

naar

73^4

Pref. Levers bros a 7%
88
"UB •
FKHps.a. B.
108
SÜheepiv. Unie ,
J. C. J. L.
110 110
A.N.U M., N. B.
212 211%
210
N. I. Gas Mij., NB.
N.l. Gas Mij., NB. a f 500.— 210
lilndeteves
163
200
Kon. Olie
•
Z. Bantam . .
115
Z. Bantam a ƒ 100.—
44
N. I. S.

-

Roemeensch

.

.85

Handelsbank

Koi/Banfc

230

'

•:-

r 1 a At m ad Ja

brengt

"'

\ ':

Initematlo

De

'

—

Vorstenlanden
Vorstel, clains

hulde aan Neerland's volkskracht, zoöals die spreekt uit de Zulderzeewerken e.d. en verklaart zich
niet deskundig, doch hij dankt de regeeflng voor de afgelegde verklaring
in de memorie van antwoord. Spreker
wijst er op, dat zijn betoog voor versterking van zee- en landmacht vooral beoogde te voorkomen, dat de eilanden buiten Java als „steppingstohes" door een eventuëelen vijand
kunnen worden gebruikt.
productenmarkt.
Voorts vraagt spreker, of het volSoerabala 22 April.
doende is om alleen Soerabaia te verC opr a h: Londen geen noteering. sterken.,Hlj wijst op de kwetsbaarheid
Exporteurs ontvingen geen. biedingen. van Batavia en vraagt, of de regrering
Franco wagon Soerabaia vraag ƒ 5 per plannen heeft voor een eventueele zeBandoeng
telverplaatsing, waarbij
.
100 kg.
aangegeacht,
wordt
k
e
e
Nom.
1.50
niet
geschikt
n:
ƒ
C opra h k o
zien dlè stad volgens spreker even
per ICO kg, fob.
.
Copr ah schil f e is: Nom. ƒ1.50 trefbaar Is,
per 100 kg. franco wagon Soerabaia.
Uitbreiding van het
lnheemsche
G a p 1 e k. Oude oogst.en, nieuwe -eiement-bU-de-personcclavoorglenlngoogst franco wagon Soerabaia vraat; acht spreker gewenscht, waar het
."
toch gaat om de bemanning van een
T~2 per,Joo.kg7—
Gap 1 e k m'e e 1: Oude oogst vraag vloot voor de I n d 1 se h e wateren.
ƒ 2 per 100 kg, fob. en nieuwe oogst Een flinke propaganda, zooals ook bij
aanbod ƒ.1.90 per 100 kg. fob.
de Jongste luchtbeschermingsoefeK a p o k: Aanbod tot limltes voor ningen werd gevoerd, zal zeker efkwal. 8 ƒ 20. kwal. C ƒ 18 en Noppen fect hebben.
y,
ƒ 19 per 100 kg. netto.
heer Kerstens ziet in dit
De
Gele maïs: Franco wagon Soeontwerp het begin van een nieuwe
rabaia levering ready vraag ƒ 3.72% en historische periode. De Roomschlevering April vraag ƒ 3.78 per 100 kg. katholleke fractie zal zich
geheel
wagon Prob./Panaroekaö/BaFranco
achter de regeering scharen.
njoewangl levering April vraag ƒ 3.61 &
Nooit tevoren werd zulk een veri
per 100 kg.
voorstel Ingediend, maar
strekkend
ƒ
e
3.20
n: Nom.
K ap o kp 1 t't
ook was de dreiging
nooit
tevoren
per 100 kg. franco wagon Soerabaia.
groot.
Hulde
aan de regeering is
zoo
D J ar a kp 1 t t e n: Kwal. Solo/
plaats.
haar
tf
op
hier
franco
Madioen vraag ƒ 12.20 per 100 kg.
revraag
geeft
overigens
SpreSêr
zich
Prob,
kwal.
wagon soerabaia en
van het feit, dat bij de
kensebap
ƒ9 per 100 kg. franco wagon Prob..
kosten ad 283.2 mlllloen
.KatJa n g o s e e.» Gesorteerd geraamde
nog
gulden
wel eenige slordige mllvraag
oogst
levering Jull/Aug.
nieuwe
te Verwachten. Andere
n
vraag
zij
lioenen
oogst
100
per
kg,
en
oude
ƒ 12
punten echter vragen ook de aani
:
ƒ 13.10 per 100 kg.
K a t J a n g o 1 i e;. Vraag ƒ 20.24 dacht,' zooals versterking van. het
leger, waarvan spreker niet kan aanper 100 kg. franco wagon Soerabaia.
Ko f f Ie: Vraag ƒ 16i/j per 100 kg. nemen, dat zij -niet noodlg zou zijn.
ready en ƒ ■"16% per 100 kg. levering
De heer Ker s t e n.Bl beschouwt
vervolgens de financleelej.toekomst
~-_i_
1
Oct./Dec.
sheets van- Ned.-IndleV In verband -met de
r £ h" fa
crêpe 31% cent per % groote nieuwe lasten en betwijfelt de
en
cent3334
l
■.-.kg. netto.
Juistheid van de becijfering der exploitatiekosten op 16.5 mlllloen galden 's Jaars. Men verwacht veeleer,
parlementsleden
dat 'deze 'kosten 25 mlllloen* gulden
'per Jaar zullen bedragen. \
' Boekarest,
Concludeerend verklaart • spreker,
21 April (Aneta H.|.
RoemeenEen groote delegatie
dat deze vlootplannen: moeten worsöhe Parlementsleden, "onder lei- den aanvaard, doch de noodlge voording-van -den-Voorzitter van den zieningen—voor- economische -weerbaarmaklng dienen dezelve te vergeSenaat en den ex-Prenüer Argen:...;..
••-. ■,■■■■■
toianu, Is i naar l Milaan .vertrokken. zellen.,..
I^.——ü—__i
Uit Padang seint A n e t a, dat
Soetan Noeralamsjah, commissaris
der Parindra te Natal, wegens overtreding van art. 153 bis tot twee Jaar
werd veroordeeld,
gevangenisstraf
terwijl twee getuigen, n.l. de voorzitters van de Gerlndo te Natal en te
Padang Sidempoean, preventief werden gesteld, wegens meineed.

'"

IX)

"
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Volksleiders veroordeeld.

<

'J— '■:

'

'—

Koloniale Bank'

.

;
wachten,
De heer S o e

«

£

■.

Javiasche Bank
Eaccimpto

Na vaststelling van den spreektijd
€n na een herinneflng""van den Voorzitter, dat den Volksraad om advies
is gevraagd nopens het ontwerp voor
de vlootversterklng. trad de heer
H. H. K an als spreker op, die zich
afvroeg, of de ervaring In Ned e r-1 a n d voor den aanbouw van slagkruisers wel voldoende is om den
bouw uitsluitend daar te doen gsschleden. Zou, zoo vroeg spreker, een
aanbesteding van een deel van den
aanbouw bij buitenlandsche werven
niet .verstandiger zijn?
ssTerwlJl de bouw plaats vindt, zou
ook het.leger kunnen worden vermet vliegtuigen, waaryan de preventieve werking groot is.
Moet voor de'versterking van het leger Nederland niet eveneens in den
zakt tasten, teneinde een harmonisch
defensie geheel te bereiken? Overigens vraagt spreker nog, of het voor-f
gestelde aantal slagkruisers wel voldoende is. ~;*,
Spreker eindigde met de mededeeling, dat voor verschillende desiderata
wel een motie werd overwogen, doch
deze is niet ingediend, aangezien vermoedelijk geen meerderheid is te ver-

52%

78%

"°

Fondsen:
Amsterdl Bank

.

43%

afgedaan vraag aanbod

'S

•

:

—

BATAVIA-KOERSEN.

22 April
.
Aigedaan

'

Vergadering van directeuren.

50%

uitgegeven,
heeft
uitvoerige beperkende bepa-

lingen staan gepubliceerd ten aanz'en van het burgerluchtverkeer In de
Straits Settlements.

PROEFSTATIONS BERGCULTURES.

•

330 g/L

3351.
-61

luchtvaardei-s

CULTURES.

«B%':
124%

100%

A n e t a meldt uit Batavia, dat
het departement 'van Verkeer ,en
Waterstaat een mededeeling aan

:[

.

In den Volksraad.

Civiel luchtverkeer.

:

-

ong.

171% g/L

130 g/b. ong;
79%
79%
134
132
150% g/b. 155
123 g/b. 123

'

LUCHTVAART.

van.

.

'

In het vergaderlokaal van de Handelsvereeniglng te Batavia werd op 20 dezer
onder voorzitterschap van mr. J, .C.
Vollgraff de jaarlijiksche algeimeene vergadering van aandeelhoudters der Mijnbouw Maatschappij Redjang-Lebong gehouden.
De vergadering keurde het jaarverslag
en de rafcenlng en verantwoording over
het boekjaar 1939 goed en homologeerde de tusschentydEche benoeming tot
commissaris van den heer mr. dr. W. M,
Westerman, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
In de vacature, ontstaan door het
bedanken als commissaris van den heer
Krimpen te Amsterdam,
mr. H.
werd voorzien door benoeming van den
heer M. Wolf te 's Gravenfoage.
Gevraagd of het in het voornemen
ligt over te gaan tot de' uitgifte" van
nieuw kap Haal, antwoordde de voorzatter, dat docr de directie reeds in haar
verslag over het boekjaar 1838 gewezen
werd op de wenschelijkheid van de aantrekktos van eenig nieuw kapitaal. De
doorgevoerde reorganisatie, waarbij wel
het geplaatste kapitaal werd teruggebracht tot ƒ 1250.000,—, doch het maatschappelijk kapitaal gehandhaafd bleef
op ƒ 2 500.000,—, laat voor kapitaalsuitJ.';'.:;:.-:breldtos de noodlge ruimte.
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2 2 A pil 1.
Fact. H. bank Esc.

onze
haven.

De
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52

11%

.

Aangekomen d.d. 19 Apr. sa Patras

(K.P.M. Jane Maersk

H^~r
——Norrc
Aangekomen d.d. 20 Apr. sMiKaetsuycAmsjterdam t.t./zt. 99% 89% 99% ker, Batavia, Van Swoll (KP.M.).
Rotterdam id.
99% 99% 99%
Aangekomen d.d- 21 Apr. sj. Poelau
Den Haag ld. f:l 99% 99% 99% Laut;--;Bintang (SM.N.),"' SUverteack
2 m. dato
99%(Hadden), Nltlran MarurNagoya Manr
3 m. dato
99&
(N. Veem), Toba (KPM.), Lossiebank
Andere plaatsen In Nederland %% (B. Philp).
-yiï
duurder.
Aangekomen d.Q. 22 Apr. s.S; Melch.
T/irdpn
t.t./7.t «70 fi 70 f 1.72
Tieub, Rochussen CKJ3EK
5.36 5.36 5.38
Australië
id.
Te verwachten d.d. 22 Apr; sa Burma
ld.
Amerika
1.87% 1.87& Maru, Van Rlebeeck.
id.
Montreal'
1.66 1.62 1.66"■.
/Vertrokken d.d. 19 Apr.'s. s. Tarakan
Frankrijk
ld.
3% 3% 3% (S.M.N.), Van der Hagen (K.PM.),. Bani—;
Belglë-P- R. ld.
32
32
32 ,
Veem).
Zwitserland tel
42% 42% 42%
Vertrokken d.d. 20 Apr. sa ' Patras.
;9%
Italië
/ld.
9% 9% Tohiti, ; Van Lansberge, Maetsuykers (K.
Relslires
id.
7.95 7.95 .7.95
PM.).
Duitschland ld.
75V4 75% 75%
Vertrokken d.d. 21 Apr. sa Batavia
36
Tourlsten M. 36
38
(KP.M). . '■
,'■":.:.:
Register M. 29
29
29
Vertrokken d.d. 22 Apr. sa. Nltlran
Clearing M. ld.
75% Maru (N. Veem).
75i/ 2
Stockholm t.t./zt. 44% 44%'44%
Te vertrekken d.d. 22 Apr. sa Melch.
Oslo
ld.
42%
Treub (K.PM.), Lossiebank fB. Philp).
.'— "
Kopenhagen ld.
36&
Ter reede: sa ■ Jane Maaersk, Lossiej
ld.
Bombay
56% 56% 56% bank.-————
...'■.
.
Oalcutta,— id.-r-rT 56%- 58%- 563,4
Bontekoe,
SÏantar,-.—
sa
Lemaire,'
Dok::
563,4 . 56% i 56 3 A DJirak.
Madras
ld.
Rangoön id.
563/4-563/4-563/4
Boelen: ss.'banton, Toba.'
Colombo
ld.
56% 563/4 _56% _Hollahdpler: sa Essen,' cassel; NaumHyderabad ld. .
563,4 56%
burg,: Oranje, Dempo, Narn. t. St. AldeKarachl"
ld.' "■-. 56% 56% '663/4 gonde.
Amritzar
id.
56% l 56% 56% r. Oenuakade; ; a.s.Tjisadane, Nagoya
V ld.
Japan
44% ■ 44% 44% Maru.
Manilla.
lef.
93%. 9314.'93% 'Amsterdamkade: s.s. Melch.
Hongkong- ld..
41% .-41% 413/4 £hu3sen,Van Swoll, SUverteack. ;
Oanton
41 y2
IJmüldenkade: d.a. P.'Laut.
ld;
Foochow
Rotterdaamkade: ks. Slamet, BlAtanf,
lli/ 2 11
i
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163%
Ml.
S3

UU>

.

■

45

r

11%
11VS
HM»
Uit Padang seint. A net e.dat ZaChln.-natS
terdagmorgen Officieel' het verbeterof
Hongkong ld.
11% 11% .
de mij nbouwcomplex Mangani, van
' 43%
id
Saigon.
43%
het Marsman-concern; Is geopend. Bangkok
42
id.
62%
Diverse autoriteiten uit'Pajacomobo -Eenang
id,—
78%
78%
en" Soéliki" warén aaflWêzlgr
id.
Singapore
78% 78%

HET SLAGKRUISERONTWERP.

ld.
id.

"

.

543%

168%
170%

"

' ,

.

aandeelen
Shell Unloa
U. 8. Steel
Oeneral Motors
Kennecott Oopper
Anaconda Conper

ion*

45

ün. Paclfle eert. gew.

_

"

in de reis

'

■

H. V. A.
N." I. Spoorw. Ui).
Amsterdam Rubber
DeU MU.

'

AmoyT 7
Shanghal

Offieele opening.

~

109%
844

Scheepvaart Unie

MIJNBOUW MIJ REDJANGLEBONG.

109%

111

De pittige smaak van Excela. Is. zeker
aan &t prefereeren niet vreemd. '
T>s prijssituatie zoowel als de afsoheepmogelijkrieden worden met betrokking tot de toekomst ongunstiger
geacht dan gedurende 1939 het geval
■■■■■'
la geweest.

.

J. O. J. I»

8014
304

■

80%
203%

■

Unilew

RechJLs:

~

.

85

110*. in».

Koninklijke Olie

Alg. Exploratie

per vliegmachine naar Egypte.

iss

95

Philips

■

83

134

laten,

zal t ]e
zfen," waarvan men • elders in dit'blad, het verslag vindt. Links: Grappige* momenten'komen voor
,
Pharao „Toe~la-me-ligge" geeft een grootsch ballet.

Hierboven enkele toto’s van de revue ,Jk

84'

83

Milan.

Vorstenl. O. M.
N. H. M, eert.
DeU Bat. Rubber iqj.
N.-r. Handelsbank
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DE ;:INDISCHE

VIERDE BLAD

COURANT.

DE ORANJEHEMDEN NEMEN FLINK REVANCHE.
Een overwinning
Belgisch metd

van

4-2 op het

elfta.-Snd

rust w3a-s0.
EEN INTERESSANTE WEDSTRIJD.
schakeld. vaar Hollander vanuU
zijn Avrostulp boven het Olympisch Stadion «enige woorden van
welkom tot de luisterende landgenooten In •de overzeesehe ge'.

westen richtt*.

reven.

'

Het veld ziet er prachtig uit. op
de tribunes.wat leege plekken
hier en daar, maar er kan toch
van een stampvol stadion worden
-

gesproken.

Entree der toreadors.
Dan breekt het moment aan
van de binnenkomst der spelers.
Eerst de Belgen in hun rooa?
shirts en zwart* broeken, verwelkomd met de Brabanconne en hartjüjk toegejuicht.
Eren later volgen de Hollanders

en dan klinkt ons mooie Wilhelmus door den aether, door de toeschouwers uit volle borst medegezongen. Onwillekeurig heeft het
Wilhelmus onder de huidige omstandigheden een speclalen klank
Ook hier een frenetiek gejuich, als
de laatste klanken zijn verklon-

ken.

~;...

..„...

..:

:

.......•■<«.->

.;•<•>

Vente.

�chterr—De—Vries-ontfutselt-van

Craen den bal. doch Henriet
komt er tusschen en plaatst, voor
ons doel. waar Eeckeman echter
buitenspel staat.
De' Hollanders zijn dan weer
weg. een prachtig keihard schot
van de Harder, doch naast.
Wilders stopt een Belgischen
aanval, doch aan den overkant
wordt de bal een gemakkelijke
prooi van de Belgische verdediging
en dan trekken de Belgen ten

:..-''

era
verkeerd, doch ook Eeckeman heeft er niet op gerekend,
outball.
De hierop volgende aanval van

aanval. Paauwe beoordeelt

through

de-Belgen wordt door Paauwe gestuit, maar de Belgen komen terug en nu ruimt van der Heyden
op, Kerkhoven vangt den. weggewerkten bal op en geeft een
onverwacht ver schot af. naast.
Een Ingooi voor de eeretribune
11e
brengt den bal bij Lenstra,
het leer echter kwijtraakt en dan
zijn de Belgen er op den rechtervleugel vandoor, een voorzet, -doch
Paauwe heeft zich goed opgesteld
en werkt weg naar Vente, terug
komen de Belgen, Tan Craen
heeft een kans, doch hij benut
die niet.
BpaenEren later krijgt Tan
donk een kans, bet wordt een
hoekschop, welke goed wordt genomen en door Lenstra wordt
tngekopA doch de Raedt geelt
niet thuis en dan komt een korte
periode van: mlddenspel.

-

*

_

-

.

~

—

zijn.

rakelings langs.

•

~

,

"

Scheidsrechter is de Italiaan
Holland. leidt.
R. B ar 1 in i na. Er ~zijn
;• Na ï een
klein tneenlngsver[ditmaal geen neutrale grensrechschil over een ingoolbal, komt
ters. Het depo bataljon, dat In het
de bal bij Neus. een schot,
stadion is gelegerd, marcheert ook naast, doelschop voor Holland.
doelbinnen.
Van Male neemt den
schop, de bal komt bij onze
De arbiter roept de captains
Paauwe;en Paverick bij zich voor
voorhoede, van den Engel set
uit een'moeilijke positie voor,
den toss, 'welke door den Belg
maar Tan Caelenberg werkt
wordt gewonnen, zoodat Vente den
■-■weg", en dan moet de Vroet
bal aan het rollen brengt.
Het is een verkennen over en
een Belgischen aanval 'onderweer, de Hollanders .worden het
breken, hij . plaatst- naar de
eerst gevaarlijk, een goed schot, .; Harder, deze naar Lenstra,
een voorzet, waardoor de Beldoch de Raedt Is op. zijn post en
gische verdediging In de war
zet zijn voorhoede aan het werk.
wordt gebracht, ook door bet
Paauwe stuit den aanval, zet Tan
forsrtae Ingrijpen van Tan den
den Engel aan den arbeid, doch
Engel, dl* rustig, doch zeker
hier steekt Paverick een spaak m
het leer in het Belgische net
krijgt
Tan
het wiel.
den Engel
deponeert.
weer den bal, een goede voorzet,
is I—o Toof E alland, na
doch" de - Belgische verdediging —12Dat
£ —,
minuten spelenS.
Belgen
Ton
Er Is-weer afgetrapt, en direct
breken door. Wilder» staat op zijn zitten de Hollanders weer voor .iet
post,'' terug' komen de. Belgen, Belgische doel. Onze spil de
Vries
Voorhoof plaatst het leer naar blijft wijselijk wat achter. De aftoot
Eeckeman, die 'schitterend
geslagen-■■aanval „wordt hervat,
het doel zet, doch van der Heyden Paauwe passeert eenige tee?iv
weet den bal het veld in te zen- standers, een through naar Vente,
den,nog voor Voorhoof er bij kan die een keihard schot lost
-

S^ÉSB

.

•

-

ten volle mede.

ferulmd

Een vijf minuten later dan het
Tastfeaftelde moment werd Ind!*
gisteravond op Holland: overx*-

Een stralende : lentedag, stampvolle tribunes, op de eereplaatses
«enige ministers, o.w. die van oultenlandsche zaken, - van kolonën.
van oorlog en van economische
zaken.' terwijl de hooge belangsteiling van Prinses Jullana en Prins
Bembard tot bljoonder groote
voldoening . strekt.
Hollander freest m ztjn voornieuwe Nederlandwoord voor een doch
hoopt, en een
«che nederlaag,
leder heeft die hoop, dat Nederland
zich toch 2al weten te rerablllteeren van de twee recente nederlagen. Getroffen heeft men het niet
met het oranjeteam den laatsten
tijd, de Kenae Oommlsslay' stond
"cpor de bijzondere ömitandlgheden
ook voor Dijzondere moeilijkheden
en tot overmaat van ramp moeit
Draeger verstek laten gaan. Zijn
vervanger van den Engel staat
nog niet op zijn hoogte, doch er
moge het beste van worden gehoopt. Er zijn nog enkele ander*
vraagteekens, bijv. wat zal óf
Vries, de nieuwe spil, presteeren?
Een open vraag. Hij zal zich voorai
In het begin wel meer op het defensieve dan op het aanvallende
deel van zijn taak toeleggen.
Dan. van Male, een Tan de best*
doelverdedlgers,■- die.-- Nederland
heeft gekend, die evenwel tegen
Luxemburg faalde en wien men
nu een tweede kans beeft willen

toeschouwers

Na den af trap zitten .de Hollanders, direct weer voor het heiligdom der Belgen, doch da aan»
Vergroote voorsprong.
val wordt.afgesteen en dan gaat
Daar krijgt van den Engel
de Belgische -linkervleugel, er
'
den.bal. een voorzet volgt, na
vndoor. om evenwel te stuiten op
een mislukking weer en dan
Bas Paauwe, die weer een ouderstormt de Harder naar binnen
wetsche pitü speelt
om,' even rustig' als lijn col- Dan gaan.Vent* en Spaendonk
lega zooeven, de Baedt ' ten
door sde Belgische verdedisamen
'tweeden male te passeeren.
ging, doch" van .Caelenberg grijpt
Holland,
Dat Is 2—o voor
De Harder.
In en «t sdjn rechtervleugel aan
dat : geeft den burger moed.
het werk." De Vroet grijpt in opwordt de bal, doch terug
Maar weer komen
Belgen ttDe Hollanders blijven
sterker. omen de.Belgen,
maar deze aan- rug en dan volgt eende
.
:
Inzet,
de
uitmooie
Sporadisch
slechts zijn
val stuit op een hands van een der doch een onzer backs, die teruggevallen der Belgen, met man en Belgische
blnnenspelers.
komen is, staat op de doellijn en
macht vallen zy aan, doch onze
Van de Wouwer loopt van der weet den bal nog uit het heiligdom
verdediging geeft geen krimp en
dan ' komen
onze voorwaartsen Heyden leeiyk in den rug. waar- te koppen.
weer In den aanval, buitenspel van voor de scheidsrechter Hollarrf
De Belgen geven zich niet geLenstra, hetgeen den scheidsrech- een vrijen schop geeft. Daar gaat wonnen. zooals.de onzen te Antter niet ontgaat.
onze voorhoede Weer, Vente geeft werpen wel deden. ZIJ ondernemen
Van den Engel zet bij een vol- een scherpen voorzet, Lenstra wil weer twee venijnige aanvallen,
genden aanval scherp voor, Pa- inkoppen, doch dit mislukt en dan eerst la het Wllders. dan van der
verick ruimt op en zet Voorhoof weten de Belgen- weg te werken. Heyden, die redding brengt. Opaan het werk, hij passeert van der Vente krijgt den bal terug, -een nieuw komt de bal voor ons doel
Heyden. doch Wilders komt t* kans, hij schiet, voor het doel uit een Ingooi van de Belgen. Er
hulp, Ven te krijgt den bal. een langs, '■ Paverlck raakt den bal Is wel geen direct Vvaar, doch
through naar den naar binnen maar half en het wordt bijna «en dat kan komen.
zezwenkten van den Engel, een ..zelf moord Je",i Van den Engel
Weer wordt de aanval afgeslaschot, een meter te hoog.krijgt een vrijen schop tegen zich. gen, doch weer komen de Belgen
De doelschop doet het leer bij doch hl] krijgt even later den bal terug. Onze middenlinie verstaat
de Belgische voorhoede belanden. fraai terug. • hy wil voorzetten, haar taak goed en legt vooral den
van de Wouwer maakt hands*, de doch de grensrechter heeft gecon- nadruk op de verdediging. Daarbal komt dan bij van Kerkho- stateerd, dat de bal over de zijlijn entegen trekken de Belgen hun
ven, een-aanval
van de Belgen Is geweest..ingooi voor de Belgen. mlddenlln'e wat terug a.h.w. om
volgt, van Ma!e krijgt een senop
Nells breekt door, maar Wllders de onzen tot opdringen uit te lokte stoppen,, hl] . laat den bal uit maakt hem den bal afhandig en ken en dan een overrompelenden
de handen vallen, loopt hem achplaa st naar van den TSngel, <lie uitval te ondernemen.
terna en weet nog tijdig weg te op zijn
leer kwijtraakt
Maar de onzen blijven zich houwerken. Even later moet de Raedt aan Henriet, deze- passeert naar
stug veringrijpen. Wilder» en van der Hey- Voorhoof, die niet langs de Vroet den aan hun tactiek-van
dedigen. Een Ingooi van Holland
den sloppen gezamenlijk een_Bel- kan komen.-Tweemaal een Ingooi brengt
bal bij Lenstra,
dlë
glschen aanval,
de bal' komt bij voor de Belgen,« bij de hoekvlag, den balden
Ineens doorgeeft, doch van
deee
Spaendonk,
geeft ten een hevige schermutseling volgt
through naar Vente, die duidelijk voor ons doel. de Be'.gen hebben Spaendonk staat buitenspel. '**&■
Aan beide kanten wordt een
buitenspel
staat. De Belgen zet- den bal slechts voor het Inschieten er alles op. niet alleen de mld- ten, doch Eeckemans staat bui- vrije schop toegekend. Voorhoof
denllnle, doch ook belde backs tenspel en dit ontgaat den scheids, krijgt den bal, kopt hem in de
richting van ons doel, Nelis stormt
sluiten dicht achter de voorhoede rechter niet. .
,
toe. lost een hard schot, doch van
aan. Daar 'gaan de Belgen weer.
Daar gaat. de oranje voorhoede Male heeft er krjk op, vangt het
van de Wouwer krijgt een kans, snel
naar voren, de Raedt loopt ieer od en werkt weg. Dan gaat
•en schot/vla de lat vliegt de bal
precies
op tijd uit om een inze; Eeckeman langs de lfjn, een voorover.
van Vente te keeren.
zet, achter, doelschop voor de
Na den doelschop is de bal over
De Belgen zoeken naar een uitde outline gegaan, ingooi voor de weg om tenminste voor ae rust onzen. Onze middenlinie blijft defensief, de Vries speelt stopperBelgen, -een der Hollanders begaat een overtreding, bil de mid- nog den achterstand wat in te loe- spil. Een uitval van Holland loopt
dellijn. Pa verlok komt heelemaal pen, doch. het verjongde NeCer- uit. de doelschop brengt het leer
landsche elftal ■ geeft geen krimp. ver op ons gebied, Henriet rent
naar voren om den schop te ne- Na
een plttlgen Belgischen uitval er achter, maar het wordt een
men, er. komt niets uit voort, de
Vries werkt weg. weer een crutball komt de bal bij van den Engel, die outball. Na den ingooi komt de
een Ingooi voor de Belgen, het een prachtig schot Inzendt, pre- bal bl] de Vries, hij dringt plotsein het hoekje, de Raedt weet ling snel op en
passeert naar
leer komt bij van de Wouwer, die cies een
corner uit te fabriceeren Vente, die er niet bij kan en dan
door de Vroet tegen de regelen er
wordt aangevallen, vrije schop welke fraai wordt. genomen, doch zijn .de Belgen weg. zij dringen
inzet gaat naast, hoekschop door tot vlak voor ons doel, doch
voor de Belgen, Eeckeman krijgt de
o» het kritieke moment weet een
den bal, doch zijn schot gaat voor de Belgen....
De Hollanders blijven zeer ge- onzer achterspelers» nog in te
naast.
srljDen. zij het ten koste van een
. Weer komen
de Belgen opzet- vaarlijk aanvallen en het Is Hendie er uiteindelijk een eind hoekschop, welke goed wordt geten. Paauwe en de Vroet komen riet,
voorloopig. nomen.-doch door van der Heyoen
aan maakt, althaas
de. verdedigers te hulp, zij begrijde onzen, de v ggewerkt wordt. De Beleen oefewant
komen
terug
pen, dat in deze periode alles op
en Vente spelen fraai nen wel zwaren druk uit, doch dide verdediging moet worden gezet. Harder van Caelenberg stormt rect gevaar dreigt er toch niet.
samen,
Van der Heyden stopt een vol- toe en grijpt wat hardhandig In, Weer een corner voor de Belgen, van
genden Belgischen aanval. Voorhetgeen een klein flultconcertje Male komt er tusschen. even een
hoof geeft een through, bestemd aan het publiek ontlokt.
schijnbeweging en dan een hard
vcor van Kerkhoven, doch de
Bij een Belgischen aanval misj schot naar onze voorhoede. Vente
bal loopt uit. Een der Hollanders van Male den bal. doch hij weet breekt door, doch van Caelenberg
begaat een overtredlne. vrije schop zich te herstellen en den bal toch houdt hem af en Paverlck werkt
•
voor de Belgen. Vermoedelijk een nog veilig te vangen en-weg te weg.
■
handsgeval. Er komt niets uit werken. Voor hetzelfde geld had
Het vierde.
voort, de onzen krijgen het leer. dat een Belgisch tegenpunt kuneen aanval, een ver schot, naast, nen worden.
Weer krijgt Vente den bal vrij,
De Raedt stopt een ver schot van
dceischop voor de Belgen.
hij
passeert naar van den Engel,
Spaendonk.'Een
van
der
aanval
Er is 27 minuten gespeeld, de
onzen hebben nog met 2—o de Belgen wordt door?van der Hev- het wordt een hoekschop, door
elen gestopt, die even later nog een van den Engel genomen, hij krijgt
leiding. ,:-■>"■
Belgischen
aanval onschadelijk den bal terug, kan het leer niet
Een aanval van de oranjeman.
'*!,v
maakt.',
houden. Paauwe is mede opge-;
uen levert niets op.rnaar de ondan,
zitten
de
En
onzen
weer
droneen
en plaatst den bal voor
dan
terug
z*n komen
en
grijpt voor het doel der Belgen, een het Belgische
doel, een schermutde Raedt in. maar weer dringt" schermutseling
volgt, temidden
onze voorhoede door. Lenstra waarvan de scheidsrechter voor seling. Lenstra passeert naar de
krijgt i een kans, doch Paverlck het einde van de eerste helft fluit, Harder, die prachtig voorzet, Vente kan er nog net met de punt
ruimt nu op en dan gaat de bal welke met een Hollandschen voorvan zijn schoen bij en onhoudnaar den Belgischen rechtervleu- sprong van 3—4) Ingaat.
baar verdwijnt de bal voor den
gel, waar de Vroet echter nog rBl«
vierden keer In het Belgische net
zijn voet voor den bal weet te
De tweede helft.
Dat Is dus een 4—o voorsprone
plaatsen, hoekschop, welke door
Hollander leidt de tweede helft voor Nederland, iets dat wel nievan de Wouwer wordt genomen,
prachtig komt de bal voor ons doel. in met eenige opmerkingen en mand heeft durven hopen na het
waar van Male het leer fraai op- komt weer terug op de nederlaag Antwerpsche drama.
der onzen te Antweroen. waar
vangt en het veld Inzendt.
En weer zitten de oranjehemtoch blijkbaar het matte spel der den voor het Belgische
doel, doch
onzen
de Belgen, zoo goed heeft het leer loopt uit, doelschop voor
Ons derde doelpunt.
doen spelen. Dat er bij ons toen
Nelis maakt hands, vrije
zeer zwakke plekken waren, daar- de Belgen.
schop Toor Holland, de bal
De Hollanders hebben nu
d»
over waren allen het-eer* en bij
komt bij Tan den Engel, een
zon_legen.
doch veeldie—gelegenheid—hebben —zfr dr
-lage voonct. Vente stormt"toe
kunst verstaan die zwakke plek- toch niet.
om den. bal In te kogelen,
De Belgen zijn nu in den aandoeb bii schiet een zat in de
ken te onderkennen.
De elftallen hebben zich lntus- val op den linkervleugel, doch van
lucht, de Harder echter is er
schen weer opgesteld, en nu is het Cer Heyden zo
ook en die maakt geen fout,
hun den. vi«o
Van Craen. die den bal aftrapt. De dwars. Terug komen de Belgen,
en de Raedt moet ten derden
Belgen
male visschen.
staan spoedig voor ons van Craen wil doorbreken, doch
En dan Is, na 32 minuten
doel. doch van der Heyden weet de Vries verspert hem den weg,
op te ruimen en als de Belgen te- van Male kan rustig ingrijpen en
spelens,. de stand 3—o voor
rugkomen,
Holland. Wie had dat durven
krijgen zij een vriten dan zijn de onzen weer weg voor
hopen na de twee voorgaande
schop tegen zich wegens niet al te een venijnlgen aanval. De Belgen
debacles.
zuiver aanvallen.
Hulpen
dan door het oog van

van herstel en de

leven

—

-

De Hollandsche ploeg speelt
Van . den Engel probeert een
moeilijke kans, doch 4e bal gaat enthousiast, het speelt een spel

een naald voor het vijfde doelpunt,
want een keiharde Inzet van de
Harder scheert de lat, bulten bereik van de Raedt.
Een fiksche uitval van de Belgen
levert bijna een tegenpunt op,
doch van der Heyden tikt den bal
even terug naar van Male, die
hem begrijpt en het leer wegwerkt.
En dan krijgen de onzen weer
eenige kansen, Lenstra probeert
het met een hard schot, doch Paverick zet zich tuwchen hem ?n
het doel en de bal ketst op zijn

lichaam af,
Even een uitval van 'de Belgen
en dan zitten de Hollanders weer
voor het Belgische heiligdom. Het
wordt een doelschop voor de Belgen.
Eea goede aanval van de Belgen
strant op buitenspel.
De bal komt bU de Harder, even
die
teruggespeeld naar Lenstra,
den bal echter niet kan bemachtigen.
De tweede helft is een kwartier
oud, en nog steeds staan de Hollanders met 4—o voor.
Van den Engel rent langs de
lijn, zet goed voor, maar de Belgische verdediging werkt weg. Via
Henriet gaat de bal naar Voorhoof,
die vergeefs tracht door onze defensie heen te komen. De Harder
er. Vente spelen keurl* samen,
komt er niet aan te nas. Lenstra
de Harder schijnt een kns te
hebben, doch hU geeft de kans terug aan Vente, die hard over het
doel schiet
De Belgen zijn uu weer in den
aanval, doch lang duurt het nietd* onzen nemen den aanval over,
een voorzet van de Harder, doch
*ïaedt bemachtigt den bal.
gevaarlijk kan
"i;oM3t Vente
...

'
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.

geen
sterk voor de Belgen, die
voet aan den grond krijgen. De
weggewerkte ballen worden keurig
door de «terk opgedrongen
Belgische
mlddenllnle opgevangen, maar
blijven
desondanks
onze verdedigers meesters van het
terrein. Van Male is ook weer de
oude. bij een vlnnlgen uitval loopt
hU tijdig uit en pikt het leer voor
de voeten van Voorhooi weg. Een
hoekschop op ons doel wordt genemen door Eeckeman. goed
zweeft de bal voor ons doel. van
Male wordt net uitzicht letwat
ontnomen en van Craen zorgt dan
met een verraderlllk schot voor
het eerste Belgische tegenpunt,
dat zij volkomen verdienen.
Van Craen krijgt bij een Belgischen aanval een goede kans om
den achterstand
andermaal te
verkleinen, doch hij geelt een
through instede van te schieten en
dan Is de kans verloren.
Daar gaan de onzen weer ten
aanval, de Harder zwenkt naar
binnen, maar Paverlck heeft zich
prachtig opgesteld en weet goed
weg te werken. Terug komen de
onzen, Vente krijgt nu een kansje,
doch hij raakt den bal kwijt en
Paverlck werkt weg, de bal komt
bij Henriet, die een ver schot op
ons doel richt, waarmede van
Male geen moeite heeft.
Het laatste kwartier van
den
wedstrijd gaat la. Van de Wouwer
raakt even onklaar, doch wordt
gauw
weer
opgeknapt
door
den Belgischen trainer Torten
Ooetinck. Paaiiwe-- raakt in een
hevig
duel gewikkeld, een Belg
begaat een overtreding, waarvoor
een vrije schop aan ons wordt

1j
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mando van luitenant Lecker startte
echter' reeds om 4 uur. aangezien
de kazerne
men
op tijd In
moest zijn, n.l. 10 uur njn.
.■ •. $
Vanaf half vijf kwamen de groepen , en lndividueelen Taangëmar-

; werden Vervuld, controle gehouden, enz. Alles
verliep naar wensch, zoodat op tijd
kon worden vertrokken, Om ■-. vij f uur
werd de formatie aangenomen en de
eerste troep, die den kop zou vormen,

cheerd. Formaliteiten
-
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1)E LAATSTE BERICHTEN
krijgt ü

eiken morgen vroeg
door een abonnement op het

OCHTENDBLAD
van de NIEUWE
SOERABAIA .COURANT

J—
Slechts

1

per maand

I

Tel. N. 3015/3017.

drie uitvallers waren. Er werden aan
dezen marsen door 800 loopers deel
genomen.
*~i_.-~'
Nu rest nog slechts de 30 krri. op
Zaterdag a.s. welke ongetwijfeld de
bekroning zal vormen van een serie
geslaagde

marsenen. :
De inhanlmarschen.

'."Op Woensdag a.s. vinden de innaalmarchen plaats van de 15,20 en
25 km., welke geloopen zullen
over hetzefde traject als de worden
25 km
van Zaterdag j.l. De wagen van het
Thee Propaganda Bureau zal zoowel
op het Prlokpleln als bij het
punt, het zwe/nbad Tegalsarie, eindaanwezig zijn. t> e start begint
n m. De deelnemers wordenom 5 uur
verzocht

rwïnV*

1'

mop het terre*

—

POSTDUIVENSPORT.

,

—
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Nederland heeft prachtig.revanche genomen, niet alleen op de
Antwerpsche, <joeh ook op de recente Rotterdamsche nederlaag
tegen Luxemburg.

onze middenlinie meer opstuwen.
Een vrije schop wegens hands
teeen ons wordt door van de
Wouwer genomen, de bal komt
fraai voor ons doel. maar Wildera

-

I
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i
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Vol animo werd danook aan den
marsen begonnen. Het geheel leverde
een geordende colonne op, waarvan
*.et verband tot aan het eind* toe
gehandhaafd werd. Het werd danook
een sportief succes.
In verband met de 5 km. langere
Een
route, werd om 5 uur
contingent militairen.-- onder com-

verleden.

rakelings vliegt de bal langs den
paal.
Nog 12 minuten te spelen. Onze
landgenooten durven het nu
wel
weer voor het grootste deel cp den
aanval te gooien en men ziet nu

—

—

Bi] een hernieuwden Hollandschen aanval krijgt Lenstra het
leer en dat is de kans voor ons
vijfde
doelpunt, doch dit blijft
uit. Het schot gaat naast.
De Hollandsche
mldderllnle
trekt zich nu wat meer terug in
de verdediging, teneinde verder
risico zoo klein mogelijk te maken.
Daar zijn de Belgen weer weg,
Nells breekt door. maar de Vries
zet hem' den voet dwars en dan
breekt Lenstra door, die den uitgeloopen de Raedt tracht te passeeren, doch het leer gaat rakelings langs den paal.
. Een
hoekschop op ons doel
wordt door van de Wouwer genomen, de bal wordt niet voldoende
weggewerkt, weer komt het leer
.' oor ons doel en dan schiet
van
Craen naast. De doelschop wordt
opgevangen door van de Wouwer,
Officieel is de tijd nu verstrsIrn. doch er is wat tijd afgenomen voor enkele incidenten. De
scheidsrechter raadpleegt. reed 3
zi*n horloge. Een uitval van de
onzen. Lenstra komt de Harder ta
hulp, maar de Belgische verdediging ruimt op.
En dan fluit de scheidsrechter
inrukken. Nog even een nababbeitje van Hollander, en dan behoort dit gebeuren weer tot het

toecekendr-Van-Spaendonk— krtfgt
een vrije kans. hij knalt in, doch

—

Ook dezen middag hield het weer
cich uitstekend, hetgeen voor een
vlot verloop van groot belang is. Nog
voor de regen viel waren de groepen
binnen ": ■

schitterend voor onzen doelmond,
naar van
ren Engel, deze passeert naar Ven.'
maai- de Vries ruimt od

-

—

—

uitvallen.
Na den aftrap zitten de Belgen
weer direct voor ons doel. WUdera
krijgt een vrijen schoo te nemen.
Energiek blijven de Belgen aanvallen. Van de Wouwer heeft den
bal, hU wordt resoluut op de hielen gezeten door de Vroet. Daar
breekt de Belgische voorhoede
weer door. maar dan
vallerkeeper Wille.
Na een uitval der onzen komen
de Belgen weer terug. Nogmaals
brengt van de Wouwer den bal

Een tegenpunt.

—

—

2—4 Is teruggebracht,

rvstlg wegwerken.

—

—

De Belgen blijven vinnig" aan.
vallen en bij een dezer aanvallen
krijgt van Craen een kans, welke
hij benut door keihard In te schie--*
ten. een formidabel schot, dat doel
tot
treft, zoodat de achterstand

""

tenvolle de populariteit van deze verfrisschende chocolademelk met ste wandelaars door den regen overmarsenen.
gulle hand. Voor hetgeen deze firma, vallen
zouden worden, maar gelukkig
WU wachtten de tippelaars op aan der sport op deze twee marsenen aan bleef het
slechts bij eenige druppelhet Emmaplantsoen, waar de wagen diensten heeft bewezen, valt zeer te tjes.
van het Thee Popaganda
Bureau loven. Mef het Thee Propaganda buHet Roode Kruis was vertegenstond om de deelnemers, die niet di- reau, hebben zij
schitterend werk woordlgd
door vier helpers, die
Tect door marcheerden," van een kop mricht-waarvoor-de-wandelaars-nietwarme of koude thee te voorzien. genoeg waardeering kunnen' hebben. siecnis eenige kleine gevalletjes te
ging op weg, gevolgd door de honderbehandelen kregen. Dr. Soetjahjo
Vele groepen verkozen even te stopDaarnevens mag worden gememo- reed evenals bij den vorigen
den andere enthousiaste loopers, die pen om een glaasje van de heerlijke
marsch
zich allen hadden voorgenomen ook thee te consumeeren. Elk kreeg op reerd de voorziening van Wrigley's het geheele traject langs, en. was
dezen marsch.tot een goed einde te zijn beurt'een glaasje en men kon P. K. kauwgummi door ' de firma uiterst tevreden. Geen ongelukken en
Hagemeijer langs de geheele route. geen zieken. Het is toch maar
brengen. Binnen een kwartier waren merken dat het
een
geschonkende velen De pakjes wondergummi
gingen
alle deelnemers aan de lange wangoed deed. Ook hier was de belang- danig in. Een woord van lof voor er geruststelling als men .weet, dat.hulp
j
de direct bij de hand is. Het bestuur is
deling begonnen.
stelling van het publiek groot.
gulle geefster. Door—minstens 90%' dr.
Soetjahjo dan ook zeer erkentelijk
traject:
Tegalsarie
Het
Kallasin
Direct werd doorgestoomd naar Pawerd de route kauwende afgelegd.— voor de verleende
medewerking.
Darmoboul.—- Wonokromobrug sar Besar en naar het Priokplein. Dat
Op het Priokplein
was -het een
Bagong
Sumatraover Ngagel
de tocht dwars door de stad met vele
Om 10 minuten voor half tien arriverplichte rust. Tien minuten konEmma'Goebengbrug
straat
veerde de Wandelvereenlgfrrg Soemoeilijkheden gepaard ging was wel
den de deelnemers hier verblijven. Er
dwars door de stad
rabaia aan het zwembad Tegalsari.
plantsoen
te voorzien, aangezien de
passage
Prlokplr " -Jülsrviel in het drukste uur van den -heerschte-een-gezellige-druktê— Heel Dan- kwam
de
troep
der InPerak scheen uitgeloopen te zijn om dlvidueele
'
—terug
Prapatkoeroengweg
langs avond en nog wel van den Zaterdaglocpers,
onder
die
van dit schouwspel getuige te zijn.
Prlokpleln— Postkanvan den. heer De Jong
leiding
Perakboul.
avond. De tippelaars kwamen er echminuten pauzeerlhg een goed figuur sloegen, binnen,
toor
dwars door de stad
om het ter goed doorheen. Eindelijk kstam/ -vNa de tien
klonken
tromgeroffel
en commando's gevolgd
door T.Z.C.U.N.I. Kolff,
Simpangplein
Zwembad Tegalsarie. men in rustiger gedeelten vanToe -om—_de
bijeen
wandeJaars
te- -AS .C. eriz. De —laatste troep—marHet ging direct in Hink tempo "stad, waardoor het loopen ook vëëT roepen,
want "de
terugweg zou cheerde iets voor tienen het terrein
via KaliasirT en Darmoboulevard naar nïakkelijker werd.
worden
aanvaard.
Eerst
nog op. Het was weer een aardig gezicht
Wonokromo. De geroutineerde loopers
*BrJ het Priokplein. Hier had de een stukje de Prapatkoeroeng- de verschillende groepen het erf van
van de wandelvereeniging Soerabaia, BorsumrJ haar tenten opgeslagen. weg langs, en toen terug langs
te zien binnen wandehadden zich voorgenomen, het nu Met eenige bamboelatten had men Perakboulevard naar de stad. den het zwembad
de kranige troep der WeesOf
len.
Toen
doen,
aan
zoodat
er
kalmpjes
te
wat
voor een keurige afrastering voor de het aan de chocolademelk lag, weten jongens en Weesmeisjes voorbijtrok
tusschen kop en'de rest van de co- tafels gezorgd. Ook hier ging alles wij niet, maar
een feit is, dat
weerklonk een applaus.
lonne geen hiaat meer was. De ruimzeer ordelijk toe. Chocolademelk van de groepen met vol energie door
Reeds eenige uren .tevoren
was
ten van 20 of 25 meter werden- uit- Ten Wolde zou worden geschonken, Begonnen. Met trompetgeschal, werd
har- het Koffie Propaganda Bureau bezig
stekend gehandhaafd.
i Honderden glazen gevuld met het monlcamuziek en het
aanheffen van de kopjes met geurige koffie. te
Overal waren controleurs opgesteld, kostelijk en versterkend natjtonden vaderlandsche Uederen_werd_stevlg_
voor het-vërrichten van-controle,- Dit- op-tafels cgereed :en~fappé^^Mhaën 1; doorgeloopen;—Van—vennoeidlïelaT""aellrjK- geholpen konden worden.
Ook
verliep naar wensch. BIJ Ngagel en voorzagen de voorbrj trekkende groe- voorloopig geen sprake..
de manden met krentenbollen stonen
pen
Bagong
was
hét
linieverband
iridlvidueelen leder van een Full speed gingen wrj den troep den gereed. Voor de distributie zorgVan
hiaten
was glaasje. Bnel werd dit geledigd en langs om die aan het Postkantoor op den eenige bestuursleden
nog
keurig.
en men
overhandigd aan andere handen, die te wachten. Diverse afdeelingen kon merken, dat deze
niet
veel te bespeuren.. Daarversnapering
het
weer
na werden de tusschenrulmten
vulden. De heele troep trok marcheerden recht door, andere na- door de deelnemers werd geapwat grooter, maar, hinderlijk waren rustig langs deze tafels. Ook wij men slechts, eenige minuten om uit pricicerd.
deze niet. Er ontstonden tenslotte mochten een proefje nemen en evente blazen, D* meeste groepen bleven
Over het algemeen
twee groote groepen, die echter het als Is de wandelaars, die reeds hier- hier echter eenlgen Ijd In doice far- geloopen. De groepen is er uitstekend
bleken de wenlinieverband goed bleven behouden. van genoten hadden, vonden wij dit niente, waarby men dan gebruik schen,
wrj
welke
In
ons blad van
Het publiek had zich In groótën ge- heerUjk frJn^-Wy: konden niet nalamaakte om een aanval ■ te doen op Vrijdag gaven," ter harte
genomen te
ten
een tweede glas te ledigen. ■■. ■/: de vele ijswagentles. Eindell'k
tale aan den weg geschaard, terwijl
'] hebben. Het geheel
maakte
werkel'fk
vele
voor
achter-de
Hiervan
ot,
ook
auto's
maakten ook vele anderen gingen deze groepen vertrekken. Een .een- goede-ondruk^Voorts—zij
n-óg
wandelaars redenT-HierutHjleek-vveer-;
deze " oogenblik vreesden w»| dut deze laat- ;; vermeld dat 'er dezen keer slechts^
—

Het tweede tegenpunt.

De Belgen dringen sterk op, hun
inlddenllnïè sluit nauw op~de~
voorhoede aan. doch de tactics
van de Hollanders is belangrijk
sterker dan die van Belgen en het
re.mltaat is navenant...
Paauwe passeert eenige tegensi and°rs hU plaatst den bal voor
den Belgischen doelmond, waar
de Raedt uitloopt en wegwerkt,
tfebg komt het leer DÜ Vente. die
naar rechts doorspeelt, . doch
Epaendonk Is er niet en van
Cf.elenberg ruimt op en dan
echter
dringen de Belgen door,
verder dan onze middenlinie koniet.
men zij komen
de Belgen, van der
Terug
Hevden laat Voorhoof tegen zich
rploopen en van Male kan dan

De 25 km. onder gunstige omstandigheden.

geteer gunstige omstandigheden
loopen. De wandelmarschen -zitten er
dus weer bijna op. Uitgezonderd de
eerste, 2jweïke_ bij ongunstig weer
laatste
plaats vond, eindigden de
derTwee
twee op succesvolle wijze.
is
de deel van 'den afstand
dus reeds
:
Ttfgëlegd.

:

.

_

De derde. wandelmarsch, welke
over 25 km. ging, werd wel onder

komt de bal<-dan weer bU onze
voorhoede, die het leer weer kwijtraakt, de Belgen trekken dan ten
aanval, van de Wouwer zet voor,
een schermutseling volgt en van
Male raakt even onklaar, vermoedelijk een knieblessure. Eenlgen
onzer spelers en Glendênnln« komen te hulp. van Male probeert
de knie te bulgen. Olendenning
maakt een gebaar tegen den reservekeeper om maar achter het
doel te blijven, van Male blUft 09
zijn post.

?

ATHLETIEK.

Slechts drie uitvallers.

kopt het leer weg en vlaPaauw»

—.

worden,

I

'

Geslaagde
ratala

oefenvlucht.

heeft Zondag

gehowlen

melsbreed

jj. een oefenvlucht
van Lamongan (afstand he-

39 km.).

Onder toezicht van den stationschef

ter, plaatse werden dé vogels te 8 uur
45 min. In vrijheid gesteld, zij bereikten
nia rcind 40 minuten vliegen hun respectievelijke hok&en.
—Alhoewer-dooT~rict hoofd van 'het-de-— 7partement van
binnenjondsch-besttnir r
alle medewerking'werd toegezegd'"voor
de Uitoefening van controle tegen het
beschieten van postduiven, komt het
nos herhaaldelijk voor dat mgels met:
schotwonden tem'? keeren.
We doen dan ook langs dezen weg een
,

dringend beroep op de Zondagjagers .i
de postduiven, die toch ooi in tijd
van ocnog 200' groote rol moeten ipe;ene. niet rust te laten.
0111

n

~

daaraan

-

.

-„

::

-

*

■

bezig

te houden met _poëzie?

-

een ■.
Wanneer
dienst bericht krijgt, fdat de ■ familie
met vacantle gaat, en de .villa _dus
onbeheerd achterblijft, dan wijdt
hij er zijn bijzondere aandacht aan.
Datzelfde heeft Ide Fransche militaire overheid gedaan: met;. Straatsburgr sinds dit -in enkele ï uren zijn
bewoners zag wegstroomen.,'Aan alle stadsingangen zij n afslultboomen
en
én uw
Nbchtveilighelds;

-

-

-

;

-

-

—

—„Het is alles heel vlot gegaan", vet?,
telde ons de militaire, commandant,
een oude kolonel met een borstellgén, grijzen knevel, die ons in zijn
paleis ontving. „In acht-en-veertig
uur was de heele stad leeg. Natuurlijk
was het heel hard voorde menschen,
zoo ineens alles te moeten achterlaten, maar we konden niet anders

niemand wist, wat er gebeudoen
ren zou en we konden het risico niet
loopen van een bombardement.
—
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-
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Nederlandsch-Indlsche
Koopvaaardlj-schepen toch ook vrij

correspondent

te

Bandoeng
• _ • ~itt
Bi)'den aanvang van de Jaarvergadering der Vereenlging van Ingenieurs en
Gegradueerde -Ambtenaren der B. 82
(Vjgflss) in hat.Sayoy—Homann -Hotel
te Bandoeng wacen onder meer aanwezig de hoofdinspecteur der &&., de
heer Van Galen Last, het hoofd van de
afdeeltag Spoorwegtoezhdht van het de-partement van V. en
ir Willebrand,
en de verschillende dienstvafchoofden,
Na de openingsrede van den voorzitter, mr. J. van Nuk, hield de heer A.
N. Snel, hoofd van de afdeeling financiën der 8. S, een imeidang over: „De
Indische Bedrijvenwet en haar toepassing op de SJS.".
.!■s.'**:
Spreker ving zijn Inleiding aan met
een korte uiteenßetting te geven van het
doel van de bedrijveniwet en van
de
voorgeschiedenis van de toepassing dier
wet op de Staaitsspoorwegen. Voorts behandelde spreker de opaningsbalans per
1 Januari 1939, de Voorschriften betreffende c>- afschrijvingen'op de bezittingen én de aan het land verschuldigde
rente, oootnede omtrent de Vemleuwlnigsordonnantde. Verder de wijzigln'gen, welke de toepassing der bedrijvenwet op-de-edministratie-der-SS. heeft
gehad en den invloed van die toepassing
op de bedrijfsuitkomsten.
•:-*■
Wat deze laatste betreft, wees spreper erop, dat de voorgeschreven boeking
van rente en afschrijving ten laste van
de exploitatierekening ; weliswaar een
belangrijk deficit, voor 1933 rond 10 millioen gulden ten gevolge heeft, doen
dat dit. nog geenszins wil zeggen, dat
het land genoemd bedrag -voor de, exploitatie van het bedrijf'in feite heeft
moeten bijpassen.
Integendeel, wanneer de . werkelijke
uitgaven en ontvangsten, in beschouwing
warden genomen, dan blijkt, dat het 6.
over 1939 aan de algemeens"
geldmiddelen van het land nog een bedrag van bijna 5 miüloen gulden heeft
kunnen bijdragen, waarbij rekening is
gehouden met aHe uitgaven» dus onder
andere de kapitaalsuttgaiven en
de
vooiraadisvermeerderlngen.-./.
:._ .
t: spreker eindigde "als volgt: „WIJ
spoarwegmenschen behoeven dus nog
■'"

losgeslagen

mijnen

steeds grooter is geworden;
dat hierbij bovendien kan worden
aangevoerd, dat gehoopt mag worden, dat er geen enkel ongeluk zal

te worden ge-

keerihgen behoeven

daan;

teel In een zeer ver gevorderd stadium verkeert, zoodat julstnu detijd
gekomen zou zijn om te?*HJk ook een,
ontwvrp oorlogszeegevallen-wet hieraan te verbinden, waardoor zeer waarschijnlijk de behandelingen de invoering zeer zouden kunnen warden
versneld;
dat dit bovendien Voor de zeevarenden hier te lande een grootè geruststelling zou beteekenen 'en zij
dankbaa rzouden kunnen bemerken,

'

;

dat de regeering tijdig met bepaalde regelingen in hun belang klaar

staat;:.'

De wedstrijd.
.71

»

-

dat in dit verband genoemd kan
worden de vaart op Australië,

.

reederiszïjde weinig be-

dat van

',

.

:.

dat het ondergeteekenden bekend
is, dat het ontwerp ongevallenwet,
ook voor de scheepvaart, momen-

"

—

-voor

gevaar

." .

.::■■■•.

Niettegenstaande deze 'tekortkotnin'gen heeft Tiorig Hwa het ntet makkelijk gehad. Dat bewijs wel de lage score.
Onmiddellijk was Ttongi Hwa. to het o*-'
fenisief en hieta het spel genilmen tijd
cp de Gle Hoe-Helft. De Gie Hoo-defe»sie kreeg het awaar.. te verantwoorden,
maar. tog Bok was overal te. vinUen,
waar gevaar dreigde en wist voorloopüg
alle aanvallen van! Tlonig Hwa onschadelijk te'matoenl_Oofe_dejQlejQertaepeXT
hïelp daipper imee de score Mank te houden. Menig pracht schot werd door hem
op afdoende wijfce behandeld.
Eindelijk dan werkte Gie Hóo zich
los. Goed samenspelend kwamen de
Roodawarten op het Tlong Hwa-dbel afgestevend, -maar pingelen en' talmen,
stelden Slauw Tjong in staalt op te ruimen. Toen was hét weer de beurt aan
Tiong Hwa. Aanval' op aanval volgde,
schot op schot werd gelost, maar Gie
Hoo hield kranig stand. De Gie Eoodoorbraken waren echter niet van gevaar ontfctoot en menig benauwd oogenhlik maakte de keeper door. Maar ook
hij was voor zijn taak berekend en gaf
n!rV:thu!s. Van Tiong Hwa ging het
nraste gevaar uit van den linksbuiten,
die geheel ongedekt stond en daardoor

vaak in en door mijnenvelden moe(oa. rondom Singapore,
Hongkong e.a.) en bovendien het

Voortgezette bijeenkomst.
.

.-■

de

ten varen

„Zooals ge weet", vervolgende hij,
„zijn dé'bewoners van Straatsburg
overgebracht naar de Dordogne. Daar,
in Périgueux, hébben ze ookThun
ré, hun stadhuis, al zijn de maire zelf
en een aantal vanjjzijn medewerkers
hier achtergebleven om voor de stad
te zorgen. Voor hen zijn er, behalve
en
enkele leveranciers, ook doktoren
verpleegsters. Het hospitaal is opengebleven, endaar wordt door de bevolklng-iilt-den-*mtrek veel gebruik
van gemaakt. We hebben hier in drie zitten," vooral niet als wij de groMe sociale taak, die de spoorwegen nog steeds
msanden bil voorbeeld tachtig geboorin de gemeenschap hebben te vervullen,
t>n g >haH, rv> aangifte moet ' daarTbThgt oog houden Bevordering van verwant
ginds te Périgueux -geschieden,
keer beteekenit bevordering van welde burgerlijke stand werkt hier niet.
vaart
en er lis te land nog geen ander
Te kunt hier. bH w'l?.e van soreker. verfceereapparaat, dat het verkeer op
doodgaan
maar
log peboren worden,
intensieve wijze kan-bedienen als
•-un 1e bier niet, tenminste adminis- zoo'n
de spoorwegen dat kunnen". (Applaus).
tratief gesproken!...
.•■'■/
'•:'■"-••■
Vervolgens hield de heer N. A. Dou„Nu het zoo rustig is gebleven, wes Dekker, hoofd der afdeeUng ptfbliworden geregeld autorisaties gege- cweit, een voordracht over: „Hoofd- en
ven aan hen, die voor een dag willen zijwegen der reclame", gevolgd door de
terugkomen om wat te halen. Zoo vertocniT)* "?n een emalfUm' door ir A.
Bal jet over de werkplaats te Lahatr
hebben we er al honderdduizend' ge- P.~Voor
Is avonds was een dtaerln hethad; De meesteh kwamen warme
hotel
georganiseerd.
zelfde
kleeren halen, en dekens, want toen
.

—

ONDERWIJS.

Onae
meMit:

hoofdklasse.

'

:

dat

—

,

voeld aan voorzieningen voor hen
en hunne nabestaanden, voor het
geval'er met het schip/waarop zij
varen door toenemende 'gevaren
veroorzaakt door den oorlogstoestand een ongeval zou gebeuren;
dat in Holland reeds vanaf 19 Juli
1915 de Oorlogszee-ongevallenwet in
werking is getreden (zij het dan ook
als noodwet) en vooral in de huidige tijdsomstandigheden deze wet
zeer.zegenrijk werk;
dat immers door deze wettelijke re-

JAARVERGADERING
V.I.G.A.S.S.

............

—

-

geling, waarop den laatsten tijd
zelfs enkele verbeteringen werden
van
aangebracht, de opvarenden
Nederlandsche schepen de zekerheid hebben, dat hunne nabestaanden bi] een hun overkomen ongeval
niet onverzorgd achter blijven, ter,wül zij zelf bij invaliditeit. althans
(Nadruk verboden.)
een zeker inkomen behouden;
dat het principe, waarop de Oorlogszee-ongevallenwet berust, zeer
eenvoudig is: Oen enkel vaartuig
mag buitengaats worden gebracht,
indien niet kan worden aangeGeneeskundige hoogeschool.
waarborgenzijn
toond,
gesteld voor de in de wet.omschreVoor het artsexamen eerste gedeelr
*"ven uitkeeringen aan zeelieden en
te slaagden: mej. J. A. E.; B e
aan hun' nagelaten,, betrekkingen,
yeri n c k en de , heeren Th e
„doorheen oorTJ o e Pie en Oei Eng Tl e. 'wanneer het schip
getroffen;
wordt
logszee-ongeval
Voor het artsexamen tweede gedat het.duidelijk is, dat de'zeedeelte slaagde de heer R. S ó e
ƒ lieden in Holland door deze wetent J 1 p to,
schap geruster zullen uitvaren;
dat weliswaar hier te lande zeker
niet de noodtoestand bestaat, die
wij thans kennen op de aan Nezeegebieden,
grenzende
derland
•■•.
doch
v

VAKBEWEGING.

—

!

—

worizwaar.
den gemaakt,; en gecombineerde besturen uit correspondentie is gebleken, dat de reeders hef plan reeds
koesterden om in voorkomende gevallen" zelf de verzorging ter hand
- r^fr^rr.
"te nemen;""-;
blijkt uit.
dit
bovendien
mede
>~:'dat
het geval met de „Tjikandl", een'
van de Java China JapanUjnT thans varendeln-chartervoor de Stoomvaart Maatschappij
„Nederlnd" op de gewone route
• Indië—Holland,
welk schip, varende op Nederlandsch-Indlschen zeebrlef niet valt
de Nederlandsche oorlogszee2 van
gevallen-wet. doch ■ vrijwillig
de reeders daaronder is gebracht;
•
dat overigens In soortelijke gevallen concordantie met de Neder-*
■

;

"

~

Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika;
dat d aar om on der t eeTvlreir'a eTrHTJlvë Exfc~e 11 entie eerbl e d 1 g ve r zoek er.
n aar het v oor
bet ld van demo ede r-land s c h e reg e e ring,
kan h et z.ij n.spo e d 1 g,
te wlll en, o vergaan- tot
de in vo er ing va n ee n
N e der laids ch-l nd 1s c h ë— o o r i o 9 s z e e o nge*

—

—

Talianïe t.;.."•■;.,':'..
Hetwelk doende, vereenlging van gezagvoerders en stuurlieden in Ned.-

Indië en vereenlging van scheepswerk-tulgkundlgen in Ned-Infflë.
Batavia-C, 17 April 1940.

"

—

landsche

—

wetgeving

aanbeveling

-

v

■;"■■ op Nederlandsen Indlschen zeêbriéf>
geregeld diensten onderhouden van
en naar landen, die in oorlog zijn.
en het niet uitgesloten moetwor- N
den geacaht, dat deze schepen ook
waren vervoeren,, welke door een
contra-;
der oorlogvoerenden als
bande zou kunnen, worden beschouwd;
dat het hierom niet uitgesloten
Is, dat bij een eventueel ontmoeten
met een vijandelijk oorlogsschip een
oorlogsdaad zou volgen i met alle.
thans maaar al te zeer bekende
ge'valeln voor de opvarenden;
-

yêsïïgïngën!

-

verdient;
dat immers vele schepen varende

-

FAMILIE-BERICHTEN.
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•
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Dat.
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—

;

gerenommeerde restaurants, bij Va-

;

"•

:

lentin, bij Sorg, in den Ooievaar, in
den Krokodil. Stad van harde werkers, maar die zich ook wisten te
■amuseeren en van het goede der
aarde te genieten, als het werk gedaan was.
En nu?. Ben doodsohe stilte over
alles. Straten na straten, die uitgestrekte, elndelooze. vergezichten geworden zijn, waarin zich geen menschelijk -wezen beweegt. Slechts bier
en daar ziet men militairen, die hun
ronde doen, of een enkelen reiziger,
man of vrouw, met een koffertje,
een van de vroegere bewoners die wat
kleeren is komen halen, of een of andere bezitting waaraan hij hechtte,
en die by het overhaaste vertrek in
September was achtergebleven.
Een .kat, die schuw rondsluipt, vereenzaamd maar goed In het vleesch,
want de intendance zorgt voor de voeding van deze achterblijvers. Een
stad, die ingeslapen Is, als het palels
van de „Schoone Slaapster". Maar
alles is zoo proper en frlsch, de hulzen
zitten zoo goed In de verf, de straten
zijn zoo zindelijk en wei-onderhouden,
dat dit leeg-staan ten slotte geen tragischen indruk maakt. Men gevoelt,
dat alles weer zal opleven als het
oogenblik daarvoor gekomen is, dat
deuren en luiken zullen opengaan, het
onderbroken leren met volle tracht
zal worden hervat, en dat, om bij het
beeld va'n de „Schoone Slaapster" te
blijven, het koksmaatje niet langs behoeft te wachten op den draal-omde-ooren, dien de kok zoolang voor
hem in petto gehouden heeft.
Van de honderd-tachtig-duizend
Inwoners van Straatsburg zijn er op
het oogenblik >niet meer dan vijf-entwinttg-honderd over. Dat zijn in
hoofdzaak de gemeente-beambten,
-die-te-zorgen-hebben dat allesJntact.
blijft, en dat de stedelijke diensten
water, gas, eleckunnen doorgaan
triclteit,
het zijn de werklieden in de fabrieken en brouwerijen, waarin het werk
niet gestaakt of alweer hervat is. Die'
enkelen hebben een stad van zeven
a achtduizend hectaren tot.hun beschikking. Een drietal restaurants en
haar bakkers, melkboeren, groenteboeren, kruideniers, zorgen voor hun
behoeften. In "hun vrijen tijd slenteren ze wat rond, drinken een „Mosa", en gaan met de kippen op stok,
want na half tien mag niemand meer
op straat komen. Er zou trouwens
niet veel aardigheid aan zijn, in het
stikkedonker van deze stad óp minder dan vier kilometer van het front.

Scü

—

De

~

planken daarbinnen, en overal lokken
nog de reclames.
De prachtige kathedraal, -op het
pleintje met de oude gevels, waaruit
alle kostbare ramen verwijderd zijn,
gaat voor het grootste deel schuil
onder de beschermende zandzakken.
Van binnen hebben de kostelijke tinten van beroemde glazen plaats gemaakt voor een doodsch wit licht. In
de krypt wordt een dienst gehouden,
en veel soldaten knielen op de bldstoeltjes, opgaande in het Mysterie
van de Mis...'
Ongedeerd is nog Straatsburg, en
gereed leder oogenblik zijn 'normale
leven te hervatten, maar de dreiging
van brand en vernietiging hangt er
nog altijd onzichtbaar over heen. Of
het bij die dreiging blijven zal?...

'

—

*

tot diep in den nacht:
een opgewekte, drukke menigte. Vol
zat het er 's middags en 's avonds
in de café's, waar het lichte, smakelijke bier in stroomen vloeide, in de

■

—

—

—~

dag, en

■•-

—

•»
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—

-

die

scmideTacKtlge

—

—

—

■■■•'
JOanlël Macaostr_4'' ■ ■
■
MeJ.K È, Kok, Bawéanatr. 21;
Mr. J, 'van den Berkhof, Buniatraatr, 12,
M. J. Welntré, Konlngiinelaan 89. ■■..-'

_G

J.

.

atr'auh.

PJimhnfWfg 60,
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degenen,

Eenjvan

meedoen, vertelde ons laatst, dat de
reuk een van de belangrijke elementen is, waaraan men onder zulke omstandigheden vriend en vijand on—derscheidt, De Duitscher zelf zal wel
niet zooveel anders ruiken dan de
Franschman, maar zijn kleeren en
zijn leerwerk ruiken.anders, en die
„lucht van den vijand" moet even
als de
impressionneerend werken
lucht van een roofdier of de Jagers
op" groot wild.
Na een langen rit arriveerden we
een
op onze eerste pleisterplaats,
klein stadje achter het front, waar
was, en
het leven in vollen gang
die
soldaten,
het
van
krioelde
.waar
er een rustperiode doorbrachten. Aan
den avondmaaltijd kwam het gesprek op literatuur, en het was een
merkwaardige gewaarwording," daar
In die oorlogsatmosfeer een.debat te
hooren voeren over de waarde van
de dichters van de Renaissance, en
.van onzen- tijd, en onze geleiders verzen te hooren citeeren van Ronsard
en Du Bellay, van Verlalne en Rlmfoauü, van Germain Nouveau.... Is
het. niet teekenend voor de onbedie
den
grensde belangstelling,
Franschen 1 intellectueel kenmerkt,
dat een militair er over
gebreide literaire bagage beschikt, en
dat die • spannende gebeurtenissen
—van het oogenblik hem genoeg onhevangenheid van' geest laten om zich
_

de

""

—

—ne leaen,. ._.:,.,:.
ouae
~~~~ZT~~~
de meeste vitrines staan. de uitdat in kringen van'opvarenden
huizen met hun mooie, getrapte ge- in
stallngen nog gereed, alsof men er
Nederlandsch-Indische
vels, in de breede avenues, door
van .*. Ide
zou kunnen gaan, en wat koo' vanaf ■ het begin van
Koopvaardij
hooge gebouwen
omzoomd, bewoog binnen
pen. Door de ruit van een Bureau de
den . oorlog de behoefte ; wordt gezich
op
alle uren van den tabac kijkt men op de weivoorziene

"weëfszyaen

-

—

—

'
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Geven met vefschuldlgden eerbied
te kennen: C. M. Bakker en J. HeuZondag."
seveldt, respectievelijk, voorzitter en
We hebben nog wat rondgeloopen
secretaris van de ver?eniglng van
doodde, stille, stad. Zoo overhaast is —gezagvoerders en .stuurlieden-in Ne-de uittocht geweest, dat in de kiosO. J. van
derlandsch-Indië
en
ken op de Place Kléber nog de uitLonkhuyzen en O. de Raad, respecstallingen hangen van kranten en
tievelijk voorzitter en secretaris van
tijdschriften uit Augustus van het
de vereeniging van scheepswerktulg-.
vorige Jaar. Voor enkele winkelramen
kundlgen - in : Nederlandsch-IhdiëV
zijn in de gauwigheid planken ge■ in deze vertegenwoordigende hun—

In staat' werd, gesteld steeds den bal
mooi voor te zetten, en daardoor verwarring te stichten In de Gie BboDSI^——"J™m
adfoterhcede. Eindelijk hadTiong vHtov
Hoofdklasse.
°
succes. Siauw. Llng kopter een voorzet
2
Ole Hoo
Hoog Hwa
a
1 van dien linksbuiten in. I—o voor Tïong
Excelsior
Hwa. Tiong Hwa verkreeg langearner■ Reserve-hoofdklasse
overwicht. Het slechte richten van
hand
0
6
T. Hwa n
Excelsior n
leidde echter.tot geen rede
voorhoede
0— 6
Mena Mberia H
CU* Hoo Et
sultaten. Bij beter schieten, had het in
.'
Derde:' Klasse. ■'■■■■
deze periode voor die Hoo zeker slecht
T.wwa ui "■•■ I—2 uitgezien. De eerste helft verstreek niet
h.' b. e; ui
1— 2 1-0 voorsprong voor.TJong Hwat. Wat zou
Thor in —Excelsior Hl
brengen? Zou Gie Bbo
WöH de tweede helft'het
Vierde Klasse.
gehee tnlets meer in
afzalkflcen en In
Happy n
r. k. s. n
hebben?
sou weldra
brengen
te■■_
Klasse.
.'-•'•"-'
hlilfcen.
H. C. T. N. H.
H.B. S. V , 8— 0
Direct na het beginsignaal gingen de
Zesde j Klasse Zwartrooden ten aanval. De mlddenliWe
Thor IV
Excelsior V
Wet de, dcifenßiave houding varen en
r, s. k. m
0
2 stuwde de voorhoede goed op. De winga
Happy m
werden aan het werk gezet en weldra
moest
de Tiong Hwa-keeper handelend
Thor
0
2—
H. C. T. N. H. ,
3
3 optreden., Over het aglemeen ging het
T. Hwu A
Ba|ppy
3 -r-3 nnlotter dan voor de rust. Er werd door
.
,
Excelsior
T. Hwa.B
v Gie Bbo gewerkt voor den gelijkmaker,
Lauwerkrans.
Zilveren
v
en daardoor kreeg men- een spannenden
3—
6,
C.
H.' T. N. H. —H. X.' T.' H.
strijd te zien. Over en weer werd vinnig
aangevallen. Bij Gie Bbo stond Ing Bok
als een rots ha de branding en ook de
Tlong Hwa
keeper weerde zk& uitstekend. •
Gie Hoi: 2-0.
Een uitslag, welke' goed de krachtsverHet tweede doelpunt van Tiong Kwa
houding weergaf.;De Gcelawarten hebnam wederom Sicu/w Ling voor zijn reben ; meestentijds gedomineerd en hun kening. Door een kluwen • van - spelen
opzet ■en zette hl) hard; in\_ Dj? :GhL Bbo-keeper_
I waren""Wßer' van
afwerking dan die der. Zwairiroöaan. trachtte nog vallende het schot te keeMen:was,benieuwd naar.het detourt ren, maar de bal vloog net onder hem
van de vier nieuwe spelers, die Gie Hoo door-het doel in."" .
dezen middag in het veld bracht, en
Aan den stand kwam verder geen wijdaarom waren' heel wat toeschouwers ziging weer. Gie Hoo had met eere vernaar het: Tiong Hwa. terrein getogen, loren. Scheidsrechter Bakhof leidde zooom van den strijd getuige te zijn.'Met els wij dat van hem gewend zijn.
den cewtervoor, linksbinnen: en rechtshalf %lng bet nog niet zoo naar wensch.
Excelsior
Thor 2—l.
Dan. kan ook niet anders daar deze speDe endere hoofdklasse-wedstrijd werd
lers zich nog niet hebben kunnen inop Sawshan gestreden.' tusschen Excelspelen. Met een beetje meer tnadnig sior en Thor. Een overwinning voor Thor
zal het echter heel wat beter gaan. Met behoorde zeker tot de mogelijkheden in
du back Ing Hok; is het echter anders dat het voor de Dondergoeden
geen
gesteld. Deze speler toonde speffibegrip overwining werd, was te wijten aan het
te hebben. Taktisch zoowel technisch binnentrio, dat de kansen, vooral door
zeer goed. Het was danook op dezen de voorzetten van de wings geschapen,
speler, waarop de'meeste aanvallen van niet benutte. Vooral • Olivler heeft heel
Ttang Hwa te" pfletter vielen;
wat verknoeid, door den bat te 'lang bij
HU beheerschte, het'terrein volkomen. zich te houden, waardoor de Excelslor»
Alleen nog wat 'meer ausdauer. Overidefensie, die dezen middag op dreef was,
gens, hoest Ote Hbo heel waf beter spel steeds kon weg werken. De
eerste helït
vertoond dat» eteige wedstrijden', terug. was'voor Thor, maar gammels, goed bijVooral to öe tweede helft.ging het In gestaan door Kwee .Tik Hien wist onvete perioden heel vlot en het was heilen te voorkomen.-Rust ging in met
sïechts aan het keurig werten van SÜauiw stand dubbel blank.
Tjong te danken, dat het geen. gelijk
In de tweede helft hadden de Roodspel wend. Ook had de Ttang Hwa keewltten echter meer het initiatief. Bl]
per niet over geluk te klagen, want vete een aanval van Excelsior zette Rientsma
schoten wenden door paal en lat geteerd. voor. Manglnsela zette in, de
Thor-kee»
Door belde teams werd zeer slechte geper werkte onvoldoende weg en Barend
schotten. En' toen hadden de spelers vaak was er als de kippen bij om de leiding
volop tijd era tte richten. «Aan beide zijvoor zijn dub te nemen.'Direct daarop
den gingen' daardoor eanige opgelegde brachten de Dondjergoden een tegenkansen verloren. Verder maakte Ole bezoek. De aanval resulteerde
in een
Hoo de fout, de iniddenlintë teveel in kopbal -van WeXter,. dat naast - ging.
*de Terdêdïging terug te
Daar-gtag-Rienstma—weer—van-door,
de voorhoede spelers verplicht waren passeerde Van Emmeririk,
zette voor en
zeM den bal op te haten, wat heel Jamde naar bunnen gezwenkte Cbevorßen
mer was, aangezien van de aanvalslinie maakte er 2—O vans De laatste minuten
nu niet veel uit kon gaan. Ook pingewaren voor Thor..Bet zwoegen werd
len en talmen met schieten waren oortenslotte beloond. Outifcerk Pool kreeg
zaak dat voor Oie Hbo doelpunten uitden bal, zwenkte naar binnen en zond
bleven. Voor'Gle Hbo beteekenen deze een ver schot In, dat de vallende v. d.
vier spelers echter een aamwinst
en" Vta niet vermocht te fceeren. 2—l voor
kunnen zij nu gerust de promotie-' en Excelsior. Met lang da ama beëindigde
diegradaMeroedstrJjden: tegen 'Happy te- sdheSoTsrechter Bok Gl© dte ontmoeting.
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hebben
meegemaakt,
vinden dat Je er waarlijk merkt dat
het oorlog, is Want de enkele gevallen van -lucht-alarm,. de enkele restricties op het gebied van voedsel en
drank, en duisternis des avonds zelfs,
hier zooveel minder absoluut dan in
Engeland, zijn niet voldoende om het
gevoel van de realiteit van den oorlog voortdurend
in ons wakker te
—fcouderfc
Geleideiyk veranderde het landschap, dat eerst van vlak licht—heuvelend geworden was, en nu geheel
en al het karakter van een berglandschap bad aangenomen. Alles v/as nog
grauw en eentonig van kleur, in afwachting van de lente, die eerst over
een paar weken haar groene waas
over velden
en hoornen zal gaan
spreiden, 'maar in de lucht was al
een zoele belofte.- Steeds talrijker
werden langs de wegen de convoolen
van allerlei aard en de bereden batterijen. En met dén offcler, die ons
begeleidde, en dien wij ondervroegen,
als civielen begeerig om zooveel mogelijk te vernemen van het ons zoo
vreemde leven van den -krijgsman,
praatten we over moed.
Onze kapitein was er een met een
al lange ervaring van vechten. Jong
was hij in den vorigen oorlcg gekomen, en sindsdien had hij, als
officier van het legioen, in de koloniën
van alles meegemaakt. Ook nu had hij
alweer den noodigen tijd In de eerste
linies doorgebracht. En zonder lets te
willen afdoen aan den moed van den
vlieger, wiens ondernemingen altijd
een sportlef karakter, behouden, aan
dien van den marine-man in een onderzeeër, die steeds zijn kameraden
naast zich heeft, was hij toch van
meening, dat hêTzitten op een vooruitgeschoven post aan het front de,
meest-volkomen beheersching van alle
zenuwen verg. Van de waakzaamheid
van die twee mannen, die een van de
uiterste voelhorens, van een stening
vormen, hangt ontzaglijk veel af. En
als het dan duistere nacht is om hen
heen, als de wlJd-ópengesperde_oogen
volstrekt niets meer zien, en'als uit
dat duister, waarin_ men van alles
meent te zien en te hooren, elke seconde een sluipende aanvaller kan
komen, dan moet men van het goede
deeg zijn om het hoofd koel en zijn
vermogens hij elkaar te houden.
Schermutselingen zijn er eiken dag
in het vaak zeer breede Niemandsland, dat tusschen de belde fronten
ligt,'ook al komen ze niet in het communiqué. Bijna eiken nacht gaan patrouilles er op uit om te trachten te
weten te komen wat ei: aan den overkant gebeurt, or~gévangenen te ma-ken, die misschien wat zullen vertellen. Bij de Dultschers heeft men daar
speciale ardeelingen voor; aan Fransche zijde zijn het vrijwilligers uit de
gewone regimenten, en men kiest uit
de tauoozen, die zich aanbieden, bij
voorkeur degenen, die door hun beroep van jachtwachter gewoon zijn
"in de natuur te leven, en aanwijzingen te vinden in elk geluid,in alle,
voor een ander onmerkbare, veranderingen in bosch of bodem. ;
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WU wajcfinpp weg naar het front,
de
hier in Frankrijk
waarvan wy ouderen, die er den vo-

mlllioenen en milliarden aan waarde, en daar zijn natuurlijk liefheb-*
bers genoeg voor. Daarom wordt de
vergunning
de stad te bezoeken,
eerst na een grondig onderzoek gegeven, en de controle bij het heengaan is niet minder streng dan die
bij het binnenkomen.
—De indruk, dien gde pe bezoeker er
krijgt, is vreemd en beklemmend.
Straatsburg,
„die
wunderschöne
Stadt", was onder normale omstaneen en ai drukte, bewedigheden
ging en vroohjkheld. In de nauwe
straatjes van de oude stad, met aan

officieren.
In de gecombineerde vergadering
der besturen, van de -Vereenlgingen
van koopvaardij-officieren, J.L Maandag, te Batavia gehouden, werd besloten bij de Regeering aan te dringen op wettelijke regeling van het
oorlógs-zeerisico.i Men heeft in de
koopvaardij-kringen goede hoop, dat
de regeling dezer materie, welke met
den dag urgenter wordt," gelijktijdig
zal kunnen geschieden met de eindbehandeling, der Zeeongevallenwet.
Dit laatste ontwerp is in concept gereed en doorloopt. thans de laatste
stadia van behandeling. 4ShDB3I
Het Woensdag JJ. aan de Regeering aangeboden rekest met betrekking tot de Oorlogszeeongevallenwet
luidt als volgt:

•

—

-

~,

■

ge permissie krijgt om naar binnen
te gaan. Er staat en ligt" in al. die
woningen, winkels, magazijnen, voor

Wedstrijden met normale uitslagen.

van de koopvaardij-

Een rekest

-van.

duit" wordt zorgvuldig bekeken, eer
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Straatsburg bevinden zich nog slechts
2500 in de stad.
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Bezoeken aanhetfront De dienst
op een vooruitgeschoven post vergt een
volkomen beheersching van alle zenuwen. -Van de 180.000 inwoners van
-
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DE OORLOGSZEEONGEVALLENWET.
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correspondent.)

ze weggingen was het snikheet, en ze
hadden die dus. niet. meegenomen.
Dan zijn er werklieden teruggekomen
voor de o fabrieken, toen., die'weer
wat boeren om
gingen werken -en
den grond te bebouwen, want StraatSr
burg is erg uitgestrekt en er,is tusschen de agglomeraties wel een'lsoo
hectaren grond, die .bebouwd 'wordt.
Ook wordt permissie gegeven .voor het
goederen;. die zich in
weghalen
magazijnen bevinden,
en
winkels
de
want zoolang die hier slapen, heeft
niemand er iets aan.
„De stad. zelf is verdeeld ineen
zeker aantal districten, met een chef
aan het hoofd. Nacht en dag.worden
er patrouilles gehouden, om te zorgen dat alles intact blijft. Erg vroolijk is het leven voor de menschen
hier natuurlijk niet, want er is niets
te doen. Wij zijn zelfs huiverig: om
een of meer bioscopen te openen, voor
het geval er plotseling een bombardement mocht beginnen, want de
eenige groote zaal, die bomvrij is, is
de krypt van de kathedraal, en daar
kunnen we toch geen film laten afOverigens worden de
draaien
diensten van de drie religies, de katholieke, de protestantsche en de
hier
joodsche, geregeld gehouden
hebt u het lijstje van aanstaanden
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Reserve
hoodkasse.
Mena Moeria II
Gie Hoo

0—«.
Mena Moeria verscheen met een fan*
taste elftal en,het was te voorzien, dat
de Amtoannieczeo het tegen het elftal
van dte Chineezen, waar vter nieuwe
spelers waren ongesteld, niet
zouden boJweifcen. Na tien minuten had GAe Hbo
reeds de leiding, door den reüh/tsbuiten.
Met runt hadden de Chtaeezen een nuttigen voorsprong van 3—o. De eerste
helft -was danook geheel toot Gie Hoo.
—

Mena,

spel Joon te de tweede helft, nauwelijks
5 minuten aan den gang zijn, cd de
stand was 4—o voor Gie Hbo. Dat was
het sein voor Mena Moeria het eens ernstiger aan te pakken. Maar ook In dezen
wedstrijd was het lag Hok, die er toot
zorgde,, dat er vantegenscoren geen
sprake kon zijn. Het overwicht dat de
Anftönneezen hadden, konden zdj niet
in een doelpunt omzetten. In die laatóte
minuten voegde Gie Hbo aan baar score
nog twee doelpunten toe. De ontmoeting
eindigde dus in een overwinning voor
Gie Hoo van fc-0.
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