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Uitvoer

Onze schatting yam den Indischen
uitvoer over het afgeloopen jaar is iets
te hoog geweest; uit de thans verscheren mededelingen van het Centraal
Kantoor voor de Statistiek over de handelsbalans blijkt dat hij rond 739.6 mm
gulden heeft bedragen. In dat bedrag
zijn de uitvoerrechten niet opgenomen,
zoodat de werkelijke waarde ongeveer
766 mm is. Maar „tegen de 800 mm"
zooals wij in ons jaaroverzicht schreven,
is dat toch nog niet. December is niet
zoo gunstig geweest als zijn voorgangers.
Naar de hoeveelheid heeft de
Indische uitvoer thans echter een record geboekt. <

De invoer van Ned.-Indië beliep naar
de waarde over het afgeloopen jaar een

som van 469,4 millioen gulden of 7,8
millioen minder dan over het jaar 1938.
De uitvoer had over het afgeloopen jaar
ze opstellen.
een waarde van 739,6 millioen of 86,4
Het Is niet recht duidelijk hoe daar- millioen meer dan over het jaar tevosteeg dus van 176
over meeningsverschillen konden ont- ren. Het uitvoersaldo
staan die een» zoodanig dramatisch einde tot 270,2 millioen.
De invoer had over het afgeloopen
moesten üebben, want voor de „technisch-*nllltalre" voorzieningen is toch jaar een gewicht van 2.057.100 ton of
juist de opperbevelhebber verantwoor- 58.600 ton meer dan over het jaar 1938.
delijk. Ook de. N. R. C. brengt ons niet De uitvoer had over het afgeloopen
verder; zij zegt dat het neutraliteits- jaar een gewicht van 12.057.700 ton of
beleid niet in het geding is en dat ge- 1.096.900 ton meer dan over 1938. Het
looven wij voetstoots, want dit is vanzelf- voordeelig verschil in gewicht steeg dus

een kwestie de opperbevelhebber strui?

wandelen dus voorloopig in raadselen. Indien intusschen inderdaad het
conflict zijn oorsprong vond in een geschil over de bevoegdheid van den opperbevelhebber en de verhouding tusschen burgerlijk en militair gezag doet
het ons deugd dat het op deze wijze is
geëindigd. Het voeren van een oorlog is
een veel te gewichtige zaak om haar aan
En wel
militairen toe te vertrouwen
is wa£fï zijn wij nog niet in oorlog, maar
toch wel in een toestand die er voldoende op lijkt or.ci adagium van toepassing
te verklaren. Om prlnicpieele en om
practische redenen blijve de r e g e eregeeren ! Zij kon geen
r i n g
macht naast zich dulden.
Wij

*).

*

Aneta seint ons nog de volgende
militaire mutatie, die kennelijk uit
het ontslag van generaal Reynders
voortvloeit:
Generaal-majoor

11. F.

M.

ba-

ron van Voor s t t o t
Voorst, inspecteur van het wapen der cavalerie, is eervol ontheven
van het commando der lichte divisie
ien geplaatst bij den generalen staf.
Vernomen wordt dat hij in de plaats
tTTrrrwj *vraft*
•
nr
Tl jJ ~t
'■' •
van generaal-majoor Carsten
rijf'tllrll
inwiiiip m 'ii-*j»n!i|' " 1rirr'lT
als souschef van den staf zal op•
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BINNENLAND
handelsbalans over 1939.
NEDERLAND

Generaal H. F. M. baron Van Voorst wordt
souschef van den generalen staf.
leening
Geruchten over een gedwongen
ijsmassa's door
De Ingevallen dooi stuwt
wateren.
den Rijn naar de Hollandsche
overleden.
Bergmeier
P.

HANDEL
met Damrak
Uiterst stille effectenmarkten prijshoudend.
nauwelijks
loom en Wallstreet

De Maasbode vernam bij informatie in Den Haag dat in het ontslagcommuniqué geen woord teveel of te
weinig werd medegedeeld, en het blad
trekt daaruit de conclusie dat het mee-

bijbladen
Het Derde Blad

Betaalde Vacantie.

van den Dag

Vragen

:
—

De Week

in

Buitenlandsch en Nederlandsch
Uit de Provincie.
Kunst.
Sport.
Personalia.
Familieberichten.
—

:

Holland.
Nieuws.
—

—

—

ningsverschil slechts handelde over een
technisch militaire kwestie, niet over een
treden.
militaire aangelegenheid in verband met
Gonoraal H. G. Winkelman, die
de binnen- of buitenlandsche politiek.
nieuwe opperbevelhebber
Om misverstand te voorkomen
\
V'
de
De N.R. C. merkt op dat tijdens
wij er op dat deze generaal Van Vöorst
Generaal H. G. Winkelman was tot
van de Defensiebegrootlng 1934
behandeling
tot Voorst niet de commandant
generaal-majoor, commandant van
veldleger is. Reeds vroeger was de- hier in de Tweede Kamer en bij de schriftede Vierde divisie te Amersfoort; deze
bedoelde baron Van Voorst tot Voorst lijke voorbehandeling van deze begroo- functie is de laatste, door hem vóór zijn
,
ting in de Eerste Kamer niets gebleken pensionneering bekleed.
aan den generalen staf verbonden,
werd
legercommandant,
De
nieuwe
is dat op de mogelijkheid van deze mumelijk van 1926 tot 1934 resp. in de ran11 Augustus 1896 enkele dagen voor hij
tatie had kunnen wijzen. Een verschil 20 jaar werd, 2e luitenant der infantegen van kapitein en majoor.
van zienswijze, zooals thans geopenbaard rie, 15 Januari 1902 :1e luitenant, 1 April
**
is, kan echter gemakkelijk ontstaan bij 1913 kapitein, 16 Juni 1924 majoor,
een zoo veelomvattend beheer als dat 1 October 1926 luitenant-kolonel en
Sn
reeds
op
hetgeen
aansluiting
15 Juli 1929 kolonel. In dien rang diende
In
over de weermacht. Wel staat het als een
van,,
hij bij den generalent staf.
ons ochtendblad werd gemeld
paal boven water dat ons neutraliteitsopperZijn benoeming tot generaal-majoor
van
den
de (ontslagaanvrage
niet in het geding is geweest.
beleid
en
commandant der vierde divisie had
bevelhebber van land- en
plaats
op 1 November 1931.
generaal I. H. R ey ri d e r s,r seint*
De ervaring van de laatste maanden
Generaal Winkelman is ridder in de
Aneta nog de .volgende verklaringen
heeft geleerd dat ons land soms de orde van den Nederlandschen Leeuw,
en commentaren uit de moederlandspeelbal is van onverantwoordelijke buicn in de Oranje-Nassau-orde, comman'
\
pers
sche
tenlandsche berichtgeving, en het blad deur 2e klasse (der orde van St. Olaf
waarschuwt in dit verband, dat het niet van Noorwegen, commandeur der orde
Tel e g raaf was
Volgens de
onmogelijk is dat men van eenlgerlei van den Witten Leeuw van Tsjechohet reeds eenigen, tijd bekend d»t
Slowakije en commandeur 2e klasse der
Nederlandzou
kunnen
pogen,
de
zijde
erg
boterde
het niet
orde van het Zwaard van Zweden.
sche.. onzijdigheldspólltiek bij het ontkabinet en den
doch niettemin ls het bericht der ' slagbericht in het geding te brengen.
DE THUISREIS VAN DE REIGER
Voor dat geval zij zulk een verband ten
ontslagaanvrage zelfs voor de dage-,
eenenmale geloochend.
lijksche medewerkers van den opDe „Reiger" is gisterenmorgen 5 u. 20
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van 8.926.300 ton tot 10.000.600

ton.

van|het

.

Het cijfer van 12 millioen ton is het
hoogste dat ooit is bereikt.
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Onafgedane Zaak
De dingen die wij het teederst koesteren, willen wij iniet gaarne kwijt. In dit
licht dienen wij klaarblijkelijk te bezien
het feit dat er nog steeds geen beslissing is over de Margadant-affaire.

•'

Ned.-Indië eenvoudig
zonder deze zaak niet meer voorstellen.
Het is of wij lets zouden missen als zij
Wij kunnen ons

voorgoed afgedaan had en> was.
Het is nu al weer maar.den geleden
dat de regeering, na het advies van den
procureur-generaal ingewonnen te hebben, aan prof. V.an Kan een eindadvies op korten termijn gevraagd heeft.
Dit is echter nog niet in Indië gearri-

veerd.
Men

tusschen.fcft^

-

-

-

■

perbevelhebber onverwacht gekomen. De parlementaire redacteur
van het blad meent dat het conflict is terug te brengen tot principieele meeningsverschillen betreffende de verhouding tusschen het
burgerlijk en militair gezag. Er bestaat evenwel geen analogie met de
gelijksoortige ontslagkwestie in België. Ook in Nederland schijnt de
regeering echter niet geneigd te itijn,
schier alle macht ln handen van
het militair gezag ;te leggen. Verder

De Avondpost meldt nog dat het
ontslag van generaal Reynders mogelijk
nog in den loop van deze week ln de
Slaten-Generaal zal worden behandeld.
*
• *

Gisterenmorgen

weet dat het gaat om de vraag

of er, na de diverse meineedvonnissen
en hetgeen in de overigens tot vrijOp een Mijn geloopen ?
spraak geleid hebbende zaak tegen K.
jr', en zijn chauffeur gebleken is, voer
De gezagvoerder van het Ncderlandde xegeering aanleiding is om dem pro- sche vrachtschip C e r o n i a heeft
cureur-generaal op te dragen, bij het
telegrafisch gemeld dat zijn schip ZonHooggerechtshof een vordering tot zuidagnacht in de nabijheid van de Envering van Margadant's nagedachtenis
gelsche kust midscheeps door een exin te dienen.
plosie werd getroffen. Persoonlijke onDaar prof. Van Kan over alle stukken
De Censuur reeds beschikte en van Indië uit voort- gelukken kwamen echter niet voor, en
alles bleef wel aan boord. De C e r o
durend op de hoogte gsehouden is van n i a kon haar reis naar Rotterdam
zaken, zou men mogen
wij gewezen op de den stand van
eindoordeel voortzetten.
voor ons bestemde verwachten dat hij zijn
(

-

Vrijdag Hebben
vertraging die de
luchtpost thans ondervindt. Wij hebben
die aanvankelijk geweten aan een toevallig verzuim. De hardnekkigheid waarmede thans echter vertragingen optreden en ook het algemeen karakter
ervan noopt ons tot een ande:e conclusie. Ofschoon daaromtrent geen zekerheid is te verkrijgen is die vertraging

"Vier bladen, inclusief het Ochtendblad)

j

sprekend en onvoorwaardelijk regeering szaak en kar* dus evenmin een
onderwerp van discussie zijn als „technisch militaire voorzieningen" dat (naar
ons oortieei) zouden kunnen zijn. Het
een behoort tot de algemeene regeeringspolitiek waarvoor de regeering, zij
alléén en ten. volle, verantwoordelijk is,
het tweede tot de bevoegdheden van
den opperbevelhebber, tenzij men „vele
klachten over de verlofsregeling" zou
rangschikken onder de technisch militaire vraagstukken. Maar zou over zulk

Ons blad van heden

waren conflicten betreffende detailkwesties gerezen, eooals over het
optreden van het militaire hoofdkwartier tegenover de pers. Ook waren veel klachten binnengekomen
over het gebrek aan soe>clheid in
de uitvoering van de regeling der
militaire Verloven.

?

:

Welt. 2886, 2887, 2888 en- 2883

Civiel Gezag behield de Overhand

''

Hier volgt een recapitulatie van de
cijfers die men op de handelspagina
uitvoeriger vermeld vindt.

Batavia-Centrum.

Directeur: G. MOLENAAR

Het ontslag van Gen. Reynders
Gaat ook Gen. Carsten heen

:

Sluisbrugstraat 23

TELEFOON

avondblad

J. H. RITMAH

BUREAUX

1

Indië heeft geen reden zich achtergesteld te gevoelen bij Nederland wat betreft de voorlichting over de redenen
die geleid hebben tot het aftreden van
den opperbevelhebber, generaal Reynders. Men weet er buiten den kleinen
kring der ingewijden klaarblijkelijk ook
ln het oude land niet veel van. De Te-1 e g r a a f spreekt van moeilijkheden
tusschen het kabinet en den legerchef,
die overigens pas in vele huldigende
en vleiende artikelen is aangeduid als
de man die bij uitstek geschikt geacht
moest worden voor deze functie, niet
slechts wegens zijn militaire capaciteiten, doch ook wegens zijn karakter.
Maar de Maasbode verklaart,
dat ia het desbetreffende communiqué,
dat sprak van „verschil van inzicht met
de regeering ten aanzien van vraagstukken vaq, militair-technischen aard" geen
woord te veel of te weinig staat, hetgeen
het dan gemeen heeft met alle communiqué's, althans in de oogea van hen die

kelen

N.-I. Drukkers- en Uitg. Mij..
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spoedig geveld kon hebben.

heeft generaal Reyn-

uit Nairobi vertrokken. Het toestel
maakte om 8 u. 45 een tusschenlanding
te Juba en vloog vervolgens door naar
Khartoem, waar het gisterenmiddag
oirGtn eks drie uur verwacht werd.
Na("er seint Aneta dat de „Reiger"
gisterenmiddag 2 u. 40 op het vliegveld
van Khartoum is geland.

ders afscheidsbezoeken gebracht aan de
ministers van Algemeene Zaken en Defensie. Gisterenmiddag ontving Z. Exc. ZUSTERSCHIP VAN „ARENDSKERK"
de rechtstreeks onder zijn bevelen
Aneta seint uit Den Haag, dat de distaande bevelhebbers, waarna hij afrectie
van de Vereenigde Nederlandsche
scheid nam van het personeel van het Scheepvaart-Mij.
aan de Nederlandsche
algemeen hoofdkwartier.
Scheepsbouw Mij. opdracht gaf voor den
bouw van een zusterschip der getorpedeerde Arendskerk-

De Winter blaast Aftocht
Zondag is

in Nederland

DE LUCHTLIJN OP ENGELAND

eindelijk de

dooi ingevallen, die gisteren in verschillende deelen des lands krachtig doorzette met regen en zware mist. De temperatuur was gestegen tot 38 gTaden
Fahrenheit. Met de intrede van den dooi
is de gladheid op de wegen tijdelijk toegenomen en te transport-moeilijkheden

Aneta seint uit Den Haag, dat de
K. L. M. gisteren en heden haar luchtdienst op Engeland moest onderbreken
wegens de slechte terreingesteldheid van
het vliegveld Shoreham.

De gedwongen Leening
Naar het Amsterdamsche Alg. Hbl.
meldt, blijft het gerucht dat de nieuwe
staatsleening een gedwongen karakter
zal dragen door ,de verplichting yoor de
vennootschappen

om in te

schrijven

1

-

den, nog steeds circuleeren. Gemeend
wordt echter dat deze mededeeling vermoedelijk onvolledig is daar ook aan de
institutioneele beleggers waarschijnlijk
v,-el een toewijding zou worden gedaan.
Het blad wijst er op dat er nog geen
enkele zekerheid bestaat zoolang de geheele zaak slechts op geruchten' berust.
Vervolgens berekent het dat de vennootschappen op den aangeduiden grondslag
voor een bedrag van 250 a 260 millioen
hebben in ,te schrijven en dat, indien de
institutioneele beleggers voor hetzelfde
bedrag inteekenen, de regeering dan de
beschikking zou krijgen over omstreeks
500 millioen gulden.
PAUL BONCOUR IN NEDERLAND
De takende Fransche
Paul Boncour

oud-minister

is gisteren in
om als gedele-

Den Haag aangekomen
geerde van de Fransche regeering deel
te nemen aan de Volkenbondscommissie-vergaderingen, welke in het Vredespaleis worden gehouden. Aneta seint,
dat Paul Boncour op het station werd
afgehaald door zijn zoon die aan de
Fransche legatie verbonden is.
Ook de secretaris-generaal van den
Volkenbond, A v e n o 1, en d? directeur van het Volksnbonds-informatiebureau A. Pelt zijn gisteren in
Den Haag aangekomen. De heer Pelt
wees er op dat het nog niet zeker is of
het centrale comité voor de economische en sociale vraagstukken nog tijdens de huidige besprekingen geconstitueerd zal worden. Deze besprekingen dient men te beschouwen als eerste
contactpogingen van de vertegenwoordigers der tien deelnemende staten en
zij zullen geen openbaar karakter dragen. Na afloop zal vermoedelijk een
communiqué worden uitgegeven.

blijven zich nog handhaven.

De Dag in het Buitenland

Naar Aneta verder seint, ontving de
Rijkswaterstaat bericht dat het ijs in
de Moezel Zondag over een afstand van
negentig kilometer is losgekomen. De
kop van de losgeraakte ijsmassa's passeerde reeds Coblenz en zou gisteren te
middernacht Wezel kunnen bereiken. In
Duitschland wordt een waterwas
drie meter mogelijk geacht en als gevolg
hiervan dient men ook met een sterke

Wij lazen uit de telegrammen dat de
Zonderlinge Paedagogen
hooggeleerde regee:lngsadvlseur te Den
Haag aan den boottrein was om R. A. A.
Naar wij vernemen heeft de directeur
Soejono, het benoemde lid ,van den Raad
van Onderwijs zich genoopt gezien, in
van Indië, uitgeleide te doen.
een rondschrijven aan hoofden van
heer
Van
dat
de
Er is dus een kans
scholen er de aandacht op te vestigen
niet
de
aan
stukken
gewichtige
de
Kan
dat ook bij het onderwijs een strikte
waarschijnlijk te wijten aan den censor. post durfde toevertrouwen en ze heeft neutraliteit in acht genomen dient te
Nederlandsche Rijn-armen
Wij hebben thans eenige restanten van medegegeven aan het jongste lid van worden, niet alleen bij hët geven van was in de
rekening
houden. Het werd mogelijk
ge.de medio Januari verzonden Haagsche l.et college, waarvan hij zelf ook
lessen, waarbij de internationale politiek
geacht dat het ijs in de bovengedeelten
mail ontvangen ; de voor de beide laat- ruimen tijd deel uitgemaakt heeft.
ter sprake zou kunnen komen, doch ook
van Rijn en Waal heden ln beweging zal
ste vliegtuigen aangeboden Haagsche
in de behandeling...... der leerlingen.
komen.
mail (die hier resp. 1 en 5 Febr. had
namehebben
klachten*
Verschillende
moeten aankomen) hebben wij echter dit vast te stellen schieten wij helaas lijk *aan het licht gebracht dat sommige
niet ontvangen. In Den Haag nu zetelt met veel op: Wat overigens de Britsche onderwijzers en onderwijzeressen een
lIET VERTREK VAN SOEJONO
onze redacteur; daar Is het centrale of de Dultsche censor te zoeken heeft onwelwillend standpunt innamen tegen
ontvangst van in van; Nederland naar Indië verzonden
punt van waaruit de
Het nieuw-b'noemde lid van den
Duitsche leerlingen.
weten
tot
Wij
en
buitenlandsche
duidelijk.
ons
ls
niet
mail
onze Nederlandsche
R°.ad van Indië, R. A. A. Soejono,
geDe
of
de
vertrageregeld.
niet
der
oogenblik
op dit
Wat iedere leek op het ten.ein
kopie naar Indië wordt
's gijteren met de boottrein uit Den
voor ging te wijten ls aan het ophouden van
dus
mer.
zijn
kindat
vertraging
aanvoelt,
cl.
opvoedkunde
volgen dezer
Haag naar G:nua vertrokken. Aneta
onderweg van
of
lijden
Duitschland
laten
Indië
niet
kan
in
de
mail
in
deren
ons zeer groot.
seint, dat de nieuwe edeleer op het stagerechtvaardigde)
naar
Batavia.
niet
onder (al dan
Napels
tion uitgeleid: werd gedaan door. prof.
De onrechtmatigheid van de schenlandhun
hetgeen
resulvolwassen
op
het
eritiek
ongeacht
(Ir. B. J. O. S c h r l e k e, prof. dr.
Der regeering zij
ding onzer mails staat vast, maar met
er;
meer
te
taat nog eens driegend aanbevelen aan genooten elders in de wereld
J. van Kan, prof. mr. F. M. baron
„paedagogen"
deze
kon
tot
wijden.
doen,
moeten
Van Asbeck, A. Mühlenfeld I
van onzen col- óeze kwestie haar aandacht te
aanzegging
speciale
In eer. voortreffelijke studie
\an
een
zonder
luchtpost
blijkbaar
de
en
verscheidene hoofdambtenaren van
Op deze wijze wordt
lega A. F. de Bccy in
i
niet
Onderwijs
de N.1.0.V.
van
van
van
snel
den
directeur
van
het ministerie van Koloniën, zoomede
aanfluiting van de gedachte
het maandschrift
d.u
J
eens
nog
onlangs
overigens
nog door vele vrienden en kennissen.
y
doordringen !
weten
en betrouwbaar vervoer.
toond. Voor wie er meer \an
deze lectuur aanbevolen.

I

tot

een bedrag, gelijk aan de helft der over
1938 uitgekeerde tantièmes en dividen

Ten Noorden van het Ladogameer werd de
18de Soviet-divisie totaal vernietigd de Russen
verloren 15.000 a 20.000 man.
De Russen hebben de lichtingen 1920 en
1921 opgeroepen.
De Opperste Oorlogsraad der Geallieerden
is te Parijs bijeengekomen.
In het door de Duitschers bezette deel van
Polen zouden ernstige troebelen zijn uitgebroken.
Na de besprekingen tusschen Gandhi en
den Onderkoning van Britsch-lndië zijn de verwachtingen betreffende de mogelijkheid van
een bevredigende regeling van het staatkundige
vraagstuk minder optimistisch.
In Zuid-Kwangsi ondernemen de Chineezen
een tegenoffensief. Ook de Japanners zetten bij
Pingyang een nieuw offensief in.
:
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Op den Uitkijk
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P. Bergmeyer
.

Indië leeft snel, en velen zal het
.
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Vrouwen in de Kou
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heden ontvingen ais
Engelsche Nederland, dan ook Voorbijgaan. Dit
ronder de tienduizenden September
vrouwen, die zich sinds
-al zeker niet het'geval-zijn in den
baantje
semi-militair
een
ander
of
ook bulin
kring zijner geestverwanten
verdienstelijk probeeren te maken, zijn
dien kring zullen de ouderen' onder
er velen die momenteel verschrikkelijk ten
hebben
van de kou te lijden hebben. Zij loopen or-s, die belangstelling hadden en
ontwikkeling
verkleumde
van
het
staatkunvoor de
rond met roode neuzen en
handen en voeten, en er is niemand die dig leven hier te lande, hem niet verzich haar lot aantrekt. Worden er dan geten. P. Bergmeyer, tot zijn dood, na
geen dassen en wanten en mutsen teterugkeer' naar het-* moederland,
breid in Engeland?... O zeker, in schier zijn
elke familie klinkt 's avonds het geklik burgemeester van Outswedde, was in
eri getik van ce breinaalden. Zoowat alle 1874 geboren hij is dus «5 Jaar gewervrouwen en meisjes, die thuis gebleven den. Hij genoot üijn opleiding aan de
iijn, werken voor- de mannen van het
kweekschool voor onderleger, van de vloo£ van de luchtmacht. Gereformeerde
Amsterdam,
kwam daar bij
Ze dóen dat met liefde en met geestdrift. wijzers te
Laat een compagniescommandant zeg- het Chiistelijk onderwijs, werd vervolgen dat hij wel een paar dozijn wanden gens leeraar aan de kweekschool waar
en den
Bergmeyer,

aai

wij

en wollen sokke.i k&:ï gebruiken,
volgenden dag krijgt hij ze van alle kanten toegestuurd.

hij zijn opleiding had genoten en ging.
bijna dertig Jaar oud, naar Indië. Zijn
capaciteiten op onderwijsgebied zijn
voor wat Indië betreft gewijd geweest
aan de Paul Krügerschool hier ter stede.

De sterke Sekse voorgetrokken
iijaar als diezelfde gaven worden gevraagd voor de dertigduizend vrouwen van de A'uxiiiaryj T(erritorial) S
(ervice) komt er zoo goed als niets binnen. Dan geven de breisters niet thuis.
vertikken het gewoonweg voor
Ze
haar zusters in uniform aan het werk
te gaan. En toch hebben deze laatsten
het hard noodig, vooral de vele honderden die naar Engelands Oostkust zijn
gezonden en daar werk doen als telefoonjuffrouwen, ordonnansen, chauffeuses en klerken ten dienste van de soldaten in de kampementen. Ze werken er
niet alleen overdag maar ook '« nachts,
en de meesten maken voor het eerst
kennis met het ruwe winterklimaat aan
de kust. Ze hebben wollen handschoenen
noodig, en sokken en truien ; en sigaretten en bonbons zouden eveneens welkom
zijn. Maar de vrouwen thuis laten zich
niets aan heur lot gelegen liggen en blijven alles, wat ze missen kunnen, naar
de mannen sturen. En dit stelt het moreel van de vrouwen in uniform op een
zware proef.

Zijn belangstelling nam

*

dcr vlucht. Hij is jarenlang voorzitter
geweest van de Christelijke onderwijzersvereeniging. Toen de C. E. P. (toenmaals Chr. Ethische, thans Chr. Staatkundige party) werd opgericht, werd hij
haar voorzitter, en inderdaad: haar

leider.

t

In 1918 werd

de heer Bergmeyer benoemd tot lid van
den Volks:aad

'

\\

;

bij

van i92i werd hy
eerste op de

P a^rieerc!e
'

ln 1924,

In de derde ronde werd

Uiteenloopende Opinies over de Delegatie van

Budgetrecht
Spr.

Algemeene beschouwingen

Van

Geelen

afgeworpen

Teleurstelling over beperkt Karakter

het

tast vervolgens het standpunt der

Zaterdagmorgen even voor half zeven
Is op het raceterrein van de Delißen
Vereeniging te Medan, naar reeds telegrafisch werd gemeld, een; ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de heer C. van
Geelen van zijn paard werd geworpen
en in hopeloozen toestand werd opgenomen'om per ziekenauto" naar het
Gemeentelijk
Ziekenhuis te worden
overgebracht.

:

zame

geest was
vermoeid.
Als
nifi.
burgemeester heeft
:hij den lar.de veri vol?ens nog vijf■'
"M. • ' ] tien jaar gediend.
Een fcu-sche geBergmeyer
dj
slalte,
kaie
grijze
lokken,
door
omkranst
schedel
was Bergmeyer in den Volksraad een
decoratieve en karakteristieke figuur.
Maar de vergelijkingen faalden. Voor
een ,reuzenkop" was dit hoofd niet
vierkant genoeg. Op Kuyper Jeek hij
ook niet, al wilden sommigen in zijn
aangezicht de-trekken van den grooten
Abraham herkennen. De vergelijking
ging in geestelijken zin . eer op, zij het
dan op een geheel ander plan. Hij kon
„dierbaar" spreken, maar ook scherp
■en gevat zijn. Hij miste het air van
superioriteit, dat ln sommige christelijke politici verbonden is aan de zekerheid te behooren tot het beste deel
tier natie ; hij was goedlachs en ken tegen een grapje, maar hy kon ook geaucht van zich afbijten.
*
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Tegen de Natuur
jjeze weigerachtigheid van cle vrouwenthuis om wat voor haar zusters in
uniform te doen hangt natuurlijk samen
met de veel verbreide opvatting dat
deze laatste vrouwen ieta verrichten wat
niet met haar roeping strookt.
Een
enquête van de Mail wees uit dat de
voornaamste grief van de Engelschen
juist betrekking had op de vrouw in
uniform. En het is wel typisch dat driemaal zooveel vrouwen als mannen zich
hieraan ergerden.
Overigens hadden mannen en wouwen niet dezelfde bezwaren. De mannen
waren er in de eerste p'.aat3 tegen omdat
naar hun meening ren uniform de vrouw
niet staat. In de tweed: plaata maakt
de uniform vele vrouwen tot exhibitionisten. Ze loopen met etn brutaal air
rond en bezigen krachttermen om de
aandacht te trekken. Als ze werkelijk
voor het leger willen werken hebben
ze ge:n uniform noodig, oordeelen deze
heeren der schepping.
De vrouwen hadden weer andere bezwaren. Vrouwen in uniform gedragen
zich bazig tegenover vrouwen die er
geen hebben, verklaarden zij. Een vrouw
in uniform lis een onmogelijk wezen en
pocht op de „offers" die zij brengt.
Bovendien ziet ze er onvrouwelijk, buitenissig en slonzig uit. En waarom loopt
ze op schoenen met hooge hakken als
ze een broek draagt ?
Tenslotte moet hier ook nog de meenïng van een bekend Londensch psycholoog vermeld worden. Hij verklaarde dat
mannen een afkeer hebben van geuniformde vrouwen omdat zij meenen dat
er een Inbreuk gemaakt wordt op hun
privileges. Het is een feit dat sommige
vrouwen bazig worden zoodra ze een
tuniek en een broek hebben aangetrokken. Maar dat zijn dan meestal de
„leelijke oude en jonge eendjesT. die
altijd voorbijgezien werden. Nu neemt
men" notitie van hen, ze voelen zich,
en nemen revanche door zich te laten
gelden.
Hoe het zij, de vrouw in uniform is
in Engeland geen persona grata. En of
ze genoeg karaktervastheid en... IJdelheid heeft om zich te handhaven, terwijl mannen en vrouwen haar met den
nek aanzien, zal non moeten blijken.
Misschien hangt dat wel goeddeels van

Volksraad waren de
prominenten der Indische samenleving
6terker vertegenwoordigd dan thans.
jln dien „ouden"

's' Jacob, Djajadiningrat, Van Gennep,
Salim, Engelenberg, Stokvis, Van der
Jagt, Koesoemo Joedo, Kerkkamp, Aay...
misschien kleurt de herinnering deze
figuren, maar wij hebben r.og altijd den
indruk dat de Volksraad toen meer persoonlijkheden telde dan thans. In dit
gezelschap was Bergmeyer een der meest;
op den voorgrond tredende figuren. Zijn
ontmoetingen met Stokvis waren wedkampen
1» het prijsschieten; men
raakte de roos meer dan eens. Stokvis,
met zijn geraffineerde en vaak tot hoogten van ware welsprekendheid stijgende
argumentatie vond in Bergmeyer, minder subtiel maar gevat en scherpzinnig
als weinigen, een tegenstander die hem
niet uit den weg ging. Ook in Bergmeyer
toekende zich reeds de behoefte aan
ten- eigen „Indischs" politiek af, al was
hij sterk georiënteerd op de Nederlandsche. Op dit gebied vonden de tegenstanders elkander soms.

:

>

*

•

•

'

.

*

<

|

:•

"

-- -

:-

'»

'

A

J.

;

—

Vooral de Volksraadperiode 1921
1924 herinneren wij ons als een tijdvak
van groote levendigheid, vruchtbare
werkzaamheid, doordringende debatten.
Behalve den heer Kan heeft géén uit
dien tijd meer zitting ; velen zijn van
het tooneel verdwenen, anderen zijn
r.og slechts toeschouwers.
—

Foolsche Vluchtelingen
Naar Ar.eta uit Den Haag seint, heeft
de militaire grenswacht tc Nieuw Beerta gisteren zes Polen aangehouden die
uit Duitschland gevlucht waren om op
Neder!andsch gebied uit te wijken. Deze
Polen varen door de Duitschers van het
schip gehaald, waarm:de zij via de Oostzee naar Engeland wilden reizen en vervolgens had men hen op vijftien kilometer afstand van de Nederlanasche grens
te werk gesteld. In witte lakens gehuld
wisten zij
na hun ontsnapping over
sneeuwvelden de grens tc bereiken. Vermoedelijk zullen zij nu in Ned2rland
geïnterneerd worden.
„LAERTES” NOG NIET IN LONDEN

D: Vereenigde Nedirlandsche Scheepvaart-Mij. heeft gisteren bericht ontvangen dat de door esn explosie bischadigde L a e r t e s, die op halve
kracht naar Londen zou opstoomen,
vertraging heeft door den mist die
thans over het Kanaal hangt.

Naar men ons mededeelt, heeft mevr.
Tjarda van' starkenborsi Stachouwer
een gift geschonken aan het tehuis voor
Chlneesche' meisjes VAti Soetjr, 'alhier.
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Te Bftnjoebiroe Is men momenteel
bezig aan den bouw van een psycho-*
patenkamp, waaraan reeds g£ruimen
tijd behoefte 1werd gevoeld. Voor dit
doel wórdt' de ' oude militaire' kazerne,
grenzende aan dd gevangenis,' Omgebouwd. Met het werk hoopt men binnenkort klaar te komen.
Door den bliksem gedood
Tijdens het hevige onweer dat Zaterdagmiddag" boven* de'omgeving' van Tasikmalaja heérschte, werd 'een Inheemsche-vrouw door'den bliksem, getroffen.
Het slachtoffer bleek een bewoonster
van het Armen-tehuis „Oemarljah". De
vrouw "werd op slag gedood."
De „Stassfurt" aan den
ketting
Gisterenmorgen kwam het Duitsche
vrachtschip „Stassfurt'*, dat reeds gerulmen tijd in de'haven yan'TJllatjap
aan den ketting ligt, gereed mst de
lossing van zijn 1700 tons ladiwg, waarna het schip opnieuw werd vastgelegd.
'

Majoor Kronenberg-

Van der Zee t
I
Hat hoofdkwartier van het Leger des
Heüs ln Bandoeng ontving uit Nederland bericht van het overlijden van mevrouw majoor Kronenberg-van der Z:e,
die vele jaren met haar echtgenoot hier
te lande onder militairen en melaatsehen werkzaam is geweest.
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Prof. dr. Ch. E. Benjamins t
Prof. dr. Ch. E. Benjamins, oudhoogleeraar aan de Rijksuniversiteit tï
Groningen en vroeger arts te Semarang,
is gisteren lii din ouderdom van GC jaar

te

Groningen

overleden.

■•■
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Spoorweg-ongeluk

1

van de hertogin van
Northumbcriand, die een hooge post
bekleedt bij de A. T. S., heeft haar nood
geklaagd aan een medewerker van de
Express. „Wij hebben aan honderden vrouwen gevraagd ons te helpen, zei
ze, maar het resultaat is bedroevend. De
eene helft zei: Laten de vrouwen maar
voor haar eigen breiwerk zorgen. En de
andere helit verklaarde: Wij hebben
het veel te druk mc-t het breien voor de
mannen. Het staat nu wel vast dat de
cer.e vrouw pertinent weigert om voor
de andere te breien, en dat is toch niet
zooals het hoort".
De rflan van de Express vond het ook
een lastig probleem. En hij zag er maar
één oplossing voor : Ais de vrouwen niet
voor de vrouwen in het leger willen breien, wel, dan moeten de thuis gebleven
mannen het maar doen. En hy deed dan
ook prompt een beroep op zijn lezers.
Boys, laten we allemaal wanten en sokken gaan breien. Maar pas op dat moeder de vrouw niet ziet wat je uitvoert!...

Gift van mevr. Van

Starkenborgh

Begrooting voor Tapanoeli
De Volksraad ontving een suppletolre
bJgrooting voor de" invoering van' een
z.g. landstreekbegrooting v ten behoeve
van het 'gebied* "deF* residentie"'Tapanoell, met uitzondering van Nlas en de
Zöóals" veelvuldig geschiedt, werd ook Batoe-eilanden. De errste van deze bedien morgen getraind op de racebaan. grootingen vertoont een uitgaventotaa!
De eerste, die bij' de stallen, aanwezig van ƒ *5.648.438.
was, was de heer Van Geelen, die hoewel
geen lijder • met' een Jarenlange ervaDe V. v. A. i. D.
««UB
nl l
ring, in- bijna twee jaren succesvol geNaar de Sum. Post vernam, zal het
oefend en ook als Jockey bij wedstrijden Volksraadslfd J. H.' Smit, voorzitter van
een eersten prijs in de wacht heeft geden 1 Süiicèrbcnd,' 'e en redevoering housleept.
den op de jaarvergadering van de VtrDe heer Van Geelen had des och- eeniglng van Assistenten In Dell welke
tends de beschikking 'over Prohibltion, 1 April te Pematang Siantar geopend
een paard dat eigendom is'van den wórdt.
heer Van Rappard en waarmede de
heer Van Oeelen volkomen vertrouwd Psychopatenkamp te
was.
Ranjoebiroe

Regeering aan inzake de indiening der
hoofdbïgrooting. Het gaat hierbij niet
voortgezet
om het bezien van de algemeene aspecten van het f Regeeringsbekid, het
Hedenmorgen zette dj Volksraad
gaat om een grondige bestudeering van
de algemeene beschouwingen inzade cijfers. Daarvoor, is de tijd thans te'
ke het wetsontwerp tot wyziging
kort. Alleen specialisten zijn in staat
van eenige artikelen der Indische
d£ zaak in dien tijd to bcoordeelen.
•Staatsregeling voort.
Voor de Volksraadsleden Is echter de
tijd tt krap orn zich ln te werken en
geen beknotting zich adviezen te doen verstrekken. Spr.
Aldjoeffry
van het budgetrecht
ziet niet in, welke bezwaren er in feite
bestaan tegen de indiening op 14 dagen
D 2 heer Aldjoeffry (Party- vóór de opening van den Volksraad.
loos» is met andere leden tegen aanDe Regeering heeft verschillende bespr. bestrijdt ze.
tasting van het. budgetrecht van den zwaren genoemd;
Dezïn ochtend besloot hij echter, alVolksraad.
De doeltrelfendheld van Mochten zij intusschen gehandhaafd
maatregelen betreffende een spoediger worden, dan zou de opening 14 dagen dus lezen wij nader in de Sum. Post,
eens een ander paard te berijden, navfrvroegd kunnen worden.
indiening van de aanvulllngsbegrootingen trekt hy ln twyfel. Z. 1. houdt
Er is verder gepleit vcor een verlen- melijk Mim, eigendom van den heer
Van Breukelen, hetgeen in tegenstelde vertraging dan ook geen verband ging van de hoofdzitting tot 4 maanmet een gebrek aan het betrachten van den. De Regeering zegt, dat Zy de ling was met de afspraak, mede gemaakt uit veiligheids overwegingen,
spoed door dj departementen, doch met noodzaak hiervan niet Inziet. Spr. teeandere factoren.
kent tegen deze uitspraak verzet aan ; aangezien Mim een zeer snelle looper
is, die een speciale behandeling vereen ieder die hier langer VolksraadSpr; heeft bezwaar tegen de wyziwerk gedaan heeft, zal die noodzaak clscht. De Inlandsche oppassers in de
ging van de verlofsregeling. Hij is gestellig niet ontkennen. Extra-kosten stallen hebben zich uiteraard niet tekant tegen elke aantasting van het
behoeft die verlenging niet mede te gen het besluit van den heer Van Geerecht van voorbehoud.
len verzet"en' zoo geviel het dus ook,
brengen.
Met de overige voorstellen kan hy
Spr. dringt er verder op aan, dat de dat de heer'Johansen Jr., die te ongezich vereenigen.
Regeering de suggestie om in bepaalde veer, half zeven als tweede op de baan
gevallen den Volksraad 1 op een andere arriveerde,- den heer Van Geelen reeds
Blaauw: bereid tot mede- plaats bijsen te roepen aan het Opper- zag oefenen op Mim.
werking, behalve op eenige bestuur zal doorgeven. (De heer
Nadat de heer Van Geelen reeds een
Soepunten
ros o: Dat zal Zy ook doen). Spr. baan'had gedraafd en'eén tweede baan
In kalmer ■: tempo had afgelegd, kwam
kan dit niet in d? M.V.A. vinden.
(1.E.V.)
De heer B 1 a a u w
Tegen het toekennen van budgeiaire hy*-aan de derde ronde, : waarbij hij
wijst er*p, dat wanneer hij niet
bevoegdheden aan het College van Ge- ongetwijfeld reeds vermoeid moet zijn
verdergaand?
Tal spreken over
delegeerden hieft sprekers groep geen geweest, temeer daar het berijden van
staatkundige principiële
hervoroverwegende bezwaren, doch zy beeen hem vreemd paard tot een extra
mingen, dit niet beteekent, dat de
inspanning moet hebben geleld.
schouwt hierbij tegeiykertyd de samenwenseta daartoe- niet zou leven in
stelling Van het College als onvoldoenHét 'geringe aantal getuigen, dat de
lijn groep.» AUecn vindt iiij bet tijdde. Kan een College van 15 man be- verrichtingen van den heer Van Geelen
stip daartoe uiet geëigend. Hierschouwd worden als een vertegenwoor- volgde,' zag dan ook dat bij de derde
aan koppelt hij inmiddels do opdiging van SO mlllloen zielen, een land
ronde Mim niet tot een langzamer temmerking, dat het niet eens noodig
zoo groot als Europa ? AM er thans afpo was te bewegen.
zyn,
tos
daarvoor de I. S. ingrijspraken worden gemaakt ln verband
In de bocht tegenover de tribune en
pend te herzien. Het is voldoende,
met de zetel bezetting, dan is de buitendat
men
de I.S. een fair
wereld direct klaar om te spreken van vóór de duizend-metergrens zag men
ch a ne e geeft.
hoe de berijder trachtte zijn paard naar
corruptie e.d.
de buitenste omheining te brengen; om
het dier aldus te dwingen zich lc< te
Spr. heeft'reeds eerder opmerkingen
Naar spr, meent zullen deze
toornen. Deze poging mislukte en ten
in dezen geest gemaakt en noemt eenimoeilijkheden
verminderd worden
slotte ging de heer Van Geelen tot een
ge voorbeelden, waaruit biykt, dat Inali bet College minstens tot 20 man
laatsten maatregel over : hij veranderdische aangelegenheden by de behanwordt uitgebreid. Dit is de onmisde van koers, wilde een bocht naar links
deling ln Nederland meermalen op den'
bare voorwaarde, die sprekrrs fracmaken,-om-zoodoende in tegengestelde
achtergrond ajjn gesteld. Dit wa» oj»i
tie stelt1 voor een overdracht van
richtirg verder te gaan, hetgeen behet geval bij de behandeling van het
budgetaire bevoegdheden aan het
schouwd kan wet den als een'uiterste
defensie-uitvoerrecht, toen in het geCollege van Gedelegeerden.
poging om het paard tot kalmte te
heel niet gesproken werd van de peti.'
: •■ ■'
a
■' f
dwingen.
tie-Thamrin. Ja, men wist ln Holland
kwestie
van
het
M.b.t.
de
voorbehoud
toen niet eens, dat er een petitie was
D?ze manoeuvre mislukte en nog ia
sluit spr. zich in hoofdzaak by het been men sprak van een motie.
wending naar links, werd de heer
de
toog van den heer Kerstens aan.
Van
Geelen uit het zadel geworpen en
Sprekende over het ontwerp brengt
Tenslotte sluit spr. zich aan by het
ook Gpr. verschillende bezwaren naar betoogt svan den heer Mussert, waar óver de blnrjer.ste omheining heen tegen
voren tegen de voorgestelde wyziging deze twijfel h-ieft uitgesproken aan de den grond gesmakt. Het paard bleef on»gedeerd. Door den smak waarmede de
van art. 61, lid 1. Hy begrypt niet,
Juiste bedoeling van de regeling der val gepaard ging, verloor de heer Van
waarom hiermede zoo'n haast moet keurbevoegdheid van de hoofden van
worden gemaakt. Men heeft thans nog gewestelijk bestuur. Spr. dringt aan op Geelen terstond het bewustzijn en toen
de ooggetuigen den betrekkelijk grooten
geen overzicht over deze materie; spr. een duldeiyke uitspraak ln deze.
van de tribune tot aan de
afstand
stelt voor, dit punt uit de wijzigings"■
van
het ongeluk hadden afgeplaats
voorstellen te lichten.
(De zitting duurt voort)
legd, vond men hem deerlijk gewond ln
het gras liggen.
In de dichtstbijzijnde particuüt
wowerd
ning
telefonisch
om
geneeskv.
dige
Stalin als Sigarettenplaatje ! Teraardebestelling van dr. hulp
verzocht (het'toestel ln het' gevan de Dell Ren Vereeniging is
Terburgh
bouw
Th.
In de pakjes sigaretten, die de fabriek
gebruik, wanneer geen races worbulten
van het Sampoerna-concem vervaardigt
g:houden). De eerste arts dien men
Op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenden
en in den handel brengt, treffen de
koopers thans een plaatje aan, waarop hage is 15 Januari .teraardebesteld het trachtte te bereiken, antwoordde niet;
stoffelijk overschot van wijlen dr. J. mogelijk heeft men hier een foutieve
de beeltenis van Stalin voorkomt, aanoud-hoofd-ln- verbinding gehad, de tweed* arts idgeduid als „de sterke man van Rusland". Th. Ter b u r g h,
specteur van de volksgezondheid in Nï- viseerde, nadat hU zich van eenlge bijWij weten niet, aldus de Ind. Crt., derland en oud-lri>pecteur en sous-chef zonderheden op dL» hoogte had gesteld,
wie de directie op het denkbeeld gevan" den Burgerlijken Geneeskundigen de ziekenauto op te bellen.
bracht heeft, net precies in dezen tijd Dienst in Nederlar.dsch xndlë.
Dit geschiedde even na half zeven en
reclame te maken voor het hoofd van
de
ziekenauto was binnen vijf minuten
In de aula, waar de organist gewijde
een staat, voor wlen ieder onzer
ook muziek ten gehoore bracht, werd ge- aanwezig.
in de Oostersche wereld
een heel ansproken door dr. C. van den Berg, die
Korten tijd later was de heer Van
dere kwalificatie heeft dan „sterk": is uitdrukking gaf aan de groote
erkenG?clen ln het Gemeentelijk Ziekenhuis
de geheele wereld niet vol van afschuw
regeering, alsmede van gearriveerd, waar geconstateerd werd
telijkheid
der
over den aanval der Russen ln Finland ?
vcor het' belangdat zijn toestand hopeloos genoemd
En gaat de sympathie van de wereld den Gezondheidsraad
vruchtdragende werk, dat dr. moest worden.
en
rijke
niet uit alleen naar Mannerheim en zijn
Terburgh ten behoeve van de volksgeIn afwachting van de telefonische
dappere soldaten ?
Nederland
en
Nederin
waarschuwingen aan de dokters en de
zondheid in
Het blad meldt verder, dat de Polilar.dsch Indië heeft verricht.
ziekenauto, meenden de Inlandsche
tieke Inlichtingendienst van deze misknechts
zich verdienstelijk te maken door
plaatste reclame op de hoogte ls gesteld
De tweede spreker, dr. Hulshof Pol, den zwaar
gewonde, die waarschijnlijk
en er zal dus wel een weg worden geherinnerde aan de groote verdiensten een
had opgeloopen} op
schedelfractuur
van dr. Terburgh op het terrein van
vonden, om den heeren van het betrokdragen.
te
nemen
té
weg
én
ken concern te beduiden, dat zij er goed de volksgezondheid bij de kolenmijnen
van
te
plaats
In
wachten
tot de desaan zullen doen, de plaatjes van „kaop Sumatra en aan diens werk ter bekundige
plaatse
mantrl's
ter
waren,
meraad" Stalin uit de doosjes te verstrijding van de malaria ln Nederhetgeen
immers
slechts
luttele
minuten
wijderen.
landcch Indië en in de Po-vlakte ln duurde, welke
de beschikking
Italië. Ook-stond hij stil bij het werk hadden over eenmantrl's
brancard
behalve hun
van wUlen dr. Terburgh ter bestrijding
en ervaring op dit gebied,
Instructies
van de diphthsrie.
Het
hebben de staljongens met vereende
Namens de Nederlandsche
Maat- krachten het slachtoffer over greppels
D? eerste treinen konden gisteren schappij ter Bevordering van de Ge- en versperringen naar de tribune gereeds passeeren over de hulplijn en de nreskunst sprak hierna dr. J. Hankes bracht, zoodat de auto bovendien nog
nocidbru; die de SS. op de plaats van Drielsma, waarna een persoonlijk woord eenlge honderden meters verder moest
het fpoorwegongeluk nabij Probollngcio van afscheid werd gesproken door dr. rijden......
heeft aangelegd. Men ls thans bezig, H. H. Th. Bekenkamp, een vriend van
De heer Van Geelen, die niet gehuwd
met behulp van de uit Manggaral derden overledene.
is en 29 Jaar oud is, ls employé bU
waarts gedirigeerde stoomkraan de losDe heer W. P. Nuijten herdacht ver- Malson Leeflang te Medan.
gebrande stukken' van de gekantelde volgens het vele belangrijke werk, dat
locomotief te vervoertn. De schade, dl» wijlen dr. Terburgh voor het Genootdoor het ongeluk veroorzaakt werd, ls schap voor Heilgymnastiek en MasN. S. B.-ERS VRIJGESPROKEN
geraamd op ƒ 50.000.
eag2 heeft gedaan, waarop mej. De
Uitspraak doende in de zaak van de
Leeuw van der Woord een woord van
Het ontwerp voor een nieuwe spoorN.
5.8.-ers die onlangs wegens overtrebrug is nog niet gereed. Deze brug zal dank sprak voor de vriendschap, die de
ding
van het uniformverbod tijdens den
een overspanning van twintig meter Nederlandsche vroedvrouwen van dr. landdag
van hun party te Amstenrade
krijgen en vijf meter breeder worden Terburgh steeds hebben mogen ondergeverbaliseerd
•werden, heeft de arronvinden.
dan de ingestorte bru*. Haar landhoofdissementsrechtbank
te Maastricht verden zullen op een puttenfundeering
Een familielid heeft aan de groeve dachten gisteren vrijgesproken. Aldus
gemetseld worden,
voor de belangstelling gedankt.
seint Aneta.
-

Korte Berichten

Het ongeluk op de Renbaan

\

p:
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secretaresse

de weersgesteldheid at

EERSTE BLAD

•

De Mannen moeten te hulp
komen
fje

echter bree-

-

De Indische Staatsregeling op de
Helling

;
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Door Locomotief overreden
Ongeluk bij N.I.S.

te

Kedoengdjati

Zaterdagochtend om 8.22 kreeg da
telegrafist van de N.I.S. te Kedoengdjatl een ongeluk, dat hem- het leven
heeft gekost. De ongelukkige had dien
dag buitendienst en was bezig met de
opname van goederenwagons in de
nabijheid' van het'station:
Op een gegeven oogenblik reed een
locomotief uit de loods voor het verrichten van rangeerdiensten. Een wisselwachter zag de locomotief aankomen en waarschuwde den telegrafist
opzij te gaan. Men wist niet hoe hej
kwam, maar de heer Mareoedl die na
de waarschuwing reecfe buiten ds rails
was gaan staan, kwam door een of
andere onbekende oorzaak weer tusschen de rails terecht, precies voor'de
aanrijdende locomotief, die hem meesleurde. Hierbij brak hU zijn rechterbeen en linkervoet en ook zijn schedtl
was totaal vermorzeld. Iltj was op raag

dood.

>

De- machinist w'r>t uiteraard niets
van het ongeluk tot zijn aandacht getrokken werd door het'gêschreeuw van
het ongeluk
den wisselwachter. Hij
fluitsighad
reeds
gebeuren.
Hij
niet
nalen bU het verlaten van de loods
gegeven en de afstand tusschen de locomotievenlood3 tot de plaats van het
ongeluk" bedraagt ongeveer 50 Meter.
Marsoedl laat een vrouw en een klein

kindje achter.
Een tragisch misverstand was het,
aldus lezen wij verder in het Alg. Hbl.,
toen de tijding de vrouw van den ongelukkige bereikte. Een buurvrouw was
op dat, oogenblik op bezoek. De boodbracht de ongelukstijding
schapper
over en bij vergissing dachten de twee
vrouwen dat het den man van de buurvrouw betrof. Deze viel in zwym en de
vrouw des huizes verrichtte al het
mogelijke om haar te helpen. Weldra
kwam zij weer bij. De boodschapper
die er nog bij «stond moest nu uitleggen

dat de gétroffene de man van de viouw
des huizes zelf was, en deze viel daarop
flauw en nu moest de buurvrouw haar
gastvrouw
Het lijk

helpenffif§mBflffiflp

werd ter schouwing naar
Poerwodadi getransporteerd en in de
avonduren onder groote belangstelling
ln Kedocngdjatl begraven.
POELOE LAOET
Uit de opsomming, dlè wij dezer dagen gaven van de verkaveling van de
kolonisatieperceelen op het proefbedrijf
te Poeloe Laoet, ia weggevallen Va H.A.
koffie.
:

,
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Consternatie op Glodok
Matrozen annexeerden
een auto
Twee Europeesche

ben

_

gisteravond

gebeurde

omstreeks half tien,
toen de auto komende van Molenvliet
West, door het drukke verkeer gedwongen langzaam te rijden, plotseling werd
overvallen door de beide matrozen. Zij
rukten het portier open, pakten den bestuurder bij zijn kraag, sleepten hem van
zijn plaats en sloegen hem een blauw
oog, waarna zij in de auto sprongen.
Of de matroos v. L„ die zich achter
het stuur zette, kon rijden, is niet bekend. In ieder geval had hij geen rijbewijs.
wijze waarop hij reed deed
echter denken aan iemand die nog niet
dikwijls achter het stuur van een auto
had gezeten, en deze veronderstelling
houdt dan rekening met het feit dat de
matrozen reeds een vroolijken avond
richter den rug haclden.
De autó heeft 'siëchts veertig meter
gereden.' Sleohts die afstand was er tusschen W plaats waar de vorige bestuurder zich* herstelde van de overval en dié

waar de auto zich in de pagar boorde.
Doch op dien afstand werdeni een Chineèschë feestganger en twee Inheemschen zoodanig aangereden, dat zij naar
de C. B. Z. moesten wordera vervoerd,
waar onmiddellijk operatief ingrijpen
noodzakelijk was.

Agenda

staat een Huis

De ondergang van een Kaboepaten

Batavia

In Batang staat een huis. Een groot
!
BIOSCOPEN HEDENAVOND
en machtig huis. Als ge voor deze dingen gevoel hebt, itast en» proeft ge het
Deca-Park
„Vernon en Irene
in de lucht. En anders...... anders kunt
Castle".
ge bij den D.V.G. terecht. Straks zal u
Cinema
„Tarzan's Verbanning".
wel blijken, waarom, aldus schrijft
R e x
„Disputed Passage".
Globe
„Susannah of the Mounties".
v. G (oudoever) in de Lo c.
Wonderful World".
Capi t o 1
„Robert Koch".
A s t o r i a
Kaboepaten heet dit huis. Bij den opMaxim: „No Limit".
rit links eni rechts een paséban, als een
mlniatuur-pendopo ; de paséban van dat LEZINGEN, VERGADERINGEN, ENZ.
huis in Batang zijn de mooiste die ik
HEDENAVOND
ooit heb gezien. Om de linker paséban
staan vier korlngspalmen als grijs8.30 uur
Uitvoering van de Danss- en
blanke wachters, roerloos en zonder rit- Ealletschool in den Schouwburg.
seling. De rechter heeft een van zijn
wachters verloren ; als ik mij wel herBandoen
inner, is nummer vier nu een manggaboom, en de andere drie staan er statiBIOSCOPEN HEDENAVOND
ger en rijziger dan ooit in zulk ordinair
gezelschap.
R o x y
„Murder in the Clouds".
:

De „roof” in het hotel

sleeds wat achteruit schoof naar de
deur," die hij ook kon .berélkèn én'waardoor hij plotseling v&dwéeft

:

:

*'

Zelden heeft de politie hier ter
fitede een ingewikkelder knoop te

ontwarren

gekregen dan met de
zaak van de overval in een der
Euiopeesche hotels in deze stad, die
eenigen tijd géiden heeft plaats
gehad. Hierbij waren negen Chineesche burgers betrokken, en de
eerste lezing was dat een rijstpel-

In een smal

verdedigende,

door messteken was gewond, terwijl de admi-

»

nistrateur van een der rfystpelle-rijen van den man uit Serang, omdat hij eenzelfde doel nastreefde,

eveneens,

:

:

,Ja

snijwonden kresg.

persoonlijk

f

Bloedend

uit meerdere wonden, met
tasch onder zijn arm, die hij had
gered, en waarin nog ƒ 7.000 zat van de
tien mille welke de oorspronkelijke inhoud vormde, vervoegde;de rijstpeller
zich op het politiebureau om aangifte te
doen.
een

Hij werd, evenals de beide andere gewonden in het hospitaal verpleegd en de
politie wist de hand te leggen op de zes

anderen, die hierbij betrokken waren.
Het onderzoek naar wat zich ln de
•kamer van het Europeesche hotel, waar
men zou samenkomen om een spelletje
bacarat te spelen inderdaad had afgespeeld, begon.

gangetje

■■' »V.

«V-

-5

*

nog

hij

—

:

„En

?"

„Niets, hij was verkeerd aangesloten"

gangetje

'•

V

een

opgebeld!"

wat zei

(Le Rire)

Toen deze man door d® deur had
weten te ontsnappen, belandde hij
in een smal gangetje dat achtér. dé
ÖV
Js* t',ll
kamers liep." Daar kwam ook op
hetzelfde oogenblik de rijstpeller
aanhang, die niet vermet zijn
wachtte zijn tegenstander daar te
zullen ontmoeten, zoodat h.lj zijn
In dit
revolver had opgeborgen. Au
'

vanmorgen

meneer,

heeft de minister-president me

—

ler uit Serang het slachtoffer van
een berooving was geworden, dat
een zijner vrienden uit Tangerang

hem

:

Men weet, dat voor het'hö.tel een auto
stond te wachten, waarin, twéé personen
waren achtergebleven;" tèrwtjï
•ie inzittenden naar biriiiën' warén géf an. Dit ,bleek een feróèp* té '"zijn, die
t sloten had, om wanhéet dé 'tóJWlÓnj
n..itszoon het spel had 'gewonnen en
duizenden guldens rijker het hotel zou
willen verlaten, hem dat geld met geweld
afhandig te maken.

:

ontstond
waarbij ook dé twee mannén van \\
X
OH"tv
de derde groep zich voegden, in de
veronderstelling dat de miliionnairsüi
-i i l i»..»i vv"
l, «i. 11 ó
zoon zich reeds van het.geld van-,

.>«.-•

.i

;

V*c.;vi .UM,

.....

:

:

De I. G. Farben maakte een uitvin1
ding bekend, die van'zeer groote betëèkenls zal zijn voor Dultschlands oorlogspotentieel en waarschijnlijk "zal* leiden
tot een aanzienlijke'jbësparlhg van ijzer,
seint Transocean dd. 5 dezer \iit Berlijn.

»•»

:

nu, tusschen de beide paséban
door, naar dat huis, dat huis van Batang,
den kaboepaten. Het is misschien de
'éénige'kaboepaten in Indië, die geen pendópo heeft. Een breed pannendak kroont
het'front. Er achter rijst hoog de overkapping van het hoofdgebouw. Het is
als een landschap met een bergtop op
den' 'achtergrond, machtig, majesteitelijk. Welke singuliere bouwstijl is dit ?
Djoglo wellicht, zegt mijn informant;
zooals de berg-Javanen van vroeger
Van Dinsdag 6 Februari
bouwden. Wel, deze djoglo imponeert in
iedergeval; ge kunt er een uur naar
Batavia Temperatuur Relatieve vochkijken en> krijgt er niet genoeg van,
tigheid in %
in °C
het is zoo meesterlijk van eenvoud, weet
uur
23.8
90
7
u.
2C.2
81
12 uur
Kijk

Belangrijke Uitvinding

gevecht,

R i v o 1 i
„Witte Vanen".
„Little miss Broadway".
L u x o r
E 1 i t a
„Son of Frankenstein".
Oriental: „Saratoga".
Majestic
„Eeuwig de Jouwe".
Oranje: „Dick Tracy".

w?.

:

Weerbericht

experimenteele afdeeling van de
in geslaagd liét
jjzér in gewapend beton te'yervangën
door eén zeer élastisché' minerale'vjezel,
dié v op groote schaal vervaardigd kan
dén rijstpell:f" had voorzien. Deze
wordén. Deze vézel is vervaardigd van
laatste weerde zich niet een més.
dé' ingrediënten van steenkool en kalk
«"v.
■
en wordt niet aangetast door water, zuOf heeft mijn ontvankelijkheid voor
Tot zoover is de geschiedenis van dit ren, alkaloïden en andere chemische
den djoglo-stijl van dit huis in Batang
spelletje bacarat duidelijk..De vraag hoe stoffen. De vezel is voorts immuun voor een
andere oorzaak ? Laat ons doorloogroot het aaridéél van een ieder der rotting en onbrandbaar."
pen. De weg is met gras begroeid. Nu
vechtenden in dé toegebrachte steken is
kunt ge de enorme voorgalerij zien,
geweest, kan fnog {niet geheel worden
De „peee"-vezel bezit zeer groote elasdoor geen enk-len pilaar binnen de uitbeantwoord. Zekér is evénwel dat "dé ticiteit, terwijl hij isoleerend werkt tegen zonderlijk groote overspanning gestut.
rijstpeller vervolgd 1 zal 'wördën. wegens hitte en' electrlcltet. Proefnemngen heb- We stappen het bordes op en loopen
het doen van een valschë aangifte, dé ben voorts aangetoond, dat de span- door de vertrekken, hol en leeg, vermillionnairszooh, dié waarschijnlijk de kracht van den vezel grooter is dan die waarloosd, 'triest...
meeste steken heeft uitgedeeld/ o.a. ook van staal.
aan den man' uit Tangerang, die zoo
Maar wist ge dan niet, dat het re:
De nieuwe vezel zal in gewapend beernstig is gewond, dat hy nog niet gè
Batang is opseheven ? Laat
gentschap
ijzertón de plaats innemen van het
heel kan worden verhoord, wegens het
eens kijken dat zal nu alweer een jaar
toebrengen van lichamelijk letsel, even- vlechtsel.
of vier zijn. Natuurlijk is dit huis in
als de man uit Semarang.
Batang leeg. Het is een sterfhuis, of een
gestorven huis, al naar ge het noemen
INHEEMSCHE STUDENTEN
wilt. Want de bewoner zal er nimmer
terugkeeren.
DERTIG JAREN TROUWEN DIENST
Men deelt ons mede, dat Zondagavond
Te huur, heet dit in de taal der moa.s. óm 7 uur n.m. in het U.5.1.-ClubgeDezsr
heeft in het
keu- bouw aan den Kramatweg een bijeen- dern» zakelijkheid. Een kaboeDaten te
kengebouw van ,'fie' sociëteit' 'Cöncordla komst
zal worden belegd door Inheem- huur. Er is een Arabier geweest, die er
te Bandoeng een'v kleineX plechtigheid
Sché studenten van de Bataviasche een weverij wilde beginnen en ƒ 25 per
plaats gehad, die'zelden!voorkomt. 14 Mén hoogescholen.
maand
bood. Vijf-en-twintig gulden
T
meneer, is u
heeft namelijk aan dêhi ko£ dié'"déitig
voor. een kaboepaten,
ja; e». lar.lj.de fainillè Bekkering Vrouw j Besproken zal worden de vraag van de naam dan niets waard ! !
gediend heeft de gouden *medaille' uit- dén heer Soetardjo. over de benoeming
gereikt, welke de VerëènigLng van Huis- vanj Inheemsche academici. .Verder..zal ..JDu*,
.itfei doorgegaan .en ,1 toen
vrouwen beschikbaar heeft gesteld> als de dezer- dag:n tot stand gekomen is de/D.V.G. gekomen en heeft niet gewaardeering voor langdurlgen en trou- gentlemsn-agreement tusschen de'' hier schroomd* er krankzinnigen in te zetwen dienst, lezen Wij* In" het 'A. I. D.
ter stede gevestigde Inheemsche studen- ten. Allemaal in het keurige en in het
Het was in een feestelijke omgeving ten-verenigingen, de P.P.P.1., U..5.1. en ordentelijke, hoor ! Wij zijn» zoo netjes,
o, wij zijn'zoo uitgerekend netjes! Alvan. groen'" eti blöemë'rirén' temidden van de "I.V.S.V. bekendgemaakt worden..
leen maar de goedaardige gevallen,
het voltallige personeel' 4e>; societeit, 'Voorts zal er een lezing worden gewaarbij iich/ «öj hfet> bestuur 1 van' dé houden getiteld „Morgenrood in de de- weet u ! De half-zachten, de verdwaasde stumperds. En niet in het hoofdge/
Vereeniglrig 'vtó\Hulsvroüwèn~èn énkele sa".
bouw, zóó zijn wij niet, meneer ! In de
leden van het socleteltsbèstuür gevoegd
bijgebouwen en 's middags doen ze hun
hadden; dat*" dè' wëdana 'den-' trouwen
tukje in de achtergalerij waar vroeger
bediende in" een
NIEUWJAARSNUMMER
toede
boepati met zijn raden ajoe een kopSIN PO
sprak ' waarbij 'hij ' vrees 'oö'diens groote
je
thee dronk,— dan klinkt er wel
pllchtebet^chtöl*?*-??£*s
T'~"
t'*
lach van een gek, maar
i
t
Ter gelegenheid van het Chineesch eens de gierende
Daarna speldde .een der damesbe- Nieuwjaar
's middags om drie
nou,
dat
wie
merkt
op 8 dezer gaf de S i n
stuursleden van de iVerèeniging yan
. als het zoo warm is !
uur
zeer omvangrijk en van vele '
Huisvrouwen den jubilaris de gouden P 'o'"esn
De'D.V.G. is een uiterst nuttige en sovoorzien Nieuwjaarsillustraties
fraaie
medaille op de borst, waarna allen hem nummer
instelling. Ook kunt ge niet anders
lide
uit.
gelukwenschten.
dan het' psychologisch' inzicht" van de
*'*Lr?
Het nummer bevat talrijke interesheeren roemen. Want, ziet ge, alle:!n
het
Magedeeltelijk
in
sante bijdragen,
gekken willen in dit huis, dat eens een
„VEREDELEND” VOETBALSPEL
kaboepaten was, en nóg een kaboepaten
lelsch, gedeeltelijk in het Hollandsch.
is en er een zal blijven tot in verre, verre
een
te
Salatiga
EU
toekomst! Alleen gekken, een normaal
gehouden voetbalwedstrijd ' tuisschen feén*' ChineéscHê
mensch gaat er niet binnen. Een rrsiINGENIEURS VOOR DE P.T.T.
club van1 Salatiga én'een'andere club bedent 'gaf last dézen kaboepaten tot balé
zij
staande of.ar Uit' VeldpoUtlem'énschèn van
desa
te maken. Volgens de regelen van
belanghebbenden
De aandacht van
Otngarari 'f ontètbn'd ■tumult'doordat dé gevestigd op éen in ons blad van he'en de kunst zijn de desalieden ter koemChlneesche 'süpperters ruwe woorden geplaatste advertentie van den P. T. T.- poelan opgeroepen, maar er is niemand
zou de desa-man zich
zotröént; hébben gericht dan de Oénga- dünst waarin wordt medegedeeld dat verschenen,
tansclie spelers'. liet wbord"\,Bpenoéh !". er bU dien dienst geladenheid bestap zetten in het huis van zijn boepati, die
zou he'rhaaldelUk Hebben"géWbnken. De tot plaatsing van eenige academisch hem tot vorst en vader beiden wai ? !
hun blauw-gestreepte' gestichls" weldra' te'" rüw spél gevormdé
In
weds try d
electro -technische ingenieurs.
kleeding loopen op voor- en achtererf
en'gevolg géyén'dé'aan dén uitroep pn
v
het publiek 'staakteiV*de Cfyrieézen' iiuri
sp:l. Hoewel "dé'pblltieniet behoefde ïn
25 JAAR VREDESACTIE
te grijpen, moest een der Chlneesche
spelers naar het hospitaal worden ge'In aansluiting op hetgeen wij gisteren
transporteerd.
reeds meldden van de thé musiciüe die
gegeven wordt ter viering vari het zilve•

De

I.'G. Farben is ér

,<•

.

.

*

.

'

—

Dit was alles dus verre van helder.
De verhalen van de betrokkenen vergelijkend, kwam d» politie tot de conclusie, dat men hier wel eens te doen
werd over een groote lengte vernield.
zou kunnen hebben met drie verschil(De beide matrozen, bij wie de sporen lende groepen, waarvan twee het
hadvan een zeer vroolijken avond na het den voorzien op het geld van den rijstongeval nog zeer goed warere waar te peller, dié zooveel contanten bij zich
gehad.
nemen, zijn door de politie overgegeven zou'hebben
aan de marine-autoriteiten, die deze
De reconstructie
aangelegenheid verder zullen behandeNu is gebleken, dat men toen op het
len. Te zijner tijd zullen de beide maspoor was,'zij het dan dat de
goede
„uitstapje"
voor
dit
rinemannen zich
nog wel erg verschilde van
waarheid
wel voor den zeekrijgsraad te verant- deze theorie;
;
woorden» hebben.
■Door afzonderlijke ondervraging en
het voorhouden van de verklaringen
van den een aan den ander is het aan
NED.-IND. TOONEEL
de derde politiesectie, die met dit onderwas balast, gelukt een draad te vinzoek
Aangemoedigd door het enorme suc- den, die houvast gaf.
ces dat de klucht „Als je maar eéh verGezien d» reconstructie van het geval,
leden hebt" is te beurt gevallen, heeft
Tooneelvereeniging
die
wij hieronder laten volgen is het 'bede Ned.- én Indische
een
dwadat de verschillende verhalen
grijpelijk
nog
thans in studie genomen
vrijwel in niets overeenoorspronkelijk
2
„D
getiteld
zer en geestiger stuk
stemden
ieder
had wat te verbergen.
Vaderschap".
Klucht van het
zichzelf als slachtoffer
De
die
rijstpeller,
*De première voor Ned.-Indië zal gaan teekend® wel het meest, omdat hij hoeZaterdag 2 Maart
genaamd geen slachtoffer was. Hij is
Óè rolbezetting is in handen van vele niet beroofd, men heeft hem niet' aanoude bekenden en het geheel staat onder bevallen. doch hij wilde zijn vroegér Verregie van Henk Smit, waardoor een vlot- loren geld terus .hebben.
te voorstelling gèsarandeerd wordt.
Een'ge weken voor den overval verloor
De Ned.-en Ind. Tooneelvereeniging de rijstpeller uit Serang in'een der Chiheeft verder in studie genomen het in
nccsche hotels in Batavia ƒ 3000 bij een
Nederland reeds duizenden malen ge- spelletje bacarat aan den man, die zich
speelde kindertoon'els tuk „De Dappere
uitgaf voor 'zoor van een millionnair.
Jan Klaassen."
Daarbij was de man uit Semarang teDe première voor Nederlandsch-Indië genwoordig.
gaat Zaterdag 2 Maart a.s. in den Stads- ,
De rijstpeller zag zijn verlies met leede
schouwburg. De dappere Jan Klaassen
Jn de zakken van den winnaar
oogen
is het tweede kinderstuk in de serie kin- verdwijnen en vermoedde dat deze
derstukken, welke de N;d.- en Indische valsch had gespeeld. Een dergelijk faTooneelvreceniglng in de komende Jaren belachtig geluk
als die man had, kon
denkt te geven ten einde de belangstel- hij zich'niet voorstellen.
ling en liefde voor het tooneel reeds bij
Een Chineesche klerk uit Bandoeng
de jeugd op te wekken.
zette
een tweede ontmoeting tusschen
Het is een goed en alleraardigst ge- den rijstpeller en den millionnairszoon ö'p
schreven stuk van Richard Flink met touw, met de kennelijke bedoeling den
een spannende vroolijke, inhoud en ge- man uit Serang weer een paar duizend
schikt voor kinderen van 6 tot 14 Jaar.
gulden lichter te maken.
"t Spreekt vanzelf • dat aan aankleeDe rijstpeller is erop ingegaan, doch
ding en regie weer de meeste zorg wordt
hij had niet het plan. om te spelen (al
besteed. Daar staat de naam van de ver- zou hij het zoo voorgeven) doch om zijn
eeniglng borg voor.
'3 mille terug te krijgen.
verloren
i
■
i
't Stuk wordt gespeeld door groote
Daartoe stak hij een revolver bij zich,
op
sporen
alle
hun
reeds
menschen, die
den
van een zijner
"

:

:
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pistool en eischte zijn verloren geld
van vroeger terug.
BRIDGEDRIVE VOOR DE T.B.C.'
. .
if
'a 4 Iri ir '
■"
BESTRIJDING
wapen
millionnairszoon,
die
het
op
De
gericht zag, trok ook een pistool,
de
zich
van
bate
ten
De bridgedrive
te
T.8.C.-bestrijding, die 15 dezer des oat'later een ala-mpistooltje bleek
en
bedreigd
bedreigend
voerden
morgens'ln Hotel des Indes zou worden zijn en.
tegenstanders een dispuut over
gehouden,'ls.'een week ultgcfiteld. Ze de béide
al of niet tolereerbare kropen van
heeft v dus plaats op Donderdagmorgen do
het spel, terwijl de millionriairszoon
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In Zuid-China ls de druk weer gestegen,
doordat de gisteren gemelde depressie zich
Noordoostwaarts heeft verplaatst en zich
thans in de nabijheid van Kioesjioe bevindt.
Hierdoor daalde de luchtdruk in het Zuiden
van Japan, steeg echter in het Noorden.
Boven Ned.-Indië viel over het algemeen
een lichte daling van de barometers waar

te nemen.

.Verwachting.
11 uur

Opgemaakt

te

:

matige tot krachtige

Java en Madoera

Westelijke wind.

Zwaarbewolkt tot betrokken met plaatse-

lijke regenbuien.

De Kleine Soenda-eilanden zwaarbewolkt
en enkele regenbuien langs de bergen.
Zuid-Sumatra zwaarbewolkt en licht reNoorden
Midden-Sumatra
genachtig.
meest droog. Licht regenachtig langs de

bergen.'
Zuidoost-Borneo en Zuid-Celebes meest
zwaarbewolkt en licht regenachtig. De rest
van Borneo en Celebes overwegend droog,
behoudens buien langs de bergen.

de

„goedaardige gevaller/', verslonsde
vrouwen die tegen den bezoeker een
raar taaltje uitslaan, mannen met gezichten 'zielig vari'stompzinnigheid. In
eri '■ om den kaboepaten van Batang,
huis des gezags. Met stomheid geslagen, ziet het de Javaan, van den hoogsten gezagsdrager tot den simpelsten
er zijn Westerlingen
desa-bewoner,
die met klompen door dit land gaan,
maar poetst u den. D.V.G. niet uit, Javaansche artsen incluis !
Ach ja, in Batang staat een huis. Een
groot en machtig huis. Ge kunt er een
uur
kijken en krijgt er niet genoeg
van ; het is zoo meesterlijk van eenvoud,
weet ge, en zoo majesteitelijk van stemming. Als ge voor deze dingen gevoel
hebt, tast en proef t ge het in de lucht.
En zoo niet, enfin, dan kunt ge bij den
D. V. G-terecht. Zooals u uit dit'verhaal
duidelijk moge zijn.
—

DE LUCHTBESCHERMING
Het

van de NederlandschVereeniging voor Luchtbescher-

bestuur

Indische

ming verzoekt ons eraan te herinneren,
dat de vierde lezing van de serie populaire en practische voordrachten zal
werden gegeven docr Raden Soerjo,
rrch'.tect, hedenavond van 7 tot 3 uur in
de 'Gemeentelijke Middenstands Handelsschool, Laan Holle. Dvheer Soerjo
zal 'dien avond een lezing houden over
de bouwtechnische onderwerpen.

ren'

'jubileum van de Vrouwen wereld
Unie voor goede intérriatipnale verstandhouding," vernemen wij nog dat dë bijAneta seint uit Den Haag dat 31 eenkomst aan dén vooravond'van den
December jl. in Nèderland' 1.025.876 be!- herdenkingsdag, dus' a.s. Donderdag,
zittera van radiö-toestellen geregis- plaats" heeft in hét receptie-paviljoen
treerd waren, terwijl,'er bovendien nog van' Hotel des Indes, aanvangt nde om
411.720 aansluitingen op 'dé radio-dis- zes uur namiddag'voor léden'en génoodlgden.
tributie waren.
IN ELK GEZIN EEN RADIO

-«•

Indië's In-

'•

nam
administrateur
het dilettanten-tooneel verdiend hebben, rijstpellerijeri mee", een neef van hem,
onder regie van Henk Smit.
txi den mail uit Tangerang voor versterDe cöstumes worden wederom ; ver- king.
vaardigd door Dora van Welsem, terwijl
Chris -Broekhuyzen zorgt voor smaakToen in het hotel het geld op
volle décors.' poppenkast en poppen.
tafel zou worden gelegd om het spel
Het muzikale gedeelte «staat onder leite beginnen; trok de rijstpeller zijn
ding van'Charlotte Dorrius.

-

*

.

*

:

*

-

*
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Hierbij stuitte men op een eigenaardige moeilijkheid. Elk der negen personen gaf een volmaakt andere lezing van
het geval, het slachtoffer incluis. En van
de gestolen ƒ 3000 kon men geen spoor
meer vinden. Niet alleen kreeg men negen verschillende lezingen, doch daaronder was er slechts een, die den rijstpeller als slachtoffer aanwees en deze
was van hemzelf, terwijl er enkele anderen waren, die andere slachtoffers
noemden.

Tevens werden vijftien fietsen in
meerdere <af mindere mate verbogen. De
van bamboe opgetrokken fietsenstalling

'

In Batang

Mannen

negen

'

EERSTE BLAD

Verrassend resultaat van het onderzoek

matrozen heb-

op Glodokv groote
consternatie veroorzaakt temidden
vui de feestelijke stemming op en
om de Pasar Malem. Zij verschaften
zich eerst een auto, door den Chineeschen bestuurder van zijn plaats te
halen en zelf achter het stuur te
gaan zitten en slaagden erin den
wagen op gang te krijgen, al was
liet dan slechts voor" kort.' De auto
reed door een aldaar op den weg
gebouwde fietsenstalling, waar zij
kromme en verbogen vehikels achterliet en duwde vervolgens haar
neus in de pagar bij het pandhuis.
Drie personen werden hierbij ernstig
gewond.
Het

Het bacaratder

-

Uitvoer in 1939

en

Overzicht van de totaalcijfers van Java en Madoera en van de buitengewesten.
Bruto gewicht ln 1003-tallen
'
tonnen

Gewesten

Waarde in

""

'

'

'*•

/

.

j

1939

■

Guldens

December

Jan./Dcc.

December
1839
1933

1000.000-taiJen

1938

1938

1939

Jan./Dec.

1939

1938

' »«*

Invoer
l

«

«•

V

J

V

•

Java en Madoera
Buitengewesten'

101,72,4

133,7 1146,3
100,- 910,8

1023,2

31,8
15,3

42,1

18,-

313,4
156,-

311,6

975,3

Nederl. Indië

173,4

233,7 ~2057,1

1998,5

47,3

60,1

469,4

477,2

165,6

■

"*

22' Februari.

-

-

•
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Java en Madoera
Buitengewesten
i•. r

148,4
747.6

Neder!. Indiö

893,9

*

...

Uitvoer
4
v
».

.

;-

:

•

2767,4 2306,7
9290,3 8654,1

38,9

17,33,3

266',2
473,4

213,440,2

1007,1 12057,7,10960,8

57,3

50,3

739,0

653,2

205,8
801,3

.»

18.4

„NaiüürUjk is 't een vrouw. Een beel-ihomoer maakt geen landschappen"
:

(Nqw

YorkcrJ

f

BATAVIAASCII NIEUWSBLAD

tienduizenden Engelsche
r\nder de
vrouwen, die zich sinds September
in een of ander semi-militair baantje
verdienstelijk probeeren te maken, zijn
er velen die momenteel verschrikkelijk
van de kou te lijden hebben. Zij loopen
rond met roode neuzen en verkleumde
handen en voeten, en er is niemand die
zich haar lot aantrekt. Worden er dan
geen dassen cn wanten fin mutssn pcbreid ln Engeland ?... O zeker, in schier
elke familie klinkt 's avonds het geklik
en getik van de breinaalden. Zoowat alle
vrouwen en meisjes, die thuis gebleven
fcïjn,-werken voor> de mannen van het
leger, van de vloot: van de luchtmacht.
dat met liefde en met geestdrift.
Ze
Laat een- compagniescommandant zeggen dat hij wel een paar dozijn wanten
en wollen sokken kan gebruiken, en den
volgenden dag krijgt hij ze van alle kanten toegestuurd.

•

dóen

De sterke Sekse voor-

petrokken

aan de Paul Krügerschool hier ter stede.
Zijn belangstelling nam echter breeder vlucht. Hij is 'Jarenlang voorzitter
geweest van de Christelijke onderwijzersvereeniglng. Toen de C, E.
maals Chr. Ethische, thans Chr. Staat-

als diezelfde gaven worden gevraagd voor de dertigduizend vrouwen van de A(uxiliary) T(erritorial) S
(ervice) komt er zoo goed als niets binnen. Dan geven de breisters niet thuis.
vertikken het gewoonweg voor
Z?
haar zusters in uniform aan het werk
te gaan. En toch hebben deze laatsten
het hard noodig, vooral de vele honderden die naar Engelands Oostkust zijn
gezonden en daar werk doen als telefoonjuffrouwen, ordonnansen, chauffeuses en klerken ten dienste van de soldaten in de kampementen. Ze werken er
niet alleen overdag maar ook 's nachts,
en de mecsten maken voor het eerst
kennis met het ruwe winterklimaat aan
de kust. Ze hebben wollen handschoenen
noodig, en sokken en truien ; en sigaretten en bonbons zouden eveneens welkom
zijn. Maar de vrouwen thuis laten zich
niets aan heur lot gelegen liggen en blijven alles, wat ze missen kunnen, naar
de mannen sturen. En dit stelt het moreel van de vrouwen in uniform op een
zware proef.

kundige partij) werd opgericht, werd hij

leider.

.

•

t

In 1918 werd de heer Bergmeyer be-

■noemd tot lid van
den Volksraad bij
;

van 1921 werd hij
&1S eerStC
P
°

zame

Wt
:

-

,liet

|

•

.7*B!
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•

hertogin van
die een hooge post

secretaresse van de

Northumberland.
bekleedt bij de A. T. S„ heeft haar nood
geklaagd aan een mtdewsrker van de
Express. „Wij hebben aan honder-

•■'o,

j

1

was

burgemeester heeft
hij den lande vervolgens nog vijf-

'.

. :

.

!

i i

den vrouwen gevraagd ons te helpen, zei
ze, maar het resultaat is bedroevend. De
eene helft zei: Laten de vrouwen maar
voor haar eigen breiwerk zorgen. En de
andere helft verklaarde: Wij hebben
het veel te druk met het breien voor de
mannen. Het staat nu wel vast dat de
eene vrouw pertinent weigert om voor
de andere te breien, en dat is toch niet
zooals het hoort".
De rflan van de Express vond het ook
een lastig probleem. En hij zag er maar
één oplossing voor Als de vrouwen niet
voor de vrouwen in het leger willen breien, wel, dan moeten de thuis gebleven
mannen het maar doen. En hij deed dan
ook prompt een beroep op zijn lezers.
Boys, laten we allemaal wanten en sokken gaan breien. Maar pas op dat moeder de vrouw niet ziet wat je uitvoert!...

■

geest

vermoeid. Als

tien jaar gediend.
Een forsche geBcrgmeyer
dj
stalte,
kale
grijze
lokken,
door
schedel omkranst
was Bergmeyer ln den Volksraad een
decoratieve en karakteristieke figuur.
Maar de vergelijkingen faalden. Voor
een „gcuzenkop" was dit hoofd niet
vierkant genoeg. Op Kuyper ;eek hij
ook niet, al wilden sommigen ln zijn
aangezicht de-trekken van den grooten
Abraham herkennen. De vergelijking
ging ln geestelijken zin. eer op, zij het
dan op een geheel ander plan. Hij kon
„dierbaar" spreken, maar ook scherp
•en gevat zijn. Hij miste het air van
superioriteit, dat in sommige christelijke politici verbonden is aan de zekerheid te behoor en tot het beste deel
der natie ; hij was goedlachs en ken tegen een grapje, maar hU kon ook geducht van zich afbijten.
>

komen
«>

en inderdaad: haat

voorzitter,

haar

De Mannen moeten te hulp
|~je

•

'

:

Tegen de Natuur
jjeze weigerachtigheid van de vrouwenthuis om wat voor haar zusters in
uniform te doen hangt natuurlijk samen
met de veel verbreide opvatting dat
deze laatste vrouwen iets verrichten wat
niet met haar roeping strookt.
Een
enquête van de Mail wees uit dat de
voornaamste grief van de Engelschen
Juist betrekking had op de vrouw in
uniform. En het is wel typisch dat driemaal zoov;el vrouwen als mannen zich

hieraan

ergerden.
Overigens hadden mannen en vrou-

j

wen niet dezelfde bezwaren. De mannen
waren er in de eerste piaats tegen omdat
naar hun meening ren uniform de vrouw
niet staat. In de tweedj plaats maakt
de uniform vele vrouwen tot exhibitionisten. Ze loopen met een brutaal air
rond en bezigen krachttermen om de
aandacht te trekken. Als ze werkelijk
voor het leger willen werken hebben
ze ge:n uniform noodig, oordeelen deze
heeren der schepping.
De vrouwen hadden weer andere bezwaren. Vrouwen in uniform gedragen
zich bazig tegenover vrouwen die er
geen hebben, verklaarden zij. Een vrouw
in uniform is een onmogelijk wezen en
pocht op de „offers" die zij brengt.
Bovendien ziet ze er onvrouwelijk, buitenissig en slonzig uit. En waarom loopt
ze op schoenen met hooge hakken als
ze een broek draagt ?
Tenslotte moet hier ook nog de meenïng van een bekend Londensch psycholoog vermeld worden. Hij verklaarde dat
mannen een afkeer hebben van geuniformde vrouwen omdat zij meenen dat
er een inbreuk gemaakt wordt op hun
privileges. Het is een feit dat sommige
vrouwen bazig worden zoodra ze een
tuniek en een broek hebben aangetrokken. Maar dat zijn dan meestal de
„leelijke oude en jonge eendjes/'" die
altijd voorbijgezien werden. Nu ne:mt.
men "notitie van hen, 'ze voelen zich,
en nemen revanche door zich te laten
gelden.
Hoe het zij, de vrouw in uniform is
in Engeland geen persona grata. En of
ze genoeg karaktervastheid en... ijdelhcid heeft om zich te handhaven, terwül mannen en vrouwen haar met den
nek aanzien, zal nog moeten blijken.
Misschien hangt dat wel goeddeels van
de weersgesteldheid 'af

!In dien „ouden" Volksraad waren de
prominenten der Indische samenleving
sterker vertegenwoordigd dan thans.
's' Jacob, Djajadiningrat, Van Gennep,
Salim, Engelenberg, Stokvis, Van der
Jagt, Koesoemo Joedo, Kerkkamp, Aay...
misschien kleurt de herinnering deze
figuren, maar wij hebben nog altijd den
indruk dat de Volksraad toen meer persoonlijkheden telde dan thans. In dit
gezelschap was Bergmeyer een'der meest
cp den voorgrond tredende figuren. Zijn
ontmoetingen met Stokvis waren wedr
men
kampen im het prijsschieten;
raakte de xoos meer dan eens. Stokvis,
r 4 et zijn geraffineerde en vaak tot hoogten van ware welsprekendheid stijgende
argumentatie vond in Bergmeyer, minder subtiel maar gevat en scherpzinnig
als weinigen, een tegenstander die hem
niet uit den weg ging. Ook in Bergmeyer
teekende zich reeds de behoefte aan
te» eigen „Indischs" politiek af, al was
hij sterk georiënteerd op d; Nederlandsche. Op dit gebied vor.den de tegenstanders elkander soms.
—

Uiteenjoopende Opinies over de Delegatie

het

Spr.

Algemeene beschouwingen
voortgezet
zette da Volksraad

Hedenmorgen

dï algemeene beschouwingen inzake het wetsontwerp tot wijziging
van eenlge artikelen der Indische
Staatsregeling voort.
Aldjoeffry: geen beknotting
van het budgetrecht
Da heer Aldjoeffry (Partijloos» is met andere leden tegen aantasting van het. budgetrecht van den
Da doeltreffendheid van
Volksraad.
maatregelen betreffende een spoediger
indiening van de aanvulllngsbegrootingen trekt hij in twijfel. Z. 1. houdt
de vertraging dan ook geen verband
met «en gebrek aan het betrachten van
spoed door d» departementen, doch met
andere factoren.
tegen de wijziging van de verlofsregeling. Hij ls gekant tegen elke aantasting van het
recht van voorbehoud.

heeft bezwaar

Spr:

>

Met de overige

voorstellen kan hij

In de derde ronde werd
afgeworpen

tast vervolgens het standpunt der

Rege:rlng aan inzake de indiening der
hoofdbegrooting. Het gaat hierbij niet
om het bezien van de algemeene aspecten van het : Regeeringsbeleld, het
gaat om een grondige bestudeering van
da cijfers. Daarvoor, is de tijd thans te'
kort. "Alleen specialisten zijn ln staat
de zaak in dien tijd te beoordeelen.
Voor de Volksraadsleden is echter de
tijd te krap om zich in te werken en
zich adviezen te doen verstrekken. Spr.
ziet niet in, welke bezwaren er in feite
bcistaan tegen de indiening op 14 dagen
vóór de opening van den Volksraad.
Di Regeering heeft verschillende bezwaren genoemd; spr. bestrijdt ze.
Mochten zij intusschen gehandhaafd
worden, dan zou da opening 14 dagen
vervroegd kunnen worden.
Er is verder gepleit voor een verlenging van de hoofdzitting tot 4 maanden. De Regeering zegt, dat ZU de
noodzaak hiervan niet Inziet. Spr. teekent tegen deze uitspraak verzet aan ;
een ieder die hier langer Volksraadwerk gedaan heeft, zal die noodzaak
stellig niet ontkennen. . Extra-kosten
behoeft die verlenging niet mede te
-

brrngen.
Spr. dringt er verder op
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;

'
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heeft'reeds eerder opmerkingen
in dezen geest gemaakt en noemt eenlge voorbeelden, waaruit blijkt, dat Indische aangelegenheden bij de behandeling in Nederland meermalen op den
achtergrond zijn. gesteld. Dit was o.Jitj
het geval bij de behandeling van het
defensie-uitvoerrecht, toen in het ge-

'

Naar spr. meent zullen deze
verminderd worden
moeilijkheden
als het College minstens tot 20 man
wordt-uitgebreid. Dit is de onmisbare voorwaarde, dJe sprekrrs frac'Üe stelt voor een'overdracht van
budgetaire bevocsdhed<rt aan het
College van Gedelegeerden.
•

In de pakjes sigaretten,

!

die de fabriek

van het Sampoerna-concern

vervaardigt

en ln

den handel brengt, treffen de
koopers thans een plaatje aan, waarop
de beeltenis van Stalln voorkomt, aangeduid als „de sterke man van Rusland".
Wij weten niet, aldus de Ind. Crt.,
wie de directie op het denkbeeld gebracht heeft, net precies in dezen tijd
reclame te maken voor het hoofd van
een staat, voor wlen ieder onzer
ook
ln de Oostersche wereld
een heel andere kwalificatie heeft dan „sterk": is
de geheele wereld niet vol van afschuw
over den aanval der Russen ln Finland ?
En gaat de sympathie van de wereld
niet uit alleen naar Mannerhelm en zijn
dappere soldaten ?
—

Naar men ons mededeelt. heeft mevr.
Tjarda van Start enborgji Stachouwer
een gift geschonken aan het tehuis voor
Chineesche' meisjes '„Ati' Soetji", "alhier.
Begrooting voor Tapanoell
De Volksraad ontving een suppletoire
.

voor de' invoering van een

bagrootlng

"

'

*'

.

Dï heer Van Geelen had des ochtends de beschikking 'over Prohibition,
een paard : dat' eigendom is' van den
heer Van Rappard en waarmede de
heer Van Geelen volkomen vertrouwd
waa.

DezSn ochtend besloot hij echter, aldus lezen wij nader ln de Sum. Post,
eens een ander paard te berijden, namelijk Mim, eigendom van den heer
Van Breukelen, hetgeen in tegenstelling was met de afspraak, mede gemaakt uit veiligheids overwegingen,
aangezien Mim • een zeer snelle looper
is, die een speciale behandeling vereischt. De Inlandsche oppassers in de
stallen hebben zich uiteraard niet tegen het besluit van den heer Van Geelen verzetten'zoo geviel het dus ook,
dst de heer*Johansen Jr., die te ongeveer i half zeven als tweede op d? baan
arriveerde,- den heer Van 1 Geelen reeds
zag oefenen op Mim.
Nadat de heer Van Geelen reeds een
baan had gedraafd en'een tweede baan
ln kalmer tempo had afgelegd, kwam
hij' aan' de derde ronde, waarbij hij
ongetwijfeld reeds vermoeid moet zijn
geweest, temeer daar het berijden van
een hem vreemd paard tot een extra
inspanning moet hebben geleld.

den

eeniging van Assistenten in Dell welke
1 April te Pematang Siantar geopend

wórdt.
Psychopatenkamp
Banjoebiroe

te

Te Banjoeblroe is men momenteel
bezig aan den bouw van een psycho-»
patenkamp, waaraan reeds gtruimen
tijd behoefte werd gevoeld. Voor dit
doel wórdt de óüde 'miUtalre kazerne,
grenzende aan dö' gevangenis.' öm?ebouwd. Met liet werk hoopt men binnenkort klaar te komen.
"

%

'

*
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Door den bliksem gedood
Tijdens het hevige onweer dat Zaterdagmiddag boven' de omgeving van Taslkmal'aja heérschte', werd 'een Iriheemsche-vrouw door'den bliksem, getroffen.

Het

slachtoffer

bleek een bewoonster

van het Armen-tehuis „OemarlJah". De
vrouw werd op slag gedood.'
De „Stassfurt” aan den
ketting
Gisterenmorgen kwam

het Duitsche
vrachtschip "„Stassfurt", dat reeds geruimen 3 tijd in de "haven fan TJÜatJap
aan den ketting ligt, gereed met de
lossing van zijn 1700 tons lading, waarna het schip opnieuw wcjrd vastgelegd.
Majoor Kronenberg-

Van'der Xcet'
Hit hoofdkwartier van het Leger des
Héils fn Bandoeng ontving uit "Nederland bericht van het overlijden van mevrouw majoor Kronenberg-van der Z:e,
die vele jaren met haar echtgenoot hier
te lande onder militairen en melaatschen werkzaam tó geweest.

:

Prof. dr. Ch. E. Benjamins t
Prof. dr. Ch. E. Benjamins, oudhoogleeraar aan. de Rijksuniversiteit tï
Groningen en vroeger arts te.Semarang,
is gisteren hi din ouderdom van CO Jaar

schouwd kan wcitden als een'uiterste t»
poging om het paard tot kalmte te

Groningen

overleden.

'
•

dwingen.

Deze manoeuvre mislukte en nog ln
de wending naar links, werd de heer Door Locomotief overreden
Van Geelen uit het zadel geworpen en
Ongeluk bij N.I.S. te Kedoengdjati
óver de binij&r.ste omheining heen tegen
den grond gesmakt. Het paard bleef on>Zaterdagochtend om 8.22 kreeg d?
gedeerd. Door den smak waarmede de
telegrafist
van de N.I.S. te Xedoengval gepaard ging, verloor de heer Van
ongeluk,
dat hem- het leven
djatl
een
Geelen terstond het bewustzijn en toen
gekost.
ongelukkige
heeft
De
had dien
de ooggetuigen den betrekkelijk grooten
en
was
met de
dag
bezig
buitendienst
afstand van de tribune tot aan'de
goederenwagons
In de
opname
van
plaats van het ongeluk hadden, afgevan
het'station.
nabijheid
legd, vond men hem deerlijk gewond in
Op een gegeven oógenblik reed een
het gras liggen.
locomotief
uit de loods voor het verIn de dichtstbijzijnde particulier» wovan rangeerdiensten. Een wisrichten
telefonisch om geneeskundige
ning
zag de locomotief aankoTeraardebestelling van dr. hulp werd
verzocht (het'toestel ln het ge- selwachter
en
waarschuwde
den
bouw van de Dell Ren Vereeniglng is men
Tb. Terburgh
opzij te gaan. Men wist niet hoe hej
bulten gebruik, wanneer geen races workwam, maar de heer Mareoedi die na
den grheuden). De eerste arts dien men de waarschuwing
Op Oud Eik en Duinen te 's-Gravenreeöe buiten da rails
hage is 15 Januari .teraardebesteld het trachtte te bereiken, antwoordde nlst;
was gaan staan, kwam door een of
stoffelijk overschot van wijlen dr. J. mogelijk heeft men hier een foutieve
andere onb:kïnde oorzaak weer tusTh. T.e rb u r ; g h, oud-hoofd-ln- verbinding gehad, de tweed® arts 'ad- schen de rails terecht, precies voor'de
viseerde, nadat bij zich van eenige bijsptcteur van de volksgezondheid ln Neaanrijdende locomotief, dis hem meeop dg hoogte had gesteld,
en
en
sous-chef
zonderheden
oud-irr.pecteur
derland
sleurde. Hierbij brak hij zijn rechtervan den Burgerlijken Geneeskundigen de ziekenauto op te bellen.
been en linkervoet en ook zijn schedel
Di:nst in Nederlandsch indië.
Dit geschiedde even na half zeven en was totaal vermorzeld. Ilij was op raag
In de aula, waar de organist gewijde de ziekenauto was binnen vijf minuten dood.
muziek ten gehoore bracht, werd ge- aanwezig.
De. machinist w'ist uiteraard niets
sproken door dr. C. van den Berg, die
Korten tijd later was de heer Van van het ongeluk tot zijn aandacht geuitdrukking gaf aan de groote erkenG:elen ln het Gemeentelijk Ziekenhuis trokken werd door het'gêschreeuw van
telijkheid der regeering. alsmede van gearriveerd, waar geconstateerd werd den wisselwachter. Hij za*g het ongeluk
den Gezondheidsraad voor het' belang- dat zijn toestand hopeloos genoemd niet gebeuren. Hij had reeds fluitsigrijke en vruchtdragende werk, dat dr. moest worden.
nalen bij het verlaten van de loods
Terburgh ten behoeve van de volksgevan
afwachting
gegeven
In
de telefonische
en de afstand tusschen de lozondheid in Nederland en in Neder- waarschuwingen aan de dokters en de comotievenloods tot de plaats van het
landsch Indië heeft verricht.
ziekenauto, meenden de Inlandsche ongeluk bedraagt ongeveer 50 Meter.
knechts zich verdienstelijk maken door
Marsoedi laat een vrouw en een klein
De tweede spreker, dr. Hulshof Pol, den zwaar gewonde, die te
waarschijnlijk kindje achter.
herinnerde aan de groote verdiensten een
opgeloopen>
schedelfractuur
had
Een tragisch misverstand was het,
op
van dr. Terburgh op het terrein vr.n
te nemen en weg té dragen.
aldus lezen wij verder in het Alg. Hbl.,
de volksgezondheid bij de kolenmijnen
In plaats van te wachten tot de destoen de tijding de vrouw van den onop Sumatra en aan diens werk ter bekundige mantri's ter plaatse waren, gelukkige bereikte. Een buurvrouw was
strijding van de malaria in Nederhetgeen
slechts luttele minuten op dat oogsnblik op bezoek. De boodlandech Indië en in de Po-vlakte in duurde, immers
welke
bracht de ongelukstijding
de beschikking schapper
Italië. Ook-stond hij stil bU het werk hadden over eenmantri's
vergissing dachten de twee
over
en
bij
brancard
behalve
hun
van wijlen dr. Terburgh ter bestrijding
en
het den man van de buurervaring
op
instructies
vrouwin
dat
gebied,
dit
.
van de dlphtherie.
hebben de staljongens met vereende vrouw betrof.. Deze viel in zwijm en de
de
Nederlandsche
MaatNamens
krachten het slachtoffer over greppels vrouw des huizes verrichtte al het
schappij ter Bevordering van de Ge- en versperringen naar de tribune ge- mogelijke om haar te helpen. Weldra
neeskunst sprak hierna dr. J. Hankes bracht, zocdat de auto bovendien nog kwam zij Wéér bij. De boodschapper
Drielsma, waarna een persoonlijk woord eenige honderden meters verder moest die er nog bij «stond moest nu uitleggen
van afscheid werd gesproken door dr. rijden
dat de getroffene de man van de viouw
11. H. Th. Bekenkamp, een vriend van De heer Van Geelen, die niet gehuwd des huizes zelf was, en deze viel daarop
den overledene.
ls en 29 Jaar oud ls, ls employé bij flauw en"s nu moest de buurvrouw haar
Leeflang te Medan;
verMalson
gastvrouw helpen.
De heer W. P. Nuljten herdacht
belangrijke
werk, dat
volgens het vele
Het ïyk werd ter schouwing naar
wijlen dr. Terburgh voor het GenootPoerwodadl getransporteerd en in •de
N. S. B.-ERS VRIJGESPROKEN
schap voor Heilgymnastiek en Masavonduren onder groote belangstelling
sagï heeft gedaan, waarop mej. De
ln Kedocngdjatl begraven.
Uitspraak doende ln de zaak van de
Leeuw van der Woord een woord van
dank sprak voor de vriendschap, die de N.5.8.-ers die onlangs wegens overtrePOELOE LAOET
Nederlandsche vroedvrouwen van dr. ding van het uniformverbod tijdens den
landdag van hun party te Amstenrade
Uit de opsomming, dié wij dezer daTerburgh steeds hebben mogen ondergeverbaliseerd werden, heeft de arronger. gaver. van de verkaveling var. de
vinden.
dissementsrechtbank te Maastricht ver- kolonlsatieperceelen op het. proef bedrijf
groeve
familielid
heeft
aan
de
Een
H.A.
dachten gisteren vrijgesproken'.
te Poeloe Laoet, is weggevallen :

J.

Het blad meldt verder, dat de Politieke Inlichtingendienst van deze misplaatste reclame op de hoogte is gesteld
en;er zal dus wel een weg worden gePoolsche Vluchtelingen
vonden, om den heeren van het betrokken concern te beduiden, dat zij er goed
Naar Ar.eta uit Den Haag seint, heeft aan zullen doen, de plaatjes van „kade militaire grenswacht te Nieuw Beer- meraad" Stalln uit de doosjes te verta gisteren zes Polen aangehouden die wijderen.
uit Duitschland gevlucht waren om op
Nedcriandsch gebied uit te wijken. Deze
Polen waren door de Duitschers van het
Hel
schip gehaald, waarnnde zij via de Oostzee naar Engeland wilden reizen en verD: eerste treinen konden gisteren
volgens had men hen op vijftien kilomepasseeren over de hulplijn en de
reeds
ter afstand van de Nederlandsche grens
noodbrug
die de SS. op de plaats van
te werk gesteld. In witte lakens gehuld
het
fpoorwegongeluk
nabij Probollnggo
wisten zij
na hun ontsnapping over
heeft
aangelegd.
Men
is thans bezig,
sneeuwvelden de grens te bereiken. Verbehulp
met
van
de
uit
Manggarai dermoedelijk zullen zij nu in Nederland
waarts gedirigeerde stoomkraan de losgeïnterneerd worden.
gebrande stukken' van de gekantelde
locomotief te vervoeren. De schade, dia
door het ongeluk veroorzaakt werd, is
„LAERTES” NOG NIET IN LONDEN
geraamd op ƒ 50.000.
D; Vereenigde Nederlandsche ScheepHet ontwerp voor een nieuwe spoorvaart-Mij. heeft gisteren bericht ontbrug is nog niet gereed. Deze brug zal
vangen dat de door esn explosie b;- een overspanning van twintig
meter
schadigde L a e r t e s, die op halve krijgen en vijf meter
breeder worden
kracht naar Londen zou opstoomen, dan de ingestorte brus. Haar iandhoofvertraging heeft door den
die den zullen op een puttenfundeering
thans over het Kanaal hangt.
gemetseld worden.
voor de belangstelling gedankt.

Spoorweg-ongeluk

Gift van mevr. Van
Starkenborgh

z.g. landstreekbegrooting ten behoeve
van het 'geblëd"deF residentie" Tapanoeli, met uitzondering van Nias en de
Zóöals" veelvuldig geschiedt, werd ook Batoe-eilanden. De e:rste van deze bedien morgen getraind op de racebaan. grootingen vertoont een uitgaventotaal
De eerste, die bij "de stallen» aanwezig van* ƒ "5.648.438.
was, was d; heer Van Geelen, die hoewel
geen tijder met' een' jarenlange erva- De V. v. A. i. D.
4..:
ring, In. bijna'twee jaren succesvol ge- it«Naar
de Sum. Post vernam, zal het
wedstrijden
oefend en ook als Jockey bij
J. H.' Smit, voorzitter van
Volksraadslid
een eersten prijs in de wacht heeft geden s Sulk;rbond."'ten redevoering housleept.
op de Jaarvergadering van de Vtr-

Het'geringe' aantal'getuigen, dat de
verrichtingen van den heer Van Geelen
volgde;'zag dan'ook dat bij de derde
ronde Mim niet tot een langzamer tempo was te bewegen.
In de bocht tegenover de tribune en
zag men
7Öór de duizend-metergrens
hoe de berijder trachtte zijn paard haar
de buitenste omheining te brengen; om
< het dier aldus te dwingen zich ini te
toornen. Deze poging mislukte en ten
tlotte ging de heer Van Geelen tot een
laatsten maatregel over hij veranderde van koers, wilde een bocht naar links
maken,-om-zoodoende in tegengestelde
richting verder te gaan,, hetgeen be«

heel niet gesproken werd van de petltle-Thamrln. Ja, men wist in Holland
M.b.t. de kwestie van het voorbehoud
toen niet eens, dat er een petitie was
sluit
fipr. zich ln hoofdzaak bij het been men sprak van een motie.
toog van den heer Kcrstens aan.
Sprekende over het ontwerp brengt
Tenslotte sluit spr. zich aan bij het
ook spr. verschillende bezwaren naar beioogfivan den heer Mussqrt, • waar
voren tegen de voorgestelde wijziging deze twijfel heeft uitgesproken aan de
van art. 61, lid 1. Hij begrijpt ni;t, juiste bedoeling van de regeling der
waarom hiermede zoo'n haast moet keurbevoegdheid van de hoofden van
worden gemaakt. Men heeft thans nog gewestelijk bestuur. Spr. dringt aan op
geen overzicht over deza materie; spr. een duidelijke uitspraak in deze.
stelt voor, dit punt uit de wijzigingsvoorstellen te lichten.
(De zittipg duurt voort)

Stalin als Sigarettenplaatje

Geelen

*

/

Spr.

Van

Zaterdagmorgen even voor half zeven
is op het 'Xaceterreln van de Deli Ren
Vereenigirig te'Medan, naar reeds telegraflsch werd gemeld, 'een/ ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de heer C. van
Geelen van zijn paard werd geworpen
en In hopeloozen toestand werd opgenomen'om per ziekenauto "naar het
Ziekenhuis te worden
Gemeentelijk
overgebracht.

aan, dat de
Regeering de suggectie om ln bepaalde
gevallen den Volksraad' op een andere
Blaauw: bereid tot medeplaats bijeen te roepen aan het Opperwerking, behalve op eenige bestuur zal doorgeven. (De heer Soepunten
ros o: Dat zal Zij ook doen). Spr.
kan dit niet in d* M.vJV. vinden. ;
(1.E.V.)
De heer Blaauw
Tegen het toekennen van budgetaire
wijst erjp, dat waan ter hij niet
bevoegdheden aan het College van Geverdergaand?
zal spreken over
delegeerden hseft spwkers groep geen
staatkundige principieele
hervoroverwegende bezwaren, doch zij bemingen, dit niet beteekent, dat de
schouwt hierbij tegelijkertijd de samenwensch daartoe, niet sou leven in
stelling Van het College als onvoldoenzijn groep.. Alleen vindt hij bet tijdde. Kan een College van 15 man bestip daartoe siiet geëigend. Hierschouwd worden als een vertegenwooraan koppelt hij inmiddels do. opdiging van 60 millloen zislen, een land
merking, dat het niet eens noodig
zoo groot als Europa ? A!« er thans afrou zijn, daarvoor de I. S. ingrijspraken worden gemaakt in verband
pend te herzien. Het is voldoende,
met de zetelbezetting, dan is de buitendat
men
de I.S. een fair
wereld direct klaar om te spreken van
oh a ne e geeft;
corruptie e.d.
-1

zich vereenigen.

Korte Berichten

Het ongeluk op de Renbaan

van

Budgetrecht

.

'mist
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Teleurstelling over beperkt Karakter

—

Vooral de Volksraadperiode 1921
1924 herinneren wij ons als een tijdvak
van groote levendigheid, vruchtbare
werkzaamheid, doordringende debatten.
Behalve den heer Kan heeft géén uit
dien tijd meer zitting ; velen zijn van
bet tooneel verdwenen, anderen zijn
nog slechts toeschouwers.

-

Helling

;

voor de ontwikkeling van het staatkundig leven hier te lande, hem niet vergeten. P. Bergmsyer, tot zijn dood, na
zijn terugkeer naar het* moederland,
burgemeestïr van Outswedde, was in
1874 geboren ; hij Js ,dus "65 Jaar gewerden. Hij geroot zijn opleiding aan de
Gereformeerde kweekschool'voor onderwijzers te Amsterdam; kwam daar bij
het Christelijk onderwijs, -werd vervolgens leeraar aan de kweekschool waar
hij zijn opleiding had genoten en ging,
bijna dertig Jaar oud, naar Indië. Zijn
capaciteiten op onderwijsgebied zijn
voor wat Indië betreft gewijd geweest

1940

|

Vrouwen in de Kou

6 Februari

De Indische Staatsregeling op de

.

Indië leeft snel, cn velen zal het
overlijdensbericht van 1 den heer P.
Bergmeyer, dat .wij heden ontvingen uit
Nederland, dan ook voorbijgaan. Dit
ral zeker niet het 'geval zijn ln den
kring zijner geestverwanten ook bulten dien kring zullen de ouderen' or.der
ons, die belangstelling hadden en hebben

.

Op dan Uitkijk

f

P. Bergmeyer

van Dinsdag

.

•

seint Aneta.

Aldus

koffie."

BATAVIAASCH NfIECTSB,LAP van Dinsdag 6 Februari

Consternatie op Glodok

1940
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In Batang

Het bacaratder negen Mannen

De ondergang

van een

Kaboepaten

Batavia

nexrd

Matrozenaeen auto

Agenda

staat een Huis

Verrassend resultaat van het onderzoek

Twee Europeesche matrozen hebben sisteravond op Glodok" groote
consternatie veroorzaakt temidden
van de feestelijke stemming op en
om de Pasar Maiem. Zij verschaften
zich eerst een auto, door den Chinee-

van de overval in een der
Euiopeesche hotels in deze stad, die
eenigen tijd geiden heeft plaats

.

*

•

;

:

'

waren negen Chineesche burgers batrokken, en da
eerste lezing was dat een rijstpel-

\

■

•*.

gebouwde fietsenstalling, waar zij
kromme en verbogen vehikels achterliet en duwde vervolgens haar
neus in de pagar bij het pandhuis.
Drie personen werden hierbij ernstig
gewond.
Het

•

'

omstreeks half tien,
toen de auto komende van Molenvliet
West, door het drukke verkeer gedwongen langzaam te rijden, plotseling werd
overvallen door de beide matrozen. Zij
rukten het portier open, pakten den bestuurder bij zijn kraag, sleepten hem van
zijn plaats en sloegen hem een blauw
oog, waarna zij In de auto sprongen.
Of de matroos v. L., die zich achter
het stuur zette, kon rijden, is niet bekend. In leder geval had hij geen rijwijze waarop hij réed deed
bewijs.'
echter denken aan lemand die nog niet
dikwijls achter het stuur van een auto
had gezeten, en deze veronderstelling
houdt dan rekening met het feit dat de
matrozen reeds een vroolijken avond
achter den rug haclden.
De auto heeft sléchts veertig meter
gereden!' Sleoiits die afstand was er tusschen de plaats waar de vorige bestuurder zich' héYstelde van de overval en dié
#

auto zich in de pagar boorde.
Doch op dien afstand werden een Chlneésché feestganger en twee Inheemschen zoodanig aangereden, dat zij naar
waar de

de C. B. Z. moesten worden vervoerd,
waar onmiddellijk operatief ingrijpen
noodzakelijk was.

werden vijftien fietsen ln
meerdere <sf mindere mate verbogen. De
van bamboe opgetrokken fietsenstalling
werd over een groote lengte vernield.
De beide matrozen, bij wie de sporen
van een zeer vroolijken avond na het
ongeval nog zeer go'ed waren waar te
nemen, zijn door de politie overgegeven
aan de marine-autoriteiten, die deze
aangelegenheid verder zullen behandelen. Te zijner tijd zullen de beide marinemannen zich voor dit „uitstapje"
wel voor den zeekrijgsraad te verantwoorden hebben.

nog

heeft de minister-president me

:

„En
persoonlijk opgebeld!"
wat zei hij?"
,Jliets, hij was verkeerd aangesloten"
—

—

(Le Rire)

'■

•

'

verdedigende,

door messteken was gewond, terwijl de admi-

gebeurde

�

•

JT.

•»

ij

:

De I. G. Farben maakte een uitvinv
ding bekend, dié van'zeêr groöte'betéèkenls zal zijn voor 'Duitschlarids oorlogspotentieel eiv waarechljhlijk
tot een aanzienlijke'besparing van Uzer,
seint Transocean dd. 5' dézer "uit Berlijn.

"

-

•«

Bloedend

uit meerdere wonden, met
een tasch onder zijn arm,'die hij had
gered, en waarin nog ƒ 7.000 zat van de
tien mille welke de oorspronkelijke in-

vormde, vervoegde.de rijstpeller
zich op het politiebureau om aangifte te

houd

doen.

Hij werd, evenals de beide andere gewonden in het hospitaal verpleegd en de
politie wist de hand te leggen op de zes

anderen, die hierbij betrokken waren.
Het onderzoek naar wat zich in de
kamer van het Europeesch-é hotel, waar
men zou samenkomen om een spelletje
bacarat te spelen Inderdaad had afgespeeld, begon.

.

waarbij ook dé twee mannen van
de derde groep zich voegden, in de
veronderstelling dat de millionnalrszoon zich reeds van het. geld van
den rijstpell:r had voorzien. Deze
laatste weerde zich met een mes.

:

:

oogenblik 'de rijstpeller
aanhang, die niet vertegenstander daar te
zijn
wachtte
zullen ontmoeten, zoodat hij zijn
revolver had opgeborgen. In dit
'
U'.
Ai»
I»
.-'.Ji
gangetje ontstond een gevecht,

nistrateur van een der rijstpelle-rijen van den man uit Serang, omdat hij eenzelfde doel nastreefde,
eveneens snijwonden kreeg.

:

Belangrijke Uitvinding
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'

'
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van de
De
h.r.'in'gésliagd
Farben
ér
Hét
O.
Is
l.

\

Ijzèr

béton te'yervangen

ln gewapend

:

Weerbericht

door eën zeer elastische' minerale vézel,
die op groote schaal vervaardigd kan
worden. Deze vézel is vervaardigd van
dé" ingrediënten van steenkool en kalk
v
*'i-.
*■'**>■>'■■li.;'/
en wordt niet aangetast door water, zuOf heeft mijn ontvankelijkheid voor
Tot zoover is de geschiedenis van dit ren, alkaloldén en andere chemische den djoglo-stijl
van dit huis in Batang
spelletje bacarat duidelijk. De vraag hoe 'stoffen. De vezel is voorts immuun voor
een
andere
oorzaak
Laat ons doorloogroot het aartdéél van een leder der rotting en onbrandbaar.
gras
begroeid. Nu
pen.
is
met
weg
De
vechtenden in dé toegebrachte steken is
kunt ge de enorme voorgalerij zien,
geweest, kan nog 'niet gehéel Worden
De „pece"-vezel bezit zeer groote »lasdoor geen enk'len pilaar binnen de uitbeantwoord.
Zeker Is evenwel dat" dé tlciteit, terwijl hij isoleerend werkt tegen zonderlijk groote overspanning gestut.
rijstpeller vervolgd zal 'worden. wegens hitte en' electricitet. Proefnemngen heb- We stappen het bordes op en loopen
het doen van één vklsche" aangifte, dé ben voorts aangetoond, dat de span- door de vertrekken, hol en leeg, vermillionnairszoori, dié • waarschijnlijk de kracht van den vezel grooter is dan die waarloosd, 'triest...
meeste steken heeft uitgedeeld," o.ai ook van staal.
aan den man | uit Tangerang, die : zoo
Maar wist ge dan niet, dat het reDe nieuwe vezel zal in gewapend beernstig is gewond, dat hij hog niet géBatang is opeeheven
Laat
gentschap
ton
de
van
het
plaats
ijzerinnemen
heel kan worden verhoord, wegens het vlechtsel.
eens kijken dat zal nu alweer een jaar
toebrengen van lichamelijk letsel, evenof vier zijn. Natuurlijk is dit huis in
als de man uit Semarang.
Batang leeg. Het is een sterfhuis, of een
gestorven huis, al naar ge het noemen
INHEEMSCHE STUDENTEN
wilt. Want de bewoner zal er nimmer
terugkeeren.
DERTIG JAREN TROUWEN DIENST
Men deelt ons mede, dat Zondagavond
a.s. om 7 uur n.m. in het U.5.1.-ClubgeTe huur, heet dit in de taal der moDezsr dagen heeft in het nieuwe keu- bouw aan den Kramatweg een bijeenzakelijkheid. Ken kaboenaten te
dern»
1
kengebouw van 'dié sociëteit Cön'cordia komst zal worden belegd door Inheemhuur. Er is een Arabier geweest, die er
te Bandoeng «en* kleineXplèctitlgh&d sché studenten van de Bataviasche een weverij wilde beginnen en ƒ 25 per
plaats gehad, diê'ïeldéri'Voorkomt."Men lioogescholen.
maand
bood. Vijf-en-twintig gulden
heeft namelijk aan-dêh' kot 'die'dertig
meneer, is u
voor. een kaboepaten,
ja; eri.laüi» :de famiüë'Bêkkerthg tróuw
Besproken zal worden de vraag van de naam dan niets waard
gediend heeft de gouden medaille'üitden heer Soetardjo over de benoeming
ge:eikt, welke de Vereènlging vanjïuls- ,Y&n, Inheemsche academici. .Verder, zal
Isfchet.niet„ doorgegaan en toen
~vrouwen beschikbaar heeft gesteld' als de dezer- dagrn tot stand gekomen ls de''D.V.G.
gekomen en heeft niet gewaardeering voor langdurigen en' trougentlemen-agreement tusschen dé hier schroomd "er krankzinnigen in te zetwen dienst, lézen
'A. I. D.
ter stede gevestigde Inheemsche studen- ten." Allemaal in het keurige en in het
Het was iri' een feestelijke i omgeving ten-verenigingen, de P.P.P.1., U.S.I. en ordentelijke, hoor Wij zijn» zoo netjes,
o, wij zijn zoo uitgerekend netjes! Alvar., green" eh." blóèmè'aréh' temidden van de*I.V.S.V. bekendgemaakt worden.,
het 'voltallige | pêrsöneel' de:' 'socleteit, 1 Voorts zal er een lezing worden ge- leen maar de goedaardige gevallen,
waarbij èielit oök hèt*r bestuur'van" de houden getiteld „Morgenrood ln de d£- weet u De half-zachten, de verdwaashoofdge>

;

-

'

—

Hierbij stuitte men op een eigenaardige moeilijkheid. Elk der negen personen gaf een volmaakt andere lezing van
het geval, het slachtoffer incluis. En van
de gestolen ƒ 3000 kon men geen spoor
meer vinden. Niet alleen kreeg men negen verschillende lezingen, doch daaronder was er slechts een, die den rijstpeller als slachtoffer aanwees en deze
was van hemzelf, terwijl er enkele anderen waren, die andere slachtoffers

noemden.

Dit was alles dus verre van helder.

-

De verhalen van de betrokkenen vergelijkend, kwam d» politie tot de conclusie, dat men hier wel eens te doen
zou kunnen hebben met dri» verschillende groepen, waarvan twee het hadden voorzien op het geld van den rijstpeller, die' zooveel contanten bij zich
zou hebben gehad.
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Nu Ls gebleken, dat men toen op het
goede spoor was,'zij het dan dat de Vereeniglng- vari* Hutóvrouwèn"én 'énkele sa":'"
/
waarheid nog wel erg verschilde van leden van het sobleteltsbèstuür 'gevoegd
deze theorie.
hadden; dat"' dè v wedana 'dèn trouwen
toeNIEUWJAARSNUMMER
©oor afzonderlijke ondervraging en bediende in een
SIN PO
waarbij
'óp
groote
'
sprak
het voorhouden van de verklaringen
diens
'hÜ'wees
plichtsbetfachtJiig;
']
van den een aan den ander is het aan
t*
NED.-IND. TOONEEL
gelegenheid van het Chineesch
de derde politiesectie, die met dit onderDaarna speldde .een der damesbeNieuwjaar
op 8 dezer gaf de S i n
zoek was talast, gelukt een draad te vin- stuursleden van de IVereèniging van
Aangemoedigd door het enorme suc- den, die houvast gaf.
zeer
omvangrijk en van vele
Huisvrouwen de,n jubilaris de gouden P*o'~esn
ces dat de klucht „Als je maar eèh vervoorzien Nieuwjaarsfraaie
illustraties
Gezien d? reconstructie van het geval, medaille op de borst, waarna allen hem nummer uit.
leden hebt" is te beurt gevallen, heeft
gelukwenschten.
de Ned- én Indische Töoneelvereeniglng die wij hieronder laten volgen is het beHet nummer bevat talrijke interesthans in studie genomen een nog dwa- grijpelijk dat de verschillende verhalen
sante bijdragen, gedeeltelijk in het Mazer en' geestiger ! stuk getiteld „De oorspronkelijk vrijwel in niets overeenléisch, gedeeltelijk in het Hollandsch.
„VEREDELEND” VOETBALSPEL
stemden ieder had wat te verbergen.
Klucht van het Vaderschap".
als
rijstpeller,
De
die
zichzelf
slachtoffer
*De première voor Ned.-Indlë zal gaan teekend» wel het meest, omdat hij hoeEij een te Salatlga gehouden voetbalwedstrijd
Zaterdag 2 Maart
tusschen v een' ' Chineesche
INGENIEURS VOOR DE P.T.T.
genaamd geen slachtoffer was. Hij is
. Oe rolbezetting is in handen van vele
van"
Salatiga
club
en een andere club beniet beroofd, men heeft hem niet* aanuit" VeldpöUtiemënschèn van
De aandacht van belanghebbenden zij
oude öekériden en het geheel staat onder bevallen. doch hij wilde zijn vroeger ver- staande
een
pcngaran
vlotwaardoor
tümult'doordat
dé
gevestigd'op een in ons blad van he'en
ontstbnd'
regie van Henk Smit,
loren geld teru? .hebben.
wordt.
Chineesche
gèsarandeerd
woorden
geplaatste advertentie van den P. T. T.te voorstelling
weken
vcor
den
overval
verloor
zouden
Een'ge
heb
ben
Oengagericht
aan
Tooneelvereenlglng
di:nst'waarin wordt mcdegefeeld dat
de"
De Ned en Ind.,
in'een
dèr
rijstpeller
Serang
de
uit
Chitaniche
.Vpélers.
„Boenoeh
Het
wöord
1" ér hij dien dienst
heeft verder in studie genomen het in necsche
in Batavia ƒ 3000 bij een zou herhaaldelijk 'hebberi'géklöhkén; De tot /'plaatsing van cenige academis-h
hotels
gemalen
duizenden
reeds
Nederland
spelletje bacarat aan den man, die zich wedstryd
weldra*' Iri' riiw' spél gevormde electro -technischs ingenieurs.
speelde kinderzon"elstuk „De Dappere uitgaf voor zoon. van een mlllionnalr. en'gevolg géyènde'aan
dén uitroep van
Jan Klaassen."
Daarbij was de man uit Semarang te- het publiek'staakteri"öev CTiiriwzên' hun
De "première voor Nederlandsch-Indië genwoordig.
sp:l. Hoewerdè"pblltie' niet bèhoefde. In
1
25 JAAR VREDESACTIE
gaat Zaterdag 2 Maart a.s. in den Stadste grijpen, moest een der Chineesché
met
leede
zijn
De
verlies
rijstpeller
zag
schouwburg. De dappere Jan Klaassen oogen
'in aansluiting op hetgeen wij gisteren
in de zakken van den winnaar spelers naar het' hospitaal worden geis het tweede kinderstuk in de serie kin- verdwijnen en vermoedde dat deze transporteerd.
reeds
meldden van de thé musickle dia
derstukken, welke de Nid.- en Indische valsch had gespeeld. Een dergelijk fawordt ter viering vari'het zilvegegeven
Tooneelvreeenlglng in de komende jaren belachtig geluk als die man had, kon
'jubileum van de Vrouwen Wereld
ren'
denkt te geven ten einde de belangstel- hij zich "niet voorstellen.
IN ELK GEZIN EEN RADIO
Unie voor goede internationale verstand***^4-5,5*? '•iAfc
1
ling en liefde voor het tooneel reeds bij li" 1 i
houding," vernemen wij nog dat de bijEen Chlneesche klerk uit Bandoeng
de jeugd op te wekken.
Aneta
Haag
seint uit Den
dat 31 eenkomst aan dén vooravond van den
zette
een tweede ontmoeting tusschen Deéember jl.
gein Nédérland '1.025.876 be'- herdenkingsdag,
dus a.s. Donderdag,
Het ls een goed en alleraardigst
den rijstpeller en den millionnalrszoon op
schreven stuk van Rlchard Flink met touw, met' de kennelijke bedoeling den 2itt£m van radlö-tóestellen geregis- plaiats' heeft in het receptie-paviljoen
een spannende vroolijke, Inhoud en ge- man uit Serang weer een paar duizend treerd waren, terwijl er bovendien nog van Hotel des Indés, aanvangende' om
411.720 aansluitingen "op 'dè ' radio-dis- zes uur namiddag'voor léden' en génoóschikt voor kinderen van 6 tot 14 Jaar.
gulden lichter te maken.
dlgden.
tributie waren.
t Spreekt vanzelf dat aan aankleedoch
rijstpeller
erop
ingegaan,
De
is
ding en regie weer de meeste zorg wordt
hij'had-niet'het'plan. om te spelen (al
besteed. Daar staat de naam van de ver- zou hij het zoo voorgeven) doch om zijn
eeniging borg voor.
verloren 3 mille terug te krijgen.
Indië's In- en Uitvoer, in 1939
'V Stuk wordt gespeeld door groote
stak hij een revolver bij zich,
Daartoe
op
sporen
menschen, die alle Teeds hun
nam den administrateur van , een zijner
het dilettanten-tooneel.verdiend hebben, rijstpellerijen mee, een 1 neef vari hem,
Overzicht van de totaalcijfers van Java en Madoera en van de buitengewesten.
!
onder regie van Henk Smit.
en den man uit Tangerang voor versterWaarde in 1000,000-tallen
Bruto gewicht In 1002-tallen
i ver- king.
De
'
Gewesten
Guldens'
"•tonnen".'"""'
terwijl
i fc.
vaardigd door Dora van Welsem,
■ *V 1
r
Chris *Brcekhuyzen zorgt voor smaakToen In het hotel het geld op
Decemtier
December
Jan./Dec.
Jan./Dcc.
1938
1939
1938
1939
1938
1939
1938
volle décors; poppenkast en poppen. lei1939
zou
om
gelegd
spel
worden
het
tafel
i
onder
gedeelte-staat
Het muzikale
té beginnen; trok de rijstpeller zijn
Invoer
ding van'Charlotte Dorrius.
è
r V
f
�
pistooi en eischte zijn. verloren geld
31,8
42,1 313,4 311,6
Java en Madoera
101,133,7 1146.3 1023,2
15,5
18,156,165,6
Buitengewesten'
72,4
100,- 910,8 975,3
van vroeger terug.
BRIDGEDRIVE VOOR DE T.B.C.'
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De reconstructie

-

12 uur

"

'

i

Tevens

Toen deze man door de deur had
'.iv «.»v*v.
M
weten te ontsnappen, belandde hij
»v
Ti i.
1.-• J
in een smal gangetje dat achter de
AlV.lt
'A Vi
!».■*
kamérs liep.' Daar kwam ook op

vanmorgen

meneer,

,Ja

In een smal gangetje

ler uit Serang het slachtoffer van
een berooving was geworden, dat
een zijner vrienden uit Tangerang
hem

:

:

besloten had, om wanhèer dé ""nüllióiinairszoon het spel Had'gewon'riën "en
duizenden guldens rijker het hotel zou
willen verlaten, hem dat geld met geweld
afhandig te maken.
i

gehad. Hierbij

*

:

■

.

.-•<

zaak

:

.

•»

Zelden heeft de politie hier ter
Gtede een ingewikkelder knoop te
ontwarren gekregen dan met de

:

:

;

;-•»»

De „roof” in liet hotel

'

*%

:

steeds wat achteruit schoof naar de
deur,'die hij ook kon .berèUóèh én
door hij plotseling veïdwèeh.; v
Men' weet, dat voor he't'Mtel een auto
stond te wachten, waarin twéé persoriéri
waren achtergebleven;' tërwjljl twéé'van
de inzittenden naar birifién' waren gégaan. Dit bleek een gröèp to "zijn, dié

■

«*

•

'•...

schen bestuurder van zijn plaats te
halen en zelf achter het stuur te
gaan zitten en slaagden erin den
■*: rrn
t*.
wagen op gang te krijgen, al was
het dan slechts voor* kort.* De auto
-ft
ï
reed door een aldaar op den weg

In Batang staat een huis. Een groot
en machtig huis. Als ge voor deze dinBIOSCOPEN HEDENAVOND
t
gen gevoel hebt, itast eru proeft ge het
Deca-Park
„Vernon en Irene
in de lucht. En anders
anders kunt Castte".
ge bij den D.V.G. terecht. S.raks zal u
Cinema
„Tarzan's Verbanning".
wel blijken, waarom, aldus schrijft
R e x
„Disputed Passage".
Globe
„Susannah of the Mounties".
v. G(oudoever) in de L o c.
Wonderful World".
Capi t o 1
A s t o r i a
„Robert Koch".
Kaboepaten heet dit huis. Bij den opMaxim
„No Limit".
rit links eni rechts een paséban, als een
miniatuur-pendopo ; de paséban van dat LEZINGEN, VERGADERINGEN, ENZ.
huis in Ba'iang zijn de mooiste die ik
HEDENAVOND
ooit heb gezien. Om de linker paséban
staan vier koningspalmen als grijsUitvoering van de Danss- en
8.30 uur
blanke wachters, roerloos en zonder rit- Balletschool
in den Schouwburg.
seling. De rechter heeft een van zijn
wachters verloren ; als ik mij wel herBan doeng
inner, is nummer vier nu een manggaboom, en de andere drie staan er statiBIOSCOPEN HEDENAVOND
ger en rijziger dan ooit in zulk ordinair
gezelschap.
R o x y
„Murder in the Clouds".
„Witte Vanen".
R i vo 1 i
Kijk nu, tusschen de beide paséban
L u x o r
„Little miss Broadway".
door, naar dat huls, dat huis van Batang,
„Son of Frankenstein".
E 1 i t a
„Saratoga".
Orie n t a 1
den kaboepaten. Het is misschien de
Majestic
„Eeuwig de Jouwe".
'éénige kaboepaten in Indië, die geen penOranje: „Dick Tracy".
dopo heeft. Een breed pannendak kroont
het'front. Er achter rijst hoog de overkapping van het hoofdgebouw. Het is
als een landschap met een bergtop op
den' 'achtergrond, machtig, majesteitelijk. W€lke singuliere bouwstijl Is dit ?
Djoglo wellicht, zegt mijn informant;
fcooals de berg-Javanen van vroeger
Van Dinsdag 6 Februari
bouwden. Wel, deze djoglo imponeert in
léder' geval; ge kunt er een uur naar
Batavia Temperatuur Relatieve vochkijken en< krijgt er niet genoeg van,
tigheid in %
in °C
het is zoo meesterlijk van eenvoud, weet
23.8
90
uur
7
u.

!

de stumperds. En niet in het
bouw, zóó zijn wij niet, meneer ! In de
bijgebouwen en 's middags doen ze hun
tukje in de achtergalerij waar vroeger
de boepati met zijn raden ajoe een kopdan klinkt er wel
je thee dronk,
lach
van een gek, maar
gierende
de
eens
middags om drie
's
nou,
merkt
dat
wie
—

In Zuid-China is de druk weer gestegen,
doordat de gisteren gemelde depressie zich
Noordoostwaarts heeft verplaatst en- zich
thans in de nabijheid van Kioesjioe bevindt.
Hierdoor daalde de luchtdruk in het Zuiden
van Japan, steeg echter in het Noorden.
Boven Ned.-Indië viel over het algemeen
een lichte daling van de barometers waar
te

nemen.

•

«Verwachting.
11 uur

Opgemaakt

te

:

Java en Madoera matige tot krachtige
Westelijke wind.
Zwaarbewolkt tot betrokken met plaatselijke regenbuien.
De Kleine Soenda-eilanden zwaarbewolkt
en enkele regenbuien langs de bergen.
Zuid-Sumatra zwaarbewolkt en licht regenachtig. Noorden
Midden-Sumatra
meest droog. Licht regenachtig langs de
bergen;
Zuidoost-Borneo en Zuid-Celebes meest
zwaarbewolkt en licht regenachtig. De rest
van Borneo en Celebes overwegend droog,
behoudens buien langs de bergen.

de
„goedaardige gevaller/', verslonsde
vrouwen die tegen den bezoeker een
raar taaltje uitslaan, mannen met gezichten'zielig van'stompzinnigheid. In
ea'y om
den kaboepaten van Batang,
huis
des gezags. Met stomheid geslagen, ziet het de Javaan, van den hoogsten gezagsdrager tot den simpelsten
desa-bewoner,
er zijn Westerlingen
die met klompen door dit land gaan,
maar poetst u den. D.V.G. niet uit, Javaansche artsen incluis !
Ach ja, in Batang staat een huis. Een
groot en machtig huis. Ge kunt er een
uur maar kijken en krijgt er niet genoeg
van ; het is zoo meesterlijk van eenvoud,
weet ge, en zoo majesteitelijk van stemming. Als ge voor deze dingen gevoel
hebt, tast en proeft ge het in de lucht.
En zoo niet, enfin, dan kunt ge bij den
D. V. G.* terecht. Zooals u uit dit'verhaal
duidelijk moge zijn.
—

uur-als het zoo warm is!
De* D.V.G. is een uiterst nuttige en solide instelling. o<?k kunt ge niet anders
dan het psychologisch'inzicht" van de
heereri roemen. Want, ziet ge, alle:!n
gekken willen in dit huis, dat eens een
DE LUCHTBESCHERMING
kaboepaten was, en nog een kaboepaten
is én er een zal blijven tot in verre, verre
toekomst!' Alleen gekken, éen normaal Het bestuur van de Nederlandschmensch gaat er niet binnen. Een r-si- Indische Vereeniging voor Luchtbescherdent 'gaf last dézen kaboepaten tot balé ming verzoekt ons eraan te herinneren,
desa te maken, Volgens de regelen van dat de vierde lezing van de serie populaire en practische voordrachten zal
•de kunst zijn de desalieden ter koempoelan opgeroepen, maar er is niemand werden gegeven docr Raden Soerjo,
zou de desa-man zich ercli'.tect, hedenavond van 7 tot S uur in
verschenen,
zetten in het huis van zijn boepati, die de Gemeentelijke Middenstands Handelsschool, Laan liolle. D? heer Soerjo
hem tot vorst en vader beiden wai
'
gestichishun
zal
'dien avond een lezing houden over
blauw-gestreepte
In
kleeding loopen op voor- en achtererf de bouwtechnische onderwarpen.
—

?

!

&

,,

(

'**

!I,

'

>

costumes'worden'/wederom

'

-

,

.

'

'

>

•'

'

'

'

.

\

'

t

*"

•

■'

"

<

•

•

•

'.

■

.

•

*

22 Februari,"

1

'•

—

AAM

Nederl. Indië

233,7 -2057,1

173,4

'

Java en Madoera
Buttenge westen

Nederl, Indtë

146,4

893,9

01tv
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205,8 2767,4
00113 92au,3
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:

1998,5
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17,33,3
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De millionnalrszoon, die het wapen op
de
zich gericht zag, trok ook een pistool,
De bridgedrive ten bate van
ala;:mplstooltJe bleek te
T.8.C.-bestrJjdlng, die 15 dezer jies cat'later een
en bedreigend voerden
zijn
bedreigd
en
morgens'ln'Hotel des Indes zou worden
4 AttAM
'•'«:*LJ
J«<i«
Jk t
uio^uu»,
gehouden- ls een week uitgcfiteld. ze CC Dt?iatJ
kr.epen van
heeft dus plaats op' Donderdagmorgen do al of niet tolerecrbare
de
mMlonnairszoon
terwijl
het spel,
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..Natuurlijk is 't een vrouw. Een beeldhouwer maakt geen landschappen"
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Indien het

Ip.D

de Hospitaalvereeniging

voor

project vóór de inschrij-

ving in ongeschonden staat wordt
lerug bezorgd, wordt daarvoor een

bedrag van f 7.50 gerestitueerd.
i anujongKarang
inschrijvingsbiljetlen moeten
Qe
Lampongs-Z iid Sumatra
vóór of op Donderdag 22JFebruari
voormiddags worden
Sollicitaties te richten aan den Di- a,s. vóór 9 uur Gemeentehuize,
Ko—
ingediend ten
27..5
recteur -Geneesheer.
Zujd No 9en gedeponeerd
in een daartoe bestemde bus.
aanwijzingen zullen geschieden
v
Gemeentehuize op Maandag 12
Bij die
H Februari a.s te 9 u. v.m. alle
geteven»
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Zoon van

J. U. AUER

Darmo-Ziekenhuis
Kelabang Boulevard 57
Soerabaia, 4 Februari 1940.

sim.

2719

W. C. KORNMANN
en

„

J. MINNAAR
geven hiermede kennis van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
Vrijdag 9 Februari a.s. om 8 uur v.m.
te Buitenzorg.

„

„

ZUURSTELLEN
| KAASSTOLPEN
|

I

"

60

i üiani]

Ë

5s

Receptie in de Societeit „Buitenzorg",
Donderdag S Februari 7 uur n.m.
|
Toekomstig adres: Buitenzorg, Tji- 0
2727 H
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J. G. BICKER CAARTEN

a.s. moeten zijn. ontvangen.
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Penang, 6 Februari 1940.
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maakt bekend,'dat bij zijn besluit van heden
districten
Batavia (met uitzondering van het onder1291/13/ D de
district Tg. Priok) en Weltevreden, van het regentschap Batavia en
her district Mr. Gornelis van het regentschap Mr. Cornelis, zijn besmet
verklaard

-—1

fl
.8

N»

V. BROCAPHARM
Batavia-Centrum.
2723
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HONDSDOLHEID
In deze gebieden moeten vanaf HEDEN tot en met 5 Juni alle
honden buiten de woning van den houder voorzien zijn van een

muilkorf overeenkomstig het vastgestelde model,*terwijl zij op openbare wegen, pleinen enz. bovendien vastgehoudenf'moeten worden aan
meter lengte.
een ketting of lijn van niet meer
De uitvoer van honden, apen en katten uit genoemde gebieden naar
elders is verboden.
Overtreding van deze voorschriften wordt gestraft met hechtenis
van ten hoogste 8 dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden.
Inlichtingen, ook over de opgevatte honden enz. verstrekt de plaat2751
selijke politie.

Inlichtingen

Heden Kijkavond
Morgen Vendutie

ons herhaaldelijk

huize

Administratie
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EETKAMER-AMEUBL.,

lampekappen, mooie groote
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Door Burgemeester en tUethouVjOlJWenartS deis van Batavia zal in het.openbaar

Laan Radensaleh 54
Don erdag 8 Februari a.s.,
burgemeestersaan het Burgemeester
woning
waarnemer
het
Chineesch Nieuwjaar, zal
Dr. F. J. Hiltermar.n Bisschopplein te Batavla-Centrum".
Bestek en voorwaarden, zoomede
Bataviaasch
van
het
Avondblad
Oranieboul. 19.
2731
het project liggen* vanal Donderdag
Nieuwsblad NIET VERSCHIJ5 Februari a.s. ter inzage ten Gemeentehuize, Koningsplein Zuid No, 9en
NEN.
>■>

DE ADMINISTRATIE

Dinsdag 6 Februari

KOK

'C. B F. DAAMEN
s

van

"

*

T7~17Z7T17!7...

V£N jo-vlngers-systeem, voor klassikaal onderwijs en zelfstudie, door
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M 1
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Finsche overwinning

(Reuter).

Volgens hedenavond alhier ontvangen berichten hebben de Finnen een
nieuwe groote overwinning behaald; De 18de Sovietdivisie, die gedurende meer dan een week te Kitela, ten
N. O. van het Ladogameer, ingesloten was, is zoo goed
als geheel vernietigd. Vijftien tot twintig duizend man
zijn gesneuveld, doodgehongerd of gevangen genomen.
De Slag bij het Ladogameer

Volgens een Finsche raming zijn te
Viborg sedert Zaterdag 200 huizen verHelsinki, 5 Jan. (Reuter). Een woest. Het bergingswerk van de brandFinsch communiqué meldt, dat in den w:'erbrigades wordt ten zeerste belemslag ten N. van het Ladogameer 500 merd door een nieuwe koude-golf. De
temperatuur bedraagt 30 graden Celsius
Russen werden gedood.
onder 0. zoodat de meest» waterleidingen toegevroren zijn.
successen
Bovendien zijn de meeste straten vernield door diepe granaattrechters, zooin
dat de brandweerbrigades de grootstemoeite
hebben om snrl de plaatsen te
L 6 den, 5 Febr. (Reuter). Te
waar branden zijn uitgebrobereiken,
werd
ontvangen
bevestiging
Londen
ken.
van de verbazingwekkende successen vaif de Finsche luchtmacht teVolgens Finsche berichten werd ook
het centrum van Abo door de jongste
gen dé Russische luchtmacht, aldus
schrijft de diplomatieke corresponbom-aanvallen zeer ernstig "beschadigd.
dent van Reuter.
Zondag verschenen de Russisch» bomGeraamd wordt, dat de Russen tot
bardeer-eskadrilles drie malen boven
dusverre ten minste 240 vliegtuigen
Abo, waar, volgens de Finnen, in de
hebben verloren, terwijl 15 Finsche
laatste 48 uur 31 personen werden getoestellen omlaag werden gebracht.
dood.

De Finsche
de lucht

n

Genève, 4 Febr. (Transocean).
In Geneefsche diplomatieke kringen wordt met zeer groote belangstelling opgemerkt dat de

k

Parijsche pers heden opnieuw den
eiscli stelde dat de diplomatieke
betrekkingen tusschen de groote
West-Europeesche
mogendheden
en de Sovjet-Unie zullen worden
afgebroken en dat met name L e
Temps voorstelde de vefleening
van hulp aan Finland uit te brei-,
den, omdat Rusland in dat geval
in Noord-Europa zou worden bezig
gehouden, inplaats van in staat te
zijn de vraagstukken in het Nabije
Oosten te behandelen.

dat nog een tiende Sovjet-machine vernietigd werd.
De Russische

luchtmacht was zeer bedrijvig boven de gevechtszóne en bombardeerde in het bijzonder plaatsen in
de omgeving van- Varamo en Koiv;sw.
De activiteit in het Finsche achterlandbleef beperkt tot acties van minder beteekenis. Mantyluoto, Turku, Tammisari,
Riihimaki en Harlinna werden gebombardeerd.
Kleinere afdeelingen van de Russische
luchtmacht werden waargenomen boven
Lovlsa en Sakkijarvi
In Noord-Finland hadden luchtaanvallen plaats op Nurmas en Kajaani en
in Lapland de stad Ivalo.
. Ten gevolge van deze bombardemè'iten werd niemand gedood; terwijl drie
burgers werden gewoed.
RUSSISCH

Moskou, 5 Jan. (Reuter). Een
communiqué van- het Roode leger maakt
slechts melding van patrouille-activiteit
en eenige infanterie-schermutselingen
in het gebied -teri N. van het Ladógameer. De Soviet-luchtmacht voerde eenige verkennings- en bombardementsvluchten uit.

land en Frankrijk niet bereid zijn
met de Sovjet-Unie te brejeen. Een

bevestiging hiervan wordt gezien
in den terugkeer van den Britschen ambassadeur bij de Russische regeering, sir William
Seeds, naar Moskou, in het jeit
dat geen melding meer wordt gemaakt over de uitgifte van een
Britsch Witboek over de onderhandelingen, die te Moskou tusschen Engeland
en Frankrijk
eenerzijds en Rusland anderzijds
zijn gevoerd en tenslotte in den
uitleg, dien de Parijsche pers geeft
voor de tijdelijke afwezigheid van
den Franschen ambassadeur te
Moskou, N aggiar,; verklaard
wordt namelijk dat Naggiar met
een „ontspannings-verlof" te Parijs vertoeft. .

ARBEIDSDIENSTPLICHT

NIEUWE RUSSISCHE LICHTINGEN
OPGEROEPEN
5 Jan. (Reuter). Rusland heeft de lichtingen 1920 en '2 1 opgero e.p e n.
Rome,

?

Londen,

:

„Op ultnoódiging van. Zijne Excellentie bracht Gandhi heden een bezoek
aan den Onderkoning. Een langdurige
en zeer vriendschappelijke bespreking
had plaats gedurende welke de geheele
situatie op grondige wijze werd bestudeerd.

Gandhi maakte reeds dadelij-k duidemandaat had van het
werkcomité van het Congres en dat hij
niet gemachtigd was dit comité tot iets
te «binden. Hij was slechts in staat namens zchzelf te spreken.
lijk, dat hij geen

voor

de eischen van de Congres-partij be-

Hij legde in de eérste plaats den nadruk op het oprechte verlangen der Britsche regeering, dat Britsch-Indië zoo
spoedig mogelijk den Dominion-status
zal bereiken en om het bereiken van
dien status met alle te harer beschikking staande middelen te vergemakkeïyken.

antwoordden.
Gandhi meende, dat het onder

huidige omstandigheden de voorkeur

de

zou

verdienen de besprekingen, welke ten
doel hebben een oplossing te vinden voor
de moeilijkheden* die zijn gerezen, voorloopig uit te stellen, hetgeen de Onderkoning beaamde. !
•

De Onderkoning vestigde de aandacht
MINDER OPTIMISME
op de ingewikkeldheid en moeilijkheid
van bepaalde vraagstukken, die in dit
New Delhi, 5 Jan.( Reuter).
verband moeten worden opgelost, in het Gandhi zal morgen van hier vertrekbijzonder het vraagstuk der" defensie van ken. Hoewel groote stilzwijgendheid beBritsch-Indië, wanneer dit den Domitracht wordt ten aanzien van de benion-status heeft bereikt.
sprekingen tusschen hem en den OnderHij maakte duidelijk, dat de Britsche koning, is het optimisme omtrent de
regeéring volkomen bereid is alle vraag- mogelijkheid van een regeling merkbaar
stukken té bestudeeren tezamen met de verminderd.

Terwijl dus de bezoeken van de
Fransche en Engelsche ambassadeurs aan hun respectievelijke
hoofdsteden een cojicreten achtergrond hebben, hebben de Britsche
en Fransche regeeringen er geen
bezwaar tegen wanneer de pers
van beide landen meehelpt aan
het beïnvloeden van de.openbare
meeningen in andere landen in
een tegen Rusland gerichten geest,
door deze bladen toe te staan te
verzekeren dat de bezoeken van sir
William Seeds en Naggiar aan Londen en Parijs den
laatsten stap zijn, voorafgaande
aan het uiteindelijke verbreken
van de diplomatieke betrekkingen
tusschen de groote West-Europeesche mogendheden en de Sovjet:

uit

gedaan, doch hij maakte duidelijk, dat
zij naar zijn meening niet ten volle aan

geering.

Dit schijnt aan te toonen, dat de
Britsche en Fransche regeeringen
hun ambassadeurs
te Moskou
slechts hebben teruggeroepen, om
uit de eerste hand inlichtingen te
verkrijgen over de houding van
Rusland ten aanzien van Duitschland.

unie.

Gandhi sprak waardeering

den geest, waarin de voorstellen waren

Zijn» Excellentie gaf op vrij uitvoerige wijze een uiteenzetting van de voornemens en voorstellen der Britsche re-

voornemens zijn een z.g. corps van vrijwilligers en officieren ter beschikking
van Moskou te stellen, die den SovjetRussischen generalen staf als adviseurs
ter zijde zullen staan.

van intèrventie. In Finland op actievér wijze dan slechts door middel van
het zénden van materiaal. Dit vraagstuk vormt sedert eenige weken het
onderwerp . Van gedachtenwisselingeh tusschen Parijs en Lenden en in
welirigeÜQhte kringen meent men,
dat binnen 14 dagen een beslissing
dienaangaande genomen zal kunnèn

Intusschen wordt uit Londen gemeld,
dat de correspondenten van de Da 1l y
Mail
en de Daily Tel è
gr'aph te Stockholm verzekeren, dit
zijn.
Duitschland wapenen en ammunitie aan
Rusland
heeft geleverd en dat, deze
In diplomatieke kringen wijst men er- hulp een onderdeel vormt van een uitop, dat Rusland niet officieel in oorlog gebreider plan, dat
momenteel te Berlijn
is met Finland, en dat het zenden van
bestudeerd.
wordt
vrijwilligers naar Finland, van welKen
omvang ook, voor de Geallieerden geen
bedoelde
Volgens
correspondenten
oorlogsdaad tegen Rusland zou beteek z- namen
den
van den 2den
namiddag
in
nen. Het zou aan de Russische regcering dezer twee Duitsche schepen,
die uit een
zijn te beslissen op welke wijze zij zulk
vertrokken,
Oostzeehaven
waren
een besluit der Geallieerden zou moeten Noorsche territoriale wateren ten in de
Zuiden
interpreteJren.
van Oslo Noorsche loodsen aan boord.
Beide schepen waren bsladen met geIn dezelfde kringen verklaart, men, schut «n munitie, «bestemd voor de
Russldat het besluit der Sovjet-rsgeering min- sche troepen
de
districten
in
Petsamo
der zou worden ingegeven door den en Moermansk.
vorm van steun, welke aan Finland zou
worden gegeven dan door het succes van
Verwacht wordt, dat beide schepen,
dezen stéun.
die gedurende de gehsele reis in Noor-

n*-:

[

,

!

-

minste aan de centrale fronten, dan
aanvankelijk werd gemeend.

r

neutraal

!

[
'

{
(

gaan.

{

Zoowel Duitschland als de Geallieerden
zijn voldaan

In dezelfde kringen verklaart men,
dat Duitschland slechts kan hopen
op meer tastbare resultaten van zijn
luchtaanvallen op Engeland wanneer het erin slaagt zijn bases dichferbtf te brengen, hetgeen het waarschijnlijk zal doen wanneer het werkelijk besluit tot handelen over te

Hft vraagstuk betreffende Duitsche interventie tcgeu Nederland cn BeUië, dat voorloopig
onder het loodje is gelegd, blijft volgens
militaire deskundisen nog
steeds waarschijnlijk. Dezs deskundigen
verklaren, dat nog niet tot
interventie is
overzulk
een
gegaan omdat Duitschland hoopt,
dat de acüvitcit der Geallieerden in
geografisch opzicht beperkt zal blijven en dat het vredes-initiatief van
sommige landen, zooals Italië, later
meer kans op succes zal hebben dan
in de eerste maanden van den oor-

sche territoriale wateren kunnen varen,
Engeland en Frankrijk zullen zich bij tegen het einde van deze week hun lavaststellen van h\m gedragslijn meer ding te Petsamo zullen lossen.
door strategische dan door diplomatieke
overwegingen laten leiden.
Bride corresDondenter, mïlden eveneens, dat de Duitsche admiraliteit onA
derhandelingen met Moskou heeft geopend met het oog cp den ruil van oorLonden. 5 Febr. (Havas). De logsschepen. Het verluidt, dat DuitschTelegraph-MorDaily
land een kruiser van de Hippern i n g Post verklaart, dat een klasse zou willsn ruilen voor 15 ondersteeds grooter aantal neutrale schepen zeebooten.
gebruik maakt van het aanbod van
Churchill om zich te voegen bij de door
de Britsche marine geëscorteerde con- Het Verre Oosten
>

Na de Balkanconferentie

Balkan, aandien de systematische reBulgarije blijft
organisatie van de economie van de Balkanlanden moet leider tot een gestaIstanboel, 5 Jan. (Reuter). Te dige toename van de mogelijkheden
ontwikkeling van den handel
Ankara is bekendgemaakt, dat BulgaVERWOEDE RUSSISCHE AANVALLEN garije ter Balkanconferentie de verze- voor de
van deze landen met Duitschland.
tot
het
einde
van
het
gaf,
kering
dat
Helsinki, 5 Febr. (Transocean). den oorlog neutraal zal blijven.
A
Terwijl volgens de beschikbare berichten
Londen,' 5 Febr. (Reuter). Reuhedenmiddag een betrekkelijke kalmte
ROEMENEN OPGEROEPEN
Rusverneemt, dat te Londen nog geen
van
het
ter
sector
Noordelijken
ln den
de
zijn
inlichtingen werden ontvanvolledige
heerschte,
slsch-Finsche front
Rome, 5 Febr. (Transoccan). Roe- gen omtrent de Balkan-conferentie,
gevechten op de landengte van Karelie
de lichting 1941, doch dat de verhalen, die ln de pers zijn
hervat en gemeld wordt dat de Russen meensche burgers van
tijdelijk
in Italië of verschenen omtrent deze conferentie
of
die permanent
nabij Summa en Muolajaervi hun aanrijk
Italiaansche
van
het
alle aanleiding schijnen te geven tot
vallen hebben voortgezet. Gemeld wordt andere deelen
van
de voldoening over het resultaat ervan.
instructies
ontvingen
wonen,
alleen
niet
de
gevechten
thans
dat
te Rome om onDe vriendelijke zinspelingen van miplaatshebben in het niemands-land tus- Roemeensche legatie
die noodig
papieren,
de
al
hun
middellijk
van
Cincar-MarkowitsJ
posten
doch
reeds
nister
schen de linies,
de wapeopkomst
onder
voor
hun
zijn
hebben
toereikt.
en
minister
Gafencu op hunne
Mannerhelm-linle
den militairen nabuurstaten geven ook aanleiding. tot
aan
te
zenden
op
nen,
De verliezen moeten aan beide zijden iittaché bij de Roemeensche legatie.
tevredenheid te Londen. .Het resultaat
•aanzienlijk zijn. Dé Finnen geven toe,
der besprekingen kan worden beschouwd
gedat de "Russische aanvallen uiterst
een foasis voor de veiligheid in Zuidals
VOLDAAN
zij
ALLEN
vaarlijk zijn, daar de Russen, indien
oost-Europa.
*rln sl3gen door de Mannerhelm-llnle te
O e n è v e, 5 Febr. (Transocean).
breken, in staat zouden zijn den straatDe reso'utle, die tijdens d= conferentie
belangSARACOGLU ONTMOET
weg naar Viborg evenals andere
te Belgrado werd
Balkan-entente
KIOSSEIWANOFF
van
de
te
beheerschen.
verbindingslijnen
rijke
resultaat
algemeene
het
en
aangenomen
Gemeld wordt dat de Russen op het
Parij s,
5 Febr. (Reuter). Wanneer
conferentie worden in diplomaoogenblik slechts 30 kilometer van Vi- van die
als de Turksche minister van Bultenlandtieke kringen alhier gekarakteriseerd van
borg verwijderd zijn.
Saracoglu op zijn
sche Zaken
overwinning
diplomatieke
een
De Jongste Russische luchtaanvallen
van
Belgrado
naar Ankara Sofia
Duitschland op den Wrst-Europeesche reis
op Viborg, Abo, Ekenaes en Sortavala mogendheden,
hij
aandoet,
zal
daar
een onderhoud met
daar algemeen; wordt
hebben, volgens Finsche bronnen, meer
Bulgaarschen
hebben.
premier
regeering
den
toegegeven dat de Dultsche
dfrn 100 menschenlevens gekost.
voornaamste
voor Saraden
Het
motief
belang heeft bij de handhaving van
ls,
Verklaard wordt dat honderden huleen
bericht uit
coglu's
volgens
bezoek
op den Balkan en daarom alles
Istanboel,
zen zijn verwoest. Viborg heeft ln het vrede
de
van den
gelesen
in
de
hoon
ligt
om
doen, wat ln haar macht
van bebijzonder van de aanvallen te lijden ge- zal
Turkije's
politiek
om
houminister
Balkan-staten bulten den oorlog te
en
de anBulgarije
middeling
had. Thans wordt de stad niet
tusschen
daarFrankrijk
Engeland en
terwijl
den,
aanvallen
stap verdér te
onderworpen aan Russische
entegen geenszins geïnteresseerd zijn in dere Balkan-staten een
uit de lucht doch ook aan bombarde- de handhaving van den vrede op den brengen.
menten van de Russische artillerie.

alleen

'

»

.

Helsinki, 5 Febr. (Reuter). Hedenochtend ondernamen Russische vliegtuigen een aanval op Kajaani, het eindpunt van de spoorlijn, die door het
midden van Zuid-Finland in Noordelijke
richting loopt. Blizonderliedcn omtrent
het aantal slachtoffers en de aangerichte schade zijn nog niet beschikbaar.
De Russische vliegers schijnen den
laarsten tijd hun aardacht te concen■treeren op' het bombardeeren van ziekenhuizen cn kerken. In vele plaatsen
zijn de bïdehuizen- als gevolg van zulke
aanvallen afgebrand.

-

brengen.

communiqué, dat na afloop
van het onderhoud, werd uitgegeven,
luidt als volgt
Het

De Onderkoning verklaarde ook, dat de
Britsche regeering verlangend is de overgangsperiode te bekorten en haar op
zoo doeltreffend mogelijke wijze te overbruggen.
Hij vestigde de aandacht op het feit,
dat de wst betreffende h-t federatieschema, hoewel momenteel opgeschort,
het snelste middel was ter bereiking van
den Dominion-status en dat de aanvaarding van deze wet door alle betrokkenen
de oplossing van vele problemen, die in
dit verband onder de oogen moeten worden gezien, vergemakkelijken.
De .Onderkoning voegde hieraan tóe,
dat het aanbod, dat hij in November
ji. had gedaan tot uitbreiding van den
raad van den gouverneur-generaal,' nog
steeds van kracht is en dat de Britsche
regeering bereid is het onmidellijk in
werking te stellen.
Afhankelijk van des. goedkeuring van
de betrokken partijen is, de r; geering ook
bereid het federale plan weder ter hand
te nemen ter bespoediging van het bereiken van den iDominion-status en ter vergemakkelijking na afloop van den oorlog van de regeling der vraagstukken,
waartoe dit plan aanleiding gaf.

j

LUCHTAANVAL OP KAJAANI

luchtmacht voerde ge-

verkennings-

en bombardementsvluchtsn uit boven Russisch gebied, waarbij vijandelijke troepen-en
lucht-bases werden gebombardeerd.
Negen Russische vliegtuigen- werden
omlaag gebracht, terwijl vermoed wordt,
slaagde

Kopenhagen,
Heden werd bekendgemaakt, dat
de luitenant-vlieger Frits Rasr
mussen, de eerste Deen, die als
vrijwilliger dienst nam bij de Finsche
luchtmacht, tijdens een gevecht met een
Russisch vliegtuig werd gedood.
Luitenant Rasmussen was in de ; laat-,
ste week van December naar Finland
. ■
vertrokken.
ocean).

5 Febr. (Havas). Van
gezien toostandpunt
'een militair
luchtaannieuwe
Duitsche
nen de
den
voor
de
moeilijkheid
vallen
beschermenEngelsche
vijand om de
de barrière te passeeren aan.
Vele deskundigen verklaren, dat
de rol van de luchtvaart waarschijnlijk minder beslissend zal zijn, ten

stand te

|

-5

ger.

duren voort.
De Finsche

5 Febr. (Trans-

Geallieerde interventie

N e.w Delhi, 5 Febr. (Reuter). Naar reeds gemeld had Gandhi
hedenochtend een onderhoud met
den Onderkoning', dat 214 uur duurde. Het. onderhoud werd met groote
belangstelling tégemoetgezien, daar
dit ten do;I had een nieuwe poging
te doen om het constitutlQnéele probleem èp te lóssen eii één'regeling
van de. meeningsverschUlen tusschen
dé Hlndoc's en. Mohamédanen tot

I

•

I

1

Het heden door den Finschen generalen staf uitgegeven oorlogscommuniqué
verklaart, dat de Russen, die aan het
Karelische front in kleine groepen- aanvielen", werden teruggeslagen nog voordat de aanval zich in voldoende mate
had ontwikkeld.
De gebruikelijke artillerieduels worden
gemeld van' de andere sectoren van het
front.
Ten Noordoosten van het Ladogameer
sloegen de Finsche troepen Russische
aanvallen'af op de eilanden, die nog in
Finsche handen zijn.
De Finnen gingen- tot den tegenaanval
over en bestormden een Russische stelling.
In dezen sector verloren de Russen
500 dooden-, 7 tanks, vier stukken geschut, groote hoeveelheden andere wapenen van allerlei soort, 30 automobielen en een groote hoeveelheid ander
oorlogsmateriaal.
De gevechten in het district Kuhmo

DEENSCH VLIEGER GESNEUVELD

vertegenwoordigers van alle partijen en
belangen in Britsch-lndië, zoodra het
juiste tijdstip hiervoor is aangebroken.

Engelands tegemoetkomende Houding

Andere betrouwbare, uit Parijs
ontvangen berichten, vormen aanwijzingen voor het feit, dat Enge-

COMMUNIQUÉ

OORLOGSCOMMUNIQUE

Helsinki, 5 Febr. (Transocean).

De Besprekingen tusschen Onderkoning
en Gandhi

Er wordt in deze kringen op gewezen dat de campagne van de
Parijsche pers tegen de SovjetUnie een gevolg is van den binnenlandsch-politieken strijd, die de
Fransche regeering tegen het
communisme voert.

Helsinki, 5 Febr. (Transocean).
Als gevolg van het Russisch-Finsche
conflict werd-door de Finsche régeering
besloten tot de invoering van arbeidsdienstplicht. Deze maatregel trad heden
in werking.
Alle mannen van 18 tot 60 jaar, die
niet aan het front zijn, moeten zich voor
Gemeld wordt dat de situatie te Sor- den arbeidsdienst melden, met uitzonDe meeste Russische verliezen worden tavalla en Ekenaes gelijk
is aan die te dering van hen, die door de wapenfatoegeschreven
luchtgevechten. Viborg
aan
brieken en andere instellingen van naen Abo.
Slechts •59 werden door het vuur der
tionaal belang onontbeerlijk worden geliichtdoelartlVlerie omlaag 'gebracht.
acht.
FINSCH

Het is bekend* dat de Russen den oorlog aanvingen met 5000 eerste-linievliegtuigen, terwijl de sterkte der Finsche luchtmacht slechts' een fractie
daarvan bedroeg.
Zoowel het personeel als het materiaal, dat den laatsten tijd in Finland
arriveerde, ls erop berstend de Finsche
zoowel
kwalitief
als
luchtmacht
RussiD»
uit
te
breiden.
kwantitatief
sche jagers zijn verouderd en kunnen
een maximum-snelheid van 240 tot 260
mijl per uur behalen.
Tegenóver deze machines maakten de
Britsche' Gladiators en Bulldogs van de
Finsche luchtmacht een goed figuur.
Zoödra de nieüwe Britsche vliegtuigen
en de Amerlkaansche Lockheeds gebruikt kunnen worden zal de situatie
zich op belangwekkende wijze ontwik!'• ',!
kelen.
De Russische valschermtroep2n zijn
tot dusverre een volmaakte mislukking
gebleken, ten deel» als gevolg van het
wéér. Het staat echter te bezien of dit
experiment op groote schaal zal worden
herhaald wanneer het weer verbetert.
Het is waarschijnlijk, dat de'huidige
strenge koude in Finland tot einde Maart
zal voortduren, ln het Noorden nog lan-

Rusland

-1 -1

Helsinki, 5 Jan.

en

naar

\

Finnen behaalden verscheidene successen in de lucht

Britsch-lndië op weg
Dominionstatus

De Geallieerden

j

Russen verloren 15.000 o 20.000 man

TWEEDE BLAD

\

18de Soviet-divisie totaal vernietigd

-

,

groote

1940

,
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BATAYIAASCIT NIEUWSBLAD

.

log.

vooien.

In diplomatieke kringen merkt men op,
dat H i t 1 e r in zijn jongst» rede
blijk gaf van mindere strijdlustigheid
dan gewoonlijk toen hij zich richtte tot
zijn vijanden, die minder machtig zijn
dan Engeland en Frankrijk.

lii ziiti jongste redé gaf Wi nston
Chürc h f 11 te kennén, dat Dultschkón verwacht-n, dat dé Geailietrden tot het offensief zullen tivergadn. In
welingelichte kringen verklaart men,
dat het thans nutteloos Is zich ovér te

géven aan gissingen ten aanzien van de
voornemens van da génerale stavéh en
dat het voldoende is te constateerèn,
dat Churchill deze woorden niet zou
h&bbén geuit wanneer hij geen denkbeeld had géhad vari de mogelijke ontwikkeling van de operaties.
Voor het oogenbllk heeft men l'rt
dè
diplomatieke . fcfirigeh
nandacht geconcentreerd op de opératies adn hét Westelijk front en op
Duitschland dart op ÜC mógelijkheid
;

_

.minder

Duitsche steun aan

Rusland

?

DE „ASAMA MARU”-AFFAIRE
T ok i o, 5 F.br. (Transocean). De
woordvoerder van het Gaimiisho heeft
bekendgemaakt, dat de publicatie van
de Japansclie en Britsche nota's inzake
de „Asama Maru"-affaire tot Dinsdagmiddag uitgesteld wordt in verband met

Bern, 5 Febr. (Havas). Uit Berlijn
wordt vernomen, dat men in Duitsche
kringen.nog steeds de mogelijkheid van
doeltreffenden militairen steun aan
de ongesteldheid van dsn Britschen
Rusland bespreekt, dit als gevolg van de
tegenslagen in Finland, doch in officieels ambassadeur.
krngen verzekert men, dat Duitschland
SPIONNAGE IN ZWITSERLAND
voornemens ls bulten het Russisch-Finte
blijven.
sche conflict
Bern, 5 Febr. (Reuter). In vérband
Volgens berichten uit Berlijn, gepubli- met het Zwitsersche spionnage-geval,
ceerd door de Corriere del dat 1 dezer werd ontdekt, werd volgens
Lausanne
T I c I n o, zal de Duitsche regeering, de Gazette de
een
vrouw
van
bultenlandsche
nationaklimatologische
toestanden
zoodra de
die
een
hotel
te
Lausanne
in
liteit,
toestaan,
een
soort
of
meer
min
zulks
gecamoufleerde militaire samenwerking woonde, gearresteerd.
vrouw, naar gemeend
Een andere
met dè Sovjet-Uni» organlseeren.
wordt een Duitsche, die te Bazïl woonde,
In plaats van formaties van het Duit- en een man werden gisteren in een hotel
échè leger naar het Finsche front te te Giten oiiuer Vcïuêiikhig van splOßzenden zouden de Duitsche autoriteiten nage gearresteerd.
*

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Dinsdag 6 Februari

•

P a r ij s, 5 Jan. (Reuter). Dc Britden
sche delegatie op de zitting van
uit
bestond
Oorlogsraad
Oppersten
II
lord
Chamberlain,
g sla r, Churc h i 1 1, sir Kin
St
anj»y Wood en Oliver
Rowaren
van
sir
y, die vergezeld
na 1 d Campbell, sir Alenander Cadogan, admiraal sir
generaal sir
Dudley Pound,
luchtIronside,
Edmund
generaale
s
e
en
i r
maarschalk P
majoor I s m a y. Dc Fransche deleDaladier,
gatie bestond uit
Guy
Ia Cha mCampinchi,
de RiChampetier
bre,
n,
i
admibes, generaal Game I
Vuiln,
a
generaal
raal Darl
lemin en Ale*l« Léger,
secretaris-generaal van het departement van Buitenlandsche Zaken.
(De zittingen van den Oppersten Oorlogsraad hadden 's morgens en 's middags plaats. Een communiqué verklaart,
dat aan bepaalde vraagstukken bijzondere aandacht werd besteed, teneinde
gTootere efficiency te verzekren op het
gebied van de Britsch-Fransche samenwerking. Ten aanzien van alle besproalgehecle
ken vraagstukken bestond

a 1 i-

1ë

BESCHADIGDE SCHEPEN
Amsterdam, 5 Febr. (TransUit Londen wordt gesneld, dat
Zaterdag j.l. ook e;n Grieksch schip, dat
in een Britsen convooi voer, het 7156
ton metende 5.5. Nlcolau Zograf 1 a, door een Dultsch vliegtuig
werd aangevallen.
Verzekerd wordt, dat het schip slechts
licht beschadigd werd.
Voorts wordt vernomen, dat het 4531
ton metende Zweedsche s.s. M e r t a 1ne n, dat eveneens ln een Brltsch convooi voer, zoo ernstig door Duitsche
bommenwerpers werd beschadigd, dat
het als verloren moet worden beschouwd.
occar.).

overeenstemming.

FRANSCH SUCCES
Parij s, 5 Febr. (Reuter). Een Duitsche vErkenningspatroullls kwam er
slecht van af toen zij ten Oosten van
de Blies ln de richting van de Fransche
linies voortsloop en in contact kwam
met de Fransche voorposten.
Een korte schermutseling had plaats,

Het Britsche Rijk
DE PRODUCTIE VAN OORLOGS-

MATERIAAL
Londen, 5 Febr. (Reuter). De minister van Arbeid gaf heden voor het
bestuur van het vakverbond van arbeiders in de machine-lndustris een uiteenzetting van de «behoeften der regeering ten aanzien van de versnelling van

de productie van oorlogsmateriaal.
De seoretarls-generaal van het vakverbond, Fred Smlth, noemde
dit het meest ambitieuze programma,
dat hij ooit had gezien en verklaarde,
dat hiervoor een reusachtig nieuw leger
van arbeiders noodlg zou zijn.
Voorzieningen zijn getroffen- voor een
groote uitbreiding van het aantal geschoolde en ongeschoolde arbeiders en
de vakvereenigingsleiders hebben- beloofd zoo veel mogelijk steun te zullen

Neutrale Staten
DE BELGISCHE NEUTRALITEIT
Brussel, 5 Febr. (Transocean).
De voorzitter van de Belgische Kamer
minister Van
van Afgevaardigden,
gisteren te
Weid
Cauwelaart,
een vervan
gelegenheid
Mechelen, ter
Roomsch-Katholieke
gadering van de
Partij, een lezing over de Belgische neutraliteit.
den
Minister Van Cauwelaart legde cr van
politieke
leiders
nadruk op dat de
België, ongeacht de politieke partij,

Italië neemt

'

(Trans-

TER DOOD VEROORDEELD
Londen, 5 Febr. (Reuter). De pro-

Er is een Belgisch motor-vaarHet vaartuig had «en rureur-generaal weigerde zijn toestemtonnage van 490 ton, doch de naam is ming te \erleenen voo: een appèl bij het
niet bekend.
Hoogerhuis ten behoeve van Peter BarVol?ens Britsche berichten is het aan- nes en James Richards, die wegen? metal vaartuigen, dat in de afgeloopen deplichtigheid aan den bom-aanslag te
twintig UTen gezonken is, hierdoor verCoventry, waarbij een mensehenlcven te
meerderd tot 9, met een totale tonnage betreuren was, ter dood
werden veroorvan 23.141 ton.
deeld.
Londen,
5 Febr. (Reuter). D"
Britsche milnenveger S p h i n x, die
STEUN AAN POOLSCHE
met ontredderde machines naar een h?VLUCHTELINGEN
ven werd opgesl-ent, is bij het binnenAmsterdam, 5 Febr. (Transloopen van de haven ten gevolse var>
ocean). Uit Londen wordt gemeld, dat
het breken van de sleeptros omgeslagen
de Britsche regeering overeenkomstig de
en gezonken.
verplichtingen, die zij op zich ram toen
öe commandant en vier minderer zij in het voorjaar van
garantie
werden gedood, tcwtjl vier officieren e~ aan Polen gaf, besloten 1939 deeen fonds
heeft
45 minderen vermist worden. Oevrppsd
te scheppen voor het verleenen van
wordt, dat zij vTedronk?n zijn. 2 Officiesteun aan Poolsche vluchtelingen.
ren en 44 minderen werden aan
ocean).

tuig

gezonken.

gebracht.

Amsterdam.

5 Febr. (Transocean).

Het Belgische stoomschip „Ertncnt".
mstende 700 ton. ren van de modernstr
Belgische kuststoomers. is
volgens
alhier ontvangen berichten
ter hoogte van"üe Britsche kust gezonken.
Hieraan wordt toegevoegd, dat 11 leden van de bemanning werden gered.
Ket is niet bekend, wat de oorzaak
van het verloren gaan van het vaartuig
is geweest.
—

Duitschland
Het Duitsche bewind
in Polen

—

P a r ij s, 5 Jan (Reuter). Volgens
de Petlt Parisien wordt het
aantal Polen, dat sedert begin September ten gevolge van de Dultsche onderdrukkingsmaatregelen gestorven is, op 3
millioen geraamd.

Slotkoersen

Cert. Ned. Handel-Mlj.
Ned. Indische Handelsbank
Ned. Indische Escompto-Mlj.
Handelsvereeniglng Amsterdam
Koloniale Bank
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
Ncderl. Scheepvaart Unie.
Java China Japan Lijn
Deli Spoorweg Mij.
Ned. Indische Spoorweg MJj.
Philips Gloellampenfabr. Gem. Bez.
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatio
Llndeteves Stokvis
Mijnbouw Mij. Zuid-Bantam
Rotterdamsch Beleggingscons.

Houding

Rome, 5 Febr. (Transocean).
liet rapport, dat door den Commissaris voor het voorbereiden van
'<
de Wereldtentoonstelling, die in 1942
te Rome zal worden gehouden, bij
Musso 1 i n i werd ingediend,
werd gisteren door de Italiaansche
pers opnieuw als een gelegenheid
aangegrepen om de houding van Italië tegenover den huidigen oorlog te
bespreken.

„Hft zou een 'ernstige misvattin?
zijn", schrijft de hoofdredacteur van de
popoio di Roma, „wanneer
dit bericht in het buitenland zou worden uitgelegd als te beteekenen, dat Italië zich tot eiken prijs bulten het huidige conflict wenscht te houden. Het
feit, dat Italië niet aan den oorlog deelneemt, staat niet gelijk met het bewaren
van een absolute neutraliteit; dit werd
reeds verscheidene malen in gezaghebbende kringen verklaard.

(Reuter)

Het vooraanstaande Mllaneesche handels-dagblad II S o 1 e levert in
scherpe bewoordingen commentaar op
de Jongste rede van Chamber,'l'a I n. Het blad stelt Engeland naar
aanleiding van deze toespraak de volgende vragen
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:

1. Moeten de woorden van de Brit-

sche staatslieden, dat Duitschland vernietigd moet worden, wellicht in dien
zin worden uitgelegd, dat hierna andere
staten, die naar economische zelfvoorziening streven, zullen volgen?
2. Moet aan deze woorden niet de beteekenis worden gehecht dat, wanneer
Engeland Duitschland zal hebben verpletterd. het de beurt zal zijn van het
fascistische, naar economische zelfvoorziening strevende Italië, van het falanjristlsche Spanje, van de Balkan-staten
en, wanneer zich daarvoor het geschikte
tijdstip zou voordoen, van Zuid-Amerika
en dan zeker van Japan
'
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OLIEPRODUCTIE VAN

ARGENTINIE

•

Volgens Juist door het Kantoor van
Mijnwezen ;bekendgemaakte offlcltete
cijfers heeft Argentlrflë gedurende 1939
2.959.000 kubieke meter olie geproduceerd, dat is 9% nieer dan tijdens het
vorige jaar. Van deze hoeveelheid werd
1.334.000 kubieke meter door particuliere olie-maatschappijen voortgebracht,
zoo seint Transocean dd. 5 dezer uit
Buenos Aires.

New York, 4 Febr. (Transocean).
De' N e w-Y o r k' T l m e s stelde
een onderzoek in naar 'het gevaar vail
inflatie, waarvoor Engeland zich thans
geplaatst ziet. Het blad komt tot de
conclusie, dat de blnnenlandsche economische ontwikkeling van Engeland dên
hangende inflatie
stempel van een
draagt. Uit de door den minister van
financiën, Sir John Simon, voor het parlement afgelegde verklaring moet worden geconcludeerd, dat het Inflatievraagstuk de Britsche regeering moeilijkheden baart.

MIJNBOUW-RAPPORT
Van 11 tot en met 20 Januari werden
te Lebong Donok vermalen 2150 metrieke tonnen erts van gemiddeld 3,68 gram
goud en 25,6 gram zilver per ton. .
Gedurende deze decade werden te
Lebong Simpang vermalen 355 metrieke
tonnen erts van gemiddeld 8,85 gram
goud per ton.
*

TINUITVOER UIT VER. KONINKRIJK
Reuter seint uit Londen dat bij
het besluit van het Ministerie van Handel tin is toegevoegd aan de lijst van

metalen en alliages, voor uitvoer waarvan ln onbewerkten vorm vergunning
noodig is. Het besluit ls 4 Februari JJ.
ln werking getreden.

VERSCHEPING OOSTHOEK TABAK
Gedurende de maand Februari zui-

len wederom belangrijke verschepingen
van. tabak naar Nederland plaats vinden meldt het Soer. Hbld.. Voor den
inclusief Soerabaia bedraagt
welke
deze hoeveelheid 16.000 pakken,worden,
verzonden
in drie schspen zullen
namelijk 1 schip van de „Nederland", 1
van de „Rott. Lloyd" en 1 van de

Oosthoek

„Oceaan".

CLEARING KOERSEN
Den

—•

113%

5 Febr

(Aneta). Tot

:

75.63
0-55

Reichsmark
Lire

Philips
Kon. Olie
H. V. A.

')

•)
•)

„7",,
249%

—• -

25314
—

A'dam Rubber
U. S. Steel
Anaconda
Union Pacific
General Motors

•)

5 Febr,

Haag,

8 Febr. zijn de volgende clearlngkoersen
vastgesteld

■)

Nabeurs

19%

5%

Canadian Pacific

—

Greyhound Corp.
12%
Alg. Ned. Aand.-Depót 387%
Alg. Ned. Beleg.-Depöt 410
Bison
517

Robeco

43%
5%
10%
19%
48%
81%
47%

8%

41V«
547»

140
139
4%')
Radio Corp, of America 4%*)
Un. States Rubber
27
26%
Atchinson Topeka
18V»
18%
3%*)
Canaaian Pacific
3%
17%*)
Pennsylv. Railway
17Vu
10%*) ÏO 1 /*
•Southern Pacific
Std. Oil of New Jersey
33%
33%
9u /w
Socony Vacuum
9%
United Aircraft
36
35%
18'/»*)
North. Amer. Aviatlon
18%
Curtlss Wright
BVI.
8%

Aircraft

35%

Pennsylv. Railway

15')

Dupont de Nemours

Douglas

7,

52%
51%
34%
42%
5%
10%

INFLATIE GEVAAR IN ENGELAND

119 *)

252%

JasumiJ

38%

—

—

Llndeteves
Nat. Bezit Gas Mij.

38%
7%
52%
51%

—

120

Internatio

35%
93

93

United Aircraft

191

148%

73%

35%

Douglas Aircraft
American Smelting
Radio Corp. of America
Chrys'.er Corp.
Un. States Rubber
Atchlnson Topeka

DE

11 %

56%
26%

73%

Std. Oil of New Jersey
Hudson Motor Car
Tide Water Oil
Republic Steel

111%

91

BorsumiJ

11%
56%
26%

Kennecott Copper

139
133

—

Unilever

3 Febr. 5 Febr.

*

97%
22314:

—

Idoor

New-York

<*

162>/4
13812

174%*)

te

85
250,4
191
Shell Union
I°6
Un. States Steel
112
Anaconda Copper
76
Bethlehem Steel
51
Internat. Nickel
114
Un- Pacific Railway
191
General Electric
I°* S/ Standard Brands
I®s
Oeneral Motors
130
Montgoimry Ward

—

Arendsburg

:

-

Beurs

Slotkoersen (Ancta)
3 Febr. 5 Febr.
9234
3% Ned. Leening 1936 92%
86*/
85»#
i»
id.
1938
3(3%)%
86Vb
87%
3% Ind. Leening 1937
u /«
83'Vt.
84
1937-A
3%
id.
5%% Young (m. vcrkl.) 11V*. HV»
85*4
85%
Amsterdamsche Bank

Besoeki
Senembah
Dell Maatschappij
Deli Bat. Tabak
C. M. Oostkust
Gandasoli
Malabar

Italië is gereed en bereid om zijn vitale rechten en belangen te verdedigen
en een met volkomen vastberadenheid
ondernomen actie uit te voeren, wanneer deze rechten en/of belangen zouden worden aangevallen of bedreigd.
Terwijl Italië afwacht, voltooit en versterkt het zijn voorbereidingen om voor
?"
een oorlog gereed te zijn, teneinde het
f..
gevaar, dat het bij verrassing zou kunHet artikel, dat in het tweede gedeelte
nen worden aangevallen, uit te schakekarakter draagt van een aan den
het
len"
! Britsch:n premier gerichten open brief,
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luidt dan verder als volst: ..Wanneer U.
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Roma
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Chamberlain, van meening zou zijn
de
mr.
oorlogs„Wanneer
toe
hieraan noi
het Italië van Mussolinl, een
Italië,
zou
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brand de Italiaansche
overweegt verraad te pledat
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zijn
op
zich
gereed
deren. zou Italië
gen,
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zich het voogdijschap van
verdedigen.
wijze
te
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hebt U het aan
Engeland
verwerven,
een
te
op
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het
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adres.
een
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van
verkeerde
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zou
het
het
afstand
geleide
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Mussolinl
zwakheid zijn wanneer Italië de vooren
evenzeer
het
ongetwijfeld
voor
d»
WereldtentoonstelItalië
bereidingen
een
monument
van
van
Franco
SpinJ?
generaal
1942,
die
lingen van
den cultureelen vooruitgang zal zijn en zal weten hoe zijn Latljnsche imperium
terzelfder tijd bedoeld is om de weder- ln het Middel'andsclie Zee-gebied te
om tot bedaren gekomen Europeesche stichten, evenals het ln de toekomst zijn
volken, nadat de huidige oorlog door economische zelfvoorziening zal weten
het sluiten van een rechtvaardigen vre- te bewerkstelligen.
de beëindigd zal zijn, te ontvangen, zou
Het zal zich den we-» biren naar
onderbreken".
of zoo
zijn
bestemming,
ondanks
tegen
hoordrp''''"*
;
de
G
o
en
evennoodlg
Parijs
rln
Lond:n
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De
eveneens
zoo
het
niet
Londen
en
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vanwege
zal
nale
op
feit,
dat
verrijs
vriendschappen
verdragen
het
Italië
wel
of
den nadruk
degelijk betrokken ts bit het verloop en breken. terwijl het evenmin zal toestaan
den afloop van den huldigen Europe»- -"at andere deelen van Europa tegen hun
schen oorlog. „Italië is een wereld- wil in een oorlog zullen worden gedremacht : sommige Italiaansche <-••'ble- ven, die geen ander doel heeft dan de
Daar- ineenstorting van economische en polinjen zijn nog steeds niet
om voert het een kr"'*"
actieve bui- tieke stelsels, die gedurende meer dan
tenlandsche politiek. lts .J weet dat het een eeuw hebben bewezen dat zij in de
ln het belang van zijn eigen kracht een eerste plaats systemen zijn om. door
gebiedende noodzaak ls, dat het aanwemiddel van economlschen druk, polltiezig zal zijn bil de oplossing van de groo- ken druk te kunnen uitoefenen, te verte wereld-problemen.
tragen".
—

68
384

Ex dlv.

Pangheotan
Ondertusschen blijft Italië zich aan Paslr Nangka
zijn taak' van ' den binnenlandschen op- Telaga Patengan
bouw wijden, zooals wordt aangetoond Koninklijke Olie
de voorbereidingen voor de Wereld- Tarakan
tentoonstelling van 1942 en de koloBllllton, 2de rubr.
niale tentoonstelling te Napels, de kolo- Alg. Exploratie
mlsatle van Sicilië en Apulië en zijn po- Bengkalis
; gingen om zich een grooter onafhankeRedjang Lebong
'lljkh<ld ten aanzien van den Invoer uit Zuid-Bantam
dit laat!het buitenland te verwerven; geconcenA. K. U.
ste,' Streven ls thans vooral
Fokker
!treerd op de productie van synthetische Lever Bros., pref.
olie".
Philips

.

J/*

l

')

—

aan

De Wereldtentoonstelling
van 1942

2'Febr. 5 Febr.
6 Febr. Rubber Plant/ Inv. Tr.
33.1% 33.1%
(ex dlv.)
War
Loan
3%
93% 99%
83
108%
Dienst)

(Eigen

.

Vage Dreigementen aan adres van Engeland

Beurs te Londen

Beurs te Amsterdam

Incassobank
164
Koloniale Bank
139%
Bank,
cert.
Ntderl.
97%
Rott. Bank Vereen.
SERVEN EN KROATEN
Bank
220%
Javasche
67
Belgrado, 5 Febr. (Transocean). N. I. Escompto Mij.
83')
De Joegoslavische premier Z v e t k o- Cert. N. H. M.
106')
v i t s J deelde gisteren een persverte- Handelsbank
391
genwoordiger tijdens een onderhoud over H. V. A.
225
het Servisch-Kroatlsche vraagstsnk mede Java Cultuur
225%
dat d» tuschen Servië en Kroatië geslo- N. I. S. U.
Mij.
C.
100%
ten overeenkomst de basis blijft van de Ver. Vorstenl.
139
Hl] Michieis Arnold
Joegoslavische regeerlngspolltiek.
135
zelde dat door deze belangrijke overeen- Soerowinangoen
komst de blnnenlandsche toestand van Bod jong Datar
191%
Joegoslavië geconsolideerd Is en dat Amsterdam-Rubber
152')
Joegoslavië
onBandar-Rubber
van
het
aanzien
hierdoor
8714
Basilam
der de andere landen was verhoogd.
157%
Deli Bat. Rubber
167 '
Sumatra-Rubber
"3
Vico
114%
Wai-Sumatra

afwachtende

"

5 Febr.

Handel en Nijverheid

Nachrichten maakt melding van
troebelen, die uitgebroken zijn in het
Zuidelijke gedeelte van het door de Duitschcrs bezette deel van Polen.
De correspondent voegt hieraan toe,
dat soortgelijke ongeregeldheden, die
onder de Poolsche vluchtelingen in het
district Wilna plaatshadden, in Duitschland werden toegeschreven aan „geheime geallieerde invloeden".
De Völkischer B e o b a c ht e r en andere Duitsche bladen besteden groote aandacht aan de incidenten
in het district Wilna, met het doel, zoo
meent men te Berlijn, om een nieuwe
in
reeks onderdrukkingsmaatregelen
rechtvaardigen.
te
Polen
De gestrengheid dezer maatregelen
wordt verdedigd op grond van het feit,
dat Duilschland zich tijdens den oorlog
met Je Geallieerden in het Westen in dergelijk bondgenootschap niet van meening zouden zijn vsranderd, wanneer de
den rug moet dekken.
oorlog voorbij zou zijn.
GEKNOEI MET RANTSOENEERINGSWant Nederland, België en Europa
KAARTEN
zouden slechts voordeel kunnen hebben
bij e»n krachtig bondgenootschap tusK a u n a s, 5 Febr. (Reuter). Vol- schen België en Nederland.
gens een telegram uit Koningsbergen
Tenslotte wefs Van Cauwelaart nosr op
werden door de speciale rechtbank al- het door den Vlaamschen politicus D e
daar 32 Duitschers, onder wie acht ge- Hae s e gegeven voorbeeld, dl» kortgemeenteambtenaren, berecht onder be- leden in den Senaat verklaarde er zich
schuldiging van het op onwettige wijze over te verheugen, dat zijn zoon als offiverstrekken of ln ontvangst nemen van cier ln het leger de Belgische neutraliteit
r^ntsoeneeringskaarten.
verdediet. ..De Beleisrhe staat rtio t de
Een der ambtenaren werd ter dood Vlaamsch* bevolking dankbaar zijn voor
veroordeeld, 27 andere beklaagden wer- de opofferingen, die zij in dit opzicht
den veroordeeld tot dwangarbeid, variee- doet en moet daarom de gerechtvaardigrend van 2 maanden tot 15 Jaar, terwijl de eischen van de Vlamingen inwilligen",
de overige vier werden vrijgesproken.
aldus Van Cauwelaart.

waarbij gebruik werd gemaakt van bomwaarna de verleenen.
men en machinegeweren
met
De voorstellen der regeering werden
terugtrokken
Ijlings
Duitschers
aan
de vakvereenigingsleiders voorgelegd
achterlating van twee gevangenen.
een
vertrouwelijk document, hetwelk
inzij
zullen bestudeeren, waarna binnen
DUITSCH COMMENTAAR
eenige dagen een nieuwe conferentie
B e r 1 IJ n, 5 Febr. (Transocean). zal plaatshebben-.
Van bevoegde zijde wordt op het heden
Vertegenwoordigers van de defensiedoor de Oberste Heeresleitung uitgege- departementen, van het ministerie van
ven communiqué de volgende commenBevoorrading en van het ministerie van
taar geleverd:
Scheepvaart woonden de conferentie bij.
Verwacht wordt, dat het vraagstuk
Gisteren werd de dag niet gekenmerkt
de tewerkstelling van vele duiinzake
door bijzondere gebeurtenissen aan het
zendenvrouwen ter sprake zal worden
Westfront. Ten Oosten van Wissemgebracht
tijdens een conferentie, die de
btmrg werd een Fransche verkenningsweek
zal plaatshebben tusschen
volgende
afdeeilng, die trachtte de Lauter over te
ministerie
van Arbeid en het verhet
steken, teruggeslagen.
vakvereenlglngen
ln de
van
Tijdens een gevecht met sterke vijan- bond
en
machine-industrie.
scheepsbouwdelijke troepen ten Z.O. van Schweyen
Men zal zich herinneren, dat minister
werden twee man, toehoorende tot een
onlangs sprak van de opname
Duitsche verkennlngsafdeellng ernstig Churchlll
een
mlllioen
van
vrouwen in de indusgewond door handgranaten van den
behoeve
van de vervaardiging
trie ten
vijand, die gelijk mijnen waren ingegraoorlogsmateriaal.
vanven,- en door artillerievuur.
Het programma der regeering. voorDe gewonden moesten worden achterziet
niet alleen in een ploègenstelsel,
gelaten. Niettegenstaande de geleden waardoor eiken dag de volle. 24 uur geverliezen trok de verkenningsafdeellng
kan worden ln de fabrieken, doch
niet. terug van niemandsland alvorens werkt
ook
in den- bouw van steeds meer fabriezij haar taak had volbracht.
ken
In het tijdvak van 21 tot 31 Januari
bracht de Duitsche luchtmacht ongeDE WERKLOOSHEID
veer 36000 ton aan vijandelijke schepen
Londen, 5 Febr. (Reuter). Het
tot zinken. De namen van deze schepen
nog
werd
aantal ingeschreven werkloozen bedroeg
zijn alle bekend. Bovendien
geop 15 Januari j.l. ruim 157j000 meer dan
een aantal vaartuigen tot zinken
zijn.
op 11 December J.l.
bracht, welker namen niet bekend
Van deze toename moeten ruim 130.000
Voorts werden nog andere schepen zoo
de
meeste
hunzwaar beschadigd, dat
.vorden toegeschreven aan het feit, dat
er
niet
waarschijnlijkheid
ner naar alle
verschillende groote industrieën onguneen
haven
bereiken.
stig werden beïnvloed doot vorst en
t?
in geslaagd zijn
ramingen
verloo"
sneeuw.
Volgens betrouwbare
de vijand ln bedoelde 10-daagsche o?riode tusschen de 47.000 en 48.000 ton DE NIEUWE MINISTER VAN HANDEL
aan schepen, als gevolg van de operaties
Londen, 5 Febr. (Reuter). Slr
van de Duitsche luchtmacht.
Andrew Rae Duncan, die
De «verliezen, to?gebracht door de Duit- onlangs werd benoemd tot minister van
sche vloot aan de Britsche en neutrale Handel, werd bij enkele candldaatstelscheepvaart ln bedoelde periode bedra- ling verkozen verklaard als een der belde
gen hierdoor tenminste 200.000 ton.
leden van het Lagerhuis voor de stad
.onden.
GEZONKEN SCHEPEN

Amsterdam.

eenstemmig

1

tijdens de
De Sph 1 n x werd
Duitsche luchtaanvallen van Zaterdag
j.l. beschadigd.
bijeen
De S p h 1 n x, een schip van 875
ton, was een der 17 schepen van de HalP a r ij s, 5 Jan. (Reuter). Heden
cyon-klasse en werd ongevser een Jaar
Oppersten
had de sde zitting van den
geleden te water gelaten.
Oorlogsraad der Geallierrden plaats.

Opperste Oorlogsraad

»

TWEEDE BLAD

|

Duitsche Beschouwing over Geallieerde Legers

Z ü r 1 c h, 5 Febr. (Reuter). De Beriijnsche corresponücïli van uc u s i c r

-

den
wensch koesteren de neutraliteit van
het land te bewaren. De wensch om den
vred» te bewaren, zooals die tot uiting is
gekomen in de toespraak, die door koning Leop o 1 d op den 14den Oetober 1939 werd gehouden en in de toespraak van kardinaal Van R o e y
ln de St. Gudule-kerk te Brussel, Is niet
zwakker geworden.
De bewering van minister C h u rchili, dat België zijn verplichtingen
als lid van den Volkenbond zou hebben
verzaakt, zijn onwaar. De neutraliteit
van België Is een vrijwillige neutraliteit.
Van Cauwelaart verklaarde voorts dat
hij altijd een voorstander ls geweest van
een bondgenootschap tusschen België en
Nederland. Doch het is thans
het tiidstlp niet om de besprskintren
over dit vraagstuk opnieuw te openen.
Mlnistrr Van Cauwelaart verklaarde echter te hopen dat de aanhangers van een

waartoe zij behooren,

Troebelen in Polen

,

Nauwere Fransch-Britsche
Samenwerking
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laten.

,

.

.

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Dinsdag 6 Februari
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BEURSOVERZICHTEN

(Officieele koersen, nadruk verboden)
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215
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42%
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—

93

—
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—
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4% Obl. Gem.
—

—

—

99

4% Obl. Gem.
Semarar.g

—

—

—

—

—
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—

—

De markt was prijshoudend.

93
100

3/2
5/2

—

100

Britsch-Indisch»

—

125
—

95

-

ren waren echter matig levendig en
zakten na een aanvankelijke verbetein.

Wallstreet

flauw

York,

5 Febr. (Aneta). Wall-

street opende prijshoudend.'ln verband

met de onzekerheden betreffende de
verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven en van de politieke toestand werd

—

101

een flauwe en nauwe markt verwacht.

—

De afdoeningen waren onbeteekenend

145.59
145.00

30.65
30.50

29'
410

24.74
24.68

als te voren ; hier en daar een fractie
lager,bij gebrek aan belangstelling.
Kon. Olie verloor 1 pt., daarentegen
was er eenige belangstelling voor Exploraties, welke op hooger niveau, lageit^
Van suikers waren Vorstenlanden enKol. Bank wat zwakker. H.V.A. bracht»
. .
het niet tot een afdoening.
Bankaandeelen waren onveranderd. \i
Van industrieën was Philips luierj
welk fonds eerst 114 noteerde en tegen
het slot met 1 pt. hooger kwam te lig-'
gen. 'Unilever werd afgedaan op 91%
43%
..
en 92.
S.ojerabaja, 6 Febr. (Aneta).
Scheepvaartfondsen bleven verlaten"-'. j
33% vraag
Sporen en trammen waren een fractië. ' Sheets spot
Crêpe
33% nom.
.
lager.
Van mijnbouw was Zuid-Bantam wat'
PEPER
beter.
Amerikanen waren nagenoeg onveran-_
Londen, 5 Febr.
derd en alleen U.S. Steel was iets
'Zwarte Singapore
ker.
3 »/4
3%
Leeningen verloren weer het avance. j cif. Febr ./Maart
'aanb.
van
aanb.
gisteren.
|
•

Zwarte Lampong
ex zeilepde
: voorraden

Amsterdam

Wisselkoersen

—

—

410

5 Febr.

3 Febr.

Batavia, 6 Febr.

3%
aanb.

3%

aanb

4%

4%

Febr./Maart lev.

aanb.
aanb.
2% i
Prolongatie-rente
2%
100%
„Verkoopkoersen, zicht en T.T., Indien T.T. A'dam/Bat. Midk.
100%
New-York, 5 Febr.
■
100% t
nïet anders vermeld en behalve reis- en idem Biedk.
100%
101
idem Laatk.
101
registermarken en touristenllres.
i
2 Febr. 5 Febr.
r7
A'dam/Londen
7.49%
7.50%
N.H.M. EM, H.B.
1.887,» Zwarte Lampong
New-York
1.88%
99% 99% 99%
A'dam
3.90
3.90
Spot levering
4.25
Parijs
4.25%
99%
2 m/d A'dam
bieden
gedaan
Berlijn •
75.60
75.60:
99%
3 m/m A'dam
3.91
3.85
Jan. levering
7.48 7.48 7.48
Londen
3-maands £ 6>4-6% ct. disagio.
1
bieden bieden
1-87 Vi 1.87% 1.87 Vi
Amerika
3-maands $ %-l ct. agio.
3.93
4.01
Maart levering
5.99 5.99 5.99
Australië
'
bieden bieden
1.70 1.70 1.70
Montreal
Slotkoersen
Batavia, 6 Febr. Off. noteering
4% 4% 4%
Frankrijk
van
de Handelsvereeniging te 12 uur
31%
31% 32
België (Belga)
5 Febr.-,.! hedenmiddag.
75 Va 75% 75 Vb
Juitschland
75.25-75.75
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A'dam/Berlijn
Lampong Peper, e.k. Batavia :
41
Reismarken
28
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A'dam/Parijs
4.24%-4.26%
Gedaan laatste laatste
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7.49%-7.51%
Italië
9% 9% 9% A'dam/Londtn
5/2 6/2 vraag aan'o.
7.95 7.95 7.95
A'dam/New-York
1.88%-1.88%
Touristenlires
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155

—

95
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Kopenh.
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Alg. Exploratie
Cities Service
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N. I.

Kon. Olie

3%%
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Gem. Batavia C.

Internatio
Anaconda

Moeara Sipongi

13%

13%

Amoy

14

14

Foochow
Batavia,

H»*/2
U

*3,
ö

laatK. biedk.
Tt.

B'via/Londn

2

Tt.
Tl.
Tt.
Tt.
Tt.

Parijs
Berlijn

Febr./Maart
laatk.
biedk.
Maart/Mei
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7.46

7.43

87%

87%

7.58
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4.03V'2
/i«d.
4

4.02%

n

Witte

1 sh. 6'/» 2 d.
1 sh. 2 17 i« d.
2 sh. 47n d.*)

Tt. Hongkong
13% Tt. Singapore
*3% Tt. Japan
14% Tt. Batavia

14%

—

7.53

Amsterdam
New- York

Februari
Febr./Maart

1 sh. 27» d.
7.55
7.47

niet officieel.

laatk. biedK.
7.41

87%

3Q

Cash
3-maands l:v.

_

_

f-

2

__

•_

_
_

_

•

■

,
_

_

ti
_

_

.

_

4

_

_

_

_

_

4

_

_

_
"

W
W

Apels

Io
"

'JL

_

_

_

2

_

_

_

_

—

_

_

_

Nathene

5

-

"2

~

~

_

II

_

_

2

—

Naar Indië

Londen, 5 Febr.
aanbod
vraag
236 V 2 236%

„Wielewaal" wordt morgenochtend
11 uur te Batavia verwacht.

Dj
±

236%

236Vfe

-

-

_

_

Cairo

TIN

2

A-

_

_

K,nd™

'

..

Naar Napels

ZILVER

„Emoe" arriveerde gisteren, te
Alexandrië.
De „Gier" is reeds Zaterdag te Napels
De

Bomb a y, 5 Febr.
Slot:

<

N e w-Y or k,

5 Febr.
10.84

Door de productie die deze fabriek en
een kortgeleden gebouwde aluminiumfabrick opleveren, zal Hongarije thans
MAIS
in staat zijn voldoende aluminium voor
Bcunos Aires, 5 Febr. zijn bir.nenlandsch verbruik te vervaardigen, terwijl het bovendien nog eenige
Fair average quality (slotnoteerlng in
overpapieren pesos per 100 kg.)
Februari aluminium voor den uitvoer zal
houden.
versch.

Februari

—

De markt was gesloten.
DE GOUDPRIJS TE ISTANBOEL

Londen, 5 Febr. Retuer's prijsDe goudprijs is dr laatste dagen te
index voor producten binnen het VerIstanboel sterk gestegen, seint Trans-*
eenigd Koninkrijk )basis 18 Sept. 1931
oceaan dd. 5 dezer vandaar. Terwijl de
100) was voor:
,j
16,70 tot 16,80
goudprijs tot dusverre
is hij thans
bcdro-g,
Turksche
ponden
Heden
171.1
a 17,80
plotseling
17,40
tot
opgeloopen
Vrijdag, 2 Febr.
170.9
Turksche
ponden.
Vier weken geleden
174.4
i
52 Weken geleden
136.7
=

.

'

COPRA

7.47

87%

5 Febr.
•

York/Londen
Ycrk/Parijs

York/Amst.
York/Japan

3.98% 3.99 . .
2.23%
2 25%
53.03% 53.0"} t
23 49

23.49

,7,

t
'*)

aanvankelijk

—

—

:

—

9.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

9.50
9.—
8.90
8.75

—

—

—

—

Muntok fob.
—

—

—

—

9.20
9.10
9.—
8.90
—

—

Ban k a

Gedaan laatste laatste
5/2 6/2 vraag aanb.
6.—
Java e.k. Bat.
5.90
Makassar fob.
4.90 5.—
Mak
Eali-Lombok

5 Febr.

2 Febr.

5 Febr.

3.93%.

r»

1

Slot. biedprijzen voor enntract-4.
1.56
Maart 1940
1.J6
1.52V2 1-52%
Mei 1940
1.52 %
1.52
Juli 1940
1.52
1.51
Sept. 1940
1.53 n.
Dec. 1940
1.52
De markt was prijshoudend.

'3

Aangekomen, 5 Februari

N.i.

m.s. „Tohiti", gez. Madle, van Singapore en Palembang, Agt. K.P.M.
N.I. s.s. „Gen. Michiels", gez. Boukamp,
•
cif. S'baja
van Pontianak, Agt. K.P.M.
N.I. s.s. ~M. Treub", gez. Venema, van Palembang, Agt. K.P.M.
CITRONELLA-OLIE
Amer. s.s. „V/ashingtcnian", gez. Seibert,
Batavia, 6 F;br. Off. noteerinvan Baltimore en Oosthaven, Agt. P. Syme.
N.I. s.s. „Barentsz", gez. Zuidema, van
gen van de Handelsvereniging te 12.00
Bintcehan,
A*t. K.P.M.
drums, 85 +.
—

—

—

—

—

—

uur. Citronella-olie incl.

Prompt

Februari
Febr./Maart
April/Juni'
Febr./Juni
FebryDec.

20.— 20.50
20.— 20.50

New-York,

DE HAVEN VAN TG.-PRIOK

—

—

*

Scheepsberichten

Batavia, 6 Febr. Off. noteeringen van de Handelsvereeniging, F.M.S..
per 100 kg. Febr./Maart.

Vertrokken, 5 Februari
Geiaan laatste laatsre
5/2 6/2 vraag aanb.
Grieksch s.s.
„Rokos", gez. Zissimatos,
1.02V2
1.02'/2 1.05 I naar Aden.
1.02V2 1.05 . N.I. s.s. „Merak", gez. Veldhuyzen, naat
en Bel. Deli.
1.02%' 1.05 ! Singapore
den Toom, naar
m.s.
N.I.
1.05
1.07% Singapore. „Tidore", gez.
1.05
1.07 Va
N.I. s.s. „Rooseboom' - gez. van Zeggeren,
1.05
1.07 % naar Oosthaven en Merak.
gez. van
N.I. m.s. .Straat Mala l:ka",
—

—

—

•

—

—

—

—

—

—

—

—

,

INDEXCIJFER NEW YORK
Het indexcijfer van de p. jduct;nmarkten te New York (groothandels100) was
prijzen, 31 December 1931
Moody's
op
volgens
=

3 Febr.
Tt. New
Tt. New
Tt. New
Tt. New

9.75 n.
9.75 n.

—

—

SUIKER

New-York

6 Febr.

—

—

Februari

5 Febr.

(Reuter-Eastern).

4G

B'via/N.-York ï.87% 1.86% 1.87% 1.86%
B'via/S'pore

Londen

(Aneta).
5 Febr.

2

—

87% 87% 87%

Singapore

uur)

36% 36%
69% 69 Va
56% 56%

4(5 V

Wnngjrong
Hongk. doll. (Nat.)
Swatow

53

Spoor
(Na

Shanghai

130

44 Va

42% 42%

44% 44% 44%
Shanghai
93% 93% 93%
13% 14% 13% Tt. Bombay

Manila

15%

Februari
Febr./Mrt.
Telok Betong

%

%

Tapan

50 ct.

45

—

Saigon

163

42% 42

56% 56% 56%
56%
43% 43% 43

Haiderabad (Sind)

78 '2

Mij.

\

Bangkok

—

11.53 uur)

Kol. Bank
Ver. Vorstenlanden Claims
Sem. Cherlbon St. Tram Mij
Zuid-Bantam

Stockholm

Oslo

Slotkoersen
(Tot

42%
44%
42%
36%
69%
56%

Zwitserland

■

Cultures
—

(Aneta).

Soerabaja, 6 Febr.
Koffie ready ƒ 18,25 nom.
De markt was stil.

_[

!

Basra
Bagdad

„

■

Bodjong Datar
Gew. '
Boekit Lawang
Gew.
Boenga Meloer
Gedeh

10.50

PRODUCTEN-INDEX LONDEN

■ Witte Muntok cif.

—

—

I

Medan
Penang

Bangkok

10.25

j

_

216
110
—

Singapore

„

'

—

—

Batavia

jan ./Fe br.

_

waren prijshoudend.

ring

29

I

■

Batavia, 6 Febr. (Eigen dienst). De|
stemming bleef nog altijd even lusteloos

matig.

vast. Engelsche spo

S,

Cash
57 rupees, 2 anna's gearriveerd.
56 rupees, 5 anna's
Verr. 4 Maart
De „Buizerd" is hedenmorgen uit Pe56 rupees, 12 anna's nang vertrokken.
Verr. 3 April
Slot
De markt was stil.
koop
K. N. I. L. M.
verk
markt is heden (6 Febr.) gesloten,
18u/*
Sheets spot
18"/.. alsDeprotest tegen
de contra heffing van
April/Juni
Australië-lija
18'/.,
18V«
de oorlogswinstbelasting.
De markt was met verdeelde belangLonden, 5 Febr.
De PK-AFP is gisteren uit Batavia en
stelling. Hoewel het aanbod
voor de
3 Febr. 5 Febr. hedenmorgen uit Denpassar vertrokken.
dichtbije leveringen uiterst klein was,
21"/i. 21%
was het echter te duur om koopers aan Cash
Forward
21%
21%
te trekken.
De zaken waren over het algem;en zeer
HONGAARSCHE ALUMINIUM FABRIEK
New-York, 5 Febr. klein. De markt was stil en na de ofen
ficieele vaststelling de prijzen stil
Rubbertermijnmarkt
(noteeringen prijshoudend.
prime smoked sheets contract No. 18.
De Hongaarsche minister van IndusNew -York, 5 Febr. Buitènlandsch
$
cent per lb) :
trie' professor Varga, heeft een bezoek
zilver noteerde 34% ct. per oz.
aluminiumgebracht aan de nieuwe
Hongaarsche
3 Febr.
5 Febr.
Algemeene
de
fabriek, die
GOUD
Maart lev.
18.69 midpr. 18.72 midpr.
Exploratie Maatschappij te ComitatkoMei lev.
18.19 bieden 18.22 midpr.
Amsterdam, 5 Febr. De goudmer hreft gebouwd ; het bezoek van den
Juli lev.
18.01 midpr, 18.04 midpr. prijzen bij in- en verkoop van baren minister had ten doel den nadruk te
Sept. lev.
17.83 bieden 17.80 bieden goud van 12.5 kg. fijn bedragen per kg. leggen op de beteekenis van het stichten
• Dec. ,lev.
17.73 midpr. 17.70 midpr. resp. ƒ 2060 en ƒ 2062.
van deze nieuwe fabriek, seint TransJ'
17.62 bieden 17,58 bieden '-L'o n d e n,' 5 Febr. Goud noteerde ocean dd. 5 dezer uit Boedapest.
De markt was onregelmatig.
heden ln staven fijn per- oz. £ 8.8.0.
■'
■ JDe fabriek werd opgericht met een
'
.y A a.j ,6 ,F/br.. Off, noteerin- •S\fr h' • • .N
werkkapitaal van 7 millioen pengö ; zij
TARWE
gen van de N.I. Rubbervereenigirig.
wordt als èèn van de beste aluminium 1
g o, 5 Febr.
.
C
c
a
i
h
!
ct.
Java Std. Sheets
33%
fabrieken ter wereld beschouwd. Op den
l
ct.
Jfcva Std. Crêpe
;
34%
Mei versch.
97%-97 A 23sten Januari ving de fabriek met de
De markt was vast.
productie aan ; in Juli a.s. zal de hoeMarktprijs om 12.15 u. n.m. per half kg.
aluminium, die vervaardigd
veelheid
Indicatïe-noteering le [kwartaal licenKATOEN
wordt, verdubbeld zijn.
tie-A per kg. 42% a
c£

prijshoudend

.

lagen

.

.

—

—

„

Batavia nauwelijks

Londen, 5 Febr. (Reuter). Na
een aanvankelijk opgewekte opening,
werd de markt tijdens het verder verloop van de beurs stiller, doch herstelde tegen het „slot.
J-'- 1
Goudgerande waarden waren onregel-

Industrieën

Februari

Slot:

•.

—

49Jf

Fuchs en Rens

212%

—

—

•

100

125

—

—

Bison

260

—

—

Robeco

97%

—

—

Belegging

90%

—

—

Tegal Pr. Veer
Vergde Pr. Veer
Sem. Std. Pr.
Veer
Strooh. Veem
Java Vaem
75
Bat. Veem
Nikas
A. N. B. depót fr*
bew. a l
Belegging „Ne-

derland"
Internationale

de transacties bleven uiterst klein.
Bij de 4e vaststelling der noteeringen
lagen 25 fondsen hooger, 26 lager en
waren 21 fondsen niet genoteerd.
De markt sloot eveneens in een onregelmatige stemming.
Obligaties lagen practisch onveranderd. Callgeld noteerde 2 tot 2%%.

New

96

—
—

4%% Obl Hotel
des Indes
5% Obl. Pr. Hotel

—

96

4% Obl. Gem.
S'baja

•

96

—

—

—

—

—

'

86%

.

Jan./Febr.

4.24
4.26
4.28
4.30

Allahabad
Gedaan laatste laatste Jodhpur
Karachi
5/2 6/2 vraag aanb. Djask

11%

'

„

—

86

Betong.

—

—

86

.

„

Londen verdeeld

—

—

74

36% 87%

85%

—

—

...

—

—

—

.

—

4.24
Maart 1940
Mei 1940
4.26
Juli 1940,.
4.28.
4.30
Sept. 1940
was
prijshoudend.
De markt

Rangoon
Batavia, 6 Febr. Off. noteering Akyab
5 Febr.
Lampong Robusta 15% triage ek. Telok Calcutta

Spot

e]
®

CL

3 Febr.

2 Febr.

29%

Opening:

g

Dinsdag

—

B e r 1 ij n,

220
220

—

29%

—

53
S'

M

:

34%

Londen,

—

—

(alles nominaal)

De markt sloot gisteren prijshoudend
en stil.
De markt open heden stil.

:

—

5Vi«

—

Rolled Bark
fob. Febr.

6 Febr. (Transocean). Da
A
aandeelenmarkt opende onregelmatig.
De gemiddelden van Dow and Joriës
Bij de eerste vaststelling der noteerinvan de laatste dagen luiden
gen lagen 25 fondsen hooger, 20 lager, datum
indus- Sporen Utilities Omzét
29
30
terwijl 10 onveranderd en 22 niet getrials
in duinoteerd waren.'
zenden
Over het algemeen waren de veran- 29/1
30.69
146.26
24.95
490
deringen slcchts klein. De zaken waren 30/1
145.63
30.72
24.93
530
3% 4
zeer stil.
31/1
30.56
K5.33
24.70
610
B'/.. 8%
De tendens bleef tijdens het. geheels
1/2
145.23
30.58
460
24.61
verloop van de beurs onregelmatig en
2/2
145.33
2J.69
510
30.64

—

34%

Jan./Febr.

O
«'

Rlo-kwaliteit, nieuw contract A, slot Vrijdag

38%

—

Maandag
Donderdag

«2

5 Febr.

New-York,

{

Berlijn onregelmatig

—

35%
34%

1

—

—

38%

„

-

belangstelling.

254
256
55

254
50

9%

—

Band.

—

—

Bali en L. Electr.
3% Obl. Ind. L.
1937
5% Obl. Ind. L.
1937 A
85%
3% Obl. Ind. L.
"37 A st. v. 500
3% Obl. Ind. L.
'37 Ast?v. 100 .
5% Sem. Cher. Tr.
4% Obl. Gem.
98
Cr.. Bank
B.V.M.*—
Obl.
4%%
3%% Obl. Gem.
Bat. C.
4% Obl. Gem.
Bat
4% Obl. Gem.
Buitenzorg

—

Juli/Sept.
f.o.b. Febr.
Medium Blanket
„

35%
34%
38%

KOFFIE

„

:

115
74

35%
34%

April/Juni

37 %

Naar Indië

Naar
Napcis

37%

37%.
37%

37

„

—

—

Gas Mij. Nat *bez.
Aniem Nat. beï.

—

„

37%

Maart

„

kwam op 114. Unllever en Aku waren
stil, met weinig veranderde koersen.
Op dc bel ggingsmaiftt lagen Ned.
obligaties en Indië gedrukt. De buitenlandsche obligaties waren bijna zonder

17

„

11%
ITVw
Utilities en spoorwegfondsen waren Sheets spot
Februari
prijshoudend. Landbouwwerktuigen
11'V« 11%
11%
April/Juni
gen verwaarloosd. Gemeend wordt dat
11%
11%
11%
Juli/Sept.
de vooruitzichten van de landbouw,5
Oct./Dec.
10
/i.
IP/u
werktuigenindustrie beslist verbeterd is,
tengevolge van de zware snesuw in dé
De markt was na prijshoudend getarwegordels.
weest
te zijn lusteloos.
Intusschen, daar elke nieuwe prikkel
New-York, 5 Febr.
ontbreekt en flinke buitenlandsche:verkoopen verwacht worden zoodra : 'de
Opening:
koersen oploopen, is het niet waarschijnlijk dat de markt thans uit haar Crêpe spot
19%
impasse geraakt.
18"/.,
18"/..
Sheets spot
De markt sloot stil, flauw en meeMaart
1811/..
rendeels lager.
April/Juni
18'A.
18V>.
De omzet bedroeg 410.000 shares.
De markt was lusteloos.

industriewaarden was Philip3
kalm op 111, doch herstelde later en

—

Sheets spot

chemische industrie.

Van

—

—

—

Schepen lagen zeer stil, op iets lag'-r
koersniveau en kwamen
meerendeels
alleen op de slottape.
Van suikerfondsen was H.V. A. zwak
-:n met eenig aanbod, doch er was geen
kooplust. De affaire was gering. Incourante suikers waren veelal iets lager
genoteerd.
Amsterdam Rubber kwam iets luier
af en ook in dezen hoek lagen incouranten veelal iets lager.
Tabakfondsen waren stil. Van DeliBatavia Mij. werd iets aang:boden op 125

12
41 % tot 123.

39%

—

—

—

10

—

—

79
16%

—

—

—

191
52

50
77
15

—

—

165
169
450

—

—

—

—

160
164

Amerikanen lagen gedrukt en ov,?r het
algemeen lager. Het publiek was zeer
gereserveerd. Er was geringe attentie
voor stalen.
Kon. Olie was iets lager genoteerd op

249% tot 250%.

—

—

—

Douglal Aircraft

69
69

—

100%

—

Kenn. Copper
Anaconda C. M.
Hudson Mot. Car
Tide Watei*
United Aircraft

—

68 %
385
392
191
193

—

koersen.

lagere

—

—

—

Standard Br.

108

—

—

Slmau

_

—

groepen waren onzeker. Vele fondsen
werden gedurende het eerste uur niet
verhandeld. Kleine winsten en verliezen
lagen ongeveer gelijkelijk verdeeld.
Gedurende het tweede uur was de.
markt met zaken, doch het nieuws was
practisch niet in staat de markt van den
sleur te bevrijden, zoodat de prijzen
fractioneel lager kwamen te liggen" en
enkele diversen een punt verloren.
Stalen waren nogal loom. De terugloopende activiteit in de industrie was
ongeveer zooals men verwacht had.
Het vakblad „Steel" meent dat er echter geen pessimisme in de staalindustrie
heerscht. Ironage geeft voor deze week
een percentage van 71.7%.
Vliegtuigaandeelen en automobielfonds:n waren zwak. Chemicaliën waiten
flauw ondanks de gunstige positie der

Amsterdam, 5 Febr. (Aneta).
De markt was stil en loom, met geringe affaire en met masrendeels iets

227

104

—

—

Malang Tr.

cS

—

—

—

Japanlijn
K. P. M.
N. I. Spoor
Dell Spoor
Sem. Cher. Tr.
Sem. Joana Tr.
Serajoedal Tr.

c

—

—

Scheepv. Unie

«s

klein, de bewegingen ir. de verschillende

Damrak loom

—

Escompto
.68
Esc. st. a ƒ 400
Esc. st. a ƒ 200
H. V. A.
Amst. Rubber
114
Philips
Ver. Vorstenl.
100%

Band. Kinine

cj

jj

—

—

Lindcteves

O
XI

rt

O

eJ

Internatio

"O

bfl

—

Singapore,

J

es

:

—

K. L. M.

'

Gedaan
S
Sn
M
tóU
O

»,

(Reuter

,

,

Effectenmarkten weer zonder Belangstelling

1

6 febr.

Luchtvaartberichten

Soerabaja, 6 Febr. (Aneta).
De Nivas verkocht voor consumptie
505 tons sup. en 61 tons brcuwnsi
RUBBER
De Nivas-prijzen ready Februari zijn
i.
Aneta) 0 angewijziga.
Eastern
Voor tweede hand export sup. lev.
5 Febr. 5 Febr. 6 Febr. ï Febr. was ds' noteering ƒ 9.90 nom.
open
slot
open
De markt was verlaten.

Producten-markten

]

Beurs te Batavia

TWEEDE BLAD

-

:

2
15
30
31
1
2

Januari 1940

Januari 1910

Januari 1940
Januari 1940
Februari 1940
Februari 1940
3 Februari 1940
5 Februari 1940

169,4
166,8
159.4
158.9
159.1
159.8
159.4
159.8

Noorden, naar
tave, Lourengo

Mauritius, Réunlon, TamaMarqués en Durban.

Off. Berichten
Boschwezen
Ter beschiking gestold van het Hoofd
van den dienst de.- Bossclien in de Buitengewesten, . den opperhoutvester ir. P. C. M.
FLUYT, thans ter beschikking gesteld van
het Hoofd van den dienst der Bosschen, op
Java en Madoera.

BATAVïAASCH NIEUWSBLAD
*

•

»
«

»-*-««>

..

fI DE ACCOUNTANTSKANTOREN
—

15. ISIftLP
w
"

—

Batavia,

TWEEDE BLAD

-

.
..

»^•

Éaaiamama

te

1940

van Diusclag 6 Februari

Cheribon,

Semarang

--

Magelang

en

belasten zich met alle accountantsen belastingzaken
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p
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CARY
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/
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-
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GLOBE

|

_

|

f r

■

.
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'1

leukemie ontstoken ïoeten

'

è®

Ringworm en Exzeem

Cv?»

.

0?"

eiToMe'vMUolen
|l«°eïl
doorbreken

?

meerder,

y "j

nPeuwe' blaren"tij

Zijn Uw voelen toodanlg ontitoken.dat
blordm? Al deze aandoeningen worden
veroorzaakt door een bacil of schimmel en ü
raakt deze ongemakken niet kwijt, tenzij Ude

•om»

bacillen of

parasieten, die

deze kwalen ver-

»«■■».■!■

LiOOUI QQ oorzaak.
Gewone zalven

en smeersel» hebben niet veel

uitwerking, omdat zij de grondoorzaken

Uw kwalen niet

dooden.

van

Oelukklg Is het

eindelijk mogelijk deze voetkwalen te overwinnen en zelfs de meest hardnekkige ring.
worminfectie met het doktersrecept NUoderm,
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Wat gebeurde met de tien argeloóze taxi danseresjes,die op
uitziende advertenties schreven, waarin gevraagd wërd:
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onschuldig
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afgelegen Chineesch dorpje do'et de beroemde
chirurg t alles om de ernstige patiënt in leven te'houden,
ook, om daarmede aan te toonen, dat wetenschap machtiger is dan liefde! Maar het is tevergeefs, de stem
van
het hart spreekt een krachtiger taal en
behaalt de zege!
Een prachtig en boeiend dramatisch filmwerk.
toegankelijk voor kinderen)
.

•vV*

_

.

',

-J

'

::

VALSTRIKKEN

Een spannende, maar ook dol-amusante film met o.a.
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Vragen van 'den Dag

De WeeK in Holland

Betqalde Vacantie
(Van een medewerker)

Amsterdam, 19 Jan.
Tot de sociale wenschen, waartegenover de meesten van ons in principe
geenszins afwijzend staan, behoort de
vacantie met behoud van loon. „De boog
kan niet altijd gespannen zijn", „na gedanen arbeid is het zoet rusten", ziehier
een aantal spreekwoorden, waarin de
ervaringswijsheid op dit gebied zich in
de Nederlandsche taal heeft vastgezet.
Een bedrijf, dat op het gebied van sociale voorzieningen zich zelf respecteert,
zal dan ook op de één of andere wijze
voor zijn employé's een vacantie-regeling hebben ingevoerd. De meeste groote werkgevers in Nederland zijn als geheel menschelijk genoeg, om dergelijke
rechtmatige sociale verlangens van hun
arbeiders in te willigen. In zeer vele
gevallen stellen zij er een eer in dat er
in hun onderneming ook op dit punt
behoorlijke sociale toestanden heerschen.

Minister Van den Tempel heeft nu bij
den Hoogen Raad van Arbeid een voorontwerp van wet aanhangig gemaakt,
waarin een wettelijke regeling der va-

cantie-met-behoud-van-loon
besloten
ligt. Het stelsel van het voorontwerp
komt hierop neer, dat voor alle arbeiders,
die werkzaam zijn in fabrieken, werkplaatsen, winkels en kantoren, een wettelijk recht op jaarlljksche vacantie
wordt vastgesteld. Als basis daarvoor zal
moeten jjienen,* dat voor elke 30 dagen,

Een stem uit Indië.

Nog altijd in de branding der geruch-

—

ten.
Over acute en latente angstgevoelens, en uiterlijke
en innerlijke kalmte.
Mussert's ,onwankelbare
tuiging, en nat hij Groot Nederland noemt. Alweer
een aanval in den rug
—

—

MOEDERLANDSCHE KRONIEK
door
Onzen redacteur in den Haag

Den

Haag,

19 Januari

Indië en Holland liggen ver van
elkaar

—

zoo ver dat zelfs op be-

langrijke tijdspunten beider harteklop

soms niet volkomen synchroon afgestemd zijn, noch dezelfde intensiteit
hebben. Dit besefte ik ook verleden
Zondag weer, luisterend naar het
begin van de wekelijksche NiromAvro voordracht. De spreker zou het
meen ik, hebben over de Indische
schooljeugd, maar hij wilde hier een
enkel woord aan vooraf laten gaan
opdat „we elkaar meteen zouden begrijpen," de verklaring namelijk dat

Indië in groote spanning alle tijdinarbeider bij één
gen uit Holland verbeidde. Voor de
zelfden werkgever in dienst is geweest,
een halve dag vacantie moet worden
letterlijke weergave sta ik niet in,
toegekend. Jaarlijks komt dit dus op een
maar het waren woorden van deze
betaalde vacantie van minimaal 6 a 7
strekking.
dagen neer. Voor hen, die in den loop
van het jaar van dienstbetrekking verHij bedoelde natuurlijk dat Indië van
wisselen, zal een zoogenaamd vacantieganscher
harte meeleefde met de bebonnen-systeem worden ingevoerd. De
bedoeling is echter, dit stelsel later uit nauwdheden welke naar zijn veronderte werken bij Algemeenen Maatregel stelling de Hollandsche gemoederen zouden prangen, en dat de loutere zinspevan Bestuur.
ling daarop voldoende was om ons
Het voordhtwerp wil verder de mogewederzijdsche saamhoorigheidsbssef
lijkheid openen, dat de Kroon de toepas- het voor oogen te
klaar
stellen *). Wij zouden
sing der bepalingen kan uitbreiden tot elkaar meteen begrijpen, en wij in het
andere categorieën vaif arbeiders, dan oude land zouden kracht en troost kunin het voor-ontwerp zijn vermeld. Zon- nen putten uit de wetenschap dat gij in
der wetswijziging zouden dan dus bijv. Grooter Nederland in den geest met ons
arbeiders in den land- en tuinbouw bij vereenigd waart, en schouder aan schoude regeling kunnen worden betrokken. der naast ons stond om den toestand het
Het ontwerp wil ten slotte vaststellen, hoofd te bieden.
dat indien in een bedrijf reeds een
vacantie-regeling bestaat, welke niet
NIET
WE BEGREPEN ELKAAR
achterstaat bij die van het ontwerp, de
reeds getroffen voorziening zal praevaleeren boven de wettelijke regeling. . Nu moet ik, op gevaar af van den
Terecht gaat men daarbij van de ver- syn.path'xken spreker een kleine ontonderstelling uit, dat het reeds geldende goocheling te bereiden, hier echter vastvacantie-systeem zich nauwer heeft stellen dat zijn korte inleiding niet volkunnen aansluiten bij de bepaalde be- doende is geweest voor de prompte tothoeften van het bedrijf. Tot de sancties, standkoming van wederzij dsch begrip.
welke op n i e t-naleving van de bepa- Ongetwijfeld zijn eV luisteraars geweest
lingen worden voorgesteld, behoort onder die meteen zijn bedoeling vatten. Maar
meer. een civiele actie van den arbeider ik verwed er een lief ding onder dat
meerderheid
tegen den werkgever tot betaling van zulks met de overgroote
en
zij
geval
niet
het
was
dat
zich verden
waarin
gedurende
tijd,
extraloon
afgevraagd,
wat
de Inwonderd
hebben
toegekend.
vacantie had moeten worden
had.
eigenlijk
op
oog
voeren
dischman
nu
het
deze
actie
te
Van het recht om
wellicht
van
die
meerderheid
hebben
En
kunnen
geen
afstand
zou de arbeider
de meesten niet eens na eenig piekeren
doen.
de oplossing van de kleine puzzle gevonden.
Voor het nut en de noodzaak van
De zaak is namelijk, dat op het tijdstip
deze, zooals men ziet zeer straf ont- van de voordracht de stemming onder
worpen regeling geeft minister Van den de groote massa kalm was, of laat ik
Tempel twee argumenten. In verband zeggen nauwelijks meer alert dan tijdens
met de concurrentie zullen de «bedrijven, de voorafgaande dagen. De jongste gedie vrijwillig tot de Invoering van een ruchten over booze plannen van e»:n
vacantïfcregeling zijn overgegaan, in een buurman, benevens de militaire maatre•rechtvaardiger positie worden geplaatst gelen welke hier en vooral in België geten opzichte van die instellingen, die nomen werden, waren nog niet ver gezulk een regelflig tot nog toe achter- noeg doorgedrongen om gevoelens van
acute onrust te verwekken.
Tal van
wege lieten. Bovendien neemt de Mivan
menschen,
Oosten,
ook
hebben
den
in
ten
voordeele
het
aan,
dat,
nister
geprofiteerd
Zondag
ijs
de
van
het
vacantie
heelen
een
door
fret bedrijf
arbeldspraestatie van een werknemer en vernamen pas 's avonds, toen ze ruskrant gingen lezen en eens naar
een gunstigen Invloed zal ondervinden. tig de
de nieuwsuitzendingen van het A.N.P.
Wij zullen de laatsten zijn, om de waaraan te tasten. luisterden, dat de militaire verloven wade van deze argumenten
ingetrokken. Dit gaf natuurlijk te
Het doel van dit voor-ontwerp: een ren
denken, men kreeg een vaag gevoel van
betaalde vacantie voor zeer vele groepen onbestemde
gevaren, men besefte dat er
der werknemers, is ons, zoowel uit het
maar van een zoo geprooogpunt van humaniteit, als van het wat broeide,
alarm-stemming
als zich in
nonceerde
verkrijgen van een rationeele arbeldsen
daar
van de beNovember
hier
1.1.
praestatie, volkomen sympathiek.
volking meester maakte, was voorzoover
Er is echter één factor die niet moet ik weet geen sprake. Het feit, dat de
die der gel- voorzorgsmaatregelen bij ons veel minworden onderschat, en wel
consequenties.
der omvangrijk en ingrijpend schenen
delijke, dus economische
voor,
dat
ons
dan toen, en dat onrust wekkende prorekent
De minister zelf
oogenblik
van opgewonden burgemeeshet
clamaties
op
die
voor dl? bedrijven,
indroeg mét de overweging
uitbleven,
hebben
ters
vacantie-regeling
nog geen
immers ook niets
van
den
dat
er
November
in
loon
gevoerd, het bestanddeel
gebeurd was, bij tot het ontstaan van
kostprijs met 2% per jaar zal worden
nu ook wel weer
verhoogd. De vraag is nu, of al zulke de opvatting dat het
volgenden dag
Den
goed af zou loopen.
bedrijven in dezen tijd een stijging van
spanning
misschien een iets meer
per- was de
den kostprijs zelfs met een klein
van de gesprekonderwerp
centage, zullen kunnen dragen. Door algemeen
en
toen
er
in de kranten ook
werd
de thans eveneens wettelijk geregelde ken,
maar een eigengeschreven,
over
meer
en reeds door het parlement aanvaarde lijk culminatiepunt werd niet bereikt.
kinderbijslagen is reeds een extra toeEn sindsdien is het gevoel van een moneming van de kosten, welke drukken gelijk dreigend gevaat langzaam verop het bedrijfsleven, ingeleid. Nu zou- flauwd.
den er voor sommigen weer nieuwe
bijkomen. Er zullen echter, zeker in
TWEEËRLEI REACTIE
oorlogs-crisis-perlode, bedrijven
deze
zijn, waarbij de druppel den emmer zal
In Indië ls, blijkens de enkele woordoen overloopen. Uit den aard der zaak
der
prijzen
van
de
de
den van den Nlrom-Avro spreker,
oefenen stijging
en
heftiger
gevervoer
hooweerslag der gebeurtenissen
grondstoffen, duurder
on- weest. Het verschil ln reactie laat zich
gere assurantie-premiën reeds een
gunstigen invloed op den kostprijs van zeer wel verklaren. In de eerste plaats
luistert men hier veel minder vaak naar
vele producten. Da regeering probeert
van
buitenlandsche radio-uitzendingen, zelfs
om de noodlottige spiraalbeweging
prljskostenverhooglng,
loonsverhooging,
De onrust in Indië was niet zoo erg
•)
verhooging en wéér loonsverhooging
groot dunkt ons. Zeker veel geringer dan
is
dan
vraag
enz. tegen te houden. D?
in November. Maar Juist is natuurlijk, dat
loonkostende
of
wij „tUdingen uit Holland in spanning (geen
ook gerechtvaardigd,
verhooging van 2% gedurende dezen gróóte I) verbeidden". Dat doen we trouwens
Red. B. N.
worden aanvaard. bUna altUd
gedurende welke de

—

*

•«

—

—

crlsistUd overal kan

over-

—

—

als die in de N.derlandsche taal geschieden. Voor de vele tienduizenden
op de radio-distributie-centrales is deze
mogelijkheid vrijwel geheel afgesneden
sinds dergelijke relayeeringen op last van
hoogerharid zijn gestaakt. Men is
toe waarschijnlijk overgegaan omdat de

daar-

A

Haagsche centrale een week of wat geleden inplaats
van de Fransche uitzending, die op het
programma stond, een op dezelfde golfmet
lengte door een Duitsch station
groote kracht uitgezonden toespraak is
hooren kregen waarin de Fransche zaak
onverbiddelijk onder het mes werd gdnomen. De controleerende beambte begreep er de portée niet van, met hét
gevolg dat hij zich van ingrijpen on|hield, en deze mystificatie even veel tijd
kon duren als oorspronkelijk voor (je
Fransche emissie was uitgetrokken. 1

aangeslotenen

op een

GELUKKIGE ONWETENDHEID

staat het den bezitters va,n
een eigentoestel vrij om op eeq buiteillandsch station in te schakelen. Desgewenscht zouden ze van den morgen tpt
Natuurlijk

strijd tegen de steeds compacter
bij Nijmegen als een muur :de sterke stroom heeft den
Alle schepen hebben tijdig een toevlucht gezocht in de haven; slechts
wordende ijsmassa's moeten staken
boot
kon niet tijdig meer uit de vaart worden genomen en is waarschijnlijk
de aanlegsteiger van de Nijmeegsche
Door de werking van het ijs zijn de kettingen geknapt en ook de zware ijzeren loopbrug is geheel
verloren
verbogen
Het tafereel van de geheel met ijs en sneeuw bedekte rivier trekt den geheelen dag kijkers

De Waal „zit" thans

—

—

UITERLIJKE RUST, MAAR

gebracht, doelbewust zouden verzwijgen.
Men vindt er wel degelijk een

weerklank

van in hun kolommen, maar meestal
niet in den. oorspronkelijken brutalen
en sensationeelen vorm. Dit soort nieuws
wordt met groote voorzichtigheid doorgegeven, na zorgvuldige zifting en
schifting, en daar is veel voor te zeggen.
Ook wij zijn partij in den zenuwenoorlog, zoodait het zaak blijft de onbekende
machten, wier toeleg het is ons onder
druk te plaatsen, niet in de kaart te

staat

ieder vrij om over hen den staf
te breken
mits hij dan maar in zijn
eigen gemoed volkomen verzekerd is
dat hij, in hun plaats, een dergelijke
voorzorgsmaatregel achterwege zou laten., en een uitstralingspunt van energie
en vertrouwen zou zijn tot opmontering
van de wankelmoedigen.
—

moet ge evende spanningen
koude kleeren
den laten avond tendentieuze nieuwsslechts dat een
bulletins en sterk gekleurde politieke
acute , alarm-stemming
achterwege
beschouwingen kunnen aanliooren. Maar
bleef. Maar wel leeft in breede kringen
dat doen ze over het algemeen niet, hethet besef van potentieele gevaren. Men
STELLINGEN VAN MUSSERT
zij wijl ze er geen belangstelling voor
voelt zich niet meer zoo veilig op het
hebben, hetzij wijl ze het Engelsch,
balcon van Europa ; eigenlijk kan men
Wat nu de geruchten over een mogeFransch of Duitsch niet genoeg machtig spelen.
spreken van een blijvende stemming
lijke
inval zelf betreft, vast staat alleen
im
zijn. Veel heil zie ik er trouwens
van onbehaaglijkheid en latente onrust
omdat
ze
het eerst met esn vloed van deGroszen und Ganzen ook niet in,
die, wanneer de prikkel maar sterk geAANDACHT
VERDEELDE
tails
Fransche en Engelsche bladen
in
doorsnee-luisteraar
nu
eenmaal
dat de
noeg was, op elk oogenblik virulent en
vermeld,
evenals in November. Hetzijn
niet voldoende oordeel des onderscheids
actief zou kunnen worden. Speciale vergeen echter nog niet zeggen wil dat ze
en niet genoeg combinatie- en schifVoorts krijgt de Hollander iederen dag slaggevers spreken met lof van de kalmdus in Engeland en Frankrijk hun oorheeft om zich aan de een zee van ander nieuws opgediend, te
tingsvermogen
in de grensstreken. Ik zou hun waarvonden. Het spel in de zenuwensprong
hand van die onderling zeer tegenstrijen
waarin
zich
hij
ligt
hem
beter
dat
heidsliefde niet gaarne in twijfel willen oorlog Is zoo
subtiel en gecompliceerd
dige berichten een redelijke meening te met grooten ernst pleegt te verdiepen.
trekken, en neem aan dat ze geen dat het misschien
eerst na afloop van
vormen over wat er eigenlijk aan de Over den bijzonderen Vondel-leerstoel symptomen van paniek hebben waargekrijg
dezen
zal zijn de herkomst
mogelijk
hand is. In elk geval is deze negatie van aan de Leidsche universiteit bijvoor- nomen. Evenwel beteekent de omstanvan
die
onheilspellende
profetieën, en
wat het buitenland den aether in stuurt beeld zijn en worden vele kolommen digheid, dat het leven zijn gang gaat en
oogmerken,
haar
te
traceeren.
zeer bevorderlijk voor zijn gemoedsrust. volgeschreven, en dit zou toch wel niet geen volksverhuizingen plaats hebben,
Of er dan geen buitsnlandsche kranten geschieden als er geen belangstelling nog niet
Ten aanzien van de vraag, wat wij
dat de bevolking ook innerlijk van
Zeer zeker wel, en voor bestond. De kwestie van de verworden gelezen ?
de belligerenten te wachten hebben,
waar
volkomen rustig is. Men blijft
men
in dagen van spanning is de vraag naar plichte vacantie brengt veel pennen in
brengt
de heer Mussert heden in Volk
men
kiest eieren
is, men doet zijn werk,
die lectuur onmiddellijk veel grooter. beweging *), zoo goed als de vraag of het voor zijn geld, men verandert niets aan en Vaderland een stelling naar
Ook zorgen de lezers er wel voor datvie langzamerhand geen tijd is om toeslag zijn ulterlijken levenswandel omdat voren die ongetwijfeld overweging verwijsheid, welke zij uit Fransche, Di&tte geverk op de loonen en traktementen zulk's'ih
huidige omstandigheden het dient. Groote-rpogendheden, die in een
sche of Engelsche bron hebben opge- En dan het ijs en de elfstedentocht, beste is. de
Verreweg de meesten zouden strijd op leven en dood gewikkeld zijn
diept, in wijderen kring doorsiepelt. dacht u dat wij zulke belangrijke onderook niet anders kunnen doen, zelfs al laten hun doen en laten uitsluitend beMaar de massa wordt zoodoende toch werpen maar geheel uit onze gedachzouden ze dat willen. Maar het is ook heerschen door hetgeen zU noodzakelijk
?
niet intensief beïnvloed.
kunnen
bannen
zouden
tenwereld
een feit dat sommige families, die niet achten voor zichzelf, verklaart hij. WanO, ons leven van allen dag is buitenge- gebonden waren aan de plaats waar ze neer Engeland den oorlog meent te kunBEHOEDZAME VOORLICHTING
nen winnen door de Fransch-Engelsche
meen interessant, we gaan er zoo in op totdusver vertoefden, uit de grensstredat er vaak niet genoeg tijd overschiet ken verhuisden naar het binnenland. De legers door Nederland te doen trekken,
dat. Wanneer
voor de werkelijk vitale problemen, die opeenhooping van troepen aan gene dan doet Engeland
Het volk is dus aangewezen op de ofkrijgen wanneer men ze van zijde van de grens, het voortdurende Duitschland den oorlog meent te kunmeer
reliëf
ficieele communiqué's, die vanzelfsprezekeren afstand beschouwt. Uit Indië geëxcerceer en het geknal van geweren nen winnen, door de Duitsche legers
kend zeer behoedzaam gesteld zijn, en bijvoorbeeld.
door Nederland te doen trekken, dan
Maar deze verdeeling van en mitrailleurs bij schietoefeningen, waop de vaderlandsche kranten die op een
doet
Duitschland dat.
gevolg
althans het.
ren meer dan hun zenuwen konden
enkele uitzondering na hun best doen de aandacht heeft
zoo
ontEen
dergelijke stelling zullen vele
men ditmaal niet
verdragen ; ze voelden zich bedreigd en
om de openbare meening niet onnoodig gehad dat
voor suggesties die welNederlanders in hun hart ondegenen die niet alle
vankelijk
was
onder
En
namen
de
beenen.
■te verontrusten. Het is niet zoo dat zij
derschrijven.
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nacht
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dag
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die
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Maar de heer
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Mussert
daar
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Men zie elders op deze pagina het
van
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door
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als zijn
bij
uitwerking
Het
zoodra de nood aan den man komt.
en met welk doel ze in omloop worden. artikel van een medewerker.
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De Russische Gevangenen in Finland
Zij zijn zwijgzaam, angstig

en

wantrouwend
ie nog, of hij zijn verloofde zal terugzien, want hy ls er niet zoo zeker van,
of hij nog in leven zal blijven. Maar
misschien heeft ze al een ander gevonden, grijnst hij met een luchtig gebaar.
En dan wordt hij weer teruggeleid naar
zyn cel.

Vele gevangenen maken een dommen indruk

lijker indruk. Men kon hier nu ook
anderen de gebruikelijke vragen stellen. Hoeveel kost een kilo boter in
Rusland ? Antwoord : 25 roebel. Hoe(Van een speeialen verslaggever)
Zijn buurman is een Oekraïner, een
veel soldij ontvangt ge in de maand ?
der velen die uit Klein-Rusland werden
Antwoord 11 roebel en 50 kopeken.
opgecommandeerd, met of tegen hun wil.
De eerste Russische krijgsgevangene, We vragen hem of hy daar nog ongeHelsinki, Januari
die hier geen passieven en dommen hinderd Oekrainsch mocht spreken, wat
indruk maakte, was een Jeugdig onver- hij beaamt. Op de vraag of er nog godsHet wordt langzamerhand een
schillig Komsomol-lid. Een krachtig dienstvryheid is, zegt hy, dat de kerken
probleem in Finland om de vele gegespierde knaap, die radio-telegra- in de Oekrainsche steden verdwenen of
fist was geweest aan boord van gesloten zijn, maar dat in de verafgelevangen genomen Russische soldaten
gen dorpjes nog kerkdiensten worden
een boven Wiborg neergeschoten Rusonderdak in den barren winter te
sisch gevechtsvliegtuig. Met behulp van gehouden. Ook deze man maakt meer
verschaffen. Er zijn tal van kampen
zijn valscherm had hij er het leven den indruk van een hard werkenden
in het noorden des lands voor hen
kunnen afbrengen. Dank zij een Finsch kolchoz-boer dan van een soldaat. De
ingericht. Anderen bevolken thans
stafofficier ais tolk en met behulp van begeleidende Finsche officier vertelde ons,
de gevangenissen in de Finsche stewat eigen kennis der Russische taal, dat deze Oekraïner al dagen tevoren met
vele andere kornuiten zyn geweer had
den, welker oorspronkelijke bewokonden we wat met hem spreken.
weggeworpen en ïydzaam had afgeners intusschen mtt alle anderen
wacht, totdat de Finnen hem zouden
EEN ATHEÏST
zijn geëvacueerd. Thans komen de
vinden temidden van sneeuw- en ysveldcn. De „polltroeks" (de politieke comAland-eilanden in aanmerking, om
missarissen
in het Sowjetleger) hadden
het grootste contingent der Russi„Stalin is een goed mensch !" vertelt
dat de Finnen zonder
ingeprent,
hem
sche krijgsgevangenen op te nemen ;
hij, om te beginnen. Als volbloed atheïst pardon
gevangenen dooden. Maar
alle
raakt hy niet het Nieuwe Testament
zij huizen er in uitgestrekte kampezelfs de dood
hem dan toch niet
aan in Cyrillisch (Russisch) schrift.dat onverklesiyk scheen
• menten.
te zyn. Deze Oekraïner
de Finnen als lectuur aan de Russische maakte een goedhartigen Indruk. Met
uitreiken. De Btakrijgsgevangenen
Wij hebben een bezoek gebracht aan
de gevangenisbeambten bleek hy al op
die in de vuur- goeden voet te verkeeren, maar traag
(portretten),
lin-ikonen
de krijgsgevangenen in de moderne
staatsgevangenis te Wiborg. Men zou van linies werden buitgemaakt, zullen daardringt het tot hem door, dat hy zich ln
entegen eerlang wel een plaats in do een andere wereld bevindt. Met de andeze menschen bekentenissen verwachten en willen vernemen, hoe zij op de Finsche oorlogsmusea verwerven. Het dere millioenen in de scherp geïsoleerde
eten, dat hem wordt gebracht, smaakt volkenfamilie der Sowjet-Unie heeft hij
aanraking met een andere en betere wereld reageeren ; maar het zijn slechts hem best. Beter, geeft hy toe, dan de er geen flauw begrip van, dat er ook
Sowjetkeuken, maar toch zou hij, als het nog iets anders bestaat dan de heilstaat,
weinig woorden, die over hun lippen komen. Zij hullen zich in een isolement aan hem lag, zoo gauw mogeiyk willen waaruit hy afkomstig is. Maar hy is
van zwijgen, angst en wantrouwen. En terugkeeren naar Leningrad.
toch slim genoeg om te vragen of zyn
zegt hy, „zijn naam niet in de krant komt. Want an„Onze vliegtuigen",
dat verbreken zij niet licht op welwillende uitnoodiging van de buitenlandschc bemand door den commandant, dl? teders zou het hem misschien zyn leven
vens de bommen heeft te richten, voorts kosten als hij terugkeerde.
pers.
een radio-telegrafist, die ook de miOpvallend is het overwegend groote trailleurs brdient, en de piloot, die alFinsche officieren vertelden ons ten
aantal Oekrainers, Wit-Russen, Kaukaleen maar te vliegen hoeft. Toen wc slotte nog dat zy kortgeleden ook enkele
siërs en vertegenwoordigers der Aziati- boven Wiborg kwamen, hadden we op- gevangen genomen Sowjet-piloten hadsche volken in tic Sowjet-Unie, dat zich dracht uitsluitend enkele objecten te den gehoord. Deze Russische officieren
onder deze krijgsgevangenen bevindt. treffen.- Maar in het kogelvuur van het maakten een trotschen en gebelgden inDat werp: een merkwaardig licht op de Finsche luchtdoelgeschut vergaten we druk. „Waarom spreken
Jullie geen
nationaliteiten-politiek, zooals Moskou alles. Toen heb ik maar lukraak ge- Russisch hier ?", barstten ze los tegen
die ook in dezen oor|Dg toepast. Deze schoten tot de machine ging branden. hun Finsche ondervragers.
„Wacht
jienschen dus zijn naar de voorste linies Maar ik
had eigeniyk de burgerbevol- maar, dit Ja3r nog zullen allemaal Rusgezonden, om de Centraal- of Groot- king niet willen raken." Zijn eenigs zorg sisch spreken
1"
Russen, Moskou's veelgeprezen kern, zooveel mogelijk te sparen.

„Stalin is een goed mensch"

i
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Er is een groot verschil tusschen de
Russische krijgsgevangenen, die in de
eerste dagen van den strijd, en degenen,
die gedurende de laatste weken in handen der Finnen zijn gevallen. Tot de eerste categorie behooren schriele en onGevaren dreigen alom
dervoede Wolga-boertjes die een armetierig en allesbehalve soldatesken indruk
HET KRUIEN VAN DEN RIJN
maken. Met hun loerende spleetoogjes
nemen zij nog steeds wantrouwend de
(Van onzen correspondent)
sigaretten in ontvangst, die een Finsch
soldaat of en buitenlandsche journalist
Wijk bij Duurstede,
hun af en toe toestopt. De Russische sol26 Jan.
daten, die in de afgeloopen weken hun
marsch naar de kampen voor de krijgsDe verdikkingen, welke op verschillengevangenen aanvingen, zijn jonge sterke
plaatsen in Rijn en Lek door het
de
kerels met veelal blozende, gezonde gezware drijfijs zijn opgeworpen, zijn oorlaatskleur.
zaak geweest dat de rivierstand belangrijk
is verhoogd. Ook vandaag is dit het
De meeste hunner blijken overtuigde
geval
geweest en zoo werd in het afgeleden van de Komsornol (Communistiloopen
etmaal een was van ongeveer 20
sche Jeugdorganisatie) te zijn. Ook zijn
cm
genoteerd.
zij met hun antwoorden uiterst karig.
Hun uitrusting is veel beter en solieder
De Rijn en de Lek zijn eenigen tijd
dan die der voorste troepen, die de eerste
geleden
met een hoogen waterstand gaan
en hardste slagen moesten opvangen. Zij
..zitten"
waarna het water aanzienlijk
behoeven nog geen deel te hebben uitgemaakt van de Russische keurtroepen, is gaan vallen, met het gevolg dat het
maar hun nieuwe zware uniformen bezware drijfijs alsmede het steeds veelvuldiger voorkomende grondijs zich tuswijzen duidelijk, dat de Russische legerleiders op dit stuk meer aandacht aan schen de oevers heeft vastgekneld. Nu
gaat de rivier plotseling weer wassen,
den dag gaan leggen.
zij heeft inmiddels zoo'n stand bereikt,
dat die de gedachte rechtvaardigt dat
UIT DE LINIE „WEGGEHAALD"
het ijs nu spoedig zal losraken.
Te Rhenen en een groot gedeelte beDe eerste Russen werden or.s getoond nedenstrooms van den Rijn is de stand
in een Karelische boerenhoeve aan een van zaken van dien aard dat nog slechts
der linies achter Wiborg. Dicnzelfden één halve meter water noodig is om het
dag nog waren zij gevangen genomen, ijs geheel los van de oevers te maken,
beter gezegd, uit hun eigen linie weg- waardoor het massale ijsdek, dat op vergehaald. Het is n.l. geen grootspraak schillende plaatsen reeds gedeeltelijk is
van de Finsche patrouille-leiders, als iosgekomen, zal wegdrijven. Men verzij ironisch zeggen, dat zij af en toe wacht dit kruien ongeveer binnen twee
wat Russische krijgsgevangenen in de etmalen daar de was per etmaal ruim
vijandelijke linios gaan ophalen. De 20 cm is.
twee Russen, die wij daar zagen, bleken
Mocht de toestand, zooals deze thans
is, aanblijven, dan verwacht men dat
boeren uit Ingermanland (streek rondom Leningrad» te zijn. Ze waren
in Zondagavond of anders Maandag in den
een soort smerige vilten laarzen gesto- loop van den dag Rijn en Lek zullen
ken, die zeer afsteken bij de zware gaan kruien.
Finsche laarzen van leer. Hun grove
boersche kleedij zonder koppelriem o
uniformen kon men het onmogelijk
noemen
vertoonde groote schroeigaten. Over hun gezichten droegen zij
een wollen kap, die alleen de oogen nog
vrijliet, waardoor zij veel weg hadden
van Mefistofeles-figuren.

De „Ouderwetsche
Winter"

Inmiddels zijn op verscheldïne plaatsen langs de rivier voorzorgsmaatregelen
genomen,

welke dringend noodzakelijk

indien de rivier zou gaan kruien
cr liggen n.l. tusschen de kribben schepen, welke niet meer. op tijd een haven
konden binnen vluchten en daar nu
reeds eenlge weken liggen te wachten.
Door den hoogen
waterstand is het
zijn

;

_

geenszins denkbeeldig, dat het drijfijs
over de kribben zal slaan en de schepen
sal vernielen. Achter den zg. Veerkop
te Rhenen liggen ongeveer tien schepen, waaronder de pont, die groot gevaar kunnen loopen indien de rivier
plotseling begint te kruien. '
Men Is daar ter plaatse dan ook onmiddellijk
begonnen' met het nemen
van
veiligheidsmaatreuitgebreide
gelen. Men hoopt voor Zondag hiermede gereed te zijn. Intusschen zal van
een
volledig i veilige ligplaats dezer
vaartuigen nog geen sprake zijn, doch
groote ravage en vernieling kan door
het zware ijs dan niet direct meer worden aangebracht! Bij Eek en Wiel zal
de pont, welke thans door middel van
een -boot door de vaargeul wordt voortbewogen naar de bside oevers, leelijk
verdrukking komen, daar deze
hi de
pont midden in den stroom komt te liggen en niet direct beschutting in een
inham kan vinden. De veerdienst functionneert volledig doch hij zal dan bij
het verwachte kruien ook in de komende dagen een veilig heenkomen moeten
zoeken, ten einde niet in de boeien van
het ijs te geraken.
Een
speciale wasdienst zal worden
Ingesteld om bij nacht de noodige maatiegelen te treffen, en bij het kruien van
het ijs de pont en den aanlegsteiger direct naar andere plaatsen te dlrigeeren.
Op andere plaatsen is het ijs op de
rivier erg broos geworden en is de overtocht zelfs voor voetgangers niet meer
mogelijk. Wederom zijn dus verscheidene streken van de provincie Utrecht
en d? Betuwe geïsoleerd en men dient
gebruik te maken van den veerdienst.
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Amerongen—Eek en Wiel of via een
enkel betrouwbaar voetpad over het ijs
meer stroomopwaarts.
Dit beteekent een groot tijdverlies,
waardoor de menschen zeer worden gedupeerd. Nog wel gaan velen over de
rivier, doch bij de veerdiensten ls zulks
alleen op eigen risico toegestaan daar
de laatste dagen reeds tal van personen
door het ijs zijn gezakt. Intusschen
wacht men op het kruien en dat wekenlange wachten vindt zijn terugslag
op de bevolking en de bedrijvigheid
welke altijd langs Rijn en Lek heerscht.
Thans ls het grootste deel der Industrie
eveneens in den ban van het ijs en het
functionneert bij lange na niet volledig. Al met al hoopt men dat spoedig
het ijs zal gaan werken waardoor het
dageiyksche leven weer normaal zal
worden.

Hevige Autohotsing
Twee zwaar- en drie lichtgewonden
Op den Rl.ksstraatweg Leiden.
onder de gemeente
Oegstgeest, zyn 26 Januari omstreeks kwart voor vier 's middags
een militaire en een personenauto
met elkaar in botsing gekomen, tengevolge waarvan drie personen zeer
zwaar en twee minder zwaar zyn
gewond.

—

's Gravenhage,

De militaire auto, bestuurd door een
dienstplichtige uit Amsterdam, kwam
uit de richting 's-Gravenhage. Het voertuig reed met een. snelheid van ongeveer
60 kilometer. De bestuurder wilde een
voor hem rydende auto passeeren, waarvoor hy den wagen op het middengedeelte van den weg stuurde. De auto
slipte echter en schoof naar links. Juist
naderde uit de richting Haarlem een
personenauto met groote snelheid, welke
werd bestuurd door een bewoner van
Rotterdam. De wagens botsten met
groote kracht tegen elkaar.

"

en

Sport

Wedstijden

Euwe over Keres
Keres is

over eenige jaren onverslaanbaar

Nederlaag was zwaarder dan zij er uit zag
De strijd is gestreden, bet leed is
geleden, Keres treedt als overwinnaar uit de V.A.R.A.-tweekamp te
voorschijn. De nederlaag komt voor
mijzelf een beetje onverwacht, ik
had gehoopt, dat de stijgende lijn,
die mijn wedstrijden na het verlies
van het wereldkampioenschap heeft
gekenmerkt, zich nog een wijle zon
voortzetten. Na een matig 1938 (vierde te Noordwijk, vierde, vijfde en zesde in de groote Nederlandsche achtkamp, tweede te Ilastings) kwam
een behoolijk 1939 (gedeelde eerste
in de zeskampen van de V.A.R.A. en

Van de overige drie Inzittenden van
de personenauto was een dame uit Rotterdam er het ergst aan toe. ZIJ zat
naast den bestuurder en werd door de
kracht van de botsing door de voorruit
geslingerd. zy kreeg een schedelbaslsfractuur.

gen Keres.

reeds

slechts klein verschil.

Ik wil daarom eerst de volgende
nadere toelichting geven. Weliswaar
heb ik met het kleinst mogelijke
verschil verloren (0V 2 —7'/ 2 K maar ik
zelf beschouw mijn nederlaag als
veel grooter. Ik heb in de vierde, zevende en dertiende partij halve punten cadeau gekregen en trof het ook
in zooverre, dat de veertiende partij
welke ik won
voor Keres van
weinig belang was. daar de uitslag
reeds vaststond. Trket u deze meevallertjes van mijn score af, dan
wordt het verschil niet één, maar
vijf punten, een verpletterende nederlaag dus. En dan is de vraag wèl
gewettigd „Is Keres te sterk of heb
ik beneden mijn kracht gespeeld ?"

De belde andere inzittenden, twee
heeren, respectieveiyk uit Rotterdam en
Voorburg, waren minder ernstig geword.
Eerstgenoemde had het linkerbeen gebroken en had een wonde aan het
hoofd, de ander klaagde over pijnen in
de borst. Met ziekenauto's zyn de gewonden overgebracht naar het Academisch ziekenhuis te Leiden. De politie
heeft de auto's in beslag genomen. Het
verkeer op den Ryksweg ondervond gedurende eenlgen tyd stagnatie. De politie van Oegstgeest werd by de regeling
Over eenige tijd zal ik beter in staat
van het verkeer geassisteerd door de po- zijn, deze vraag objectief te beantwoorlitie van Wassenaar en Sassenheim.
den, maar ik kan thans reeds vaststellen, dat er overwegingen zijn, die zoowel
voor het een als voor het ander pleiten.
:

Transocean
Aan

meldt uit Kopenhagen
handelsbetrekkingen
tus-

:

de
schen Engeland en Denemarken werd
wederom een zwaren slag toegebracht.

Vernomen wordt dat de Britsche regeering die van Denemarken door tusschenkomst van de Deensche legatie te
Londen trvan in kennis stelde dat zij zich
net langer in staat ziet den traditioneelen Invoer van Deensche vruchten toe te
staan.
De Britsche regeering wijst erop, dat
Engeland zich onder de huidige omstandigheden gedwongen ziet alleen de productie van het Engelsche Imperium af

te nemen.

De gevolgen van dezen Britschen stap
worden hier noodlottig geacht daar de
Deensche vruchtenkweekers gedurende
jaren op de Britsche markt hebben gesteund en de vruchten gekweekt hebben,
alleen met het doel om In de Britsche

behoeften te kunnen voorzien.

De prijzen der vruchten zijn reeds
aanzienlijk gedaald als gevolg van de
Britsche mededeeling en zijn thans bijna
nog lager dan die gedurende het vorige
najaar.

"

—

Ik zal

In enkele partijen van d*eze match
heb ik het bovengenoemde procédé moeten doormaken. Het meest afschrikwekkend waren voor mij in dit opzicht de
tiende en de twaalfde party. Vroeger,
dat wil zeggen vóór 1937, had lk in het
algemeen minder last van deze soort
besluiteloosheid. Ik speelde, goed of
slecht, dat deed minder ter zake, maar
ik had vertrouwen in mijn* keuze. Zonder dat mag men geen belangryke wedstrijd spelen. In zooverre is dan ook de
match van Keres van £roote waarde
voor mij geweest, dat cteze mij duidelijk
heeft laten zien, dat de tijd voor een
tweede uitdaging aan Aljechln nog niet
rijp is. Voorloopig stel ik mij in op een
nieuwe wedstrijd tegen Keres in het

midden van 1941.

En Keres over Euwe

Jn de Telegraaf öthreef de
overwinnaar een korte nabeschouwing.
Zijp hart Is vol van de Nederlandsche
gastvrijheid en zijn- pen loopt er dus van
over. Van Euwe zegt hij

:

Euwe ls een van de sportiefste
tegenstanders, die ik ken, maar tevens
een van de grootmeesters, wiens stijl mij
het minst ligt. De voldoening, dat ik
deze match won
welk een geluk dat
ze geen vijftien partijen telde
kan
ik moeilijk onder woorden brengen. In
mijn' land zal men er zeer trotsch op
zijn, dat ik tegen een meester als Euwe
het er zoo goed heb afgebracht.

~Dr.

—

!

—

overwinning werd mij niet geschonken. . Dr. Euwe wist mij telkens
voor soms onoplosbare problemen te
plaatsen. Ware hij in het midden van
Keres speelt sterk, zeer sterk, vooral de jnatch
in den vorm geweest, dien hij
wanneer de zaak hem voldoende in- Jn de veertiende
partij vertoonde, dan
teresseert. Daarom mag men zijn scores zou de zege hem niet ontgaan zijn. De
in de landenwedstrijden te Buenos Aires match eischte van mij de uiterste
en Stockholm niet als maatstaf nemen. krachtsjnspar.ping.' Gedurende, de iaatMaar zegt het niet genoeg, dat Keres ste Rotterdamsche partij -was ik zoo aaji
juist de beide „elite"-wedstrijden won, het einde van mijn uithoudingsvermoeerst in Baden-Semmering 1937, met als gen, dat ik letterliik niets meer zag.
'concurrenten Capablanca, Flohr, Fine, Gropie bewondering heb ik voor dr. EuReshevsky, Eliskases, Ragosin en Petrov we's moreel. Verpletterende nederlagen;
en daarna in Nederland 1938 met als derep hém niet In het minst. Een volmededingers alle schaakgrootheden, den gende partij speelt hij weer even ver■wereldkampioen Aljechin incluis ?
genoegd en agressief, alsof hij pas begonnép \was. De zesde partij beschouw
Niet minder imponeerend dan dit cij- ik als mijn beste uit de match, de nefermateriaal is de kwaliteit van Keres' gende als de fraaiste. En, zooals reeds
veelzijdig spel. Welke soort stelling men gezegd, was de veertiende partij ongeKeres ook voorzet, in willekeurig welks twijfeld Euwe's best gespeelde partij.phase van het spel, opening, middenspel of eindspel, zijn behandeling is
steeds meesterlijk. Ik heb dit juist in deze match bijzonder goed kunnen zien. Boksen
In de zesde partij gaf Keres een eersterangs-staaltje van positiespel, een klein
overwicht in bewegingsvrijheid werd
MIECK WIL REVANCHE
onverbiddelijk in winst omgezet. In de
negende partij het beroemde
damesWij ontvingen heden een schrijven van
offer, dat getuigde van onovertrefbare
combinatickur.st. In de vijfde partij Mlck, waarin hij verzoekt in ons blad
subtiele elnüspelbehandelins, waar geen zijn uitdaging te plaatsen aan Gill voor
Wij voldoen
een revanche-wedstrijd.
kruid tegen gewassen bleek.
maar
wenschen
gaarne aan zijn verzoek,
nogeens in herinnering te brengen wat
Heeft Keres dan geen fouten ?
Toch wel, hij heeft enkels kleine
Gill in zijn toespraak tot het publiek na
dat
zijn gevecht tegen Mieck vertelde
tekonkomingen, hij beoordeelt de
komen
in
hij niet meer wenschte uit te
stelling wel eens te optimistisch, begevechten met boksers, die zulk een
reidt zich te weinig op de opening
groot gewichisvoordeel op hem hebben ;
voor en verdiept zich onvoldoende
13 pond is wel wat te veel van het goede.
in hangpartyen. Dit zijn allemaal
Hij is wél bereid tegen Mieck uit te kokleine gebreken, die in de loop van
men als de Tjimahlër kan reduceeren
de tijd minder zullen worden, zoodat
tot 75 kilo.
Keres over vijf of tien Jaar absoluut
Deze

:

onverslaanbaar belooft te

Hun vooropleiding had twee maanden geduurd. Eerst toen zij naar het

beeld

—

—

SLAG VOOR DEENSCHEN HANDEL

vrpden pver de verlLespartljen, want zoo

precies gaat dit r>Jet op. Ik ben bijvoorook niet, tevreden over de vierde,
zevende en 'elfde partij, hoewel ik deze
gewonnen heb. Als maatstaf beschouw
lk: was mijn spel evenwichtig of niet ?

eerst trachten te verklaren, wat
versta
onder „evenwichtig" spel. In
lk
de loop van een schaakpartij onstaat
van tïjd tot tijd een situatie, welke de
mogelijkheid opent verschillende wegen
in te slaan. Elk van dezs wegen heeft
zijn voor- en nadeelen, welke in beperkte
bedenktijd zeer moeilijk tegen elkaar af
te wegen zijn. Dergelijke kruispunten,
beteekenen een uitstekend criterium voor
de vorm," waarin de betreffende speler
de K.X.5.8., eerste te Bournemouth,
zich bevindt. Wie onevenwichtig speelt,
komt ni?t tot een besluip; hll wikt en
gewonnen tegen Landau) zag ik
weegt,
denkt lang na en speelt tenslotte
reeds een zeer goed 1940 in het verjnaar wat op goed geluk. Het nadeel van
schiet en nn komt mij deze nederdeze willekeur ls nog meer psychologisch
laag tegen Keres dit fraaie perdan technisch. Men heeft reeds dadelijk
spectief bederven.
spijt van de gedane keuze, verliest het
vertrouwen in de stelling en daarmee is
Aldus Euwe in Het Volk van het pleit reeds half beslecht.
i'
15 Januari over zijn verloren match te-

De wedstrijd is nog te kort geleden om
een bezonken oordeel te hebben
over de voornaamste oorzaken van mijn
verlies. Had ik hier met een werkelijk
overmachtigcn tegenstander te doen of
ondervind ik nog steeds de „evenwichtsstoornis", welke nu eenmaal onverbrekeBeide auto's werden totaal vernield. lijk verbonden ls aan het verliezen van
De militaire bestuurder werd zeer zwaar een wereldtitel ? De lezer krijgt misaan het hoofd gewond, hy heeft verschien de indruk, dat ik sterk overdrijf
moedeiyk een schedelfractuur, zyn toedoor te gaan speuren naar de oorzaken
stand baart zorg. De Rotterdamsche van het verliezen van een match zoo op
bestuurder werd met een Ingedrukte het kantje af. Nog één stap verder cn
borstkas en een kaakfractuur opgeno- men gaat verontschuldigingen zoeken
men.
voor het winnen van een wedstrijd met

—

front gingen, kregen z wapens in hun
handen. Schuw en argwanend staarden ze hun ondervragers aan. Den volgenden dag zouden wc ditzelfde tweetal
. onverwacht terug zien, maar dan in de
„staatsgevangenis te Wiborg, waarheen
zij inmiddels waren overgebracht. Zij
bleken toen den water- en vuurdoop
van'den Finschen sauna te hebben on. dergaan en maakten een veel zinde-

-r

zijn.

Naar men weet Is Mieck gecontracteerd voor een wedstrijd op 9 Febr. a.s.
tegen Helsloot. Wij vinden dat wei wat
gewaagd, want na zijn gevecht tegen
Gill was hij er Jccjljk zan toe. De sportdokter constateerde zelfs enkele vernen gespeeld
schijnselen van lichte hersenschudding.
Dat hij een week later alweer binnen de
Tot op zekere hoogte wel; over ver- ringtouwen komt moet beschouwd worschillende partijen ben ik zeer tevreden, den als het trekken van een groote wismaar daartegenover heb ik in andere ser op zijn physleke vermogens.

Op het ooger.blik is Keres dus nog wel
te benaderen, hoewel mijn spel dit niet
op overtuigende wijze heeft doen blijken.
Daarmee komen we vanzelf op de tweede vraag: „Heb ik beneden mijn kun?"

*

eschenk!
ÏZJ™™'
bemiddeling van O. en O.
«

De Zeister Zweefvliegclub heeft een groep militairen aldaar, door
een zweefvliegtuig geschonken
Een der dienstplichtigen zal hun on-

—

derricht geven

partijen

riet.

evenwichtig genoeg ge-

Men moet nu niet denken ,tevreden over de winstpartijen cn oatc-

speeld.

:

Intusschen is afwachten thans de
,
,
boodschap.

Schouwtooneel

Begoocheling wisselt

is een Wereld
Ontnuchtering

met

Mensch zijn

Kan de Schurk nip een Stuk een braaf

:

?

—

Het mysteriespel —De voorbereiding van een opvoering naar een prent
uit de zestiende eeuw
.

Psychologie

der Massa

door
PROF. DR. JAN

WALCH

Wij hebben niets tegen* de, bios- s
wij gelooven zelfs aani zijn i
coop
toekomst, fliaar het, tooneel is voor i
ons nog wel tóen feest van groot- .1
scher ên fleuriger allure. En wij ge-:
looven dat er duizenden zoo over .
denken. Als dat heel groote, tooneelgordijn sierlijk 'maar weerszijden)
*

wijkt

ên wordt opgenomen, enTmet-

een is de zaal in-éénen duisterden i
wij, in de zaal, 'worden een ano- j
nieme massa (in 't donker zijn alle
katjes .grauw), terwijl daar in 't
licht vóór ons een andere wereld, de
wereld van den kleurigen schijn
voor onze hunkerende blikken is
zichtbaar geworden, dan popelen in
dat duister honderden harten in
één belangstelling.

.

Eigenlijk begint die eigenaardige belangstelling al eerder. Ze is al ini ons
ïart ontkiemd, toen we het aanplakbiljet zagen , met zijn groote suggestiefgekleurde letters van belofte. Eén woord
soms maar; hoe korter de titel, hoe
sterker de indruk : Roofvogels ; Phaedra ; Gelicht. Wat verbergt zich achter
zoo'n naam? Welk bewegen-en-praten,
welke schijnwereld vol waarheid, welke
betoovcring, welke bezinning, welk vermaak, welk diep genot misschien ligt er
achter die kolommen der statige letters ?
We zijn als kleine kinderen, die op Sinterklaasmorgen onzen schoen aankijken, waar vast iets inzit. Als groote
kinderen, die een pakje krijgen, waarvan de keurige verpakking illusies
«Ja, terwijl wij langs die aanwekt
plakbiljetten vol bekoring voorbij wandelen, dan al zijn we bezig pns te vormen tot dat eig&iaardige complex, dat
schouwburgpubliek heet; die „massa",
die menigte („foule"), waarvan Gustave
Lebon de psychologie heeft trachten
vast te stellen.
We doen een belangrijken! stap nader
tot het massa-worden, wanneer we op
den avond van de voorstelling bij den
Cerberus komen, die een stuk van ons
toegangsbewijs afscheurt, en ons dan
zoo den toegang tot de eigenlijke zaal
ontsluit. De lezer zal misschien denken,
dat wij wel erg uitvoerig over die fasenvooraf spreken. Maar ze zijn van wezenlijk belang voor dat eigenaardige
genot dat we in den schouwburg kunren ervaren. In allerlei opzichten bepalen ze het karakter van dat genot;
het ger.ot aan een illusie-van-wexkedan bij hooge
lijkheid ; die we niet
als een echte werkelijkuitzondering

zens die dit massa-complex vormen;
dat geheel, dat meer een chemische
yerbinding dan een samen voeging is. Er
zijn .menschen geweest, die den voortreffelijken acteur Veltman, die in den
regel marqué-rollen vervulde, niet alleen terwijl, hij zijn verraderlijk spel op
de planken speelde, te lijf wilden, maar
hem zelfs daarna, ondanks de ontnuchtering van het dichtgevallen gordijn;
van het ontsteken der zaallichten, vanhet langzaam de zaal uitschuifelen der
schouwburgbezoekers, van het kleeren
die hem, zeg
halen uit de vestiaire,
ik, zelfs na dat alles opwachtten op
straat en hem daar wilden aanvallen,
terwijl hij toch niet meer het costuum
van zijn rol droeg, maar een gewoon
burgermanspakje en een dopje en een
zoozeer was
winterjas ; ze voelden 't
hun gevoel door de indrukwekkende geweldigheden-op-de-planken
omgewenalsof hij, dien ze zooeven in zijn
teld
ware gedaante hadden gezien, nu als't-ware vermomd, met al zijn gemeenigheid in zich verholen, zich den schijn
van een braaf, eenvoudig huisvader gaf ;
wat hij inderdaad, weten we, was. Zat
er mogelijk, potentieel, eenige „gemeenigheid" in hem, dan had hij daarvoor
de débouchée van zijn tooneelspel !
Dit voorbeeld van in zoodanige mate
het spel, de kunst, als werkelijkheid
aanvaarden, is heel kras ; zóó komt het
zeer zelden voor en dan bij een muniem
percentage van het totale schouwburgpubliek. Dat enkelen uit dat publiek alleen tijdens de voorstelling, en dan nog
maar op enkele momenten, tegenover
een personage gevoelens hebben als tegen een persoon, komt wel wat meer
voor ; maar ook dat is toch nog wel zeer
abnormaal; en wanneer er een wezenlijk artistieke voorstelling gegeven wordt,
d.w.z. een die, gebaseerd op schoonheidssensatiën, ook vóór alles schoonheidssensatiën oproept, komt het nooit voor.
Wel, wanneer, in plaats van op den
schoonheidszin op de zenuwen van het
publiek wordt gewerkt; als in den
cynische spot
Grand Guignol; waar
\&n den directeur van een kunst-instieertijds op het programma een
tuut !
dokter stond afgebeeld, die vooraf het
hart der bezoekers onderzocht, om te
zien of ze wel tegen_de schokken, in het
theater te ervaren, bestand zouden zijn !
Al dit voorafgaande geldt althans voor
een modern schouwburgpubliek. •' Misschien echter mogen we die opmerkingen in zake den Grand Guignol ook van
toepassing achten op de Oresteia, bij
welker opvoering Vele vrouwen onder
het publiek een miskraam kregen door
de ontzetting welke de erinnyen wekten.
—

—

—

—

—
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—
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Wij spreken van op- en neergaan ; inderdaad is dat het kenmerk van het normale tooneelgenot, dat het hier een gestadige afwisseling geldt van begoocheling en ontnuchtering. En laten wij hieraan toevoegen, dat die „ontnuchteringen" wel wezenlijk een deel uitmaken
van de aesthetische wijze van zien, want
ze beduiden een telkens afstand-nemen,
een telkens apprecieeren van een kunstals zoodanig; een telkens
praestatie
zich rekenschap geven van de verhouding van* de schijn- tot de werkelijke

wereld.

Voor de acteurs beduidt dit afstandnemen de waardeering van hun praestaties als kunst-praestaties. Zooals het
bekende verhaal van den wedstrijd tusschen Apelles en Zeuxis een totaal verkeerd denkbeeld omtrent de 'wezenlijke
beteèkenis der schilderkunst suggereert,
zoo is het ook volkomen onjuist gedacht,
dat dat tooneelspel ons de belangrijkste
kunstontroerig zou geven dat ons het

worden.
Maar de zegepraal van de openheid
onzer landen ? Dat is het „Landschap
van den goudweger" wel, waar met
losee, klare lijnen in droge naald de
glooiing en de zonneklank, de blankheid
en de rust alsof het vanzelf ging zijn
uitgebeeld. En wat is het, waarom ons
dat gewone geval zoo lief is, dat geval
van één boom en de „Drie boerenwoningen" met haar rieten dak, waaraan dat
Welke
dankt ?
prentje zijn naam
die
rond,
zwerven
daar
zich
intimiteiten
niet laten grijpen, hoe lang ook een
oog er op tuurt, dat zelf aan het etsen
gewend is ? Er Is zoo niets bijzonders
aan de prent, aan het gegeven, aan de
behandeling, maar er ruischt toch iets,
dat zich niet definieeren laat.

Dramatische Bewogenheid en Lyrische Stemmingen
deze gewerkt had, en de slagregen, .zoo
meent Springer, is uit lijnen van Seghers ontstaan. Zeker is er geen zoo dramatisch, men zou bijna zeggen: effectvol landschap op de andere koperen platen gezet, geen, dat zoo architectonisch is.

De Periode 1641-1652
door
JAN POORTENAAR

Het is het eenige der landschappen,
waar de lucht zoo een actieve rol is
toebedeeld ; er is er nog maar één, waar
een walkbank met wat simpele lijnen is
neergezet
op alle andere is de hemel
blank gelaten en het is een der wonderen van het etsen, dat dit 'gewone, met
niets bedrukte papier nu plotseling geen
papier meer, doch hemel, lucht, doorschijnendheid is geworden. Is er ongeloofelijker overwinning op de stof denkbaar dan dat het papier, waarop Uytenbogaert zijn rekeningen" schreef, 'door
Rembrandt in hemelsfeer wordt omgezet, zonder er een lijn of stip aan toe te
voegen ?

Wanneer wij aan Rembrandt denken,
dan verschijnt ons een algemeen beeld
van zijn oeuvre voor den gepst, waar
wij in den rijken gloed van zijn ongeëvenaard coloriet talrijke
figuren
zien opdoemen
daar zijn de portretten die hij van zichzelf schilderde, met
de zwierige baret of den zwaren helm,
van zijn ouders en vooral
ook van
Saskia in kostbaren tooi; daar zijn
de Bijbelsche tafereelen vol beweging
en gebaar als het een Simson of Judas,
maar van een bovenaardsche rust als
het Christus geldt; daar zijn de drukdoende schutters van de Nachtwacht
en de waardig-gezeten waardijns van
laken, die wij de Staalmeesters noemen
daar zijn er velen, velen meer. Maar
aan Rembrandt als maker van landschappen denken wij gewoonlijk niet in
de eerste plaats; toch nemen zij in het
schilder- en etswerk een zeer bijzondere plaats in.

—

:

Het „Gezicht op Amsterdam" of de
„Omval", zij spreken gemakkelijker aan,
zij zijn elk een liefelijke pastorale naast
het geschal van „De drie Boomen",
met al hun zachte
maar zij hebben,
bekoring, niet dat verrassend-presenteerende als het bruggetje, dat met Six'
Men maakte
naam wordt aangeduid.
bij dien meesterlijken eenvoud van doen
het verhaaltje, dat Rembrandt met deze
brillante, Japansch-zekere lijnen den
tijd kortte, toen men even wachtte tot
de mosterd gehaald was, die op den
d.vsch bleek te ontbreken ; die kinderlijke karakteriseering mag in zooverre
juist heeten, dat inderdaad slechts
een meester
enkele minuten volstaan
gecondenseerd,
om
zoo
volstaan
zonder aarzeling of retouche, den wind
en de blankheid van een open zomerdag
in dat simpele bruggetje te incesseeren.
Een ander maal is het een banpaal,
een boerderijtje met een palissade aan
het water, een bootje in een vijver, een
behalve
koetje drinkend aan de sloot
sommige teekeningen van melkuur of
poldermeer is Rembrandt nergens zóó
Hollander als in die prenten van onze
weiden en haar simpel schoon.

dramatische verdeeling van li£ht en donker. Daar liggen
de weiden en boerderijen, de „Molen"
Op de anglere geen

—

van Six" in 't klare
of het
Jicht en weidsche rust. Een enkel maal
zet Rembrandt zich neder om een boer-

nauwkeurig te portretteeren, is
hij
het zelf die daar op den voorgrond
De schilderijen, die ons landschappen
ontvouwen, geVen berglanden van zijn te teekenen zit
fantasie te zien. Er rijzen trotsche
Die landschap-etsen vallen alle in zijn
bergen, waartusschen in de kloven en
Saskia, die in 1642
midden-periode.
valleien, wilde beken bruisen en waterjaar
het
waarin hij de
overleed
vallen glinsteren, er drijven zware wolwas wellicht
ken, geladen met onweer en storm, er „Nachtwacht'' schilderde
meer
dan eens
tijd
lijdende,
glijden en schieten lichtflitsen over het al geruimen
ziekte.
De
haar
haar
in
land, en a?s een enkele maal een Hol- schetste hij
derij

—

?

—

—

—

landsch motief wordt gekozen, zooals vroegste datum, dien wij op een landhet landschap met het brugje, dat een schap-ets aantreffen, is 1641. Is hier
sieraad van ons Rijksmuseum is, dan een verband ? Men neemt soms aan, dat
is ook hier de natuur vol onrust en haar ziekte en sterven hem er toe
brachten, nu en dan buitenshuis te gaan,
dreiging. Van de gaarne geziene werken is de hier te lande nauwelijks be- en met zijn schetsboek afleiding te zoe-

—

Botticelli's „Venus" op
tournee door Amerika
Een gevaarlijke

concurrente voor Gre-

ta Garbo en consorten de Venus van
Eotticelli op het schilderij uit de Uffizi
te Florence, heeft in de afgeloopen
maanden, met andere meesterwerken
van Italiaansch talent, een kunstreis
door de Vereenigde Staten van NoordAmerika gemaakt.
In het gevolg van de „ster" bevonden
zich o.a. de Madonna van Rafaël uit het
Palazzo Fitti en paus Paulus 111, ge:

door Titiaan, uit het mu'seum te Napels. Het illustere gezelschap
bezocht eerst de Golden Gate-tentoonstelling te San Francisco en heeft daarna het museum van Chicago door zijn
tegenwoordigheid opgeluisterd. Thans
zijn de kostbare bezoekers weer scheep
gegaan naar het oude Europa terug als
kinderen van den veelbewogen I?e,naissance-tijd, zijn zij niet bang voor oorlogen en andere ruzies.
Dat Venus geen contract met Hollywood heeft gesloten, kan ons, bewoners
van de Oude Wereld, slechts verheugen.
Wellicht eischte zij een te hooge gage
of maakten de puriteinsche censores
morum in „God's own country" bezwaren tegen haar zeer persoonlijken smaak
op mode-gebied.
Het is waar, dat Venus er niet tegen
opziet, zoo noodig de zeereis per schip
voort te zetten om dan aan de kusten
der blauwe zee andermaal glorieus uit
het schuim te verrijzen ; maar dat
neemt niet weg, dat kunstlievend Europa met ingenomenheid kennis zal hebben genomen van Mussolini's besluit,
dergelijke riskante wereldreizen van onvervangbaar kunstbezit in den vervolge
maar liever achterwege te laten.
geschilderd

„Het brug get je van Six", naar een druk uit het
Rijksprentenkabi net te Amsterdam

Rembrandts beroemde ets

:

kende „Molen", vroeger in de collectie ken ; hij was een man van wien men
Lansdowne, thans in Amerika, een der getuigde, dat hij niet „naar de kroeg"
Weinige die rust ademt (als men dit ging, en „maar borgerlijk" leefde. Gedurende de eerste tien jaren van zijn
prachtige etuk ten minste aan 's meesverblijf
te Amsterdam maakt hij geen
ters pensel wil toeschrijven en dus niet
zij vallen tuaschen
die
landschapprenten;
de meening van dr. Bredius deelt,
1641
en
'52
dan
ook
etst hij ze niet
Rembrandts auteurschap van dit werk
meer.
betwijfelt).
—

Maar bij de

etsen is dat anders.

Er zijn in die techniek der wonderen
een goede vijf-en-twintig van prenten van Rembrandts hand, die zuiver
het landschap om zichzelfs wil toonen,
niet als het décor waarin zich een gebeurtenis afspeelt, zooals de „Verkondiging aan d*e Herders" en dergelijke.
Op een totaal van ongeveer driehonlangdurigst het gevoel bijbrengt in een
niet ,veel, doch
werkelijkheid te zijn verplaatst. Maar derd prenten lijkt dat
dan zijn cijfers hier wel
hierop komen wij terug, wanneer wij het zoo ergens,
misleidend. Want vele dier prentjes
zullen hebben over het „zien" vam too- erg
zijn kleine schetsjes, notities van een
i
neelkunst.
cijfers daarom het nog eens anders vaak vluchtig karakter. En,
De kunst
anderen
ons
een
te zeggen
is geen leugen ; het is een gelaten, zij toonen die geëtste landkant van zijn wezen,
persoonlijk geponeerde, en persoonlijkdan die waaraan wij bij het
schappen,
belichte concentratie der waarheid.
onverwacht noemen van dien toove—

—

naarsnaam met

zijn

De Hollandsche vlakte 's het doorgaans, die hij nu wil weergeven. Slechts
een enkele maal herinnert hij zich de
bergen ; dan, als hij eerst zorgvuldig een
alledaagsch mest-schuitje in een sloot
heeft geteekend, vaart eensklaps die
herinnering door zijn brein en op den
Hollandschen horizon doet hij begruggen verrijzen ; hij zet ook een jager in
een bergland op, maar liefst is het 't
vlakke land. Het is hem dan nog niet

:

WAT BRUINTJE MET BEPPO, DEN AAP, BELEEFT

romantischen klank

gewoonlijk denken.

is er één, die nochtans verwant
is aan de geschilderde, aan Hercules
van
Seghei.s verwante landschappen
Er

heid aanzien.

We zitten daar als een „massa"; dat
is een verzameling menschen, met één
belangstelling, gericht naar een bepaald
gebeuren-en-betoog, er., we hebben de
eigenaardige psyche van de massa. Dat
is vooral: dat we ontvankelijk zijn voor
primaire aandoeningen.-Dat we weinig
vatbaar zijn voor gecompliceerde gevoelens ; r.og minder voor verstandelijk
betoog. We zijn als massa wreed en
als
sentimenteel; we kunnen zelfs
du
de
jeu
de edelen bij hun serment
edelmoedig zijn. Individueel
paume
zijn we misschien scherpzinnig, in
massa zij'.n we gemakkelijk te begoocheomdat we graag begoocheld willen
:

het genre, waar zich tempels op heuvels verheffen, waar duistere bosschen
vol geheim de hellingen overdekken en
alles onstuimigheid is: het populaire
„landschap met de drie Boomen". Daar
is een stortbui over het land gegaan,
waarvan men nog de laatste stralen
ziet neerslaan, de donker meent men
nog te hooren rollen, de rukwind giert,
hiér spreekt de jnacht der elementsn.
Het moeten de wallen van Naarden zijn,
waar wij van die hoogten met haar
boomen zoo de weilanden uitgestrekt
zien, die, nog nat en fonkelend van
de regendroppen, baden in het doorbrekend licht; in het ri:t de nauwelijlv.
waarneembare figuren van een minnmd
paar en een hengelaar die de schaduwzijde van den voorgrond verlevendigen ;
op den dijk een tekenaartje, en.die
boomen, waarnaar de prent genoemd is
en waarvan Jan Veth zoo raak-kenschet<i:nd zeide, dat zij „hun ruige kruinen zegevierend opsteken in die malucht". Heeft
jestueuze Hollandsche
Seghers hem geïnspireerd ? In alle geval was het eea koperen plaat, waarop

|

—

len,

worden.

,de we-

van zijn Kunst

*

—

trouwens niet dezelfde voor al

Fascineerende Zijde

Een

��

—

Tot op zekere hoogte. We zien naar
een schijn-wereld. Een wereld die een
gestileerd beeld geeft van de wereld,
zooals een kunstenaar die heeft gezien;
We kunnen met wat er in die schijn-op
wereld g.beurt, meev0e1en......... tot
zekere hoogte. Die „hoogte", die mate
van zelf- en werkelijkheids verlies is

hij een boerderij
vergezicht
met
heeft gevonden, compoer
aan
de andere zijde nog een
neert hij
tweede verschiet hij, waarvan Lugt
scherpzinnig heeft gevonden dat het van
die plaats zoo niet gezien is kunnen

Rembrandt als Landschap-etser

voorgehou-

den. Als er in een eenzaam Fransch stadje een mystère de la passion op de markt
zou worden vertoond en daarvóór al de
deelnemers in 't costuum en de grime
van hun personnage naar de mis gingen, onder klokgelui en onder omfloerste lanteernen, dan week 'wel menigeen
van wie- op straat dien stoet zagen voorbijgaan, angstig terug, wanneer Judas
en, vlak achter hem, vrouwe Désespérance en de Duivel, voorbij gingen
Van vele Maria-spelen lezen we, dat het
publiek tranen van devoot mededoogen
stortte. Toen in 1322 te Eisenach de Ludus de X Virginibus op de markt werd
gespeeld, en men zag dat Maria en alle
heiligen vergeefs trachtten de vijf dwaze
maagden, met haar olielooze lampen, te
redden, sprong landgraaf Friedrich ontzet op en riep uit: „Als zoodanige voorbeden niets helpen, wat beduidt dan 't
geloof van een Christen !" Van angst
en ontzetting kreeg hij een beroerte.
Maar bij die gevallen
er zijn er;
meer, zelfs nog in 't heden, bij de illustratieve processie-spelen in Italië
waarbij door het spel de verteederingsen meer de angst gevoelens van het
geloof in werking worden gebracht,
staat het anders dan bij onze normale
schouwburg-voorstellingen ; waarbij ook
het publiek niet in de gewone omgeving
der realiteit, niet op de markt, maar in
een speciaal voor „de 'kunst" ingesteld
gebouw komt om te genieten, —we
gewaagden al van de aanplakbiljetten,
van den intocht-der-gasten, van de
zaal", allemaal omstandigheden die het
publiek in de gestemdheid brengen, dat
op een bepaalden afstand,
het nu
iets anonder bepaalde belichtingen
ders dan de dagelijksche werkelijkheid
te aanschouwen zal krijgen. Daar zit
men, bereid om zich tot op zekere hoogte
te laten begoochelen ; die hoogte wisselt ook weer met de temperamenten ;
cholerische temperamenten zullen bij
een voorstelling heftig reageeren op den
schijn en telkens even scherp terugvallen in het besef van de realiteit
sanguinische temperamenten maken dezelfde op- en neergangen minder snel
cn minder hoog- en diepgaand door.:
bij melacholische zijn de overgangen wel
hoog-en-diep, maar het gaat met langzamer golven, terwijl de phlegmaticus
maar traaglijk, en voor zeer korte poozen, onder den ban van de illusie komt.

DERDE BLAP
wijd genoeg, en als

Maar als we van de voorstellingen van
Middeleeuwsohe geestelijke spelen lezen,
dat daarbij de aanschouwers in diepe ei»
heftige ontroering geraakten, dan moeten we deze emoties wel zeer aan de
meerdere naïveteit van het publiek toeschrijven, een publiek, dat grootendeels
nlèt las noch hoorde voorlezen, dat dus
gewend was, al wat hun in 't leven tegenkwam al 3 realiteiten te zien ; waarvoor ook het tooneelspel een uiterst
zeldzame gebeurtenis was. Ja, daar was
verwisseling van den schijn en het zijn
zeer veelvuldig, te meer, daar de voorstelling veelal verbonden was met wat
hun dagelijks als het wezenlijkste van

het menschenbestaan werd

-

,

Het

Letteren

194Ö

:

en

Kunst

van Dinsdag 6 Februari

|
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een der meest dramatische van RemHet landschap met de drie boomen,
,
braudts laad scliap-etscu

No. 27.
In minder dan geen tijd is er zóó'n spektakel, dat den meester tiooren
en zien vergaat. Beppo rent schreeuwend weg; de heele klas gilt en Bruintje weet
gewoonweg geen raad. Hij probeert telkens weer het aapje te grijpen, maar dat la
hem véél te vlug af. Het schiet over de banken, het vliegt naar het bord en van
alles en nog wat heeft het al op den grond gesmeten.
Als Freddy Snuit probeert den vluchteling tegen te houden, wordt er een gat
ln z\jn jasje gebeten. Er ontstaat een wanhopig gevecht, en zelfs de meester weet
niet, Wat hij moet beginnen.
..Jongelui", zegt hU ten slotte, ~ik geloof, dat er maar één middel ls om dezen
strijd te winnen. Freddy heeft bet aapje geplaagd. En van schrik en angst opgeVóór het dat doet, zal moeten blaken*
jaagd, durft het na nergens neer te
dat liet niets van ons heeft te vreezen. Laten jullie het dus Jcajm begaan, üin wat
het ook doet, we storen ons er niet aan."
—

streken.

,

,

FATAViAASCH NIËUWSBEAfi
tervereenlging der Bataviasche Harmonie
in een wedstrijdontmoeting op het poolbiljart, waarin door Buitenzorg werden
gewonnen 9 partijen en door Batavia 3.
De score van Buitenzorg bedroeg 1319
tegen die der Harmonie 702, zoodat
Buitenzorg in de 12 partijen met een
moyenne van boven de 110 speelde. In
het bijzonder dienen de spelprestati's
der leden De Korte en Kerlen te worden
vermeld, met moyennes van onderscheidenlijk 172 en 168.
De wedstrijd had een uiterst geanimeerd verloop en werd besloten met een
gemeenschappelijken maaltijd terwijl de
voorzitter van Batavia, de heer Schuhmacher, aan de beste spelers eenige
kunstvoorwerpen tot aandenken uitreik
te. Ook ditmaal was de prestatie der
Buitenzorgsche club, jongste telg in den
Java Biljart Bond, verheugend !

Uit de Provincie
Buitenzorg
Natuurkundige Vereeniging

Kon.

De jaarvergadering der Kon. NatuurVereeniging zal ditmaal hier
ter stede worden gehouden op Maandag
12 dezer, in de Sociëteit Buitenzorg.
Na afloop der huishoudelijke werkzaamheden zal in een ook voor nietleden op uitnoodiging toegankelijke
vergadering des avonds te 8 uur 30
Prof. Boschma (Leiden), lid van den
staf der expeditie-Le Roux, een voordracht houden over „Het zoölogisch
kundige

werk der Nieuw Guinea Expeditie-1939

-

.

Landraad

Bazaar Tryfosa

Voor den Landraad onder voorzitterschap van mr. Alers stond gistermorgen
terecht de agent der Stadspolitie 2e
klasse A., verdacht van verduistering
van boetegelden. Verdachte had ln de
periode van October 1938* tot 17 Maart
1939, toen hij van zijn functie werd ontheven, voor een bedrag van ƒ 170,50 aan
geïnde gelden niet afgedragen. Bij de
overgave van den dienst kwamen de onregelmatigheden aan het licht.
Geruimen tijd werd besteed aan het
hooren van de c.a. 50 getuigen die tegen
ontvangst van de extract-vonnissen van
het landgerecht of tegen voorloopige
kwitantie van A. hun boeten hadden
voldaan, zonder dat hiervan ln de administratie bleek. Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat de meeste dezer kwiteeringen zonder datum bleken te zijn
verricht.
Verdachte, wien op zijn verweer dat
de gelden hem ongemerkt door de hand
waren gegaan en in zijn eigen gelden
vermengd geraakt, terecht door den
voorzitter werd tegengeworpen dat met
een salaris van ƒ 21 per maand een
maandelijksch bedrag van c.a. ƒ 35 aan
verduisterde gelden niet onopgemerkt
had kunnen blijven, bekende en hoorde
een jaar gevangenisstraf tegen zich eischen, met aftrek van preventief. Beklaagde vroeg beraad.

Gistermiddag werd in de Societeit
„De Vriendschap" d* bazaar der Vereeniging voor Armenzorg ten behoeve
van Inheemsche Christenen „Tryfosa"
gehouden welke door de presidente mevrouw Van Joost, met enkele toepasselijke woorden en gebed werd geopend.
Mevrouw Kiveron, die vergezeld was
van mevrouw Van Rossen en binnengeleid werd door de Chineesche meisjesleden van het Driehoeksgilde, opende de expositie.
Onder de bezoekers bevond zich o.a.
Raden Ajoe Soerjadjanagara; de verkoop had een geregeld verloop, zoodat
de bruto-opbrengt van de bazaar kan
worden geechat op f 117.50.

Vron wen wereldgebedsdag
Vrijdag 9 dezer des avonds te 7 uur
zal in de Protestantsche Kerk hier ter
stede vanwege den kring Buitenzorg
der Wereldfederatie van Christen Vrouwen de jaarlijksche gebedsdag worden
gehouden.
Vereeniging van

Huisvrouwen

,

door
MARGERY ALLINGHAM

-20)

Met een gezicht, glimmend van het
zweet en zijn korte, pafferige handen
gevouwen op zijn knieën zat hij de drie
jongelui bijna komisch-ernstig aan te
kijken.

en niet smakelijk en ik zal u dan ook
niet lastig vallen met een verslag van
de methode. Maar het was een succes
en als gevolg ben ik nu de grootste autoriteit op het gebied van deze speciale ziekte
Tusschen twee haakjes
u zult me een groot genoegen doen als
u niets van dit gesprek tegen mijn
vrienden van den molen herhaalt. Arme kinderen ! Ik heb zoo'n idee, dat ze
het dikwijls heel moeilijk hebben. Financieel in hoofdzaak. Die ultnoodiging
van mij is eigenlijk een erge onbeleefdgeweest
heid
een inbreuk maken
zoo heeft u het
op hun rechten
toch zeker óók gevoeld
maar ik weet
alleen niet, hoe ik het anders had moeten aanleggen. Ik hoop nu maar, dat u
mijn raad opvolgt en zoo gauw mogelijk
naar Londen teruggaat".

Guffy begon met zijn handen op zijn
Aan alles was te zien, dat dokter
rug de kamer op en neer te loopen. CamGalley dat besluit niet goedkeurde. Hij
pion, die in een van de donkerste hoeschudde het hoofd en breidde de handen
ken zat, keek het tooneel voor zich door uit.
zijn

glinsterende

brilleglazen

geïnte-

"

"

,

Economische Zaken
het besluit waerblj aan J.
Ingetrokken
ELION, afdeelingshoofd bij de Landsdrukkerij met Ingang van 2 Maart 1940 acht
maanden
verlof naar Europa is verleend
wegens zesjarigen dienst.
Ingetrokken het besluit waarbij aan W.
SAMUELS, opziener bij de Landsdrukkerij
met ingang van 2 Maart 1940 negen maanden verlof naar Europa ls verleend wegens
zevenjarigen dienst.

„Dat spijt me
zei hij. „Dat spijt
me méér dan ik zeggen kan. Als u een
paar van mijn patiënten kon zien
vooral aan den westkant, zou u wel
van gedachten veranderen,
't Is niet
bepaald een smakelijk gezicht, weet u.
Maar enfin, u moet het zelf weten
Als u nu maar begrijpt, dat ik u alleen
heb gewaarschuwd, omdat ik het mijn
plicht, mijn duren plicht achtte".
"

„Natuurlijk, natuurlijk", zei de dwaashooge stem van Campion sussend van
uit de donkerte in den hoek. „Maar m'n
vriend, mr. Wright, heeft zijn hart er
op gezet, om juist hier in dit gedeelte
van Engeland zijn boek te schrijven.
En u weet misschien wel, hbe lastig
schrijvers kunnen zijn
humeur en
temperament en zoo. Maar ondertus-

Kinderen

in hun grocitijd worden stevig door Blue Band.
geen wonder als U bedenkt uit welke goede bestanddelen
Dit
zuivere voedzame plant- |H |J
Blue Band hier in Indië gemaakt wordt
.1
aardige vetten. Moeder natuur beschikt over geen betere middelen
om de energie, die kinderen icdeie minuut van de dag verbruiken,
weer aan te vullen. Bovendien bevat Blue Band Vitaminen A en D,
sterke beenderen
die helpen aan ziekte weerstand te bieden
cn tanden ontwikkelen. Toch kost dit waardevolle voedsel slechts
half zoveel als boter cn het blijft langer goed, zelfs
zonder ijskast.
jr>
Ook Uw kinderen zullen flink opgroeien doorT
Blue Band.
MAV-S?

Opium- en Zoutregie

—

Overgeplaatst van het Hoofdkantoor naar
Kallanget de inspecteur bij de Opium- en
Zoutregie, G. J. LANGE.
Genie
Overgcpl. naar Malang, de opzichter Iste
kl. der genie H. K. HAASE.
Overgepl. naar Tandjong Oeban (Riouw
en Onderhoorigheden) de opzichter Iste kl.

W\

der genie R. E. MEERT.

Mil. Geneesk. Dienst
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SERVETRING

F. 1.20 PER CROOTBUK

Gepl. resp.
te Magelang, Weltevreden,
Koetaradja en Sidikaiang, de officier van
gezondheid Iste ld. dr. S. SMIT, de idem H.
S. DAHLER, de idem R. HULS en de idem
2de kl. A. GERRITS, allen per m.s. ..Marnix
van St. Aldegonde" verwacht, keerende van
buitenlandsch verlof terug.
Overgepl. van Sidikaiang naar Padang de
officier van gezondheid 2de kl. H. B. S. P.

88.49

—
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V. BATAVIA»'

VAN DEN BERGH'S FABRIEKEN (N« I.)

'
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SLAOTER.

Familie-Berichten

Hondsdolheid
Bij Residentsbeslult van 31 Januari j.l.
werd de besmetverklaring wegens hondsdolheid van het district Leuwiliang met
itigang van dien datum opgeheven.

BATAVIA

.

Geboren:

26 Jan. Ir. J. A. Schepers
C. van Zilverden (z).
Clandestiene ontginning 26
P. C. M. Nederlof —P. G. Van Velthuysen <z).
werd opgemaakt tegen 26
J. J. ter Marsch —A.J.P. M. Re—

„

Procesverbaal
een pentjalang van het particuliere
land Tjibaroesa, wegens clandestiene 26
ontginning van een gebied van drie 26
bouws boschgrond. De weinig voor- 27
beeldige kampongoverheidspersoon werd 27
door den 'tjamat in zijn roolbouw be-

27

trapt.

„

„

„

vermann (z).
M. Tanaka —J. Ikezakl (z).
C. W. Til. Bojanus —I. P. Lindhout

28
28
30
30
30
31
31
31

„

„

(d).

„

„

„

„

„

„

W. Matthiessen —H. H. Bullock (z).
A. I. Tanasalé —J. Gott«nkieny (z).
W. J. Weber —S. M. MeUer (d).
H. ICaJuwatu —E. M. Kailola (z).
T. Hayashlda —P. Wada (d).
G. E. B. Milhulsen —E. R. Rebeira
(z).

2 Pebr. W. M. Butter
(d).

2

„

Ir. J. H.
(z).

—

P. A. B. de Graaff

KrietemeUer

8 Jan. P. Indruch

—

Getrouwd

:

J. K. Dieperink.
Dr. P. J. Koets —A. van Oordt (z). 30 Jan. J. W. V. van RUn
J. C. Hoekwater.
J. E. von Schlmmelmann —J.B. H. lFebr.J. J. Scheepers
J. M. Lampers —J. C. VUsma.
1
van der zyi (z).
J. M. van Noort —C. E. Th.
J. Pronk —H. J. Leenders.
P.
1
2
N. R. de Jong —B. Caron.
Weiter (z).
—

„

„

22 Jan. J. Schott (m) oud 41 Jaar.
23
D. H. Janzee (m) oud 24 Jaar.
23
T. W. Ch. J. Palm (m) oud 56 Jaar.
24
P. Sloots (m) oud 3 mnd.
26
A. E. NUvenhelm (v) oud 42 Jaar.
26
P. C. Hecke (m) oud 6 mnd.
27
TJhung Hok Lim (m) oud 43 jaar.
Rienna (v) oud 40 Jaar.
29
„

„

„

„

„

„

B. Blechtova (z).

—

„

,

—H. Riphagen

(z).

„

Overleden:

E. V. Delghton —T. E. Ligt voet (d).
Ch. Ch. L. van Munster —A. Mlchel

Eiken dag Magneetjes

~

„

geweest, dat begrijpt u... niet prettig schen zitten we er mee

„De overlevering wil, dat een van de
Pontisbrights de ziekte van een kruis~'t Spijt me heel erg, maar zoo getocht mee heeft gebracht en dat het zijn
makkelijk
laat ik me niet van iets
geraamte is, zijn arme overschot, dat
afbrengen",
verklaarde Guffy beslist.
daar op het kerkhof tot asch ligt te
ik heb
vergaan, dat de geheele vallei nog steeds „Ik ben met vacantie uit
dat
me
buitenplekje
gevonden
een
besmet. Maar dat is natuurlijk een
verdichtsel
dat spreekt van zelf !" gewoon lijkt en daar blijf ik!"

resseerd aan en Eager-Wright liet geen
oog van het opgewonden gezicht van
den kleinen dokter af.
„Mag
ik misschien weten, dokter",
zei hij dan opvallend kalm, „hoe het u
gelukt is, om al die jaren te ontsnappen ?"
„Ik was benieuwd, of u me dat niet
zou
vragen
was het triomfantelijke antwoord. „Kort na mijn komst
hier ben ik aan het experimenteeren
op me zelf natuurlijk. Dat
gegaan
een
van de werkelijk belangrijke
is
dingen, die ik in mijn leven gedaan heb.
Ik heb mezelf ingeënt, voor het serum
Hij grinnikte
officieei èfkènu' was
me
er
bijna
heb
mee vertevreden. „Ik
uiteindelijk
is
't een
maar
boord
Prettig
is
geworden.
het
niet
succes

DERftË BEAIÏ

Met ingang van ultimo Februari 1940, tijdelijk belast met de waarneming van de bevan Gouvernementsarts M. M.
trekking
DUNDA, Dienstverbandstudent aan de Geneeskundige
Hoogeschool te Batavia, met
bepaling dat hij ter beschikking wordt gesteld van het Zeil bestuur van Tidorc, teneinde te worden werkzaam gesteld in het
geied van de Landschapskas West-NieuwGuinea.
Ingetrokken het besluit van 8 Juli 1939,
aan den Gomernementsarts lste
waarbij
kl. J. W. TESCH, wegens zevenjarigen dienst
negen maanden verioi naar Europa is verleend, met bepaling dat hij zijn oetrekking
op den lsten April 1940 na afloop van den
dienst zal nederleggen.
Met Ingang van den dag waarop zij haar
dienst bij de C.B.Z. te Soerabala zal hebben
aanvaard, werkzaam gesteld als dienstdoend
verpleegster lste klasse op maandgeld, mej.
M. VAN ALPHEN. gediplomeerd verpleegster
in vrij beroep te Gadok bij Buitenzorg.
Tijdelijk belast met de waarneming \an de
betrekKing van verpleegster lste klasse mej.
M. VAN ALPHEN voornoemd, met bepaling
Gat zij geplaatst blijft bij de C.B.Z. te Soerabala.
■
Met ingang van den datum van diénstaanvaarding op proel voor den tijd van drie
maanden werkzaam gesteld als dienstdoend
de
opzichter. bij
Pestbestrijding
M. I.
SWENSEN, particulier te Batavia.
Toegevoegd aan den Assistent-Resident in
commissie voor de Pestbestrijding te Tasikmalaja om volgens diens aanwijzingen te
worden werkzaam gesteld ln het ressort Tasikmalaja, M. L. SWENSEN voornoemd.

De Bataviasche schilder H. Van VeltNabij de desa Tjisalak op den grooten
huysen heeft in het Gebouw der Huisweg Batavia—Buitenzorg had een vervrouwen een permanente expositie zijncV 'ktfersongcval plaats doordat een vrachtwerken, schilderijen, pastels en teeke- auto-chauffeur, in slaap geraakt en aan
ningen geopend.
de verkeerde zijde van den weg rijdend,
een
noodzaakte scherp
tegenligger
Biljartclub Societeit Buiuit te Rijken, bij welke manoeuvre de
tenzorg
tegenligger door het spatbord van den
verkeerszondaar werd gegrepen en omZaterdagavond was de Biljartclub d?r ver geworpen. Persoonlijke ongelukken
Societeit Buitenzorg de gast van de zus- kwamen niet voor.

Daar bij dien Molen

-

Volksgezondheid

Verkeersongeval

FEUILLETON

DinsJag 6 Februari Ï33C

Off. Berichten

Op Woensdag 7 dezer 's morgens te 9
uur 30 zal vanwege de Vereeniging van
Huisvrouwen een demonstratie worden
gehouden van electrisch koken, waarbij
na een inleiding over electrisch koken
Landgerecht
op een tweetal typen fornuizen een eenvoudig menu zal worden bereid en bakEenlge opgezetenen van het Land
en braadproeven in ovens worden ge- Tjampea, die met oogsten waren aangevangen zonder "toestemming van den
toond.
8
des
te
9
uur
morgens
Op
landheer, werden veroordeeld tot ƒ 5
Februari
30 zal mevrouw Kroon-Hoogewerff voor boete elk. Tien grobakvoerders die in vol
de leden een litteraire matinée houden vertrouwen op hun paarden slapend
met een inleiding:
„De waarde van huiswaarts keerden, kregen elk ƒ 2 boete.
herinneringen en onze houding in deze F 5 boete was het slot van een conflict
moeilijke tijden".
tusschen een tweetal mandoers van
De poppenkastvertooning voor de kin- concürreerende bungalowbedrijven
te
deren, ten bate van de uitbreiding der Tjipajoeng, dait met de vuisten werd be_
kinderbibliotheek zal plaats hebben op slecht.
Zaterdag 24 Februari des avonds te 6
Hadji R. te Leuwiliang, die zijn kudde
uur.
van 400 eenden in eens andermans
De termijn voor de inzending der kinversch geplant rijstveld stuurde, werd
derfotografieën, tenslotte, is verlengd tot wegens schade, aan het gewas beroken met 1 Maart a.s.
kend, tot ƒ 6 boete gevonnist.

Expositie Van Velthuysen

van

'n Lastige
er niets
een
smeerseltje of een drankje, dat we als
afweer tegen die
eh
eenigszins
onplelzierige ziekte zouden kunnen innemen ? Ik weet zeker, dat Wright
alles wil doen, om het gevaar tot een
minimum terug te brengen. Koude
baden bijvoorbeeld
koude baden
moeten voor dat soort dingen buitengewoon zijn, niet?"
situatie

!

Bestaat

De kleine dokter tuurde door de schemering naar den derden bezoeker en
deed of hij Campions opmerkingen
ernstig overdacht.
„Ja," zei hij dan met iets aarzelends
ln zijn stem. „Eigenlijk kunt u niet veel
doen... Als u mijn raad zoudt willen
aannemen
ja, dan ging u vanavond
nog ln- uw auto terug en dat zou afdoende zijn... Maar u vraagt om iets,
waardoor u de ziekte niet krijgt... Eerlijk gezegd weet ik niets... of u zoudt
he>t goedje moeten probeeren waarmee
lk een soort Immuniteit bereikt heb. 't
Is geen injectie... alleen maar een zalf.
U moet het voor het naar bed gaan in
uw handen, achter uw oorenero in de
buiging van uw armen smeren... dat is
het eenige, wat ik u kan aanraden
"

Hij sprak aarzelend, of het aanbod
van de zalf hem tegen zijn zin afgedwongen werd. En daarbij keek hij van
Guffy naar Eager-Wright en glimlach-

te nerveus.

„Een dergelijke raad van eeni dokter...
móét u zonderling ln de ooren
klinken," ging hij na even zwijgen voort.
„Maar een door en door kennen van
een ziekte vormt de juiste basis voor
uitstekende medicamenten en u weet...
het is beter *e voorkomen dan te genezen. Die zalf nu
't recept daarvan heb lk gekregen van. een ouden
mam die dertig Jaar geleden aan den
anderen kant van de hel woonde. Een
eigenaardige oude baas
een droomer èn een kenner van krulden... 't
Goedje helpt niet altijd, maar soms
werkt het verrassend, bepaald verrasja, dat

send. In elk geval zal ik u er wat van kunnen vertellen." Maar zijn gezicht
werd opeens weer ernstig. „Je moet niet
meegeven."
dat ik zooeven maar wat heb
denken,
Met kleine, vlugge stappen liep hij de zitten praten.
Dat van die huidziekte
kamer door en wipte de gang in.
Ls een hoogst ernstige zaak
Ik hei,
De Erfprins en zijn adjudant haddero met mijn eigen oogen gezien, hoe ern-

nauwelijks den tijd om een veelbeteekestig".
nenden blik te wisselen, vóór hij weer
Hij bleef boven op de stoep staan en
terug was. Hij keek zielsgelukkig en hij
wuifde
toen zij langzaam
hen na
had een klein steen©» potje, afgesloten de oprijlaan
afliepen. De maan was
met een stukje perkament, ln de hand. bijna vol,
in het zilveren schijnsel za„Hier heeft ut!" zei hij. „Ik heb al- gen ze hem duidelijk, een kleine gedrontijd wat klaar staan... Trouwens, zelf gen mannenfiguur in een belachelijken
gebruik ik het geregeld, maar dat zegt „coln du feu".
niet, dat 't u eveneens helpt. Goed inZwijgend liepen ze voort, tot ze een
wrijven, dat is eo» vara de eerste vervijf-en-twintig meter van de stoep weg
eischtcn. Maar als ik u was ging lk naar waren. Toen bleef Eager-Wrlght staan
Londen terug. Misschien is het zelfs en keek Camplon aan.
beter, dat lk u dit niet geef." Meteen
„Zeg", zei hij ernstig, „als dat waar
stak hij de hand uit om het potje, dat ls, is het een verduiveld onsmakelijke
hij Guffy overhandigd had, weer terug geschiedenis".
te nemen.
Campion zei niets, maar Guffy deed
Campion wist dit te verhinderen, door het woord voor hem.
de uitgestoken hand hartelijk te druk„Ik voor my geloof bsst, dat het w&ir
ken.
we
ls", zei hij. „Maar toch blijf ik
!
moeten
Is
te
blijven,
gewoon
gek
't
„Buitengewoon vriendelijk van u
heeft,
dat
ons
goedje,
hij
gegeven
werkelijk buitengewoon", mompelde hij Dat
onnoozel-beminnelijk.
„Hoop, dat het zal wel niet veel helpen, maar we kunhelpt
eerlijk gezegd heb ik den nen het licht probeeren".
Hij bleef staan en haalde het potje
schrik danig beet. Voel het ln m'n
uit
zijn zak. De twee anderen keken
beenen. Tenslotte is 't ook geen kleinigtoe. Het was licht genoeg
nieuwsgierig
heid
een huidziekte! Ik vind 't
om
de
zwarte teekening op het deksel
bepaald schril ! Als 't niet om Wright
ging, om zijn boek, om precies te zijn, te kunnen onderscheiden. Het had iets
dan snejen we er tusschenuit. Maar ja... van een primitieve voorstelling van de
dat stralende zon, maar zonder woorden er
de kunst moet gediend worden
staat als een paal boven water. O ja, dat omheen.
ls waar ook
heb lk u den heelen
Guffy deed het papiertje eraf en keek
avond willen vragen
wat ls de Mal- wat het potje bevatte. Het was half vol
plaquet-trommel van Pontlsbrlght ?"
met een dikke, vettige substantie, die
een
eigenaardlgen doordringenden geur
Als hij gedacht had den kleinen dokverspreidde.
ter met zijn vraag te verrassen, wachtte
hem een teleurstelling. Dokter Galley
Camplon stak zijn wijsvinger in de
keek alleen verbaasd.
dikke brij en wreef een kleine hoeveelMet zijn
„Nooit van gehoord, beste kerel", zei heid in zijn handpalm uit.
hij opgewekt. „Malplaquet ? Laat eens hoofd schuin en een nadenkende uitkijken
dat ls Marlborough. niet ? drukking op zijn gezicht bleef hij naar
Opeens
Nee, tot mijn spijt kan lk Je niet helpen. de vette plek staan kijken.
begon hij te lachen.
Maar Je zoudt het Amanda kunnen vragen. 'n Buitengewoon intelligent meis„Oude Dokter Geeft Blijk Van Humor",
je ; alle kans, dat ze je alles haarfijn zal zei hij. Hij vischte zijn zakdoek uit zijn
—

zak en begon zUn palm schoon te wrij-

ven......
„Wat is het ?" vr*eg Guffy. Hij nam
het potje van Eager-Wright over en
rook er aan. „Hou op met dat idiote
lachen, Campion. Waar is dat vermaledijde goedje van jgemaakt?"
„Zee-uien", zei Campion kalm. „Of
zooals wij, beroemde botanici het noemen: Scllla Maritima oftewel Gewone
Zeeajuin. Een van de sterkste „irritaris",
die de kruidkunde kent. Of met andere
woorden wrijf dat goedje stevig in Je
palmen, achter Je ooren en in de buiging van je arm tn morgen heb je daar
een keurige collectie blaren. Buitengewoon beangstigende symptomen
symptonten, die een niets-vermoedend
knulletje dwingen, als een haas naar
Londen terug tc loopen om den eersten
den besten dokter te hulp te roepen.
Echt zielig, dat de oude heer geen rekening met de veelzijdige opvoeding van de
tegenwoordige jeugd heeft gehouden.
Heeft zeker nooit gehoord van „Hos alle
ziekten en kwalen thuis te genezen
Zijn verhaal van den vloek was kunstig
bedacht, maar te weinig gecompliceerd,
om er ons, modernelingen, in te laten
:

!"

vliegen".
Guffy staarde hem verbluft aan.
„Wil je beweren, dat de vent ons heeft
etaan voorliegen?" vroeg hij.
goeie genade........."
„Ja, maar
Eager-Wright wist niet hoe hij het had.
„De man transpireerde van pure ernst
'
en opwinding."
De Erfprins k:ek zUn metgezellen om
beurten aan.
„Ja, Is mij ook opgevallen", zei hij.
nee,
ernst
Maar niet van pure
Verduiveld,
ieniet van pure ernst.
pure
waarheldsmand zweet niet van

llevendheid......"

„Nee", stemde Guffy langzaam in. „Je
zweet van angst".
„Dat heb ik ook gedacht", zei Campion. „Eigenaardig, niet?
(Wordt vervolgd).

