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Carthago moet verwoest
worden

Propaganda-

jokkentjes

In een nadere beschouwing van de
moeilijkheden met den "Staatsmobilisaledere krantenlezer en radioluiste- tieraad komt de Indische Couraar weet nu langzamerhand wel hoe rant tot de volgende conclusie, aan
voorzichtig hij moet zijn met de buide hand mede van hetgeen het „A.1.D."
tenlandsche berichten. Hij moet. critlsch heeft opg&merkt over de maar zeer
en dan nog eens critisch en vervolgens geringe medewerking van de particuwéér critlsch tegenover de telegram- lieren, waar die in het geding was
men staan. Betreffen zij feitelijke gebeurtenissen dan heeft hij nog een kans
Thans dient dit te gelden:
dat er althans een zeker percentage
eerste er zijn in den Volksraad
Ten
ingebracht tegen den
ernstige
exacte juistheid aanwezig is in hetgeen opzet vanbezwaren
den Staatsmobilisatieraad, bezwaren, waarover
wordt geseind. Wanneer de Duitschers
de betrokken Regeeringsgemachtigde
luchtig heengegleden
vrü
de beschadiging van een Britsch oorTen tweede
Er zijn eveneens ernstige
logsschip door een- torpedo meldden,
bezwaren tegen de huidige leiding van den
was dit in den regel wel juist;
raad, welke goeddeels in rechtstreeksch
verband kunnen worden gebracht met de
de moeilijkheden begonnen pas wanklachten ten eerste.
neer het erom ging -de. hoeTen
derde
Er zijn alweder ernstige
ingebracht
tegen de* wijze, waarbezwaren
grootheid van de schade vast te
op in de ondernemerswereld het begrip
stellen. De Duitschers vereenzelvigden
„samenwerking" met den raad wordt opgevat.
een treffen meestal met „het vernietiDaarom deze vraag liggen in deze drie
elementen voor
de Regeering nu geen
gen" van een schip, de Engelschen verom de kwestie van den
aangrijpingspunten,
klaarden dan met genoegen dat er
Staatsmobilisatieraad -nog eens'rustig te
bezien Vraag, die wij meenen bevestigend
niets van aan was (van het vernietigen
:
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Alleen Sturm schuldig
*

gevangenisstraf

?

.van

"

-

blad „Menado Vooruit!" (met excuses
aan de redactie, als het inderdaad
mocht blijken te bestaan).
Zoo -nu en dan tenslotte komt men
staaltjes van „omschrijving" tegew, die
men bezwaarlijk anders noemen, kan
dan vervalsching. Wij zullen' daarvan
een voorbeeld geven, dat wij dezer dagen tegenkwamen.
Den 25sten Februari seinde Transocean uit .Amsterdam :
•

Hore Belisha bepleitte in het Londensche
Zondagsblad
~News of the World" een
openlijken aanval op Noorwegen. HU noemt
Noorwegen een op Engelands hart gericht
pistool en boéoogt, dat Engeland moet zorg
dragen, dat dit pistool niet kan worden

afgevuurd.

—

—

'

ken

of zelfs maar aan hun woorden
twijfelen. Ook wanneer men aanmeemt,
dat de Engelschen geen haar beter zijn
en de neutraliteit van de kleine naties
niet zullen ontzien als het belang, die
te schenden, maar groot-genoeg is,
moet liet toch uitermate onwaarschijnlijk worden geacht dat iemand, wie
ook, inderdaad een openlijken aanval
op een neutraal land zou bepleiten.
Het is dan ook niet waar. .Wij hebben
nu het stuk van den Britschen ex-minister voor ons liggen. De zinsneden
waarop het aankomt, geschreven naar
aanleiding van het „Altmark"-incident,
:
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ook wij hebInderdaad mag. men
niet
ben dat duidelijk laten uitkomen
alle fouten op den breéden rug van den
generaal Bakker schuiven. De organisatie 1 van den mobilisatieraad deugt
—

—

niet; haar leider heeft hiërarchiek niet
de positie die hem toekomt ?n die
is om moeilijke situaties
noodzakelijk
in en buiten den Raad te overbruggen.
Dit zou nu.wel.terecht gekomen zijn
wanneer mem. thans een figuur van
groot- gezag'als voorzitter zou hebben
gèhad,'""die" door zijn' persoonlijkheid 'de
leemten overbrugde die de organisatie
vertoont.-Laat ons zeggen, lemand als
Ir. Damme. 'of de heer van Mook, of
misschien de heer Van Galen Last, die
een
oogenblik
de „tegencandidaat"
van den generaal was. Dit is zeker een
uitstekend organisator, maar zulk een
groot algemeen gezag als ki de
gegeven omstandigheden wenschelijk is
bezit hij (nog) niet, in verband met de
eenzijdigheid van zijn carrière tot dusver. De toestand is thans echter deze
dat de organisatie tekortschiet en
dat men tevens als voorzitter een man'
heeft, die net precies alle kwaliteiten

.

'

\

The conclusion would seem to be that
IffNorway is unable to ensure that ner
neutrality will be strictly observed. she
cannot take it amiss if the Allies should
treat her territorlal waters as part 01
the ocean in which they are fighting.
Norway points like a pistol at the heart
of Britain. • We must see that the weapon
is not fuliy loaded against us.

Andere

ministerie om"dë deuren te sluiten.'Na
raadkamer besliste de rechtbank" dat
de zaak toch met gesloten deuren behandeld zou worden.
Aan het einde
van' zijn. pleidooi vroeg de verdediger

ongeluk
door slippen.

werd

veroorzaakt

'•

Selma Lagerloff

:

Knilm.

.

zijn territoriale wateren' niet verdedigt of verdedigen kan, zullen op zeker oogenblik die
Geallieerden dit . zeegebied als een
deel van de open zee moeten gaan beDus:

als

Noorwegen

schouwen. Wij moeten zorgen dat het
pistool niet ls „fully loaded. against us".
bepleiten van een openlijken
He,t
aanval op Noorwegen ls een „aanvulling" van Transocean.
Het ls maar een voorbeeld uit vele.
Wij Ihebben het niet genoemd om de
Duitsche propaganda nu ln een bizonder zwart daglicht te stellen. In principe zijn alle propagandadiensten in
oorlogstijd met hetzelfde sop overgoten.
Hun. doel ls, goed van de eigen' regeering en het eigen volk te vertellen en
kwaad van den vijand. Maar de Duitschers streven, zooals in elk opzicht, ook
•wat betreft de propaganda-jokkentjes
wel naar topprestaties.
1
.

Kamer

In de gisteren gehouden vergadering
van de Eerste Kamer is de
Justitiebegrooting . zonder hoofdelijke
stemming, met slechts de N. S. 8.-fractie
tegen, aangenomen nadat mr. A. G. A.
ridder van Rappard (lib.) onder
herhaaldelijke interrupties van de zoojuist genoemde fractie de afkondiging
van. den staat van beleg voor het geheele land en de opneming van strafbepalingen tegen
spionnage en antisemietische zoowel als onneutrale uitingen in het Wetboek van Strafrecht
bepleit had. Spreker verklaarde te weten
dat in de crisisdagen van November
N. S. 8.-ledcn aan de grens de hakenkrulsvlag in. huis hadden.

Tenslotte seint Aneta nog van het
gevoerde debat dat mr.-A. E. Rlbbius
Pel etl er (soc. dem.) de rechterlijke
macht nog niet voldoende aangepast
achtte aan het optreden van „volksvreemde" elementen.
GEZANTSCHAPS-MUTATIES
Aneta seint uit Den Haag dat binnenkort de benoeming van mr. G. W. baron
de Vos van Steenwijk tot
gezant 'ln Boedapest te verwachten ls,
waarna ln zijn plaats de Nederlandsche
zaakgelastigde te Caïro, mr. W. F. L.
graaf van B U 1 a n d t, tot gezant
in China zal volgen.

De „Malanger" op de zwarte

lUst.

NEDERLAND
Lichte elschen in de Haagsche spionnage-

zaak.

Effectenmarktrti verdeeld, weifelend en
zender handel op de onzekerheid inzake ontwikkeling internationale situatie.

BIJBLADEN
Het Tweede Blad
Buitenlandsche teleHandel en Nijverheid.
grammen
Het Derde Blad: De Tsjechen onder het
Dultsche juk, door een bijzonderen medewerker
Aanvullend Nederlandsch en Buitenlandsch Nieuws
Voor de Dames
:

—

—

—

—

Letterraadsel.

De Steun a n Finland
Aneta seint uit Den Haag dat zoowel
de consul van Finland als de voorzitter
van de Nederlandsch-Finsche Vereeniging Van der Vlugt een beroep op
het Nederlandsche volk,; hebben gedaan
om den nood van het .Finsche volk
door verdere giften door tüsschenkomst
van genoemde vereeniging te lenigen.

Woensdagnacht

werd in.

Ngandjoek

-

zaken

•

Justitie in de

BINNENLAND

alarm geslagen omdat de kota door een
bandjir bedreigd werd. Te middernacht
was het water reeds tot een meter hoogte gestegen. Een Inlandsche school, het
hospitaal, de begraafplaats en het armenhuis werden overstroomd en bovendien werd de weg naar Sawaan voor
een deel weggespoeld. Gisterenmorgen
begon het water weer te zakken. Er zijn
geen menschenlevens te betreuren. De
schade wordt geraamd op ƒ 15.000.
r r Aneta seinit dat de bandjir veroorzaakt
werd door zwaren regenval op de hellingen van de Wilis die den waterstand

De Amsterdamsche rechtbank behangisteren de zaak tegen den koopdelde
onmiddellijke invrijheidstelling van beman
V. die verdacht wordt van het
C.
Het Zweedsche volk maakt zich ernklaagde, welk verzoek door de rechtvan inlichtingen over de stig ongerust over den toestand van de
verstrekken
bank evenwel werd afgewezen.
Nederlandsche defensie aan een Duit- bekende schrijfster Selma Lagerloff,
De zaak tegen den echtgenoot van scher. De eisch luidde vijf jaar gevangedie sinds eenige dagen, ziek ligt in haar
mevrouw
Van" Hoeven werd
hierna nisstraf.
„Marbacka", in de nabijheid
landhuis
eveneens met gesloten deuren behanVerder seint Aneta uit Leeuwarden van Karlstad. De 82-jarige schrijfster
deld. Als getuigen werden gehoord de dat de rechtbank aldaar gisteren de lijdt, naar Transocean
uit Stockholm
genaturaliseerde Duitscher Ir. Sturm, de zaak tegen beklaagden J. B. er.' A. de F.
seint,
aan
buikvlies-ontsteking.
Vermedebeklaagde mr. Buvé, de directeur aanving, die eveneens wegens spionnage
specialisten uit Stockholm
scheidene
van den Economischen Voorlichtings- vervolgd werden. De eisch luidde tegen
zijn voor
naar het ziekbed van
dienst en de echtgenoote van b: klaagde eersten beklaagde vier maanden en te- de patiënteconsult
geroepen.
Van Hoeven,
deze laatste op verzoek gen tweeden beklaagde vier jaar gevanvan zijn verdediger. Beklaagde ver- genisstraf.
Vernomen wordt dat de vrienden van
Selma Lagerloff voor haar overlijden
mist om deze leemten te overbruggen.
vreezen.
Allereerst moet Carthago" verwoest wor■
1
i
„Malariger” op zwarte Jijst
den
De Winter nog niet uit
I

.aansluiting op de lezingenserie „Bouwers
van Nederland Overzee". Aneta seint
verder nog dat de feestmaaltijd dezen
keer in de Oude Doelen gegeven wordt,
waarbij op veertig gasten gerekend is.
Tot de deelnemers behooren Ir. D a mme, generaal Kempees en de
heer Nieuwe h li u i s van de

heden

Bandjir in Ngandjoek

Spionnage-

.

de stelselmatige en aanstoot
i;evende wijze, waarop het dagblad „De
Stichtingsdag der V.O.C.
Malanger" uiting geeft aan anti-DuitTot het gezelschap, dat jaarlijks den t.che gevoelens, is dit blad geplaatst op
stichtingsdag van de V. O. C. herdenkt, de lijst van bladen en periodieken, welis toegetreden de minister van Koloniën ker
verschijning overeenkomstig de
die reeds toezegde, te zullen deelnemen yersbreidelordonnantle
tijdelijk
kan
aan den jaarlijkschen maaltijd op 20
worden
verboden.
Maart a.s. en aan den vooravond daarvan voor de Avro-microfoon een herdenkingsrede te zullen uitspreken in

van

HANDEL

.

gen de .vordering van, het

2888 en 2E3"'

?

De publieke belangstelling was,
Aneta seint, niet overmatig groot i omdat de zaak volgens de aankondiging
met gesloten deuren zou worden bede zaak tegen
handeld, Eerst kwam
mr. Buvé aan de orde, die ruim" een
uur in beslag nam. Beklaagde,
een
korte en ietwat gezette figuur,
antwoordde enkele formeele vragen- van
Pas later bleek dat Sturm zich de
den prfsident der rechtbank. Alvorens
negatieven had toegeëigend met het
over te gaan tot zijn
doel, deze aan een vreemde moderde de officier'van Justitie sluiting
gendheid uit te leveren. Beklaagde
van de deuren in het belang van de
openbare orde en dat van den staat.
heeft dit echter aanvankelijk niet
Noch beklaagde, noch zijn verdediger,
geweten. Ook wist hij niet dat de
mr. H. de Ranitz, verzette zich hiertegefotografeerde stukken geheim wagen, waarna de rechtbank
ren. 'Ze waren immers gestencild en
. werd
de deuren gelastte. De
voor ieder op het departement vergedeeltelijk bijgewoond door dent heer
en mevrouw Van Hoeven en hun advokrijgbaar !
caat mr. Bourlier. De eisch luidde twee
jaar gevangenisstraf wegens medeplichDe negatieven werden door de politie
tigheid aan poging tot misdrijf, zoaals gevonden in de koffers van Sturm, die
strafbaar gesteld bij artikel 98 Swb.
ten huize van zijn verloofde waren opgeborgen.
behandeling
Bij het begin van de
De uitspraak in alle drie de zaken
der zaak tegen mevrouw Van Hoewerd
bepaald op 28 Maart a.s.
ven verzette haar verdediger zich'; te-

Wegens

Deze samenvatting van een stuk
van een met name genoemd man ira een
met name genoemd blad
dus voorzien van uiterlijke teekenen van authenkan slechts den indruk wekticiteit
ken dat Hore Belisha aanspoorde tot
het „onschadelijk maken" van- Noorwegen, het „pistool", op de borst van
?.ngeland gericht. Het leek zonderling
dat men dit in Engeland in Jiet publiek
zou bepleiten. In Duitschland kan men
zeggen dat men tegen Polen is gaan
vechten omdat de Polen Berlijn provoceerden, en een dergelijk procédé kan
Moskou toepassen wat betreft de „witte
bandieten" lm Helsinki, maar dat kan
dan toch alleen omdat niemand de
heeren, die dat zeggen, mag tegenspre-

zijn de volgende

kanten hokt. Er zijn duidelijk aanwijsbare
en aangewezen!
factoren, die wrijving en remming teweegbrengen, welker
wegneming dus noodzakelijk is, wil de
Staatsmobilisatieraad snel en doeltreffend
in Indië's belang kunnen werken.'
—

Het

:

(Vijf bladen, inclusief het Ochtendblad en de Kindercourant)

werden.

:

'

Moeilijker wordt het, leugen en waarheid te onderscheiden, wanneer de
oorlogvoerenden' speculatieve berichten
gaan verspreiden over de stemming in
'het land van den tegenstander, over
hetgeen er elders gebeurt, en over de
opinies in de neutrale landen. . Wat dit
betreft, beschikken de Duitschers wederom over de perfectste organisatie en
de grootste vrijmoedigheid. Ze halen
bijv. neutrale persstemmen tot uit de
uiterste hoeken en gaten. De keus
wordt natuurlijk niet bepaald naar de
wezenlijke beteekenls van het blad dat
wordt geciteerd, maar naar de kans op
de opinie. Zoo nu en
bruikbaarheid
ons«persstemmen
geseind
dan worden
van bladen, die waarschijnlijk niet veel
meer beteekenis hebben dan het week-

•

te moeten beantwoorden. Zoo langzamerhand is wel voldoende komen vast te staan,
dat het bij en in dien raad aan'diverse

1

en de waarheid bleek meestal in het
midden te liggen..

van in het buitenland aange-

,

J. H. Goldberg van de
firma Goldberg en de twee andere
inzittenden, de heer Sammes,
boekhouder van de firma Goldberg,
en echtgenoote, ernstig gewond.

.

:

.

Ons blad

heer

houden Nederlandsche schepen aan mr.
Buvé ter inzage gevraagd. Deze kwam
Wij vernamen nog dat het gezelschap
in den avond van. 14 November met de
lijsten bij hem thuis en het was een op weg was naar een filiaal der firana,
heel werk om zs door te nemen en over ter controle van de boeken. Nabij Mote schrijven. Beklaagde had een geleefd djokerto tornde de auto tegen, een boom
foto-toestel in huis en getuige Sturm
.
•;
•
zou toen gezegd hebben „Waarom fo- op.
tografeer je die lijsten niet
Dat is
Hier ter stede ontvangen berichten
toch eenvoudiger". Daar beklaagde in
zeggen dat de toestand van den heer
het fotografeeren niet thuis is, nam Goldberg, gezien de omstandigheden,
Sturm op zich dit te doen.
vrij goed is. Hij heeft drie ribben, geIntusschen was ook mr'. Buvé binnen- broken. De heer Sameis kreeg inwengekomen en gezamenlijk had men toedige kneuzingen
en een sleutelbeengekeken toen Sturm het foto-toestel inmet een
terwijl
zijn
echtgenoote
breuk,
stelde om de lijsten, te fotografeeren.
hersenschudding werd opgenozware
men.

f
r

vorderde.'

■

lijsten

TELEFOON

MOLENAAR

Aneta 1 seint uit Modjokerto dat
gisterenmiddag in de nabijheid van
Trowoelan een auto-ongeluk gebeurde waarbij de bestuurder, de

zich in deze zaak geheel onschuldig te voelen. In verband met de
door hem georganiseerde distributie van
rijkslevensmiddelen
onder armlastigen
en werkloozen wilde hij op de hoogte
zijn van den aanvoer van levensmiddelen uit het buitenland. Om na te gaan,
hoe die aanvoer stagneerde, had hij de

Gisteren heeft de Haagsche rechtbank de geruchtmakende spionnagezaak van de departements-amb-1 en aren Van Hoeven en Buvé
in behandeling genomen. Tegen
eersten verdachte werd ZM jaar
gevangenisstraf en tegen den tweeden verdachte twee jaar gevangenisstraf geëischt, terwijl het opentegen de _ echtgebaar ministerie
noot e van
Van Hoeven een jaar

&

Ernstig Auto-ongeluk

klaarde

?

:

Welt. 2836. 2887.

Straffen van 1 tot 2½ Jaar 1 geëischt

:

nl.)

Duecteur

De HaagscHe Spionnagezaak

:

.

Slulsbrugstraat 23

Batavia-Centrum

Regellarlef ƒ oi>o per regel

*

NIEUWSBLAD

3.75,

elke 5 woorden meer

Uitg. Mij,

BUREAUX:

ADVERTENTIE-TARIEF;
1—25 woorden

:

in de Kali Koentjir fcoo hoog opvoerd#
dat de noordelijke dijk van deze rivi&T

1

bezweek.

BOUWVALLIG ROTTERDAM
Aneta seint uit Rotterdam dat in de
Schrijnwerkerssteeg aldaar gisteren een
gedeelte van den gevel van een oud
huis is ingestort. Persoonlijke ongelukken kwamen hierbij niet voor. De politie heeft het betrokken gedeelte van de
steeg wegens bouwvalligheid afgesloten.

PROF. W. ROELKENS

Naar de Telegraaf vernam,
is prof. W. Roelkens, leeraar
aan het bisschoppelijk college te RoerHet Leger weer bestolen
mond, benoemd tot directeur van de
Aneta seint uit Den Haag dat de
katholieke H.8.5., die 1 Augustus a.s. in
Aneta seint uit Sittard, dat de politie Soerabaia wordt geopend.
temperatuur gisteren 53 graden Fahrengisteren twee militairen en een
aldaar
heit bedroeg. Er is weer veel sneeuw
burger heeft aangehouden onder verDE MAASTUNNEL
gevallen. iDiverse treinverbindingen werdenking van diefstal en heling
van
Aneta seint uit Rotterdam, dat het
den hierdoor vertraagd, o.a. op de lijn militaire kleedingstukken'. In de wogearresteerden
burger
ning
van
den
tweede
stuk van de Maastunnel aldaar
Amsterdam-Utrecht en de lijn Utrechtwerden
diverse militaire kleeding- is aangekomen en heden tot zinken
Den Haag. Als gevolg hiervan moest de stukken in beslag genomen.
wordt gebracht.
voor gisteren uitgeschreven vergadering
van de Eerste Kamer, die om half twaalf
zou .beginnen, eerst uitgesteld worden
tot twaalf uur en vervolgens tot half
twee omdat het vereischte aantal leden
niet aanwezig was.

Scheepsbewegingen in Priok
Het is in den laatsten tijd vrij rustig
op Priok geweest voor zoover het de
douane betreft. Er zijn echter enkele
aanwijzingen, die erop duiden dat hierin spoedig weer verandering komt. Verschillende schepen zijn onderweg met
lading welke Priok en ook andere havens tot .bestemming heeft.
Dikwijls
zijn. het schepen, die nog niet eerder
deze haven zijn binnengevaren. Vooral
Noorsche en Grieksche schepen.
Het havenbeeld wordt in deze dagen
beheerscht door het groote witte Italiaansche schip Re n o, dat op de boelen, ligt en lost, en. dat voor het eerst
Priok heeft aangedaan.
;De bedrijvigheid in het Droogdok" is
nog steeds zeer groot als gevolg van
de staking in Singapore, die nog steeds
niet is opgeheven. In. het groote dok
liggen geregeld groote vreemde schepen voor reparatie. Nog steeds ligt er
ook nog het Noorsche tankschip Thordl s, dat voor reparatie aan de tanks
hier-is gekomen, en waarop, naar men
zich zal herinneren, indertijd een explosie heeft* plaats gehad. In den loop
van de volgende week zullen de werkzaamheden aan dit 6chip gereed zijn.*

De Dag in het Buitenland

Rusland zal op de door Finland afgestane
landengte van Karelië een Soviet-republiek Karelië stichten.
Minister Koht verklaarde, dat de Geallieerden eerst toestemming voor den doortocht van
hun troepen door Noorwegen verzochten, toen
de onderhandelingen tusschen* Finland en Rusland reeds aan den gang waren.
Zweden heeft besloten Finland zoo krachtig mogelijk te steunen bij het werk van den
wederopbouw.
De Poolsche regeering heeft een Witboek
uitgegeven over de houding van Polen tijdens
de periode, die den oorlog voorafging.
De Fransch-Britsche samenwerking zal zich
ook op koloniaal terrein uitstrekken.
In Italië heerscht groote ijzernood.

]yjen weet dat de trouwlust momenteel
groot is in Europa, rist alleen ln
de bslligererte maar ook ln de neutrale
landen,.,en niet alleen om sentimenteele maar ook om materieele redenen.
Het tempo van het proces eerste kenontluikende genegenheid
nismaking
huwelijk
is
verloving
liefde
versneld doordat
men
aanmerkelijk
allerlei conventioneele opvattingen nolens volens t=r zijde stelt. De militaire
verloven zijn nu eenmaal van korten
duur, en het is zaak ze- tot de laatste
minuut uit te buiten.
Zoo maakt een berichtje uit Boulogne
melding van <en echtelijke verbintenis
welke onlangs te Sainte-Sévère in record tempo tot istand kwam. Het betrof
hier twee jonge menschen, Marguérite
Peter en Pierre Behr, wier ouders uit
het Moezel-gebied geëvacueerd zijn.
Pierre had erge haast, omdat hij onder de wapens is en maar een kort
verlof had gekregen, en toen hij
en
Marguérite het samen eens waren geworden lieten ze er geen gras over
groeien. Om 10 uur 's morgens kregen
ze van de wederzijdsche ouders permissie om zich te verloven en te trouwen, om 11 uur hadden ze de noodzakelijke vergunning van den procureur
der Republiek in handen, om half twaalf
waren
formaliteiten
van het
de
om
burgerlijk huwelijk verricht, en
half twee kon het huwelijk in de kerk
ingezegend worden.
—

—

—

.

—

Ex-administrateur schuldig aan

Amsterdamsche Raad voor de
Scheepvaart heeft gisteren de torDe

Flesschentrèkkerij

pedeerir.'g van de

Burgerdijk
behandeld. Uit de verklaring van
den eersten stuurman is gebleken,

Vijftien

'

4

-

'

*

•••

•

u.'*..,-

-

-

Maanden

den indruk dat bekl. nog vier maanden
salaris tegoed had.
Hierna werden tallooze hotelbonnen
getoond, die aangaven hoe duur en royaal bekl. leefde. Er waren bonnen bij
van tien gulden per stuk, waarop wijn,
likeuren, bier en tal van andere drinks
werden besteld. Ook rookte bekl. zeer
veel sigaretten, en alles ging „op de

geëischt

Vijftien maanden gevangenisstraf
eischte de Medansche officier van
Justitie Jl. Woensdag tegen dèn gewezen ondernemings-administrateur
W. A. B. die terecht stor.d wegens
vaLschheid in geschrifte, verduhjerSng, oplichting en flEssehenirckkerij tot een bedrag var.' eenige duizenden guldens.

waarom
de duikbootcommandant
van het Nedergezagvoerder
den
r.iV

*

landsche schip ervan beschuldigde
een zigzagkoers te~ hebben gevaren.
De koers was omgelegd omdat men
meende Bishoprock te naderen. Deze rots moet echter de commandotoren van de, duikboot geweest
zijn. Toen men later den koers weer
Noordeiyker verlegde," daar de vergissing duidelijk werd, is men natuurlijk de duikboot voor het vaar-

,

bon".
De

Officier

vestigde

nog v de aandacht

op het feit dat bekl. afgesproken had
op 31 October de hotelkamer te zullen
verlaten. Dien dag .werd hij echter ziek
In de Deli Crt." l\'sea wU over, dagbetn wel zoodanig dat hij niet wakker
handeling van deze zaak het volgende
kon werden ; doktershulp
moest wor- wilde niet
ingeroepen.
De
Officier
Aan beklaagde werd ten laste gelegd den
dat
zeggem
bekl.
zelf. deze slaapdat hij aLs administrateur der-, onderne- direct
veroorzaakte
hij echziekte
waarian
ming Soengei Kopas van de „Serbater
noch
vroeger
nadien
ooit geleden
djadi" in Serdang in de jaren 1935 en
doch
het
was
heeft
toch wel toevallig
1936 valschelijk stukken opmaakte of
het
juist
op
dag gebeurde.
dat
dien.
stukken vervalschte, waardoor hem gelnaar, het zienu
ging
namelijk
Bekl.
den in handen werden gesteld die zoobetaalde, dus geen,rekening.
en
kenhuis
genaamd voor uitbetaling voor \ allerlei
doeleinden dienden, doch in werkelijkUit eenmededeeling-va», den verdekwamen.,
zak
diger
heid .in eigen
terecht
bleek dat bekl. bij zijn aankomst
In
dit
een
van
het
hotel echter nog wel een rekebedrag
bijna
in
totaal betrof
ƒ 57 had betaald.
ning
van
gulden.
twee duizend
,

:

water geloopen.

—

Aneta seint het volgende over deze raadszitting

—

:

De eerste stuurman zside dat het
schip regelrecht naar Rotterdam zou
gaan. Wel had de Engelsche consul te
New-York den gezagvoerder gezegd dat
de Bju x. g e r. d y k de contrölehaven Falmouth moest aanloopen, doch
de gezagvoerder was niet van plan dit
te doen. Op den lOen Febr. zag de eerste
stuurman een zwarte stip aan bakboordzijde. De gezagvoerder dacht dat
dit een van de rotsen van Bishopr o c k was. Toen is men direct naar
het Zuiden gekoerst, niemand dacht er
aan dat deze stip een duikboot kon zijn.

Voorts meldde de ten laste legging
De Officier: „Ja, om vertrouwen
dat hij door h:t aannemen van een-.val- te wekken".
sche hoedanigheid of.door een samenHet bleek uit verdere mededeelingen
weefsel
van verdichtselen goederen rog dat bekl. reeds heel jong veel
geld
kocht en verteringen maakte, terwijl hij
te verteren. Na zijn; eindexamen
wist
wist de schulden niet te kunnen betalen,
H. B. S., op 18-jarigen leeftijd, kreeg hij
he tv/elk dus', oplevert.. flesschentrekkerij. zelfs al ƒ 100 zakgeld.
Beklaagde had zich.hierbij onder meer
Op z’n Amerikaansch ?
uitgegeven als employé van. de firma
„Wij bleven een half uur een ZuiNaar Witheaway en den
delijker koers varen", aldus de eerste Harrisons en Crosfield, hoewel; zulks
tandarts
D e 1 ntran maakt een tikje onthutet stuurman. „Toen het echter bleek niet waar bleek daar hij zonder beroep
.
van deze snelle trouwpartij melding.
.
dat het Bishoprock niet geweest kon WaS.
In October j.l. kocht bekl. ook verWant al hebben de Franschen- een wezijn, gingen wij weer op de oude ko'rs . Het. blijkt dat. bekl. 1n,1635 en. 1936 schillende kleedhigstukken bij Whiteade fraudes pleegde en deswege door dè way, tot een totaalbedrag van ƒ'134.65.
loopen. Plotseling verscheen een Duitreldreputatie van losheid van
zeden,
sche duikboot, die om de papieren cultuurmaatschappij werd ontslagen. Ook dit ging op" crediet, terwijl bekl.
en al wordt Parijs door vele vreemdevroeg. Ik ging er heen. De duikboot- Het kwam echter niet tot een strafrech- beloofde ultimo October te zullen belingen als een vrijgevochten land becommandant
zelde dat de papieren terlijke vervolging,- omdat geen aan L
schouwd waar alias geoorloofd Li,
hem niet interesseerden. Hij gaf drie klacht werd ingediend. Wéliteekende
een feit is het dat conventie en traditie
Volgens den manager, van. Whiteaway
redenen op waarom hij de Burgerer in menig opzicht stipter
bekl. voor de maatschappij. een,verkla- had bekl. het..voor doen komen alsof
worden
dij k moest torpedeeren. In de eer- ring dat zijn ontslag te wijten was aan hij op een onderneming
nageleefd, dan in veel andere landen.
zou gaan werplaats zeide hij dat wij seinen door hem gepleegde fraudes.
ste
zpo
spreekt
Parljsche
blad,
het
om
En
ken.
Dit
was
.echter
niet
.waar. ; .
met een Engelsche haven-hadden gehet buitenissige van het geval duideBekl. vertelde dat zijn salaris zes honBij een Chlneeschen tandaits,
wisseld. In de tweede plaats zouden derd gulden bedroeg, benevens emolur
lijk te doen. uitkomen, dan ook van een
Lien, maakte bekl. voorts een
Oh-Tjie
een
Engelsche
wij
haven aandoen, en menten als auto-toelage, vrij wonen, vrij
een huwe„mariage a l'américaine",
van / 68 eveneens onder valrekening
een
wij
zigzagkoers
verder hadden
lijk op z'n Amerikaarjsch.
enzoovoorts. Niettemin had hij
voorspiegelingen
omtrent' zijn'pogevaren. Alle weerleggingen van mijn dokter
schulden, die te wijten waren aan een sche en
omstandigheden.;
waren
en
sitie
ftnancieele
wij
kregen
nutteloos,
kant
royaal leven. Befcl. bezocht dikwijls
Dit is Amerikaansch
een half uur om in de booten te gaan. te
2-ïa in het ziekenhuis gelegen te hebMedan
en ging dan vrij duur uit. .
Vijf minuten vóór het in de sloepen
ben,'betrok beki. op 13 November een
die karakteristiek
Ook de verduisterde twee mille ging kamer
deugde niet.
gaan moesten wij het licht uitdraaien
in pension Broekema; waar den
nog
op. Er bleef niets over.
aat het woord „HoUacU" bescheen en
Een zoogezegd typisch Amerikaansch
eigenaar ook weer gezegd' werd dat'hij
Er werd toen, gelijk bekend, geen, een betrekking kreeg, bij Harrisons: Hier
dat op de zijde van het schip geouwelijk is heel wat anders. Dat gaal
schilderd was. Pas d&arna moent de strafvervolging Ingesteld omdat bekl. na' fteji de; schuld op tot f 57,50, meerenniet alleen nog veel sneller, maar het
zijn ontsla? toezegde aan eenice voor- deels ook door het royale schrijven van
marconist noodseinen uitzenden.
heeft ook een sfeer van sensatie, schanIn de sloepen trachtten wij bij el- waarden te zullen voldoen, die hem bonnen.
daal en opzettelijke record-jacht welke
kaar te komen, en toen wij bij elkaar werden gesteld. Onder meer beloofde hij
de trouwpartij van het brave LothaAl deze feiten, waarvan de.bedoeling
waren, volgde een ontploffing, en daarbij nimmer, meer schulden te zullen
ringsche paartje te eenen male. miste.
voorgezeten heeft, anders' had bekl. ze
begon .ons schip ,te zinken. Den vol- maken.
Getuige een berichtje van de Britsche
niet gepleegd,. leverden . het strafbare
genden ochtend zagen wij de Edam,
Mr. Holdert tot beklaagde Hoe
United Press
over een nieuw record
feit van flesschentrekkerij op, meermade
ons
aan
gezagvoerder
waarvan
durfde u die fraudes eigenlijk te riskee- len gepleegd.
dat te Las Vegas in. Californië gevesboord nam".
ren, u kon toch begrijpen dat het mis
tigd werd ongeveer op denzelfden tijd
Bekl.zeide evenwel dat hij nog steeds
moest loopen ?
dat Marguérite en Pierrs te SaintEen verklaring van dezen gezagvoerverwachtte
of hoopte dat een neef zijn
Bekl.lk had altijd nog hoop om
Bévère in het huwelijksbootje stapten. der werd voorgelezen, daar hij door
betalen, Dat gebeurde
zou
schulden
de moeilijkheden te, Atomen.
Zij hadden vier en een half uur voor treinvertraging niet
ter raadszitting uit
liep bekl. vast;' hij
niet
en
toen
cchter
de plechtigheid, en al wat daar aan aanwezig kon zijn.
Mr. Holdert:. Hoop, hoop, maar had-namelijk geen.
baan <yi dus geen
.
geen zekerheid, wel ?
vast zat, noodig. Maar in Las Vegas
deed ook nimmer moeite
inkomsten
en.
gebeurt dat in een twintigste van dien
Bekl. geeft toe, dat er geen zekerheid om een betrekking te krijgen,
tijd... waarbij men zich
desgewenscht De
en haar financiën bestond, maar bijvoorbeeld had een fa- . Blijkens een schrijven dat
bekl. overook eerst nog kan laten scheiden.
milielid hem wel eers kunnen helpen.
legde was er inderdaad over de schulDe aan de B.V.M. verleende surséance
Mr. Holdert: Die kans was den gesproken, doch de neef vroeg uitBinnen een Kwartier
van betaling loopt tegen eind October heel gering, u. mocht immers redelijker- voeriger inlichtingen, hij vertrouwde de
wijze niets verwachten.
van dit jaar af.
zaak blijkbaar niet.
e
Beklaagde erkent dit d3n; hij zat
van
het
record
is
heldin
nieuwe
D
verder dat bekl. overal
Naar wij vernemen heeft de directeur
echter in moeilijkheden, meerendeels •Het bleek
een zekere mrs. Henry Isaacs. Onvan Verkeer en Waterstaat zich in ver- hotel-schulden, die ontstonden door schulden had en nog heeft. Niet alleen
middellijk radat haar echtscheidingsaandie welke hier gememoreerd zijn, maar
band daarmede gericht tot de crediteu- veelvuldig' Uitgaan.
ook elde:s, in hotels en winkels te Mewas toegewezen, stormde ze do
De maatschappij had, hier reeds eerrechtzaal uit en holde naar het bureau ren van de Bataviasche Verkeersmaat- der van gehoord, omdat er klachten dan, in het zwembad, in het Brastagi
hótel, enzoovoorts.
van den burgerlijken stand waar ze een schappij, met het verzoek mede 'te wil- kwamen over
schulden in de club te Kihuwelijkslicentie vroeg. Daarop wervel- len werken aan een kapitaalsreorgani•Na • uitvoerig getuigenverhoor volgde
saran. Beikl. kreeg een waarschuwing,
de ze e&n paar trappen af naar de satie, waardoor de toestand van' surde
reeds in den aanhef vermelde eisch.
doch verder ging de maatschappij niet.
kantoren
van een vrederechter
en séance van betaling, waarin de maatLater kwamen er bij i de. Politie nog
trouwde met John Judge die daar op schappij
thans
worden
verkeert,
kan
klachten tegen B. binnen, met het
meer.
haar stond te wachten. Echtscheiding
gevolg
dat een onderzoek werd ingesteld.
Ongeluk op Trètès
beëindigd.
en huwelijk duurden precies 12 minu1
de
onregelmaDaarin
werden
toen
ook
ten en 5 seconden, en geen seconde
Weliswaar zou de surséance volgens
Inlander door verdwaalden kogel
meer of minder want het heele geval de bizondere bepalingen voor spoor- en tigheden/die bij de maatschappij plaats
hadden, betrokken, doch de „Serbadjageraakt
werd gecontroleerd door iemand
met tramwegmaatschappijen kunnen
wordi" diende zelf nimmer een aanklacht
een stop-watch. Waar het vorige reOp
cord op W/2 minuut stond gold het den verlengd indien de directeur van in.
de gouv. rubberondemsming
Na zijn ontslag heeft bekl. een half „Trètès", in Walikoekoen heeft
men
hier een verbetering met bijna V/2 mi- p. en W. verklaart dat het algemeen
jaar . in de dépendance Var.' het Medan voortdurend last van apen. Vaak komen
nuut of ruim tien percent,
een ge- belang vordert dat de B.V.M. niet verweldige prestatie
waar dat Fransche dwijnt (welke verklaring zoo noodig hotel gewoond ; hij had toen geen beze in troepen uit de aangrenzende djapaartje niet aan kan tippen, afgezien ongetwijfeld gegeven zou'worden), doch trekking, doch betaalde regelmatig de tibosschen. in de tuinen van de'onderhuur. In Januari 1937 trad hij in dienst neming om de jonge aan plant ,te verdan nog, van het feit dat er ook een
wij meezich,
deze
autoriteit
stelt
naar
van den autohandel Koek, voor welke nielen: De monjets zijn niet bang voor
echtscheiding bij inbegrepen was.
-*i 1:
\\*H nen te mogen opmaken uit zijn verzoek firma hij later naar Palembang werd mfnschen en men. kan ze met stokken
2-' j <'■ 1 ii>t\'-.1
Men ziet dat de Amerikanen op het aan de
Wegens
teruggang In of. steEnen niet uit den tuin krijgen.
crediteuren, terecht op het overgeplaatst.rubberhaussetijd
stuk van scheiden en trouwen in blik- (
van 1936 Slechts voor een „senapan" hebbcn.de
de
zaken:
dat de B.V.M. niet
immer
semtempo, uiterst moeilijk te kloppea
en 1937 liep af
werd hij daar in AuOm de onhebbelijke
beesten, respect.
zijn. Bovendien blijkt uit het verhaaltje onder den druk van een surséance kan gustus 1939 ontslagen: de firma nam
zooveel:mogelijk uit de tuinen
beesten
~
~
dat de zaken in Las Vegasttoch nog voortleven.
daarbij mede in aanmerking dat hij t? te houden i£ dan ook geregeld patrouilniet heelemaal stil,liggen. Wel behoort
royaal
leefde voor zijn salaris van rond leeren met een schietwapen noodzakebereid
de
crediteuren
niet
Waaneer
de groote. „boom" er, evenals in Reno, zijn, ten zoo groot deel van hun vordedri? honderd gulden per maand.
tot het. verleden. Men ziet ook daar ring te laten vallen.dat de kapitaalseen dezer dagen een employé
meer dominees en ZondagschoolonderEen kamer in hotel de Boer i-,Zoo liep
positie der maatschappij volledig kan
met ; eenj flobertbuks door: de
van
wijzers dan advocaten en dit moge de worden
gesaneerd, zou het daar toch
hij ergens dicht bij het
toen
Begin September j.l. arriveerde bekl. tuinen, v
,
moralisten , misschien verheugd stem- toe moeten komen.
troep
apen ontwaarde. Op
men,
voor een centrum van dé echtDe gemèinte Batavia en de houders weer in Médan terug, waar hij de eerste bosch een
heer rengewapenden
van
den
hst zien
scheidingsindustrie
is het een
veeg der oude, niet gegarandeerde obligaties twee maanden een kamer betrok in hobosch
en
begonin
teeken.
zijn de voornaamste crediteuren in tel de Boer. Het crediet liep daar op tot den de beesten het
speiktakel
te
maken.
De
emgeding.
ƒ 233.90, doch bekl. had nog steeds geen nen daar
klauteraars,
de
die
in-r
Op de door. gouvernement en gemeecbaan. Hij werd toen ziek en op last van ployé naderde
Blijf in Harmonie
te gegarandeerde twee millioensleening een doker onmiddellijk naar het zieken- tusschen reeds in de djatiboomen zaten,
waarna hij eenlge schoten op de beesten
;
pypisch Amerikaansch is in den regel ta uiteraard geen afschrijving mogelijk ; huis overgebracht.,, .
en aflossing daarvan komen trouToen bekl. de kamer in het hotel nam, loste.
niet iets dat ons met. onverdeelde rente
reeds verscheidene jaren niet bezat hij nog slechts twee honderd gulwens
Een paar apen werden getroffen,
bewondering vervult, en tot navolging meer ten laste der 8.V.M., zooals men den. maar tegenover den manager
ed
d
doch één kogel miste doel en.trof onprikkelt. Maar het kan toch ook w:l weet. Zij worden reeds lang door het hij het voorkomen alsof hij employoé was gelukkigerwijs een desaman, die dieper
oens erg leuk en pittJg ?Un.,Zoo bijvoor- land. en de gemeente opgebracht.
in dienst van de firma Harrisons en, Cros- het bosch in bezig was, uit een bijenbeeld deze waarschuwing aan snelheids. Vorige pogingen
tot kapitaalsreorga- field, en dus voor credietwaardig kon korf „madoe" (honig) te halen. De man
maniakken langs een autoweg ergers in nisatie ïijn mislukt door een weiger- doorgaan ; bekl. had echter.geen enkele die in zijn. dijbeen geraakt was, riep om
Callfornië:
achtige houding der houders van oude positie bij Harrisons. Ook kreeg de ma1
hulp. HU werd door den betrokken emdit
keer
mee
zullen
zij
obligaties.
jresprek
Of
uit
Country;,
xvager,
.
hij
ployé geholpen en later naar het zis-,
own
het
dat
bij
You are here in God's
Is
tweede.
voedde,
een
aankomst
van
bekl.
met
hem
kenhuis getransporteerd.
dont drive like Heil.
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Bekl. i weet geen afdoende verklaring

Brand

!

„Er is brand bij het departement van Justitie", aldus deelde men ons hedenmorgen
telefonisch mede.
„tb het erg?" luidde onze vraag.
.Nogal", was het antwoord. „Verschillende
ambtenaren 'hebben zich het' vuur ; uit' de
sloffen gcloopen voor de sociale regelingen".
-

Personalia
Met ingang van 1 April »5, uy besluit van
14 Maart, benoemd bij het Legioen van
Pakoe Alam te Djocjakarta, tot luitenantkolonel, commandant van het legioen. P. A.
A. PRABOESOERJODILOGO, hoofd van
het Pakce Alamsche Huis, met intrekking
van heti besluit van 2 April 1937,. voorzoover
hem daarby buiten bezwaar van den Lande
de rang van luitenant»kolonel bi) den' ge•

neralen staf- van het

KoninkUJk

Neder-

te geven, waarom hij.de (kwestie van de landsch-Indische leger werd verleend.
bedrijfsvereunnlng niet. bijtijds in orde
maakte.- Hij ontving eenig voorschot op
de verkoopsom en wist dus, dat de zaak
in orde zou komen.
De president, mr. M. J. de Gast, wijst Inbraak in de desa
er. op,, dat, de overschrijving .van de' be, Dezer
dagen is bij een welgestelden
drijfsvergunnlng voor. de .verkoop-overRadjapolah,
dracht had moeten plaatshebben ; daar- hadji . in; het onderdistrict
en
Tasikmalaja,
ingebroken
f 1250 aan
na zou het al te laat ziin geweest. Bekl.
en
ontvreemd.
contanten
meende.dat hU. een zeker,recht-tot te- juwee'.en
rugkoop .behield;.. hij' Wilde ook geen
risico loopen ten aanzien van het sla- Door gifslang gebeten
gen. varv,. den verkoop,. omdat hij geld Woensdag jl. •is in-de dessa Ngadiwilde hebben» tLater. zegt bekl., dat hij moeljo in • het onderdistrict
een
geen'geld ;• had .-voor de overschrijving
giftige slang, de
landbouwer
door
een.
van de vergunning, en dat hij met het
zoogenaamde, „oelar belang" gebeten. De
drukken van, het j dagblad ~Warta Ha- man
is vrijwel_onmidde]lijk overleden.
rian" begon om aan geld te komen. .
Volgens.de verkoopakte zou, Saëroen
de. huurkoopschuld .aan .Tetterode afber
talen : de bedoeling was volgens bekl.
Feestviering in Solo
dat dit bedrag uit de koopsom van
ƒ.11,000 zou .worden voldaan. Bekl. bleef
Verjaardag van den Mangkoenagoro
voor . deze. schuld verantwoordelijk.
In. Solo is.op.bizondere wijze de 53>.Van Dlojopranoto. die als tusschenbekl.,
Kubo
ste
geboortedag van den Mangkoe.
dat
fungeerdei.wist
persoon,
nagoro gevierd. Deze plechtigheid,
de eigenlijke kooper zou zijn.
(die drie dagen zal duren, is gisteravond
,Het verder verhpor. van bekl. loopt
ingezet met een grootsch avondfeest, in
voornamelijk over.'zijn positie als beheerde..., Astana,. welke. kortgeleden is verder," waaruit blijkt dat Kubo feitelijk als groot.
Duizenden gasten. uit alle strede eigenaar optrad., •
van Java waren aanwezig, terwijl
ken
•>Toen l bekl.'hoorde dat Kubo de druk- hond'-rden bloemstukken waren- toegekerij:'.had-gekocht, heeft;bekl. verdere zonden...Daar de. gouverneur, van Solo
besprekingen! gevoerd. rKubo stelde :zich thans met ziekteverlof te Batavia vergarant.voor het betalen van de drukkostoeft, t.lcwam, gouverneur. Adam. van
ten van de „Warta Harian"; bekl. be- Djokja tevens in de plaats van zijn colschouwde Kubo -als den aanstaanden' lega. Onder-de hooge bezoekers werden
eigenaar van de drukkerij, . maar bekl. ppgemerkt d©
Soesoe h o e n a n
werd vrijgelatenen het drukkerijbedrijf. met.de; Ra toe,-: de. voorzitter vat* den
Volksraad mr. J.A. J o n k m a n,..de
c Op.de vraag, waarom bekl.-. geen ontdirecteur . van Justitie, . mr. K. L. J.
binding, van de koopovereenkomst aanoven; de voorzitter van' de
pnth
vroeg, omdat hij het koopgeld van SaëRekenkamer, mr. A. P. G.
Algemeene
roen toch niet binnen' kreee.'weet 1 hij
PakoeaHejis,.en
het
hoofd
geven.
Saëroen had
gem antwoord te
iamsche
Huis.
De
.en de
gouverneur
t
gezegd, '■ dat hij rijke schoonouders in
.naar
jbet
beide
zelf
bestuurders
werden
Medan had, maar bekl. had dat niet ge?
van
met
de
tonen
het
Wilhelmus
gebruik
loofd>; toch.kwam hij er niet. toe .eers
•
i
om informatie naar Medan te schrijven. ontvangen.

Korte Berichten
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Het feest werd van begin tot einde
door een bizondere sfeer gekenmerkt, en
slaagde in.alle opzichten, mede door de
stemmige cranje verlichting, en de. medewerking van .verschillende orkesten.
Als hoogtepunt kan genoemd worden de
Bedajadans, door zeven jonkvrouwen
uitgevoerd, waaraan o.a. de dochter van
den. Mangkoenegoro. medewerkte. Deze
De verdere behandeling der zaak wordt dans, die door gamelanspel en zang beuitgesteld tot Donderdag 4 April a.s. om geleid) werd, gaf> in beeld en woord een
9 uur.
episode weer uit den strijd van Senapati, .stichter van het Mataramsche Rijk,
tegen Retna. Dhoemilah. Hiervan ging
Voor haar in de Kampong een zeer groote bekoring uit; de dans
had aller aandacht.
Het Hoog Militair Gerichtshof beGouverneur Adam bood den Mangkoehandelde hedenmorgen de zaak van den negoro
namens den consul-generaal van
infanterist A„. die wegens. het voortgeeen Marokkaansche ridderorde
Frankrijk
zette misdrijf van diefstal door den aan.ihet grootkruis
van de orde Ouissam
krijgsraad was veroordeeld tot negen
Alaouite.
maanden gevangenisstraf "en ontslag uit
. • Aan den regent-patih wordt
toegeden, militairen, dienst;
titel,
den
staan
,
te
terwijl
Ario. voeren,
Beklaagde; zelf was niet verschenen.
de G. G.. den broeder van den MangHij werd verdedigd door mr. Poulus,
««�.
't. ~■*%...t..
..i
kocnegara benoemd heeft tot kapitein
w Uit; de stukken bleek-dat A. zich, reeds
titulair.
geruimen tijdiï schuldig (had: gemaakt
Het dansfeest 'in Westerschen
stijl
aan (kleine diefstallen ten , koste van
dat
na de B:dajadans aanving
werd
zijn "kameraden. Nu eens betrof hei e:n
ingeleid met een polonaise,« waaraan
handdoek, dan weer kleine kleedingook ; door deniSoosoehoenan. werd deelstukken. Dit alles werd te gelde gegenomen:-Z. H. gaf later \zelfs -leiding
maakt.
bij ..het,,dansen van, de. Laociers.
Het
Van lieverlede werden de diefstallen feest, eindigde omstreeks
middernacht,
groot?r. lemand miste eens een. milien'zal hedenavond voortgezet worden
taire mantel. (Daarvan werd aangifte met een wajang-wong
voorstelling.
gedaan, want zoo'n mantel is een
De president meent, dat bekl. dus wel
beschouwde,, dat de „drukkerij. al was
overgedragen, want dan laat het zich
verklaren, dat hij niét handelend ingreep, omdat hij er toch geen belang
meer bij had,
Bekl. blijft bij zijn verklaring dat de
drukkerij nog niet was geleverd.
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Voor den Landraad stond heden terecht-bekl. 111 Sasmita Atmadja, wegens
overtreding. van de Bedrij fs-reglementeeringsordonnantie.
Hem is ten laste gelegd dat hij de
drukkerij „Tjahja Pasoendan", op Kramat waarvan hem de machines en andere goederen in huuflkosp waren geleverd door de N.V. Lettergieterij Amsterdam heeft .overgedragen aan den heer
Saëroen, terwijl daarvoor geen vergunning was verleend volgens de Bedrijfsnrgl ementeerinebordonna nti e.
Saëroen
was tusschenpersoon voor den verkoop
der drukkerij aan den Japanner Tatsüji
Kubo.
.Voor notaris O. J. M. de Hondt te Batavia werd een aftte verleden, waarbij
Saëroen de, drukkerij kocht met het uitsluitend recht de drukkerij voort te zetter). De koopsom bedroeg 11.000 gulden.
,

-

.

.

.van

de meest kostbare uitrustingsstukken
van den soldaat. Het,onderzoek, leverde
echter geen resultaat op en eenigen tijd
later zag. men A. op de chambréj.paradeeren . met een mantel. . Dat., trok, de
aandacht en op deze wijze fiwam het
geval uit.
..

.

Beklaagde

bekende verschilende ma-

kleedingstukken • te hebban ontvreemd. Het was echter alles ten behoeve van een .vrouw, ergens in dj-kampong, ter wille van wie hij. zich op deze;
wijze van geld voorzag. Vaag op den
achtergrond kwam dan nog de -figuur
van een familielid, onder wiens pr;ssie
beklaagde,, met zijn .diefstallen was begonnen, die als .verkooper .van de gestolen. bullen optrad, doch die dan verder
naliet aan A. diens „de?l" af te dragen.
Hoe dit alles precies zat. of deze
figuren eigenlijk cén en dezelfde' persopn..waren, was niet met zekerheid t?
zeggen...Het,strlen,van de klecren van
Kameraden wordt echter door de militaire. overheid zeer zwaar opgenomen.
Te zwaar,- vond • de
die het
Hof. verzocht beklaagde, nog e:-n kansje
te geven, en hem niet uit den dienst te
len

■

ontslaan.

bsklê

Gedurende den ochtend had door den
Mangkoenegoro de opening ■ plaats van
de kantoren van.den.t superintendent
der. Mangkoer.«goro|che Zaken. Z. tH.

werd.door den .superintendent., jr.
Lan gguth Steuerwald gouverneur van Bruggen en den oudsten
administrateur ~ we er sm a • verwelkomd, Hierop volgde de aanbieding van
geschenken.

DE TOEGANG TOT PRIOK
w

-•
.

Vt

Door.,herstellingswerkzaamheden .welke, worden, verricht aan het wegdek op
hst kruispunt Priokweg
Groote'weg
Zuidcrboordsveg op Priok,- is dat
weggedeelte voor het verkeer afgeslodat;nu langs het station aldaar
—

—

wordt geleld.
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ASTORIA THEATER
' Het.. Astorla
.vertoont, vanaf
hedenavond een • Fox-journaal waarin
eenf ilmreportage van .het geruchtmaAltmark -incident is opgenokende
men.

•

10 uur, getrouwd

Hij bonde er maar op los

stuurman

Een verklaring van den

Terzijde

De Japansche Drukkerijaffaire

.

Verloofd om
om

Torpedeering van de
„Burgerdijk”

1
,

Op den Uitkijk

-

'
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contact-perso-

nen,, zoodat het schip naar alle waarschijnlijkheid ook in quarantaine zal
gaan.

Misschien zal men met de hadji's van
de Blitar niet zooveel last hebben als
met die van de Buitenzorg, omdat de
eerste schapen nu reeds over den dam
zijn en het leven op Onrust nü langzaam aan; r. a de plotselinge invasie, zijn
gewone loop herneemt.
Negen jaar lang heeft het eiland als
quarantainestation geen dienst gedaan.
Alle schepen voeren het voorbije *In al
dien tijd hadden zij geen besmettelijke
zieken aan 1 boord. Het quarantainestation werd . ingericht voor t.b.c.patiënten. De barakken werden goed
onderhouden, de oude kazerne met zijn

zware balken, viel met'het verstrijken
van cbntijd langzaam,'deel na deel, in.

Soms verbrak het geluld van'het vallend gcsteerite.de weldadige stilte.
Toen ls er 'nog wat gerucht geweest
om het eiland in den laatsten tijd, dat
nu uitgelegd zou worden als een symptoom van deze plotselinge drukte. Daar
was de koe van den heer Steinfurth; den
beheerder van Onrust. Visschers eerst,
•biologen later hebben om dat beest gestreden,'dat nu weer rust heeft, omdat
de zeekoe werkelijk een zeekoe is gebleken en de zee afgraast naar zeegras.
Daarpa is daar dr. Myer, de Amerlkaansche onderzoeker, gekomen, die de
wereld heeft afgezocht naar een rustig
plekje, dat hij eindelijk op Onrust vond.
En nu zijn er dan, behalve de honderd
t.b.c.-patiënten, de honderden hadji's,
de politioneele macht ter bewaking,van
rust en orde, het verplegend personeel
en de paar honderd koelies, die het bedrijf in gang moeten houden.
Deze hadji's vonden het niet prettig
naar Onrust gedirigeerd te worden. Zij
wisten het reeds lang voor de vuurtoren
van Edam ln zicht was. En zij hadden
besloten niet te gaan.'
De koers van het schip konden zij
niet wijzigen, maar zij hadden andere
troeven.Toen het schip stil lag'bij het
stille eiland, zwegen al deze heilige mannen. Zij stonden stom en niet te bewegen bijeen. Zij waren niet van plan
het trapje naar het dek op te klimmen.
Politie noch dokter kön hierin eenlge
"

verandering brengen.,

Na een langen tijd grimmig zwijgen
nam één der hadji's het woord, waarin
hij de ontevredenheid van de ruimen
vol anderen met glped vertolkte. Hij
werd de eerste, die over de loopplank
naar het eiland werd gebracht. Toen
volgden de anderen.
En nu hebben zij het prettig. Zij zijn
er gebaad, hebben andere, heel heldere
kleeren gekregen en nu dampt de enorme keuken, die hun rijst kookt. Het
heeft veel moeite gekost alles zoover te
krijgen. Onrust was zijn oorspronkelijk
doel na negen jaren een beetje ontwend.
wat er wezen
Er was lang
waren
oud en niet
dingen*
moest. Veel
meer te gebruiken. Niemand had er
blijkbaar meer aan gedacht dat het
quarantainestation nog weer eens noodig
zou kunnen zijn, dus ook niet aan het
beschikbaar stellen van noodzakelijke
gelden.
.Maar een hadji behoeft zich daarvan
niets aan te trekken. Hij kan nu In
rust de zee afkijken, wijzen naar het
vlakke land van Java In de verte. Hij
krijgt alles wat hij noodig heeft en heeft
slechts te wachten op het einde van den
incubatietijd van pokken.
'

*

heeft.

Rede

P. Huizenga

van

In het ochtendblad ls reeds melgemaakt van de openbare
jaarvergadering van het Comité tot
bewaking van het prijs- en loonpeil.
ding

De voorzitter, de heer P, Huizenga (voorzitter .N.I. O. G.) richtzijn
te
zich
in
welkomstwoord
afzonderlijk tot de pers. De peis is het
r.iet altijd eens met de vakbeweging,
doch dit geeft nimmer aanleiding tot
een minder goede verstandhouding of

misverstanden.

,

De heer J. .Mol, adviseur van het
Comité, schetste im zijn Jaarverslag de

moeilijkheden welke ondervonden ■ worden bij het verzamelen van gegevens
voor de bekende prljs-statlstieken- van
het comité. Alleen Bandjermasln en
Soerabaia lieten het comité in het afgelooperj jaar nimmer in den steek.
Van de meeste plaatsen komen de gegevens echter zeer ongeregeld binnen,
te:wijl soms het werk, met enthousiasme en op eigen verzoek begonnen, yna
één maand weer gestaakt werd. Inlichtingen aanVderden, die vertrouwen en
belang stellen in het werk van het
comité, moestent soms geweigerd worden
bij gebrek aan gegevens.

--

"

:
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Aan de rede van den voorzitter • over
„het vakvereenigingsbelang en het algemeen belang'! is het volende ontleend.
>

De omstandigheden van de wereld zijn
zoodanig dat datgene, wat wij doen, minder dan ooit alleen in verband. gebracht
moet worden met de belangen van de
eigen groep. De levensonzekerheid en de
bestaansonzekerheid van tegenwoordig,
de nieuwe lasten; die in dezen tijd oji de
gansche gemeenschap worden t gelegd,
moeten meer dan vroeger de menschen
tot elkander brengen. Zij moeten hen

vooral tot elkander brengen in het besef, dat verzwaarde druk in de laatste
plaats op de zwakkeren in de gemeenschap ;mag. worden gelegd.
Wie'in dezen tijd het eerst in de bres
springt vóór hen, wien het water het
meest tot de lippen gestegen, is,-• die

dient daarmee - niet enkel het belang
van een bepaalde groep, die dient daarmee het algemeen belang.In tijden als deze, waarin het economische leven aan sterke schokken bloot
staat, waarmee belangrijke prijsveranderingen gepaard gaan, zal uit den aard
van de zaak meer arbeid, meer waarneming van'het Comité ter bewaking van
prijs- en loonpeil worden gevraagd. Nu ls
de arbeid van het Comité eigenlijk niet
anders dan dat van een documentatiebureau, dat in cijfers en daarnaast overzichtelijk in eenige korte opmerkingen
die prijsveranderingen vastlegt. Hieraan
mogen al diverse moeilijkheden vastzitten, op zichzelf is deze arbeid nog van
betrekkelijk eenvoudig karakter. Want
veel moeilijker worden de kwesties als
het gaat om de vraag, hoe deze cijfers
gebruikt moeten worden, wanneer de
vakvereenigingen op grond van.de door
ons verworven documentatie tot actie
moeten overgaan. Want gij kunt er zeker van zijn, dat vakvereenigingsleiders,
die zich van hun verantwoordelijkheid
bewust zijn, dan-niet alleen kijken naar
de levensomstandigheden, de behoeften
en den nood van de eigen groep of groepen. Want als er één groep is, die er
toe gedwongen wordt, zich deel te voelen
van.de Volksgemeenschap of de staatsgemeenschap, dan is het toch zeker wel
die groep van menschen, die bewust hun'
plaats in de vakvereenigingen hebben

...

;

•
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~Wij gelooven, dat het minder tot speciale spanningen en botsingen zal komen, wanneer Regeering en economische
machthebbers de sfeer van de documentatie, van overleg. aanvaarden. En spr.
was zoo vrij te bewerer.', dat de vakvereenigingen, door deze wijze van socialen
strijd ook het algemeen belang dienen".
• Spn. gelooft, (dat de maatschappelijke
ontwikkeling van onze. dagen wel van
dien aard is, dat daarbij de economische
machthebbers niet meer gerechtigd
kunnen zijn te denken, dat zij alleen in
staat zijn het economische en financieele bestel van de wereld zoodanig te
dirigeeren, dat de levenszekerheid en de
bestaanszekerheid van de menschheid in
haar geheel daarbij gewaarborgd ls, .en
Ik weet met zekerheid, dat zelfs de bescheiden arbeid van het Comité bewe-

Uit samenwerking is het eigen Comité
voortgekomen. Meer dan 70, dat is prac-

tisch alle Indische .vakvereenigingen
werken daarin samen : particuliere en
ambtelijke, neutrale en confessloneele..
„Maar overleg en samenwerking willen wij gaarne buiten deze kring ook
uitbreiden. Vandaar ons verzoek aan de
Regeering
tot permanent overleg van
ons Comité met cfficieele instanties als
C. K. S. en de Bezoldigingscommissie,
die op grond van de duurtewaarneming
o.a. de standplaatstoelagen vaststelt.
Het wachten is thans op het antwoord
van de.Regeering (dit antwoord was
juist binnen, doch spr. had er nog geen
ker.nis van kunner.' nemen) , van wie wij
toch zeker ook zin en begrip voor georganiseerde samenwerking mogen verten.
i
Want georganiseerde, samenwerking is
zen, aangetoond heeft, dat naast offi- een kwestie .van maatschappelijke orde
cieels cijfers en methoden van prljs- en van algemeen belang.
waarnemlng en-loonbepallng. toch ook
Aan dit algemeen belang en deze
de cijfers en methoden der vakvereeni- maatschappelijke orde arbeiden de vakgingen gesteld kunnen worden en de jereenigingen in hun strijd voor loon,
toets van de crltlek kunnen doorstaan.
ga/ngepast aan reëele levensbehoeften,
Hij wilde hiermee niet meer de oudß
door'documentatie gemotiveerde
controverse oprakelen tusschen het Cen- actie, in hun bereidheid tot practische
traal Kantoor voor de Statistiek en het samenwerking, in hun streven naar soComité.
ciale rechtvaardigheid". (Applaus)
Integendeel!
Het heeft het Comité
De
voorzitter verzocht hierna
buitengewoon verheugd, dat de Direcden
heer
De Rozarlo, lid var.' het
vanteur
Economische' Zaken tweemaal
een , commissie heeft ingesteld om die comité, het antwoord van de regeering,
controverse uit de wereld te helpen. Die voor zoover noodig, voor te lezen.
•

commissies hebben» zuiverend gewerkt. -Het-bleek dat de Regeering wel beOp het gebied van grondslagen en denkingen had tegen, de wenschen, doch
methoden van prijswaarneming is men er >; geen bezwaar tegen had dat het
veel nader tot elkaar gekomen.
K. S.
Comité zijn cijfers aan
zou overleggen en dat dit laatsts, bij
DE „NORMAAL-MENSCH”
zeer groote verschillen met de. cijfers
van het kantoor zelf, zou nagaan., hoe
deze verschillen konden zijn ontstaan,
Maar .één. punt van verschil, dat
voor zoover het werk het toelaat.
e.e.a.
spr. zei'j het met; nadruk
buiten
,De voorzitter zeide dat hem het
menschelijke .v schuld u staat, zal immer
blijven bestaan het is: het feit, dat de antwoord op hèt eerste gezicht niet onofflcisële •;duurtewaarnemlng ambt:lijk bevredigend leek, doch nog geen difiis,
en'de ; daarop gebaseerde bepaling nitief' oordïel te kurnen>. uitspreken
omdat-) hij' de zaak a bout portant niet
van loon-en standplaatstoelagen doodschematisch.i terwijl de ; cijfers .van het kon t overzien.
Comité,-uit.het leven zelve .voortkomen,
,-Na een woord van dank voor de been de wensch daar omheen mede ge- langstelling
sloot de voorzitter
toetst worden door het leven zelf. Daar- het openbare gedeelte der vergadering,
om blijft de arbeid van het Comité alwaarna een huishoudelijke bijeenkomst
tijd' een noodzakelijk compliment.
aanving.
(

—
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Het bestuur der S.C.V.T. afdeeling ingenomen.
Jazz-coneert
Batavia verzoekt ons er onze lezers op
Spr. zelde van te voren, „dat hij zich
te wijzen, dat ook a.s. Zondag geen ge- niet > zou begeven op het terrein van,
j,
Gisteravond gaven de jazz-pianisten
legenheid zal kunnen worden geboden theorie en theoretiseeren".
om bezoeken te brengen aan het sanaSpr. zou zich er toe beperken op een C.H. Overbeek Bloem en J.
torium „Zeerust" op het eiland Onrust, eenvoudige manier met practische voor- Knies een concert, waarvan de opzulks in verband met de reeds vermelde beelden duidelijk te maken, hoe bepaald brengst bestemd is voor de Oranjevakvereenigingswerk met name dat van Nassaustichting van Pa van der Steur.
quarantaine-maatregïlen.
het comité ook andere, meer algemeene
De belangstelling hiervoor was groot.
belangen dient dan van de eigen groeOndanks de omstandigheid dat er gis,
pen alleen. ,
MUZIEK VOOR DE JEUGD
teravond veeL te doen was in de stad
er
in de eerste plaats op, ontbrak, het "publiek niet. Pianohaodel
Spr. wees
-Het voorbeeld;van het Kunstkring- dat de duurtewaarnemlng van het Co- K. K. Knies krijgt een vast publiek voor
bestuur, in verband" met de organisatie mité (.voortgekomfn is .uit s de gedachte, deze pianoavonden.
. ,
f. .
van. Jeugdconcerten blijkt al dadelijk dat het miet meer. dan een daad? van
Het concert opende met drie duetten,
nayolglrg te
eenvoudige rechtvaardigheid is, als bij waarvan, „Alexanders Ragtime Band'.'
bok het;bestuur van.de afd. Batavia stijgende prijzen een herziening;van de door de film plotseling weer populair
der A. M, V. I. organiseert etn „J:ugd* op crisisniveau; tot;stand gekomen loo- geworden, een succesnummeruwerd. De
pianisten.. bleven hun publiek boeien,
concert". Nadat Zaterdag aa in het nen en salarissen, plaats vindt.
niet'te zegaldus spr.
„Ik hoef
clubgebouw een muzlek-avond zal zijn
hoewel de keuze van het programma
bij ons niet voor.
gegeven voor leden en intrcducé's,: zal gen, dat deze gedachte
niet
veel nieuws bracht.
van stijgende prijzen aldeze muzikale prestatie a.s. Z otvda gr komt in tijden
waren
oude bekendenj onder, al s
Er
middag voor. de jeugd van f ßiatavia leen. Wij. kunnen er;immers op wijzen, „Tea for Two" en „Sweet Sue". - .
neergaanden tijd van de crisis
althans voorzoovir de. plaatsruimte dat inden
/Op jazzgebied was de keuze klassiek
d
4 het aanbod deden
worden.
herhaald
toelaat
noemen. „St. Louis Blues",-. „Nagasazulks
Wanneer wij te
van 25%
. Deze
.jeugd-ultvoering zal gegeven loon en conjunctuur of loon en plaatse- ki", door Django Reinhardt onsterfelijk
geworden;, en
„Limehouse Blues" op
worden in de. zaal van het A. M. V.. J.- lijke duurte met elkander in verband
.
wat-.veel,vxi
misschien,
avond
één
is
gebouw, Laan Holle 13, en vangt aan brengen, dan is dit geen kwestie, die alhet
daar
er de laatste
goede.
Temeer
leen de vakvereenigingen. aangaat, omom'.half zes.
gebied
r.ieuwe:composities
op•het
Jaren
Program naX tevens bewijs van. toe- dat-bij een ander zoo goed als bij' ons van deze pianisten zijn verschenen. Hoe
leder een. gratis tegelijkertijd de zorgen- rondom het huis- hettzij, het blijft een groot genoegen
gang, zjjn
houdbo-k grooter wordenr Wanneer die naar hun te. luisteren. Zij steken ver uit
te verkrijgen bij ■ de
worden, dan behoort < een
Laan Holle 13 pav. Zij kunnen ook te- zorgen grootervan
loon daarin te voor- bóven v/at zich verder als amateur aanverandering
5822).
lefonisch besteld worden <Wl.
:
Dat Ls een;kwestie van orde, dat dient.
•uHet programma van dez:m. middag zien.
Na;
de;
pauze
trad een quartet op,
rechtvaardigheid, dat is algebevat de Klndemymphonie van Haydn, is sociale,
waarin Overbeek Bloem de
•-*}
mee» belang".
ten piano-, vtcol- en flu'tsolo en Symplanopartij
op zich nam, Elstrot
Spr;> b:toogde verder, dat het verband
--vphonie, ,opus 62,7 van Ramberg.
was bas, en Derdrumde,
Slnsoe
enconjuctuur een alge>Det nummers zullen uitsluitend'door tu3schen. loon
verdienstelijk
guieen
bleek
sjant
belang van hooge orde is. Men bevijf
leden
.
de.A. M. V. J. worden uitge- meen
door
De
avond
werd
taarspeler.;
hoeft-hierbij slechts terug te denken aan
leiding
.
onder
voerd* j Het geheel staat'
piano-duetten, besloten.
de jaren, die achter ons liggen, den tijd,.
van den heer Henk Brouwer.
:

Moederschip

.

.

.

i

—

—

'

;

—

~

•>.*

.

...

~

.•

•

..

.van

•

voor

Bataviasche Kunstkring

li

Batavia

Jeugdconcert

Voor het laatste jeugdconcert, te dezer
st:de gegeven, moeten wij. teruggaan tot
24 November 1934. Officieel heette dit
het 26ste jeugdconcert, maar met mederekening van een extra-concert sluit de
serie op zeven-en-twintig. De statistiek
brengt verder aan het licht, dat. op 19
Januari 1929 het eerste jeugdconcert gegeven werd..Alle hadden zij plaats onder
auspiciën van den Kunstkring, die thans
heeft besloten den draad weer op te vatten en zijn lofwaardig streven, om er toe
bij te dragen de rijpere jeugd toegankelijk te maken voor de muziek, voort tc

BIOSCOPEN HEDENAVOND
„Five came back".
Deca-Park
„Tarzan and the Green
'Cinema
Goddess".
„First Love".
Rex
Globe
„De Stad der Duisternis".
„Tropennacht in Saigon".
C-a p i to 1
„Hotel voor Meisjes".
Asto r i a
Maxim: „They shall have Music".
:

:

:

:
:

Prins -theater: „The Prisoner
of Zenda".

ENZ.

LEZINGEN, VERGADERINGEN,

HEDENAVOND
Feestavond

in

het Handelsrestaurant,
—

:

—

:

Weerbericht

"

<

:

venandering.
•
•
Waarom de Kunstkring nu ruim vijf » Zuidoost-Borneo kehteringachtig weer en
jaren geleden het geven van'jeugdconkans op buien.
De rest van Borneo weinig verandering.
certen staakte is ons niet bekend. Voor
teleurstelling leek ons geen aanleiding
te bestaan, Hoe dit zij, de wedergeboorte
van het jeugdconcert begroeten hvij met
vreugde. Wat levensvatbaar is heeft
recht van leven en de opkomst voor dit
Capitol: „Lady of the
eerste concert van een nieuwe serie doet
tropics”
het beste voor de toekomst hopen.
'

...

_

„

Filmbespreking

Het

programma bevatte drie werken

Met een gelaat, dat zoowel door uitdrukking als omlijstend kapsel en cor-

van tamelijk beperkten omvang, t.w.
*een Klaviersonate vaii Mozart, de
en
Frühlings-Sonate van .Beethoven
diens Klaviertrio op. 11. Elisabeth Kemp,
George Setet en mr. G. A. Lamsvelt
waren de executanten, prof. dr. W. A.
Mijsberg had de toelichtingen voor zijn
rekening genomen.
Hun taak bleek wel een zeer dankbare
te zijn. De Schouwburgzaal zat vol met
ontvankelijke gemoederen,;wier oprechte, dankbaarheid voor hefcgebodene bulten . eiken twijfel stond,;Dattde. Kunstkring zich voor dit evenement de beschikking had . verworven i over den
Schouwburg, was goed i gezien. De attractie van een „echt" ; concert werd
hierdoor aanmerkelijk.verhoogd, zoozeer
zelfs,.dat talrijke belangstellenden voor
de teleurstelling van de gesloten deuren
van een uitverkocht huis moesten worden gesteld.

sage herinnert aan de serene schoonheid van Leonardo's Mona Lisa, speelt
oe voormalige Tsjechische actrice Hedy
door Hollywood tot Hedy
Kiessler
in deze film als
Lamarr herdoopt
vrouw,
minnares van
Indo-Chlneesche
Saigon. Romachtig
man
in
en
een rijk
Amerikaansche
een
is
hier
Taylor
bert
„playboy" die met een'beviiende familie
rond de wereld reist, doch na zijn kennismaking; r met de exotische , Manon
subiet deserteert om met. haar. te .trouwen. De i machtige man van Saigon laat
zich echter ' niet zoo gemakkelijk aan
den dijk zetten .en het-jonge paar ondervindt de gevolgen, van zijn \ wraakzucht' int* de halstairige weigering van
de. Fransche .«autoriteiten om de juist
paspoort te vergehuwde Yrouw
;dus
Zij;
in Saigon .blijmoet
strekken;?
.ondanks
manier,
;op
ven ven f bindt
die
den;beminden
Amerikaanschen
haarzelf,
echtgenoot. aan een land dat hem volkomen vreemd is en waarin hij zich met
geen mogelijkheid een behoorlijk bestaan kan scheppen. Het huwelijksgeluk
is dan ook slechts van korten duur en
de zoo romantisch begonnen liefde eindigt met eem catastrophe.
De tragedie van zoo"n gemengd huwelijk kan zeer zeker sterk gedramatiseerd worden. Dat bewees, om een goed
voorbeeld te noemen, Somerset Maugham in zijn navrante Zuidzee-novelle
„The Pool", maar deze film heeft slechts
uiterlijk iets met dat verhaal gemeen.
Haar karakterteekening reikt niet boven
het niveau van conventioneele romantiek en de Gloconda-glimlach van de
mysterieuze heldin is voor den toeschouwer dan ook niet zoo fascineerend als
wel wenschelijk zou zijn.
Jack Conway regisseerde het geval In
toepasselijksten stijl met veel
den
maanlicht en decoratieve achtergronden.
v. d. V.
—

—

/

'V'.

een.

*

. e.-.»

<:'.Belangrijk was de mededeeling van
den. inleider,- dat de Kunstkring zijn

voor de jeugd niet tot het gebied
der muziek zal beperken. Wij wenschen
den Kunstkring op dezen weg van harte
succes toe.

zorgen'

DE W.

De huisvrouwen

bijeen

dei ochtenden van 12 en 13 Maart
werd in Bar.doeng de jaarvergawordt in de haven dering gehouden van den Bond van Ver-

f

„The Underpup".

Centrale:

Op

j.l.

.Over enkele dagen
,van . Priok een niet alledaagsch schip
verwacht, de Tonan-maru, een
moederschip voor walvischvaarders. Het
schip vaart onder Japansche vlag.
het
.Door t.de bizondere diepgang
en
gebunals het
schip steekt 31 voet,
kerd heeft 32.6 voet kon het schip Soerabaia niet aandoen. Dit is de reden var.
het. bezoek aan Priok, waar de havenkom, over het algemeen iets dieper is.
•;-/(Uiteraard blijft het schip op de boeien
liggen. De binnenhavens zijn te ondiep.
jMe*v v zal ;zelfs het tij mee moeten hebben om ihet schip, als het volgeladen ls,
naar bulten te loodsen.

-

:

Utrechtschestraat 18a, t.g.v. hot 2D-jarig bezetten.,
10 uur receptie.
staan daarvan. Van 8
van den heer P. F. Dahler
Lezing
8.30
uur
1 Naast de uitvoering van muziek heeft voor de Vereeniging van Leeraren in de aula
het gespreken woord terecht een belang- van de Chr. H.B.S. Onderwerp: Goenarijk element van de jeugdconcerten gegoena.
vormd. De persoon van den inleider
Maandag 18 Maart
heeft -r dat is nu eenmaal inhaerent
wisaan een koloniale samenleving
'8.30 uur Lezing van den heer E. van der
selingen u ondergaan. ..'Aanvankelijk... was Horst,
accountant, over Efficiency en contröhet de heer. J.; de Ruyter.Korver die als le, voor het Ned. Instituut voor Efficiency, bjj
zoodanig optrad. Zijn i taak werd-.overVersteeg.
genomen doarj den heer J. F. Bakker,-, die
daarvoonbijzondere capaciteiten»had en
bovendien'.; systeem '.in de ■-concerten
bracht; hijibchandelde o.nn de verschillende instrumenten en wijdde vervolgens
aandacht aan de. componisten Haydn,
Mozart en Beethoven. Mevr. .G. BarbasVan Vrüdag 15 Maart
van Koetsveld van Ankeren ,was de der'
van
v:
keten.
de schakel in deze
Mevr. E.
vocnRelatieve
Temperatuur
CoBatavia
Loo-Olivier,.de
Maurits
pianist
de
%
tigheld
in
°C
in
ronel en mr. J. Kunst droegen hun aan93
23.8
7 uur
deel bij.
64
30.5
12 uur
Van eenig systeem was in. deze . serie
Thans is de druk boven Noord-China weer
van concerten al. spoedig geen sprake
hoog, terwijl de depressie in het Noorden
meer. Dat was ook niet, noodig. Jeugd- van de Japansche Zee ligt. Boven Indoconcerten behoeven zoomin een cursus China heeft zich nu een depressie gevormd,
gedaald.
als een vervolgfilm te zij n. :;i Hoofdzaak waardoor de druk daar zeer sterk isbarometer
is de
Philippijnen
Boven
de
mee
is, dat men .er de belangstelling,
vrijwel onveranderd gebleven.
wekt en gaande i houdt. Quantltatief is
Opgemaakt te
Verwachting.
die belangstelling door de -band, geno11 uur
men «zeker.-bevredigend „geweest,'.wat de
Java en Madoera kenteringachtig weer met
qualiteit betreft moest ons destijds eeni- veranderlijke bewolking overdag en kans op
ge malen de opmerking van het hart, regen- en onweersbuien in middag en avond.
regenDe Kleine Soenda-eilanden blijvend
dat jeugdconcerten geen kleuterconcerachtig.
■
ten bedoelen te zijn.
Sumatra, Celebes en de Molukken weinig

Walvisch-

vaarders

.

J

«

>

-.

Vakvereeniging en Algemeen
Belang

;,

En dan; kan men, daarop bouwende,
waarin de grootste werkgever hier te
wel
een theoretische marge ln de salaland?, het Indische gouvernement, zelfs
en
rissen
construeeren en zeggen, dat die
op de wet van vraag
papieren, i statische marge een duurte
aanbod.
kan opvangen !
HET BLINDE SPEL VAN KKACHTEN
Natuurlek ! Want het is altijd moge-,
lijk een glas bier per maand minder te
drinken, heelemaal niet naar de biou „Wat is die wet van vraag
scoop
te gaan of in plaats van eens ln.de
anders dan een aanvaarden van het
twee
dagen,
één keer per week z.ijn pak
bllr'da spel van krachten in arbeidsver.
te
laten
wasschen.
houdingen? Waar blijft bij die wet van
Spr. heeft daarop maar één ding te
vraag en aanbod de rechtvaardige waarzeggen: door deze toepassing van de
decring 'van 3 menschelijke arbeidswaarde ? Of de instelling op reëele levensbe- statistiek is die normaal-mensch geen
hoeften. waaraan do maandelijksche me- levend mensch. Dat is een imitatiededeelingen van ons Comité regelmatig mensch, maar de vakvereenigingen zulpubliek en autoriteiten
herinneren. len niet rusten voor deze statistiek de
plaats krijgt, die haar toekomst; om t3
Daarom hebben onze index-cijfers beteekenis voor de heele gemeenschap, omdat dienen, niet om gediend te worden.
zij tevens wegwijzers zijn naar meer or„Wetenschap is er om het leven te
de, redelijkheid en sociale rechtvaardigdienen en niet omgekeerd ! Wetenschap
heid", aldus spr.
verbonden met het leven en in dienst
: i.l»-;
" <
"•M!' :VU
van leven en levensgeluk, dat is de rev Spr.'deed vervolgens uitkomen, dat
delijkheid, die het doel is van onze dode r actie van vakvereenigingen, die
cumentatie. Met deze drijfveer wijst de
cijfers en argumenten op tafel wevakvereniging arbeid naar een sfeer,
ten te leggen,;redelijk is. Hij weet
die hoog ligt boven het eigen belang".
wel, dat er menschen zijn, die meeNaast den strijd om voorziening in
nen, dat er dan wat bereikt kan
reëele levensbehoeften, gevoerd door
worden, wanneer men de vuist op
middel van gedocumenteerde actie, wijst
tafel.kan leggen. „Maar wij komen'
spr. een derde punt van algemeen bemet documentatie en argumentatie",
lang de wensch tot arbeiden in overleg
aldus spr.
en in samenwerking.

Agenda

eenigingen. van Huisvrouwen in Ned.-

Irdië.

-

Bondsbestuur en
afgevaardigden van de vereenigingen ip
Bandceng, Batavia, Buitenzorg, Cheribon, Djocja, Magelang, Malang,-. Semarar.g, Soekaboemi, Soerabaia, Solo, Medan, Palembang en Makassar. Uit Tasikmalaja, een onderafdeoling van Bandoeng, was eer.' toehoorster aanwezig.
.Hoofdzakelijk w'.rden interne bondsaar gelegenheden besproken ; daarnaast
werden ook enkele onderwerpen van
algemeen belang ter sprake gebracht,
zooals o.a. de Covim-Commissie ova;
orgar.lsatie van vrouwenarb2id in mobilisatietijd.
Het bondsbestuur bood de gedelegeerBIJEEN
DE TEMPELIEREN
DE lIAVEN VAN TG.-PRIOK
den een tea aan in Hotel Preanger, waar
i',
met
elbt\i'
de afgevaardigden onderling
Aangekomen, 11 Maart
wisselen
■v- Maandagavond 8 uur zal het bestuur kaar >van gedachte.-/ konden
van; de Loge ~De Nieuwe Akker" der 1.0. en
vele vereenigingsaangelegenheclen
N.I. s.s. „Oen. v. Swieten", gez. Zuldema,
G.*T. in de fröbelschool in Laan Trivel- werden besproken.
van Semarang en Cherlbon, Agt. K.P.M.
houden,
lUtOv 35.een Zwltsersch? zitting
N.I. m.s. „Tomorl", gez. Booy, van OostLaven, Agt. K.P.M.
welketniet-leden ook kunnen, bijwonen,
'
.U.De bedoeling van deze bijeenkomst is,
OP HEETERDAAD BETRAPT
14 Maart
Vertrokken,
van
buitenstaanders met de manier
morgen van 14 Maart
vroegen
den
In
der
het doel ca streven
vergaderen
zag een waker' van dc Nachtwacht,
Amer, s.s. ..Mobile City", pez. Green, naar
I.' o: G .T. bekind te maken.
Tong
Scerabala.
bij
Tay
Restaurant
dienstdoende
naar
N.I. s.s. „Merak", gez. Veldhuyzen,
op, Pantjoran, een man die bezig was Semarang
Cherlbon.
en
GARNIZOENS-ARTSEN OP ZONDAG leege ilesschen van het restaurant weg N.I. s.s. ~Paslr", gez. Booy, naar Palemte ihalen.;.IToen de .dief den waker za;>,
m.s. „Tomorl", gez. Rccourt, naar
Garnlzoens-arts A. F. In 't Veld, niet nam hij de vlucht, achtervolgd door den
ha e n
naar
waker;' doch deze kon den man r.let to
te consulteeren. Officier van Gezonds s ' „D. v. Twist", gez. Moser.
flegschen
ledige
De
krijger.-.
pakken
heid le.kl.'.P.M. Vonk, Hospitaalweg
„Buitenzorg", gez. Kreumer naar
Sectie ge-,
Noord y 12, telefoon Weltevreden 182, al- werden naar de tweede Poltie
Cheribcn, Tegal. Semarang en Soerabaia.
gracht als stukken van overtuiging.
gemeene dienst te Weltevreden.
Aanwezig waren Wit

—

■

—

Scheepsberichten

"

,

en.

'

er waarschijnlijk nog ruim vijfhonderd
bij komen. Want op Sabang zijn vijf
personen met pokken van boord ge-

Documentatie en Argumentatie beter
dan de vuist

Kunst

i

Er. heerscht nu op Onrust groote bedrijvigheid. Op dat kleine eiland wonen
nu zoo ongeveer twaalfhonderd menschen van allerlei slag, en Maandag,
wanneer de Elitar aankomt, zullen

haald, alsmede enkele

Want men kan theoretisch wel een
normaal-gezin construeeren en een normaal-budget opstellen. Daarin kan men
vastleggen,, hoe vaak die theoretische
normaal-mensch zijn pakeans laat wasschen, hpeveel of hoe weinig glaasjes
bier hij per maand drinkt, of hij één
keer of vaker naar de bioscoop gaat,
hoeveel foto-afdrukjes hij per maand

Vakbeweging én Algeméén Belang

Toen de eilandeJijke rust werd
verstoord

1

_

baNJ.
°N.I
°NedTs'.

J

Na negen jaren....

-

■

BATAYIAASCH NIEUWSBLAD, vah >Vrijdag-'-15 ;riaan 1940

BATAViAAbLtI INJLEIJWSBtAD
Gevestigd:

'

Adyert e n t i ë n

Keel-, Neus-, Oorspecialist
Batavia-C.
Spreekuren 8-10 v.m. en 5 6 n.m.
behalve op Zaterdagmiddag en Zondag.
Tel,: Practijkhuis: VVI. 950
Huisadres
Wl. 521

Verloofd:

Menteng 21

-

:

|

TRUUS D'HAENS
en

Mr. A. C. KOREMAN

194 D • 1

savelkoul

Aug.

Dr. J. KUILMAN, arts

"

15 blaart

van Vrijdag

KLEEDING NAAR MAAT
HÈEREN-MODE-ARÏIKELEN

-

I 1

:

Grisseeweg

16
Pasoeroeanweg 32
m

TI
H
4841
B

Geen ontvangdag.

\

/

i

«©•

JSr_

en

S. DONKEWOORT
Batavia- Centrum

15 Maait 1940

K

in een

alt gowono

\

****

JONGE ENERGIEKE

„FAVORIET"

van Sumatra

ffi

APOTHEKERS-ASSISTENT

LEESGEZELSCHAP
SENEN 65, Telefoon 748 Wl.

I
|

j

g

onzen lieven Vader, Behuwd-vader en Grootvader,
van

|

den Heer

\

s
®*!
fW
|

\ y

,eug<s° *B\ V>ïi*£

Mijnbouw

oud-lceraar der H.B.S.

cn GymGouda, in den leeftijd

nasium
van bijna 62 jaren.

\crf°°

0

I.amongan, 13 Maart 1940.
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AGENDA:
Kapitaalsvermindering, statuten-wijziging

en

reorganisatie.

Indien

19 der

niet

statuten

vereischte kapitaal

vertegenwoordigd

is,

zal

een

Tjepoe. m

(Ir

aan

BUITENGEWONE
TWEEDE
ALGEMEENE
VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS wor-

-

-•.t.

spits

voor prij s

en

1

AGAATJE
808

|
|
|

BOY

!

AMERIKAANSCHE bedrukte katoenen crêpe.
Een keur van frissche kleuren in tallooze
fraaie dessins.
Bijzonder geschikt voor

,

dichtstbijgelegen Gouvernements of daarmede gelijkwaardig
verklaarde bijzondei e Muloschool, onder overlegging van
gezegelde geboorte-akte dan wel gezegelde akte van bekendheid en b?\Vjjs van storting examengeld ad f 5.- in
's Lands Kas of Postkantoor.
Verdere inlichtingen te bekomen bij den betrokken

N.V.
•

4824

..

—

■iMmi
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1.l ,

Doet tijdig Uw Bestellingen !
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technische school, afdeeling scheikundige technologie).
Bezoldiging: volgens Schaal 53 Kolom II der 8.8.L./38.
Sollicitaties ongezegeld en volledige inlichtingen te richten
%

Hoofd van het Bodemkundig Ir.stituut te Buitenzorg.

•

aan het

4852

4830

'

.

het bezit van her einddiploma eener school
voor meer uitgebreid lager onderwijs, gevolgd door een drie of
meerjarige, voor de betrokken functie geeigende middelbare
vakopleiding, zoomede ervaring en de geschiktheid tot zelfstandig
optreden en leiding geven aan ondergeschikt personeel. (Behalve
abituriënten eener middelbare landbouwschool met speciale aanvullende cursussen voor de Indische cultures komen ook voor
in aanmerking abituriënten eener middelbare
één der plaatsen

Aanstellingseischen:

-

I

P§ff3

Bij het Bodemkundig Instituut van het Algemeen
Proefstation voor den Landbouw te'Buitenzorg bestaat
gelegenheid tot plaatsing in tijdelijken dienst van

Goed gevulde Paaskransen-paasbroden
met ei, keurig opgemaakte paastaarten
boomslammen, nestjes enz. enz.

I4pa sman etjes

4844

eenige BODEMKUNDIGE AMBTENAREN

Surprises, gevulde mandjes enz.
Gekleurde eieren (absoluut giftvrij).

MIJNBOUW BEHEER.

De N.V. Stoomv. Mij. „Nederland"
deelt ontvangers van goederen mede,
dat het
s.s. „ENGANO"
heden uit Europa te Tandjong
Priok is aangekomen en direct met
do lossing is begonnen.
Laatste
claimdag 7 dagen na den laatsten losdag.
Tandjong Priok, 15 Maart 1940.
.
4842

-

Choc- en suikereitjes, kippetjes, haasjes, e.a. beestjes

Batavia, 15 Maart 1940.
De Directie

HOUSE COATS

schooldirecteur.

Ongeëvenaarde collectie:

*

gezegeld schrijven vóór 7 April 1940 bij den Directeur der

•

LUILEKKERLAND'S
PAAS ETALAGE .i.»"

500 METER

Aanmelding voor deze examens van niet-leerlingen bij

4845

Komt

4799

MULO-EINDEXAMENS 1940.

mum iimbi mm 11 imb ■■ i igwwrfijwini—m mm

'

|

RATHKAMP

4822

7

den gehouden op Zaterdag 30 Maart wiiwélllih li', j'ryj;r>,T'rrrT y -rr
1940 des voormiddags 11 uur 15
'
•V.?.
terzelfder plaatse en met dezelfde
agenda.
Aandeelhouders, die stemrecht wen
schen uit te oefenen, worden herinnerd
aan het bepaalde in art.lS der Statuten.
van aandeelbewijzen
Deponeering
kan geschieden te Batavia bij de
Directie (ten kantore der Heeren
Frese & Hogeweg) en te Semarang
en Soerabaja bij de Nederlandsch-Indi■
scheEscompto Maatschappij N.V., gedurende de kantooruren en uiterlijk tot
8 dagen vóór den datum der algemeene
vergadering. Het uit' te reiken ontEe"
vangstbewijs moet ter vergadering
worden overgelegd.

50ct.pen doosje

'mjp.

kwaliteit

>'

H. KOFMAN

a

SAVELKOUL

op

F deze vergadering het krachtens artikel

Hk

R. W. KOFMAN
|
G. KOFMAN Berrotty |
|
WIMPIE en GERRIE

de s s n s

°

Maart 1940, des voormiddag» 11 uur
in het vergaderlokaal van de Handelsvereniging te Batavia.

ef>

»

Maatschappij

BUITENGEWONE ALGEMEF.NE
V ERG ADFRING
VAN AANDEELHOUDERS op Zaterdag 30

»|

■b

Aen

_j^Pi

■

REDJANG-LEBONG.

m
>1 *5«- ï£*<
<1» 8\ m
1 W\ b«' f eo
j

l

JACOB KOFMAN

»

der hoofdplaatsen

Na gebleken geschiktheid en opleiding plaatsing op leidende positie in
vanaf f 0.50 p.m. afd. Groothandel.
Contributies
f C.50
Catalogus
Handelskennis en eenige administravanaf f 2.50 p,m. tieve ervaring strekt tot aanbeveling.
Leestrommels
ACTUEEL EN GOEDKOOP!
Brieven met foto en volledige inlich4805 tingen onder No. 4692 Bataviaasch
4848
Nieuwsblad.

ontvingen wij uit Voorburg telegrafisch bericht
van het overlijden op 12 dezer

•

ANNEX

vraagt

Annex
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lA.

NIEUWE COLLECTIE
„T R 0 PI CA L"

GROOTHANDEL

.

VCIKS3IBLiöTHEïK

R. TROOST
Gezaghebber bij de Gouvernements
Marine

te

/■»<>• oconontoeH
Y
ioo groot I»» volumo
■ »oo intons In uHworklng
X\
/
croollno

flrjl

lindeteves-stokvis

Getrouwd:

lTeden

APOTHEEK

krachtig

\

i

Batavia-C., 15 Maart 1940.

4815

-

geeft een zijde-achtig elfect; is niet ontvankelijk voor waterspatten
bij fonteintjes of kranen; kan mst vv.iter gereinigd worden.

JHb VBgral

4807
«7

mi

—

(Magneetjes

Bataviasche Gredietbank, N.V.
JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
VERGADERING VAN AAN-

DEELHOUDERS op Dinsdag 2
April 1940 des namiddags te G.30
uur in het Logegebomv aan het
Burgemeester Bisschopplein.
Punten van Behandeling:

e

1) Uitbrenging verslag over het 5-4
boekjaar (193P), teven< goedkeuring van de balans en de winsten verliesrekening.
2) Vaststelling dividend.
3) Vervulling vacatures in het Bestuur.
De jaarstukken liggen voor aan-

deelhouders ter inzage ten kantore
der Vennootschap Kramatlaan 6.
4J*.J

PPIQIIS DE GOEDE
INGREDIËNTEN.....
Deze en vakmanschap

HET BESTUUR.

:

IBl'ySi

•
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groot erf en

Mampangweg 3, te koop.

"

4827
ICKK

met

gastpaviljoen,
Vraagdien de boord van Uw overhemden prijs ƒ 20.000.—. Gijselman & Steup
gescheurd is, laat een
M 511
nieuwe zijn de makelaars.
boord plaatsen, en wel een won■
derboord, die na de wasch stijf
BADISKA betrouwbaar adres
blijft. Populalr's
Heeren-Mode. voor de correcte distributie van
Pasar Baroe 93, Batavla-C. M 509 drukwerken, circulaires, enz.
Billijke tarieven.-Vraagt inlichtingen
(Tjidengwog telef. Wl. 2886/2889.
M.3
,HUIS
West 54) te koop voor ƒ
5.500.—.
"u r
ƒ ® 5 Per maand. Canon GROOT HUIS EN PAVILJOEN
ƒ 89.24,. straatbelasting ƒ
31.20 en met vrijstaand huis op het achter4802 verponding ƒ
65.34 per jaar. Goede erf van Salemba Gemeentenumbelegging ! Te bevragen bij Gijsel- mer
15 te koop aangeboden voor
man & Steup te Batavia.
ƒ 27.000.—. Te bevragen bU Gijseli
M 516 man & steup te Batavia.

OVERHEMDEN-KLINIEK.

heerlijk,:
hygiënisch bereid, wit,

LEROUX

VERDIEPINGSKAN-

TOORGEBOUW met groote goeBESCHAAFDE EUROPEESCHE dangruimte (Prinsenstraat
BataDAME zoekt werk als dame voor via)
te koop aangeboden. Vraagde huishouding of anderszins, bij prijs
ƒ.35.000.—. Gijselman & Steup
heer van middelbaren leeftijd met zijn de
makelaars.
M 514
goede positie. Brieven No. M 506
Bat. Nieuwsblad.
LEERBOEK MACHINESCHRIJVEN
10-vingers-systeem, voor klasPALMENLAAN 18, huls en paviljoen te koop inclusief de grond. sikaal onderwjjs en zelfstudie, door
Gunstige ligging vlak bij Van SJ. van Eek, is verkrijgbaar in
M 1
Heutszboulevard. Vraagprijs 15 eiken boekhandel.
mille. Gijselman & Steup zijn de
makelaars.
m 513 OUDERWETSCH INDISCH HUIS
*

echt Paoschgebak

Probeert

SOLIED PRIMA. ONDERHOUHOTEL „DU NORD" KoningsDEN huis aan de Nieuwe Laan 10 plein Oost 13, telefoon Wl.
1201
te koop. Rustige buurt. Zeer ge- t/o station
Weltevreden.
Hotel
„du
schikt voor zelfbewoning. Prijs- Nord" voor/Uw comfort.
M
517
idee 13 mille. Gijselman & Steup
zijn de makelaars.
M 512
SOLIED

4804

___

-

M 515

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
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sluiten, waarmede men dus op formeele

Stichting van Sovjet republiek Karëlië
Minister Koht

Maart

wijze de Duitsche verzekeringen van den
laatsten tijd weerlegt, dat Dultschland
dir:ct noch indirect aan de bemiddellngsactie heeft deelgenomen.
Duitsche waarnemers geven voor, dat
Rusland nog meer onaangenaamheden
voor de West-Europeesche mogendheden voorbereidt.
Wat den Balkan betrrft zal Dultschland een voorzichtige en gereserveerde
desverdrag • een" niéuwe overwinning is houding aannemen, daar het meent,
van de macht op het recht en een be- dat de Fransch-Britsche politiek in dit
gebied vo'.komen is lamgeslagen.
wijs vormt dat het geweld blijft z'-gevleren."

Geallieerde Démarches

Militaire Situatie der Finnen was uiterst
gevaarlijk

Reacties

in
Ce Belgische openbare meening bewondert eenstemmig de houding van
NOORWEGEN VERLICHT
Finland, dat zijn eer wist te bewaren,
doch vreest, dat Duitschand spoedig
O s I o, 13
(Reuter). Nicttevoordeel zal trekken uit de Russische genstaaria: de Maart
zware vcorwatirden van
overwinning.
het Finsch-Russische vredesverdrag juichen de Neren den vrede met een algeDe Zwitsersche dagbladen en de Zwit- meen gevoel van verlichting toe.
sersche meening geven blijk van diepe
In de dagbladen wordt thans met nateleurstelling en verbitterdheid en men druk
verklaard dat grootere steunverkoestert een stille hoop, dat de.zaak leening aan Finland thans nog meer
van rechtvaardigheid zal zegevieren.
noodig is dan ooit tevoren.

Zweden bereid Finland zoo krachtig mogelijk te steunen

Stockholm, 14 Maart (Reuter). Volgens den
Moskouschen correspondent van het Aftonb ja d e t
zal Rusland op de door Finland afgestane landengte
van Karelië de Soviet-republiek Karelië stichten , met
Viipuri als hoofdstad. Devoornaamste regeeringsposten
zullen gegeven worden aan thans in Rusland wonende r Het dagblad B u n d, dat te Bern
Finsche communisten.
verschijnt, valt hst zwaar, te moeten

Scandinavië

Fen der zecmijnen, welke bij wijze van collectebus voor het Marine-Rampenfonds in Nederand is geplaatst, wordt geleegd
Kapt.-ter-zce N. A. Rost
van Tonningcn, commandant der Maritieme Middelen te Amsterdam (links)
en It.-kol. J. P. Boots (rechts) belastten zich met het „demonteeren" van
de mijn

ZWEHDSCHE STEUNVERLEENING

—>

toegeven; dat het Finsche bloed vergeefs

Rusland en Scandinavië

•Russisch-Finsche

vredesverdrag.

De Steun der Geallieerden
O s 3 o, 14 Maart (Reuter). De mivan
nister
Buitenlandsche
Zaken
Kobt zeide in een radiorede, dat Engeland »en j Frankrijk Noorwegen eerst
om toestemming voor het laten passeeren van troepen hadden verzocht, toen
de .Finsch-Russische onderhandelingen
reeds aan den gang waren er de zaak
derhalve had opgehoudein actueel te
zijn. Indien i Noorwegen doortocht aan
de Geallieerde troepen had toegestaan,
zou Duitschland ongetwijfeld ingegrepen hebben met rampzalige gevolgen
voor Noorwegen, aldus Koht.
>

&

L o n d e n,..; 14 Maart (Reuter). IDe
parlementaire medewerker van
Reu-

ter verneemt dat Finland aanvankelijk tot de Geallieerden verzoeken richt-

te

voor het zenden van oorlogsmateriaal en niet van manschappen. Door
de Geallieerden werd zooveel materiaal
gezonden, als zij meenden te j kunnen
missen, zonder hun egien veiligheid iri
gevaar te brengen.

te doen plaats hebben.

Ondanks dit waren voorbereidingen
getroffen om orfmiddellijk troepen naar
het Finsche strijdtooneel te zenden,

wanneer een. verzoek hiertoe van de
Finsche regeering zou zijn ontvangen.
medewerker van
parlementaire
De
Reuter, verneemt tenslotte nog dat,
wanneer de Geallieerden een expeditionaire macht naar Finland zouden hebben gezonden, deze troepen volledig
zouden zijn uitgerust, terwijl ook een
aantal vliegtuigen aan de troepen zou
.

~

zijn toegevoegd.

S t o c ik h o 1 m, • 14 Maart (Reuter).
Volgens een telegram uit Noord-Finland
begonnen .de Russische troepen terug te
trekken. De. Finsche troepen en vrijwilligers, die aan deze zUde van het front
zijn gestationneerd, blijven in hun stellingen in afwachting van nadere orders*

PRECAIRE MILITAIRE SITUATIE
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Geallieerden.

.

...

.

.

.

rGroote politle-afdeellngen zijn uit
Helsinki en uit Abö vertrokken, teneinde
behulpzaam te zijn bij het .uitvoeren
van de ontrulmlngs-maatregelen, en

•!

teneinde" de orde te handhaven.in het
district Hangoé en de provincie Vllpuri. treden, vooral daar Rusland het
dat om den vrede verzocht.

Na de Capitulatie
VERSCHILLENDE: PERSBESCHOUWINGEN

<P a

s,

13 Maart (Havas).-In de
commentaren op het sluiten van den
vrede tusschen Rusland en Finland, afkomstig van verschillende neutrale Europeesche hoofdsteden, wordt het lot van
Finland na het sluiten van het vredesverdrag betreurd, terwijl aan den anderen kant Berlijnsche kringen hoopvol
uitzien naar hulp van Rusland, nu de
Flnsche. oorlog is geëindigd, en men'in
deze kringen ook hoopt dat de neutrale
nabuurlanden thans ontvankelijker zullen zijn voor de Duitsche commercieele

r.U

eischen.
,De Bjrlijnsche correspondent van de
Nachrichten voorziet, dat Duitschland het verdrag zal
beschouwen als een politieke nederlaag
voor de Geallieerden.

Baslër

Frankrijk en Engeland geboden steun
aan Finland én schrijft: „Zullen wij
door d& rest van de wereld worden veracht, terwijl wij gelu/kwenschtelegrammen ontvangen van Hitier en Stalin ei\
Finland uit zijn oorlogswonden bloedt ?"

/

Het blad voegt hieraan toe dat een
militair bondgenootschap tusschen Zweden, Noorwegen en Denemarken noodzakelijk is.
;

..

...

>(De' Stockholms

was,

.

Kaapstad, 14 Maart (Reuter).'
Gemeld
wordt dat generaal Wavell, de
DE POST VAN DE „BANGKOK MARU”
opperbevelhebber van de Britsche troeTok 1 ó, 14 Maart (Domei). Volgens pen in het Nkbije Oosten, een bezoek
door het Gaimusho ontvangen officieele heeft gebracht aan Kenya en thans op
inlichtingen, heeft de Fransche regee- weg is naar Kaapstad vöor hét voeren
ririg'medegedeeld, dat de post, die aan van besprakingen met de Zuid-Afrlkaanregeering.
(
boord van dé Bangkok Maru .sche
ïn beslag wérd genomen, zal teruggeOfficieel werd bekendgemaakt, dat
geven worden, behalve de stukken, die
generaal Wavell tegen het einde van
militaire (inlichtingen bevatten.
deze week te Kaapstad wordt verwacht
en dan besprekingen zal voeren met
CHINEEZEN EN BURMANEN
generaal Smuts.en'de Zuld-Afrikaansche

De Osservator e Roma n o,
het orgêian van* het Vaticaian, levert
scherpe critlek op het vredesverdrag en
betreurt het feit, dat wederom de agressie niet de juiste vergelding ontmoette.
v
' Het blad
voegt hieraan toe, dat de
geschledènls, mogelijk eerlang, zal aantoonen öf hef tolereerery van de bolsjewistische V" expansie in het Oostzeegebied de Integriteit liiet 4 scherp" heeft
gecompromitteerd en' de onafhankelijkheid van alle Scandinaafsche landen
'

•

heeft verraden.

DUITSCHLAND VOLDAAN

autoriteiten.
Chiingklng,
14 Maart (Reu- militaire
ter).' Teneinde eventueele geschillen
De besprekingen zullen van zuiver
tusschen de Chineezen en Burmaansche informatorischen aard en van een zeer

de grens-districten tusalgemeen (karakter zijn. .
schen China en Burma uit den. weg te
ning, welke' tè Bérlijn'bestond tijdens
ruhnèri, wérd besloten dat elk Jaar een
Op zijn reis naar het Zuiden voerde
dé Flrisch-Russlsche onderhandelingen, bijeenkomst
zal worden belegd, waaraan generaal Wavell (besprekingen met de
heeft' thans plaats gemaalct voor vol- door Chineesche
leiders en hoofden van autoriteiten van Kenya en Rhodesia.
doening over het félt, dat een ernstige de
stammen zal worden
bedreiging voor de Duitsche oorlogsdeelgenomen.
plannen uit den weg is geruimd.
De-eerste bijeenkomst zal te Juill, in
Volgens • den Berlijnschen correspon- het gswest Yunnan, in de nabijheid van
DE FRANSCH-BRITSCHE SAMENBurma,
dent van de Neue Zürcher de grens tusschen China
gehouden
;
e
worden
de
coherentie
zal
WERKING
Z
i t u n g wijst men in Duitsche
politieke kringen op de „overwinning der tien. dagen duren.
Duitsche diplomatie", daar men thans
Parij s, 13 Maart (Reuter). Alhier
Athletiek-wedstrijden en* ander» someent, dat de Duitsche regeering Stock- ciale gebeurtenissen zullen worden ge- werd onthuld, dat door de rtiinisterles
holm heeft aangemoedigd om als be- organiseerd, teneinde de vriendschap van- Koloniën van Er.gelarid en-Frank*
middelaar op te treden en Moskou heeft tusschen Chineezen en Burmanen te rijk nauwere samenwerking tusschefc
geadviseerd tot een compromis te bï- bevorderen.
belde landen in overweging werd genomen.
-

.

V

•

'Bet n.' 14 Maart

(Havaiï. De

span-

stammen 'in

,

Het Britsche Rijk

,

*

Een aantal maatr?gelen,'hiermede in
verband staande, werd reeds ontworpen.
De twee voornaamste doeleinden hiervan worden als volgt uitgestippeld ter
eerste de verzekering in de verafgelegen
bezittingen van dezelfde Britsch-Fransche \terbroederlng, die tusschen de
twee legers aan het Westfront bestaat;
in da tweede plaats het vormen' van een
blok van beide imperia met het -oog op
de samensmelting van de respectieve
ter • bevordering van de
hulpbronnen
gemeenschappelijke sociale politlsk van

:

:

'

beide landen.

M e 1 b o u r h e," 14 Maart (Reuter) .'Een coalitie-kablriet werd gevormd,
waöitfn' als' vice-Premier is opgenomen
de leider'der Country Party C a m er o n, die tevens minister van Handel
en van Marine is, terwijl het lid der
Country Party John McEwen
sir H enry "G'u 11 e tt' opvolgt
als minister van Buitenlandsche Zaken.
(De drie andere leden van dë Country
party, die in het kabinet zijn opgenomen, zijn C. Th o t by, mr. F a d
den en sir No r m a n N o c k.

-

Frankrijk
SUMNER WELLES TE PARIJS
Pa r ij s, 14 Maart (Rsuter). Sumner Welles is hier, op weg naar Italië,
aangekomen. Hij confereerde geduren.
de een half uur met D a 1 a d 1 e r,
wien hij een boodschap van
ve 1 t overhandigde.

R oos e-

DE WET MOURIER
Brus s e 1, 13 Maart (Transocéan).
De Fransche Senaat nam de zoogenaamde „wet-Mourier" aan, volgens welké de
jongere klassen naar het' front zullen
worden gezonden, terwijl de oudere
mannen elders te werk worden gesteld.
De wet bevat een strafbepaling, waarbij een ieder, die zich aan den militairer dienst tracht te onttrekken door te
beweren dat hij in den of andere munitiefabriek niet kan worden gemist,
bedreigd wordt met oen gevang:ni.s.straf,
varieérend tüsschen 5 en 2 jaar, of een
tusschen de 10.000 en 1000 francs.

STEENKOLEN-RANTSOENEERING
P a r ij s, 14 Maart (Reuter). Een
steenkolenrantsoerteering zal ingevoerd
wörden en distributiekaarten. zuilen
hiervoor worden verstrekt nadat een
volkstelling plaats zal hebben gehad.

Duitschland
DUITSCHE STEENKOOL NAAR

ITALIË

Londen, 14 Maart (Reuter). 1D e
Berlljrtsche
radio-omroep verklaart dat, overbepaaleenkomstig
het
gisteren te Ro1e ln de
me tusschen
Duitsehi. and en Italië gesloten

handelsovereenkomst.
ongeveer 1.500
lagel ij k s
met Duitsche steenkool
beladen sonörwegwagons
naar Italië
zuilen worden

gezonden.

Neutrale Statent

*

P a r ij s, 14 Maart (Havas). De
ARRESTATIE VAN COMMUNISTEN
Britsche minister van Koloniën, M alBrussel,
zal bin1 m MacDo n a 1 d,
14 Maart (Transocean).
nenkort een bezoek brengen aan Parijs In het Industrie-gébied van België doorom met Georges Mandel besprekingen zocht de Bslgisohe politie een . aantal
te voeren over vraagstukken, verband woningen en onderzocht personen, die
houdende met de Britsch-Fransche eco- verdacht werden communistische b:froUMno-on to W»»*»W4»«VU«V»»i
nomische overeenkomst..
Een groote hoeveelheid propagandaBeide ministers zullen economische materiaal werd aangetroffen, terwijl
vraagstukken van kolonialen aard régeeen anatal jongeliedrn werd gearreslen en Vóórts vraagstukken betreffende teerd.
In de officieele Staatscourant van 13
de productie, het ruilverkeer, de radio-jezer werd bekendgemaakt dat 8 comtelefonische verbindingen en de hygiëdagbladen en periodieken
nisch? verzorging der inheem.sche ras- munistische
zijn verboden.
sen.
-

De ratificatie
v

KABINET

**

•'

.

HET AUSTRALISCHE COALITIE-

»

.

»•'

W ellin'gton, l 14 Maart (Reutotale badrapc aan rentelooze
leeningen, die aan de regeering van
Nieuw-Zeeland werden'verstrekt ten behoeve van het vosren van den oorlog, is
1.190.000 pond sterling.
ter).'Hrt

Generaal Wavell

Het Verre-Oosten

Tidnln-

g e n betreurt de Zweedsche onbereidheid, die belette, dat Finland doeltreffend? steun werd verleend. Het blad
zegt dat Zweden Finland thans bijstand
•moet verleenen om „de wonden te heelen, die door den oorlog werden veroorzaakt", en Finland alle middelen moet
wees
maarschalk Manner- aanbieden met inbegrip van militairen
200.000
op,
'dat
er
heim
welke in de toekomst de veiligen1500 steun,van
gedood
Russen
Finland zal verzekeren.
heid
tanks en 700 vliegtuigen
vernietigd zijn.
••ïxtrabladet
r Het Deensche
dankt Finland voor zijn opoffering, welke voorkwam, dat ■ Scandinavië in den
oorlog werd gesleurd.
f
(Havas).
Maart
IS
S ts c k hel m,
het.vredesverHet Deensche dagblad B e r 1 1 n g sFinland,
door
e T i d e n d e. schrijft: .De ver/ek
drag tusschcn Iluslanden
die over het geheel» Noorden is
meerder-derlns!.
een
het Finsche parlement is
is een< onmlddelltlke bedreigekomen,
stemaantal
heid van 5/6 van het totaal
voor
de
Noordsche idee."
ging
men noodlg.
de
wordt
In de Zweedsche dagbladen
Het Brusselsche dagblad G a z e 11 e
meening uitgedrukt, dat deze meerderschrijft met consternatie, dat „het vreheid zeer lastig zal worden verkregen.
*

P a rij s, 13 Maart. (Reutèr). Tijdens
een lunch het woord voerend, maakte
de PooLsche premier Siko r s k 1
bctkend, dat de eerste Pöolsche Vliegtuig-eskadrilles zich binnenkort bij de
Fransche eenheden aan het front zullen voegen.

1

dat

kon
dan vrede sluiten. In
Zuid-Fin land, waren de Russen zoo ver over het ijs 'gevorderd, 'dat de kust batteten Oosten vari Helrijen
reeds;
in actie warén.
sinki;
dagorder
laatste
zijn
In

VLIEGTUIGESKA-

DRILLES

:•

.

doen

POOLSCHE

•

:•

Vj

..

•
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NIEUW-ZEELAND EN DE OORLOG

President Roosevelt confereerde gisteren met de luchtvaartdeskundi|De infanterie-eenheden zullen iets
gen van leger en marine over de mate, lat;r volgen.
waarin de buitenlandsche bestellingen
ertoe zouden kunnen bijdragen de AmePOOLSCH WITBOEK
rikaansche capaciteit voor vliegtuigbouw
op te voeren en hierdoor de AmeriikaanP a r ij s, 14 Maart (Reuter). Een
sche defensie te versterken.
Poolsch Witboek ls uitgegeven, waarin
de diplomatieke geschiedenis van voor
De vice-minister van Oorlog Johnden oorlog, waarbij Polen betrokken
son deelde aan een aantal journalis- was, . wordt gerecapituleerd. Hieriri
ten mede, ; dat hij gekant is tegen elke wordt verklaard, dat Duitschland in
:
.
poging om Amerikaansche bestellingen Maart 1939
'*De Italiaansche bladen leggen den
Polen wilde betrekken in
op
lange
de
baan
te
gunschuiven
ten
gesloten vrede uit als een ernstige neplannen op groote schaal tegen de Soste
van
de
Geallieerden.
t
viet-Unie.
derlaag voor de democratieën en izljn
van oordeel, .dat de. Sovjet-Unie .roemloos uit het conflict te voorschijn ls.ge,

,v,
Hels l n t k i, 14 Maart (Reuter).
Daar de ernst van de miliAlle Zweedsche dagbladen spreken
taire-...situatie. waarin Findroefheid en verbazing uit over de vreland zie J». bevo n d, thans ge- desvoorwaarden, die aan Finland werleidelijk ..bekend
wordt, ls den opgelegd.

het steeds, duidelijker,
Finland'weinig anders

Generaal Wavell bezoekt Zuid-Afrika

-

Stockholmsche S v e n s k a
D.a g b'l a d e,t; erkent den door

■

'

-

Het

IN NOORD-FINLAND

wijl

Het .ministerie'van Bevoorradingen
vaardigde heden een besluit uit, waarbij
beslag wordt,gelegd op alle vrachtauto's
te Helsiniki voor •de evacuatle-maatregelen. De vrachtauto's moeten, met twee
chauffeurs, heden .vóór 12.00 ter bevredesmanoeuvre
schikking van de; autoriteiten worden
groote
zullen
beproeven.
schaal
»3steld; tevens moet wordén gezorgd
voor een voorraad proviand, voldoende
Het Italiaansche dagbad G 1 o r
voor 7 d&gen.
d'ltalia, het vredesvernale
<>»!X
drag
schrijft dat de Oostbehandelend,
. (De
vrachtauto's, die reeds door de
zee
een
wederom
Russische zee is geautoriteiten zijn opgevorderd, vertrokworden.
ken onmiddellijk in de richting van de
.1
te ontruimen districten. Aan alle pervoegt
dat; de
toe,
Het
blad
hieraan
sonen, die in het bezit van eeri rijbewijs ■
Russisch-Finsche
een
nieuw
-beoorlog
zijn, werd verzocht zich als vrijwilligers
van
wijs
heeft
de
nutteloosopgeleverd
op te. geven voor, het verrichten • van
speciale, met de evacuatie in verband heid van • regionale pacten tusschen
kleine landen.
staande diensten.
■> i'IY. K.i
ï ft

*Later

werd door Finland een nietofficieel verzoek gedaan aan de Geallieerden om het Finsche leger met 30.000
man te versterken ; verzocht was deze
manschappen in Mei a.s. ter beschikikihg
van de Finsche regeering te stellen. De
moeilijkheid, om aan dit verzoek van
Finland gevolg te geven, was gelegen in
des weigering van Zweden en Noorwegen
om aan militaire formaties toe te staan
over hun grondgebied te passeeren.

13 Maart (Reuter). TerMoskou en Berlijn den Russisch- Ver. Staten
Flnschen vrede toejuichen en de Duitsche woordvoerders erop wijzen dat
Dultschland, nu Rusland gekregen heeft
VLIEGTUIGLEVERINGEN AAN
wat het wenschte, zijn bezigheden in
GLIEIALLIEERDEN
het Westen kan voortzetten, spreelkt de
Parijsche pers de hoop uit,'dat de
Washington, 14 Maart (ReuScandinaafsche landen geen reden • zul- ter). De minister van Oorlog Woodlen . hebben om hun verzet tegen' de ri n g zal heden dë eerste getuige zijn
steunverleening van de Geallieerden bij het onderzoek,
dat door het militaire
aan Finland te betreuren.
sub-comité
van
het
Huis van Afgevaar*ii
V.
digden wordt ingesteld naar de politiek
Het Journal des Déba'ts der
regeering met betrekking tot de levérwacht dat Dultschland en Rusland vering
van militaire vliegtuigen aan de
thans mogelijk een
op

...

Polen en de Oorlog

Londen,

J

....

—

.

'

tegen de sluiting
een
zuiver
van
defensief verbond; tusschen Zweden, Noorwegen en Finland,
doch elke speciaal tegen de Soviet-Unie
gerichte combinatie zou worden beschpuwd als
onvereenigbaar met het

-

Russische, regeering

.

de

bezwaar. hebben

geen

cHelsinki,
14*. Maart (Trans,
Alle beschikbare . transportmiddel jn, en personen worden gemobiliseerd om te helpen bij hst wegvoeren
van eigëndommen en menschen uit de
districten, die door Finland aan Rusland
;, de mobilistale van
werden
deze krachten geschieddeom de ontruiming; binnen de tijdslimiet, in de
Finsch-Russische overeenkomst gesteld,
ocean).

.

14 Maart (Reuter). Ver-

M osk o u,
moedeLijk zal
;

AANVANG DER EVACUATIE

Stockh'olm,
13 Maart (Reuvergoten is en ziet in de naaste toekomst
ter). Het Zweedsche comité voor Steun
de overheersching van den Duitschen aan
Finland doet een beroep op het
Invloed in Noord-Europa.
Zweedsche volk voor „steunverleening
aan zijn zuster-v01k"...
•**

*«

««

Voor* *de ."raUficatiê.van

Het onschadelijk maken van aanspoelende'mtyhen behoort tot'de gevaarlijke
taak der Engclsche marine
Verschillend^'rilethodert worden bij tlit werk
gebezigd ; bij een daarvan gaat het »eerJ'Wlld-Westachtig toe
De mijn
wordt nl. met een lasso gevangen en ?oo aan wal getrokken
Een marinecowboy in actie
—

—

—

,

*

V

V

•>

»w

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van Vrijdag 15 Maart

De Betrekkingen tusschen Rusland
en Italië
Zal Ambassadeur Rosso naar Moskou
terugkeeren?
Rome, 14 Maart (Transocean).
In politieke kringen te Rome is men
er geenszins verbaasd over, dat het.
vraagstuk

van

schen
thans

de betrekkingen tusen de Sovjet-Unie

Italië
plotseling in bepaalde buitenlandsche kringen groote aandacht geniet; klaarblijkelijk wordt
in deze kringen een verbetering van
de Russisch-Italiaansche betrekkingen verwacht of gevreesd.

fascistische Italië heerschende traditie
immer imet een zeer groote mate van
discretie worden behandeld, kon men

heden,
ook na nauwkeurige nalezing,
in de Italiaansche dagbladen geen passage tegenkomen, betrekking hebbende op de officieele Italiaansche houding
in dit vraagstuk. Omtrent de van
Havas afkomstige berichten, waarin
terugkeer van den Italiaanschen
een
ambassadeur te Rome naar zijn post en
het openen van handelsbesprekingen
tusschen Italië en "de Sovjet-Unie wordt
voorspeld, kan worden gezegd dat deze
verwacht
tenminste
gebeurtenissen
Italiaansche
krinofficieele
worden. In
gen weigerde imen heden echter deze
bevestigen.

IJZERNOOD IN ITALIË
Rome, 14 Maart (Reuter). Alle
omheiningen en
de
omheining van het
Pantheon,
de Bank van Italië, de
Effectenbeurs
en
oude
Romeinsche pleinen zijn
verwijderd
in verband
Ijzeren

poorten, zelfs

het

met

o u d ij z e r.

verzamelen

van

IJZERINDUSTRIE
Rome, 14 Maart (Transocean). iDe
besprekingen van de corporatie van
ijzer- en staal-industrieelen werden ook
gisteren in tegenwoordigheid van Mussolini voortgezet.
Nadat de minister van Corporaties
R i c c i rapport had uitgebracht over
het autarkie-plan voerde de D u c e
zelf het woord. Hij veiiklaarde, dat de
ijzer- en staal-industrieën de sleutelindustrieën zijn voor het leven van een
land. De Italiaansche ijzer-industrie
moet haar productie-programma aanpassen aan de moderne behoeften en
om deze reden moet het minimum-peil
van het autarkie-plan overtroffen worden.
Ten slotte las Mussolini een
motie voor, waarin met nadruk wordt
verklaard, dat het autarkie-pan voor de
ijzer- en staal-productie in het belang
van de internationale politieke situatie
in zijn vollen omvang moet worden uitgevoerd.

SPAANSCHE EISCHEN
Rome, 14 Maart (Transocean).
Door de
MeSsagero
wordt gemeld dat de te Tanger. verschijnende
Spaansche dagbladen hun campagne
voor een wezenlijiking van de Spaansche eischen, met betrekking tot NoordAfrika, hebben hervat. Het te Tanger
verschijnende dagblad
E s p a n a
eischt dat de nog onopgeloste vraagstukken tusschen Frankrijk en Spanje,
met betrekking tot de Noord- en Zuidgrenzen van het protectoraat over Tanger en omgeving, zullen worden gerej

geld.

Sport en Spel
Voetbal
Competiticvoetbal
Wedstrijden van Zaterdag en Zondag

competitiewedstrijden
voor
•weekeinde zijn de volgende:
De

dit

16 Maart
V. V. M.
V. K. J. O.

Zaterdag

Res. Ie kl. A.

3c klasse

—

Hercules-terrein

Vios 2

—

U. M. S. 2

Vios-terrein
H. C. T. N. H.
Hercules 3
Tamansarie-terrein
M. L.
K. O. L. F. F. 1
Kebon Pala-terrein
—

—

17 Maart
U. M. S.
Vios
ü. M. S.-terrein

Zondag
x

le klasse

,

,

13 Mrt.

(Eigen Dienst)

14 Maart Rubber Plant. Inv. Tr.

4ceerd, zonder zijn geloofsbrieven aan Cert. Ned. Handcl-Mij.
88
de Italiaansche regeering te hebben Ned. Ind. Handelsbank
102%
overhandigd.
Ned. Ind. Escompto-Mij.
387
door
de Handelsvereeniging Amsterdam
Verklaard werd dat daarom
Bank
Koloniale
te
160%
aangeleregeering
Moskou in deze
Amsterdamsche Bank
86%
genheid de eerste stap moet worden ge240
daan, door aan den nieuwbenoemden Koninklijke Petroleum Mij.
194
Sovjet ambassadeur te Rome opdracht Koninklijke Paketvaart Mij.
te geven zijn functie in te nemen en Nederl. Scheepvaart Unie
109%
119
te overhandigen. Java China Japan Lijn
geloofsbrieven
Zijn
Slechts wanneer aldus gehandeld is, Deli Spoorweg Mij.
zal de Italiaansche ambassadeur bij het Ned. Ind. Spoorweg Mij.
51%
fCremlln, Rosso, naar zijn post te Philips Gloeilampenfabr.
Moskou terugkeeren. .
Gem. Bez.
116%
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
186%
166
IRAN EN RUSLAND
Internatio
170
Lindeteves Stokvis
Teheran, 14 Maart (Transocean). Mijnbouw Mij. Zuid Bantam
Door de t? Teheran verschijnende dag- Rotterd. Beleggingsconsortium
97
werd heden gemeld, dat een
bladen
Rusland en
handelsverdrag tusschen
Slotkoersen (Aneta)
Iran is geparafeerd.
De nieuwe han13 Mrt. 14 Mrt. '
delsovereenkomst zal binnenkort te
92
91%
Teheran
worden geteekend, waardoor 3% Ned. Leen. 1936
1938
85
84%
een
einde zal zijn gemaakt aan den 3(3'/2 )% id.
3% Ind. Leen. 1937
85%
verdragsloozen toestand op handelsge837,.
id.
1937 A
3%
bied tusschen belde landen, die gerui83%
11%*)
men tijd heeft bestaan.
s'/ 2 % Young (m. verkl.) 11%
Amsterdamsche
Bank
86%
86%
Het parafeeren van het Russisch78%
78%
Iraansche handelsverdrag wordt door Incasso Bank
Koloniale
Bank
160
160%
voldoening
bede IraanSfche pers met
127% 128%
groet ; de bladen wijzen erop dat door Nederl. Bank, Cert.
Vereen,
Rott.
Bank
j
van
de
het sluiten
deze overeenkomst
218%
betrekkingen tusschen Iran en zijn Javasche Bank
Mij.
Escompto
N.I.
nabuur
zullen
"68%
grooten
Npordelijken
Cert.
is
hier87%
H.
M.
;N.
Tevens
87%
genormaliseerd.
worden
104% 102%
door een einde gemaakt aan de tenden- Handelsbank
386
387
geruchten omtrent de betrek- H. V. A.
tieuze
224
225
kingen tusschen
de Sovjet-Unie en Java Cultuur
!
216
216
N. J. S. U.
Iran.
Ver.
Mij.
943,4
Vorstenl.
C.
94%
De Iraansche dagbladen verklaren
• 143
143
Michiels
Arnold
1
imet nadruk dat het nieuwe, met Rus,
137
137
land gesloten verdrag, ook vanuit een Soerowinarugoen
Datar
115*)
Bodjong
economisch oogpunt van buitengewoon
186
186%
groot belang is ; zij zijn van meening, Amsterdam-Rubber
tusBandar—Rubber
146% 145
dat de omvang van den handel
78
schen belde landen in de toekomst sterk Basilam
Deli
Bat.
Rubber
151
zal toenemen.
150%
Sumatra-Rubber
156
160%
Vico
139
138
Wai-Sumatra
110
110
Arendsburg
Sparta
B. V. V.
2e klasse
Sparta-terrein Besoeki
4514
Senembah
V. V. M. 2
136')
S. D. L. 4
Res. 2e kl.
136%
178')
Kebon Pala-terrein Deli Maatschappij
177
K. O. L. F. F. 2 Deli Bat. Tabak
4e klasse B. Vios 6
122% 122
Vios-terrein C. M. Oostkust
118'/2 116%
Gandasoll
86')
Zaterdag 16 Maart
Malabar
270")
Pangheotan
118
120',4
Tiong Hoa 2
2e klasse Zwaluwen
Nangka
Pasir
B. V. C.-teirein
Telaga Patengan
111% 111 y 2
3e
S. V. J. A. 2—S.V.S. S. 2
Koninklijke
2413,4
Olie
239%')
Karanganjar-terrein
*)
Tarakan
377
4e
S. V. S. B. 2—B.V. C. 4
372%
Waterlooplein-terrein Billiton, 2de rubr.
Alg. Exploratie
55
56
Zondag 17 Maart.
Bengkalis
85")
82')
S. V. J. A. 1 Redjang Lebong
Ie klasse Tiong Hoa 1
125
B. V. C.-terrein Zuid-Bantam
2e
S. JV. S. B. 1
Gemeente 1 A. K. U.
38>/2 *) 38%*)
270*)
Karanganjar-terrein Fokker
267')
Tiong Hoa 3 Lever Bros., pref.
3e
S. V. Marine
97V4
96%
Waterlooplein-terrein Philips
116% 116 y 2 ')

3V 2

War Loan

14 Mrt.

99V4

Javasche Bank
ld. st. a ƒ 250

99

'

20%

!
American Smelting
Radio Corp. of America
Chrysler Corp.
Un. States Rubber
Atchinson Topeka
Canadian Pacific*
Pennsylv. Railway
Southern Pacific

49%

22%

22%'
4%

22%

12%

{

Aimem)

Bengkalis

4%

2.85

11%

11%

59

59
186

186%

23%
10%
16%

23%

10%

16%

Bij de gisteren te Amsterdam gehouden thee-toewijzing gingen 11.143 kisten
Java en 5.483 kisten Sumatra van de

hand, seint Aneta. De prijzen waren iets
de vorige veiling.
1

lager dan op

De volgende toewijzing zal plaatshebben op 4 April, met aanbod van 16.500

kisten.

v

—

.—

—

„

HET THEEUITVOERQUOTUM 1940/41
|

Het thee-uitvoerquotum van Indie
werd, voor het op 1 April 1940 ingaande restricliejaar 1940/41, vastgesteld op

149.G09.800 halve

kilogrammen.

SENEMBAH VERKOOP

—

—

„

—

„

DE B. K. V. B.
S.M.N. —Financiën 118 4— 1
Gistermiddag zijn de S. M. N.-ers

er
hun
eerste
geslaagd den Financiers
■nederlaag toe te brengen. De S. M. N.zege was volkomen verdiend, want de
Scheepsmenschent gaven over het algemeen beter spel te zien. Vooral de
achterhoede, waarin Denkelaar en Verouin Lun el waren opgenomen', was on;n

passeerbaar.

Na den altrap trokkem de S. M. N.-ers
ten aanval en al dadelijk moesten Goldman c.s. handelend optreden. Na vijf
minuten boekten de S. M. N.-ers succes,
toen 1 Soeters met een hoog schot den
verkeerd opgestelden Financiën-doelman
het nakijken wist te geven. Kort hierna
was het wederom Soeters, die den voorsprong wist te vergrooten. De Financiers
waren' hierna aan het woord, doch alle
aanvallen liepen dood op de hechte
S. M. N.-verdediging. De laatste minuten
waren de S. M. N.-ers wederom in den
aanval en kort voor rust gelukte het
Soet Frijhoff met een kopbal den stand
op 3—o te brengen.
Na de thee had Financiën haar opstelling gewijzigd, hetgeeni een verbeteïing bleek, want de B.M. N.-ers werden
op hun helft teruggedrongen. Na tien
minuten hadden de Financiers eindelijk
succes, toen Enoch met een goed schot
óeni S. M. N.-doelman wist te passeeren,
3—l. De strijd ging hierna gelijk op.
Wel waren de Financiën-aanvallen gevaarlijker, doch Denkelaar cjs. stonden
hun man. Het was juist S.M.N. dat
kort voor tijd door toedoen van' Soeters
wist te scoren, 4—l, met welken stand
ook inrukken werd geblazen.
Paketvaart 118
4—3
D. S. V.
Programma voor de komende week :

Unilever

91%

92")

147%

148
163

Borsumij

Internatio
Jasumij

166')
70')
170*)

—

Lindeteves

169

NaUßezit Gas Mij.
Nat. Bezit Aniem
J. C. Japan Lijn
Kon. Paketvaart Mij.
.
Sem. Stoomboot Pr.
Scheepvaart Unie
Malang-Tram
Sem. Cheribon
Sem. Joana
Serajoedal-Tram
N. I. S.
Deli-Spoor
Cit. Service
Pref. Cities
Shell Union
!
Pref. Shell
Coninental Oil
Tide .Water pil
Un. States Steel
Bethlehem Steel
Republic Steel ;
American Smelting
Anaconda Copper
Kennecott Copper
t
Internat. Nickel
General Motors
|
Chrysler Corp.
Hudson Motor Car
Un. Pacific Railway
General Electric
Montgomery Ward
,

Standard Brands

209%

210

213%

213

118%

119')
194

193
215

109%

4-0%

40%

14%

7')

10%

—

52%

51%

783/4

3"/,.
437,,

3%*)

87,.*)

797..

43%

B'7i.')

—

—

:

—

„

—

177,.
87,.')
87,.
42%") 427,,

56%

57')
15n/i.')

153,4')
37 J / 2
227,.

37',4

227»

27>/ 2

25y 2 ')'

27Vi

26%

40r, /„ *) 40'/4
65
64%»)
4%')
4%
75
75%

28%

2&% ■)
40%

40%*)

—

51

53
81

53
12

50

9
41

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—.
—

240
241
53

—

—

—

—

—

—

—

B>/2

—

—

—

—

5%

Gebeo

—

—

—

5%

—

i

12%
12%

12
12

—

13

15 Mrt.
laatk. bledk. laatk. bledk.
14 Mrt.

7.04

6.88
1.87% 1.86% 1.87%' 1.86%
83% 82% 83% 80%
6.97

7.11

B'via/N.-York
B'via/S'pore

Amsterdam

13 Mrt.

14 Mrt.

—

Prolongatie
r.T. A'dam/Bat. Midk.
Idem Bledk.
217y 2

58

2 l/

—

210
220
70

Idem Laatk.
A'dam/Londen
New-York

—

74

—

—

„

„

—

Parijs
Berlijn

3-maands

2V2
100%
100%

101
101
7.06V2 7.04%
1.887» 1.88%
4.02

,

3-maands

—

2

100%
100»/2

—

—

3.99

75.60
75.60
j
6-6Vz ct. disagio.

£

$

ct. agio.

%-%

!

86

—

—

93%' 93%

12% 12% 12
43% 43% 43%

(Aneta).

Batavia,

—

—

—

43% 43%

44% 44%

12%
12%
12%'
11%
83% 83% 83%

„

—

Slotkoersen

—

86

—

—

14 Mrt.

-»•

—

—

—

_

A'dam/Londen
—

260

—

'

A'dam/New-York

—

70

3.98-4.00

A'dam/Parijs

—

*

—

75.25-75.75

A'dam/Berlijn

98

—

275

219%
—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.03-7.05

1.88%-1.88%

Londen

—

—

14Mrt.
bledk. laatk.

—

—

109y2

108

397%

415

484
95
517
140
37y2'
40

—

—

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

445

437

P a r ij s, 14 Maart (Reuter). Het
Cultures
weekoverzicht van de Banque de France
over de week van 1 tot 7 dezer toont
aan, dat de door de herwaardeering van Basilam
77V£
het goud verkregen winst ruim 17 mil- Bodj. Datar
Gew.
110
liard francs bedraagt.
Boekit Lawang
Gew.
85
POSTWISSELKOERSEN
Boenga Meloer
340
Goen. Hedjo
139
Met ingang van 15 Maart is de postJava Cult. Mij.
226
wisselkoers naar
Papandajan pref.
60
Pasir
Randoe
Australië 1 pond
5.82 NIC.
—

'j

1

(Reuter-Eastern)

—

,

,

22 % 22%
4
4%

—

—

—

Tt.

—

'

Bali en L. Elecr.
3% Obl. Ind. L.
1937
86%
3% Obl. Ind. L.
1937 A
85
3% Obl. Ind. L.
'37 A st. V. 500.
.
)
3% Obl. Ind. L.
'37 A st. V. 100
4% Obl. Gem.
Cr. Bank
3% Obl. Gem.
Bat. C. .
93
Jasumij
Tegal Pr. Veer
Vergde Pr. Veer 142%
Sem. Stb. Pr.
Veer
219
Strooh. Veem
A.N.B. depót fr.
bew. k 1
Belegging „Nederland"

—

—

B*viayLonden

29

—

—

—

I

56% 50%

*

—

—

—

56%
56%
43%
44%
93%

(Sind)

—

—

87,.

34

56% 56% 56%

—

—

—

27'/ 2

36% 36% 36%
65%' 65% 65%

Singapore

3%
8%

—

—

.

—

3%
8%

41% 42
56' A —
39% 39»/ 2

GasMij.Nst.bez.
Aniem Nat. bez.

j Amsterdam, 14 Maart (Aneta).
De Telegraaf meldt, dat de Senembah
Maatschappij uit de hand aan den NeInternationale
derlandschen handel verkocht 3.500 pakBelegging
ken pumatra tabak uit de zesde afla- Robeco
dingen, tegen dooreen 43 cent.
Bison
Fuchs en Rens
Hotel des Indes
DE FRANSCHE HERWAARDEERING
Hotel Homann

125

—

Swatow
Foochow

958
7.85

9%

7.95

42% 42% 42%

Amoy

75
130
244
244

42
28

44% 44% 44"%
42% 42% 42%

Hongkong
Hongk. doll. (Nat.)

110

70

—

—

Standard Br. '
Kenn. Copper
Anaconda C. M.
Hudson Mot. Car
Tide Water

9%

Manila

—

42
28

7.95

Shanghai

445
17

5
106

—

—

Cy.

-42
28

Japan

—

5.67
1.64

4% 4% 4%
31%
31% 32
75% 75% 75%

>

Kipenh.
Bangkok

Br.-Indië
78%
Colombo
14% 15% Haiderabad
7% 7y 2 Saigon

—

—

—

—

—

—

—

—

—

fl
Perbawatie
Groot-Brittannië en lerland en Zuid- Sitiardja

5%')
—

u

—

—

—

—

—

—

=

Afrika en Egypte 1 pond fl 7.26 NIC.
Malaya 1 dollar
fl 0.86 NIC.
=

=

17

u

:

—

—

146
Dupont de Nemours;
146
Radio Corp. of America 47,.
47»*)
Un. States Rubber
27
27%
Atchinson Topeka
173,4
17%
47„
Canadian Pacific
j
4%
Pennsylv. Railway ,
17"/ 17%
Southern Pacific'
10>/
9"/
a
Maandag:
Std. Oil of New LTersey 34y 2
347,.
(I) Socony
M. W. B.
B. P. M.
97,,
Vacuum
9%
Dinsdag
United Aircraft
34%*) 34'/2
(IIB) North. Amer. Aviation
Velodrome
Financiën
,17%*) 18%
Woensdag
Curtiss Wright
8')
8
60y 2
;'
(HA) Douglas Aircraft
Paketvaart
S. v. I. B.
)60%
Greyhound Corp.
Donderdag :
12% *) 12%
Alg.
Aand.-Depót
Ned.
395
395
Nillmij
(IIA)
Handelsbank rAlg. Ned. Beleg.-Depót 409
402y2
COMPETITIE K.N.V.B.
1
Bison
527
.524
Naar Aneta uit Den Haag seint, is in Robeco
1
95V 2 ') 96')
verband met den sneeuwval het voetbal- 4% Ned. Leening II: '
programma voor het Noorden' op 17
947,.*) 94%
ex-belastingfaciliteit
Maart uitgesteld.
met
99
98%
/

Gen'. Electr.

i

—

:

—

—

—

—

—

's*/,.

Corporate Trust

—

—

;
U. S. S.
Bethl. St. Corp.
Gen. Mot. Car

5.66
1-64 1.65

—

—

7.08

1.87% 1.87% 1.87%

189

—

—

7.08

5.65

Frankrijk
België (Belga)

392

—

—

492
101
525

176«/2

;

Amsterdam

7.53

New-York

4.02'/ 2

Shanghai
Bombay
Hongkong
Singapore

1 sh.
1 sh.
2 sh.
1 sh.
7.47

:

Japan

Tt. Batavia

—

176%

—

_

7.58
4.03V 2

4'/u d.
67» d.

2y 8 d;

4VB d.
3'/» d.
7.55

—

60

New-York
13 Mrt. 14 Mrt.
Tt. New-York/Londen
3.75
3.72%
Tt. New-York/Parijs
2.12% 2.11%
Tt. New-York/Amst.
*53.12 53.10
Tt. New-York/Japan
23.49 23.49

—

1

120

>

14%

7')

—

—

—

110')

—

—

—

—

—

,

•

...

—

—

—

—

Cities Service
Shell Union $

7.08

Duitschland
Reismarken
Registermarken
194 196
Italië
168
164
Touristenlires
460
Zwitserland
440
Stockholm
107%' 109%
Oslo
120
117

—

—

—

—

69
«85
185

—

—

,

164
71

159

—

,

Douglas Aircraft

Theetoewijzing Amsterdam

—

—

—

—

United Aircraft

Ex-div.

')

—

—

Zuid-Bantam
Kon. ,01ie
Kon. Olie a 100
Alg. Expl. Mij.

Australië
Montreal

'—

99%

1

Amerika

106

103

99% 99% 99%

99%

—

—

—

12%

2.85

—

—

—

6

22%

—

—

6

6

89

,

49%

86%
35%
22%

—

—

80%

36%
22%

—

—

19%

86%

1173/4

—

46%

5%

Cit. Service, common
Corporate Trust
Socony Vacuum
Pref. Cities
Dupont de Nemours
North. Amer. Aviation
Curtiss Wrlght
Greyhound Corp.

—

—

10%

—

—

—

5%
10%

6

—

—

—

44

43ya

82

—

—

36%

—

—

54%
35%

54

Douglas Aircraft

—

—

53%

47%

Continental Oil

—

54

7

United Aircraft

—

38%

95
38%')
7

87

—

—

A'dam ■
m/d A'dam
3 m/xn A'dam
Londen

ca

225

—

—

35%

95

.

—

—

35%

Un. Pacific Railway
General Electric
Standard Brands
General Motors
Montgomery Ward
Kennecott Copper
Std. Oil of New Jersey
Hudson Motor Car
Tide Water Oil
Republic Steel

—

—

28%
75%

28%
75%

—

N.H.M. E.M. H.B.

:!

220
220

—

Ver. Vorstenl.
Internatio
Band. Kinine
ld. st. a ƒ 250
Scheepv. Unie
.
Japanlijn
193
K. P. M.
N. I. Spoor
Deli Spoor
Sem. Cher. ,Tr.
Sem. Joana Tr.
Kediri Tr.
Serajoedal Tr.
Malang ,Tr.
Simau st. a .100
Emni
Moeara Sipongi

563,4

,

§

—

—

Philips

10%

57y 4

«

Anaconda Copper
Bethlehem Steel
Internat. Nickel

—

14 Mrt.

10%

Un. States Steel

.

—

—

Kol. Bank
Escompto
H. V. A.
Amst. Rubber

(Reuter)

Shell Union

Verkoopkoersen, zicht en T.T., Indien
alet anders vermeld en behalve reis- en
reglstermarken en touristenlires.

|
P

—

—

Handelsbank

Beurs te New-York
13 Mrt.

,15 Maart

S2

xj

*

.

Batavia, 15 Maart

.2
«ba

|§
d

33.6

33.6

(ex div.)

■£

Cert. N. H. M.

—

„

ITALIÒS

2e klasse

«>

Slotkoersen

verboden)

nadruk

Gedaan:

Beurs te Londen

Amsterdam

te

;

Ten aanzien van het bericht dat de
Italiaansche ambassadeur bij het Kremlin, Rosso, in de naaste toekomst naar
Moskou zou terugkeeren, vernam de
vertegenwoordiger van Transocean heden uit gewoonlijk welingelichte
bron, dat een dergelijke stap, met het
oog op de feiten van den huidigen toestand, nauwelijks kan worden overwogen. Men wees er in deze kringen op dat
de Italiaansche ambassadeur te Moskou
paar Rome is teruggeroepen, nadat de
nieuwbenoemde Russische ambassadeur
te Rome naar Moskou was terugge-

koersen,

(Officieele

•

—

Daar nog niet aan de orde van den
dag zijnde problemen Volgens de ln het

berichten te

Handel en Nijverheid
Beurs

Wisselkoersen

Beurs te Batavia

'

Rome gereserveerd

2

194Ö

INDEXCIJFER NEW YORK
indexcijfer van de productente New York (groothandels100) was
prijzen 31 December 1931
volgens Moody's op :
Het

markten

=

6
7
8
9
11
12

Maart
Maart

159.5

159.7

Maart

159.3

Maart

159.1

1

Maart

158.9

!

Maart
13 Maart
14 Maart

'

158.8
158.3
158.6

—

Soemadra
Sum. Rubber
Taloen (
Tel. Patengan
Tjisampora

—

—

—

—

_

_

—

—

—

—

—

95
102
155
175
108
100

—

Britsche , Oorlogsrisico

450
156
233
65
65
115
100
105

Londen,

zijn de

eerste nieuwe tarieven voor oorlogsrisicoverzekering verschenen sedert
de „Joint Warrisks Rating Committee"
in Januari j.l. altrad.
Het tarief voor het vervoer van goederen over zee tusschen Groot-Brittan-

—

—

—

—

*

Slotkoersen
(Tot

11.35

uur)

K.P.M.
Aimem
Kennecott Copper
M.H.H.
Aneconda
Javasche Bank
4% Gem. Batavia
(Na

14 Maart (Havas). Heden

|

193

107-108

27y2
88

22%

223
99

nië (met uitzondering van de Oostkust)
en lerfand, Noorwegen, Denemarken en
Zweden (behalve ten Oosteni van Malmo) bedraagt 5%. Voor goederen, die
naar of van de Oostkust van GrootBrittannië worden vervoerd, wordt dit
tarief met y 2 %. verhoogd.
Voor neutrale en geallieerde schepenis het tarief tusschen Groot-Brittannië,
het continent (Brest tot Nederland) en
de Zwarte Zee 4%%. Voor het vervoer
van goederen van dezelfde havens naar
Noord-, Midden- en Zuid-'Amerika, de

Antillen, Afrika, de Canarische eilan-

den, het Oosten en het Verre Oosten

4%.

11.35 uur),

Eeni ander

r

belangrijk tarief is dat,

wat wordt toegepast op het vervoer van
Scheepvaart Unie
1083,4 goederen tusschen
Groot-Brittannië,
Lindeteves
172
de Far Oer-eilanden, IJsland
lerland,
Java-China Japanlijn
119 cn de Spaansche en Portugeesche haGebeo
225
vens aan den Atlantischen Oceaaro.
3y 2 Gem. Batavia
92 y2
Dit tarief bedraagt 3%, vermeerderd
»/ 2
met
voor goederen, die vla de OostIn het „Ochtendblad" van vanmorgen
kust
van
Engelapd verscheept worden.
werd abusievelijk vermeld Aniem nat.
bez. gedaan 212, welke ten rechte moet
wezen Gas nat. bez. gedaan 212.
PRODUCTEN-INDEX LONDEN
<

Nabeurs

(Aneta)

13 Mrt.
Unilever
Philips
Kon. Olie
H. V. A.
A'dam Rubber
U. S. Steel

—

')

')
•)
•)

—

■

—

—

238 </ 2

2403/4
—

_

—

i

<

_

22 y 2

•

-

%

—

—

—

—

Ex div.

Gedaan/Laten.
Gedaan/Bieden.
Bieden.
Laten.

—

_

Anaconda
Union Pscific
General Motors
•)

14 Mrt.

—

Londen, 14 Mrt. Reuter's prijsindex voor producten binnen het Ver!
eenigd Koninkrijk (basis 18 Sept. 1931
Den Haag. 14 Mrt. (Aneta). Tot
100) was voor:
15 Mrt. zijn de volgende clearingkoersen
Heden
;
169,6
vastgesteld
Gisteren
169.e
j
Reichsmark
75,80
:
Vier weken geleden
171.2
Llre
!
/
9.55
geleden )
52
; . >
130.x

CLEARINGKOERSEN

=

I

:

j

.

'

'

;

BATAMAASCH NIEUWSBLAD
cif. Maart/April lev.

BEURSOVERZICHTEN

V/a

!

Stemming verdeeld op Politieke Onzekerheid

Witte Muntok
Maart/April lev.

Zwarte Lampong

15 Maart

van Vrijdag
V/a

aanb.

aanb.

4Vi»
aanb.

4V«
aanb.

j

1940

Luchtvaartberichten

Damrak stil

,

De gemiddelden van Dow and Jones
van de laatste dagen luiden :.
datum
Indus- Sporen Utilities Omzet
trials
in dui- Zwarte Lampong
Spot levering
1 3.90 3.90
zenden
4/3
bieden bieden
146.43
30.46
24.19
460
Jan. levering
3.92
3.88
146.89
5/3
30.68
24.15
570
bieden bieden
147.97
31.01
24.30
860
6/3
Maart levering
3.97
3.92
7/3
148.32
30.94
690
24.27
bieden bieden
148.14
30.84
330
24.24
9/3
30.80
24.12
11/3
148.15
590
Batavia, 15 Maart. Off. noteering
12/3
30.75
24.09
880
148.37
te 12 uur
13/3
148.32
30.67
24.15
630 van de Handelsvereeniging
hedenmiddag.
14/3
660
24.14
148.11
30.52
Lampong Peper, e.k. Batavia
Gedaan laatste laatste
Batavia loom
•
14/3 15/3 vraag aanb.
1
Batavia,
15 Maart (Eigen dienst). Maart/April
9.75 n.
t
Er heerschte een vrij lustelooze stem- Telok Betong:
9.—
8.75
8.60
ming, beginbeur* gebeurde er vrijwel Maart
8.75
8.80
niets. Tegen het slot echter kwam de Maart/April
8.55
8.70
kust nog met kleine transacties, waar- Mei/Juni
8.70
i
8.55
door enkele noteeringen tot stand kwa- Juli/Sept.

Amsterdam, 14 Maart j(Aneta).
De markt had een zeer stil verloop, met
een verdeelde stemming en weinig veranderde koersen.
Amerikanen waren zeer stil, ongeveer

u

Kon. Olie lag gedrukt en.noteerde 240

a 237 y2
Van suikerfondsen was H.V. A. vaster,
.

390 noteerde,
doch later afbrokkelde tot 387. Incourante suikers waren hier en daar beter.
Tabakken waren bijna zonder affaire.
De stemming was echter prijshoudend.
Afdoeningen Amsterdam Rubber kwamen alleen op de eerste tape.
Incourante soorten war:n onregelmamen.
tig.

'

—

—

—

—

AugyOct.

—

(

8.50
8.50

—

—

—

—

—

—

14

_

_

_

—

_

-

12

_

_

—

—

—

_

—

—

_

—

_

13
'

14

—

—

-

—

—

'

_

_

—

—

_

15

Bagdad
Lyda

!

-

-

-

—

—

Basra

Oct./Dec.
Schepen waren stil en weinig verandoening. Voor de Amerikaansche olies
Witte Muntok fob. Banta
,
derd.
was niet de minste belangstelling.
20.— 20.25
Ook in suikerwaarden gebeurde niets. Maart
Van
Phiips stil, met
Maart/April
20.— 20.25
een vrijwel ojibewcfgen koersniveau, Uni- Het prijsidee lag eerder iets onder gislever en Aku waren bijna onveranderd. teren. .
SUIKER
Van
verloor
Philips
industrieën
Op de beleggingsmarkt was de stemV 2 pt., daarentegen was Lindeteves opNew-Y o t k, 14 Mrt.'
ming voor Ned. obligaties onzeker. Indische obligaties waren daarentegen nieuw iets vaster.
biedprijzen
Slot.
voor contract-4.
Rubberfondsen lagen verlaten.
prijshoudend.
1 |
13 Mrt. 14 Mrt. :
Van scheepvaartfondsen kwamen eerst
Mei 1940 j
De leeningen van Denemarken lagen tegen het slot een paar afdoeningen
1.56'/2 1.57'/2
)
.
Juli 1940
1.57y2
Vaster.
1.56
wederom
Brazilianen waren hier tot stand; de tendens was iets zwakSeptember 1940
en daar luier op winstnemingen.
1.54
1.54V2
ker.
December
1940
i.1.54n. 1.54 n.
Sporen en trammen waren verlaten,
Maart
1941
1.52>/2 1.52»/2
bankwaarden.
Londensche, Beurs evenals
De markt was prijshoudend.
j.
In de niijnbouw-afdeeling was Aimem
f
iets vaster.
Soera ba ja, 15 Maart (Ancta),
Amerikanen waren nauwelijks prijsLonden, 14 Maart (Reuter). Na
alle onveranderd.
Suikerprijzen
een stil verloop kwam in de slotkoersen houdend en zonder belangstelling.
De
Nivas
verkocht
voor consumptie
Leeningen waren eveneens een fraceenige neiging tot herstel tot uiting.
918
ton
sup.
i
tie lager.
De goudgeranden sloten boven het
Voor tweede hand export sup. lev.
Maart was ƒ 8.40 aanbod.
laagste punt van den dag, terwijl sporen zich ongeveer tot het peil van de
De markt was stil.
;
openingskoersen herstelden.

Kon. Olie bracht het niet tot een af-

—

_

Djask

8.65
8.65

A

-

-

Maar

I

14

-

Jodhpur

,

—

11

Karachi

—

■

3

£

Caku'ta
AllahaSad

—

—

03
03

£

-

Bangkok
Kangoon
Akyab

—

—

O

O

Batavia
Singapore
Medan
Penang

1

—

*3
s:

5'

y
O

Maart

:

welk fonds aanvankelijk

•

Dinsdag
Vrijdag

'

;

Q

|

MORGEN PEREMIÊRE VAN

Naar Indiê

Naar
Napels

■

•

prijshoudend en vrijwel bewegingloos ;
het publiek was zeer voorzichtig. Er
was slechts geringe attentie voor stalen
en Anaconda.

REX theater!
JBE VERMISTE BEWIJZEN"

K. L. M.

2"/« 2 15/
aanb. -aanb.
New-York, 14 Mrt.
Maandag
13 Mrt. 14 Mrt. Donderdag

cif. Maart/April

2

-

—

—

—

_

Alexandrië
Cairo
Athene

■

—

.L

-

12

—

-

-

_

_

Xf

Napels

13

-

—

—

—

—

_

*

12

-

—

-

—

Naar

In die

De .Pelikaan" is neden van Jodhpur
vertrokken.
De „Wielewaal" heeft Penang verlaten.

•

Naar Napcis

'

■

De aanvankelijke daling van de koersen van Britsch Indische obligaties
(Reuter
kwam in den middag tot stand.
De productenmarkten waren flauwer
voor tin en rubber, hoofdzakelijk tengevolge van het afzijdig houden van
Singapore,
Amerlkaansche
afnemers.
Gemeend
wordt dat Amerika zijn behoeften, heeft
gedekt. Rubber was door liquidatie opSheets spot
nieuw gedrukt.

„

Berlijn scha, Beurs

—

Eastern

KOFFIE

Aneta)

RUBBER

i

1

37%
34%

April.

„

Jull/Sept.

„

OctyDec.

„

Maart ,
4.07
r
Mei
4.10
Juli
4.12
September
4.14
December
4.19
De markt was prijshoudend.

36%
341/2

371/4
35

34%

341/2

38%

38%

,

13 Mrt.

slot open
37% 37%
34

38%

4.07
4.14

4.16

—

(15%.
/

•

Maart
Mrt/April
Apr/Juni
Apr./Dec.

Juli/Dec.

|

CHICK CHANDIER
INEZ COURTNEY

I

I

I

MARLOV^E

§

worden jaarlijks op geraf.

_

_

_

incl. drums, 85

+

|

WIE IS

|

EN WAAR IS HET LAATSTE BEWIJS
dat aan
deze belagers van volkswelvaart een einde zal maken??

....

Vooraf: PARAMOUNT NIEUWS.

Kinderen

_

—

_

_

0.97

_

1

—

*

;

Wallstreet

Sheets spot
„

11%
11%

April

11%
11%

Mei
llVu
ll /w
New York, 14 Maart /Aneta).
Juni
;
11%
11%
De markt opende onregelmatig. HandeJull/Sept.
li 1/,.
llVi.
laars waren voorzichtig en houden zich
OctyDec. •
KP/u
11
er nog mee bezig het effect van het
De
markt
flauwer,
sloot
op
afwezigFirsch-RussLsche vredesverdrag op zijn
;
heid van belangstelling. •
juiste waarde te schatten. Een dissonant blijft iritusschen de be-staande oni
New-York, 14 Mrt.
zekerheid in binnen- en buitenland vor-

Londen,

-13 Mrt.
vraag aanb. vraag aanb.
254% 255 252VZ 252%
253% 254% 251% 252

T

~

*

„

•

Cash

14 Mrt14 Mrt.

<

3-maands-leV.

GEZELLIGHEID KENT
GEEN TIJD

'

-

Haakt Uw huis daarom gezellig
door het aanschaffen van moderne en smackvoile

„

men.

De koersfluctuaties waren uiterst klein
en bewogen zich in beide richtingen.
Sporen prijshoudend ; het aantal wagonladingen bedraagt deze week 621.0C0.
Ook gedurende middagbeuns bleven
makelaars den pas markeeren in. afden
wachting van indicaties inzake
weerslag van de door Moskou gedic-

Opening:

Crêpe spot
Sheets spot
April/Juni
Jull/Sept.

18'A,

j

'

j

„

„

18%
18*/
18%

—

w

18%

ZILVER
Bombay,

Slot:

.

Cash

Verr. 3 April
Verr. 1 Mei

,

18%

13 Mrt.
koop

20%
20%

Cash
verfc Forward

teerde vredesvoorwaarden ten detri- Sheets spot
;
18%
18%
mente van de Geallieerden. De markt
Jull/Sept.
18%
18%
was hierdoor lusteloos
en de koersAkron-aankoopen
De
verbeterden de
fluctuaties bleven zich
binnen enge stemming ondanks de
alarmeerende
buigrenzen in beide richtingen
bewegen.
telegrammen.
tenlandsche
Hoewel'
deze
Stalen waren gereserveerd op de berichten van een verdere flauwe stemming steun niet gehandhaafd bleef, waren er
voor schroot op de markt te Pitteburgh. aanwijzingen voor een goede interesse.
Vliegtuigen waren, geneigd tot dalen.
New-York, 14 Mrt.
'

„

De beslissing van het Congres om een
Rubbertermijnmarkt
(noteeringen
onderzoek in te stellen naar buiten- prime
smoked
sheets
contract
No. 1B
landsche vliegtuigaankoopen dreigt een. $
:
per
lb)
cent
spaak in het wiel te steken van het
13 Mrt.
14 Mrt.
aankoop-programma van de Geallieerden.
Maart lev.
18.55 mldpr. 18.41 bieden
Chemische fondsen boden weerstand
Mei lev.
18.54 bieden 18.33 midpr.
op de berichten, dat een Britsche inJuli lev.
118.35 bieden 18.19 bieden
koopcommiasie in de markt is
voor
Sept. lev.
18.29 midpr. 18.10 mldpr.
chemische producten.
Oct. leV. ;
18.24 mldpr. 18.04 midpr.
Sporen en autofondsen lagen in het
Dec. leY.
18.05 midpr. 17.90 midpr.
volgendp uur prijshoudend. Kopers waDe markt was iflauw.
ren onregelmatig. Landbouwwerktuigen,
Batavia, 15 Maart. Off. noteerinwerden gesteund door de verwachtingen
gen van de NJ. Rubbervereeniglng.
van.goede prijzen voor landbouwproMarktprijs om 12.15 u. n.m. per half kg
ducten.
Java Std. Sheets
prijshoudend
tengevolge
Olies waren
32%
gunstige
Java Std. Crêpe
32
statistische
van de minder
positie van het product.
Indlcatle-noteering le kwartaal licenper kg.
tie-A
40% & 41% ct.
Openbare nutsbedrijven waren flauw.
Soerabaja, 15 Maar:. (Aneta).
In het algemeen wordt de schaarschSheets ispot
te aan aanbod op de geringe prijsdalin23% nom.
Crêpe
beschouwd.
.32 nom.
gen als
De markt was stil.
Gedurende het laatste uur blpef de

Onze zeer uitgebreide sorteering
moderne Electrische kronen, Perkament lampekappen, bureauen kamerlampen, in eenvoudige
en luxe uitvoeringen stellen U
in staat de juiste keuze te
doen.

57 rupees, 6 anna's
57 rupees, 8 anna's
57 rupees, 12 anna's

Londen,

De markt was stil.

Slot:

t

De markt was stil.

—

Eenige

14 Mrt.
14 Mrt.

20'Vh
20"/!.

BILLIJKE PRIJZEN

Britsch

Indische aankoopen
voor forward-leveringen absorbeerden

Desgewensclit leveren wij ook
op afbetaling.

de verkoopen door speculanten. Er werden kleine zaken afgedaan. De markt
was stil en prijshoudend en na de officieele vaststelling der prijzen met kleine
koopers op vastgestelden koers. Verkoopers hielden zich echter afzijdig.

Pasar Baroe 93
Braga 35

Batavia-C

—

Bandoeng
Buitenzorg

—

Tjikeumeuhweg

GOUD

—

staven

Maart
De markt was

+

13 Mrt.

1

Hedenavond

t
Chic a g o,

'

14 Mrt.

Mel-versch.
IQI%-102
De markt was zeer prijshoudend.

Buenos Aires, 14 Mrt.
Pair average quaiity (slotnoteering in
papieren pesos per 100 kg.) April-versch.
(niet genoteerd).
>

IB

i»;

.

geven,

«*»

weigerde Kay

R even voor zijn

mssmkfaa>
GRANT
Pjll|,

geluk.

li en interessant driehoeksproMeem sterk geinterpreteerd door drie van Hollywood's voornaamste sterren.

>&//FRANCIS
innHVIJ
.

CHiRLES COBURK
«EUR VINSON

SPOEDIC
SPOEDIG IN

3S?

!

I

voor

het

laatst

|

DEANNA DURBIN

Zorgt,

film

M

I

dat U deze charmante

nog

B
M

ziet!

Matinée's Zaterdag 4.30, Zon—
dat; 10.15 tn 4.30 „THE DAWN
PATROL" met Errol Flynn en y
Hasil Rathbone.
I
(Niet voor kinderen)

He Jen-

I

4850

e.v.o. 7.30 en

■

mI

e

|

me t

prijshoudend.

v

-

wilde

«n«»hl

will

PJÊÈz-

Cary!

met

REX THEATER

10.87-10.89

—

t

,

„FIRST LOVE"

MAIS

14 Mrt.
14 Mrt.

-

14 Mrt.

TAKWE

PEPER

Londen,

"■

14 Mrt. Goud noteerde
fyn per, oz. £ 8.8.0.

New-York,

.

Zwarte Singapore

14 Mrt. De goud-

KATOEN

•

Slotkoersen waren
stemming kalm.
verschillend in
pt.
onveranderd tot 1
beide richtingen, met verliezem in de
overhand.
De omzet bedroeg 6G0.000 shares.

4855

prijzen bij in- en verkoop van baren
goud van 12.5 kg. fijn bedragen per kg.
resp. ƒ 2064 en ƒ 2066.
;
,

heden in

llüli
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Toen di» teleurgestelde Cary
in Carolc de Vrouw vond,
e hem liefde kon en

*'*»£*
,am *
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Afd. Lampekappen

'

Londen,

flllsal'-■

TOKO „POPULAIR"

N e w-Y o rk, 14 Mrt. Buitenlandsch
zilver noteerde 34% ct. per oz.

Amsterdam,

i

lampekcsppen

14 Mrt.

en om zij£ naam

trouwde
,

i<lccl
Tbc»t''«9«»«up
lo»« to ge» himl
loyc'i

jg

geen toegang.
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ECHTER HET BENDEHOOFD

Gedaan
14/3 15./3 vraag aanb.
laatste laatste
0.97
0.95
0.95
0.97&
0.95
0.95
0.97»/ 2
0.95
0.97'/ 2
0.95
0.97>/ 2

—

—

jSïk

fineerde wijze door brutale misdadigers in circulatie gebracht
I H
Eg Ziet den hardnekkigen strijd van de Politie tegen de loten—vervalschers H
H welke op sensationeele wijze in de spannende film is weergegeven- H

•

'

;

j

I

FOSTER'HERVEY

u

uur. Citronella-olie

»'.

©

IRENE

ü DUIZENDEN valsche Sweepstakeloten

6.10

Batavia, 15 Maart. Off. notecringen van de Handelsvereeniging te 12.00

B e r lij n, 14 Maart |(Transocean).
Maart/April
34%
De beurs opende onregelmatig en had Rolled Bark
.
Betong.
vervolgens een lusteloos verloop.
Maart/April
29%
28%
vraag aanb/
Gedaan
Van de openingskoersen waren 19
De markt sloot gisteren stil.
14/3 15/3 vraag aanb.
koersen hooger en 32 lager.
De markt opende heden stil.
1
Maart/April
9.45
9.65
Koopers hielden zich afzijdig, er was
(Aneta).
15
Sperabaja,
Maart
zelfs verkoopneiging. Aandeden bleven
Londen, 14 Mrt.
Koffie ready ƒ 17.50 vraag.
een neiging tot dalen vertoonen, doch
12
tegen het slot zatte een lichte vaste Spot
De markt was stil.
De
stemming in.
markt was stiL
r
TIN
Slot:
14 Mrt.
—

6.—

_

CITRONELLA-OLIE

4,12

1 lw§

I

-

4.10

l

|

'

—

—

cif. S'baja

14 Mrt.'- 1

Batavia, 15 Maart. Off. noteerin34% Lampong
Robusta 15% triage ek. Teiofc

—

56V4

COPRA

Makassar fob.
Mak.
Eali-Lombok

(alles nominaal)

open
38

|

55%

—

New-York,
:V -J
Rio-kwaliteit, nieuw contract A,

14 Mrt. 14 Mrt. 15 Mrt.

;

Mei-versch.

Batavia, 15 Maart. Off. noteoringen van de Handelsvereniging, F.M.S.,
per 100 kg. Maart/April.
Gedaan laatste laatste
14/3 15/3 vraag aanb.
6.20
6.30
14 Mrt. Java e.k. Bat.
••

f.o.b. Maart
Medïum Blanket

;

—

Chic a g o, 14 Mrt.
13 Mrt. 14 Mrt.

"

Producten-markten

is van Jodhpur te Basra

De „Oehoe"
aangekomen.

9.45, de groote Metro-film
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LADY OF THE TROPICS I
TROPENNACHT IN SAIGON
—

een

fascineerende romance, . magnifiek vertolkt door

ROBERT TAYLOR
Vooraf: „Marine-Nieuwe"

en

HEDY LAMARK.
Jubileum Wereldnieuws

en Polygoon's

("Niet voor kinderen)'

|

|j

|L
H

B

K
„TOP HAT" met Fred Astaire en Ginger Rogers. H

IMATINËLi'S:

Heden 5

n.m. (in de gekoelde zaal)

(Alle leeftijden).

Zaterdag 5 n.m.. Zondag 10.30 v.m. en 5 n.m.
„CONFLICT" met Corinne Luchaire en Annie Ducaux.
(Niet voor kinderen).
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Hij zijn 'ËRRÉS te luisteren
naar het öoggetuigeverslag^van
den voetbalwedstrijd
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Gevacrt films passen
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Draeger
Bas Paauwe
Wilders

Mieïiel

HÓLLAND:
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De JAVA-NEW YORK-LIJN
deelt ontvangers van goederen mede,
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dat het
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Pasar

-

Telf. 2618
__

Met Paschëh natuurlijk naar:::: |
Badhotel „LIDO" (Tjigombong) 1
j|
Hët ideale Weekend
jj
en vacantie-oord van West-Java.
Voor ,cle Paasch-vacantie nog enkele bungalows É
==a

Zingend en acteerend als een volleerde ster, maar
op volkomen natuurlijke wijze, veroverde deze
11-jarige debutante aller harten, i
En NU zal zij ook Uw hart veroveren.
GLORIA met de zilveren «tem en de zonnige
Voor" alle< leeftijden.
verschijning!
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BUiTÉNZÖRG
TEL. No. 125
Alle Administraties, Accountantswerk-
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VERSCHE CELLERY en BRUSSELS6H LÓF
#
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aani

BINNENKORT;,,
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nog is de glory van „darx
VICTORY" NIKT VERSTORVEN
OF WARNER BROS.' KONDIGT
WEDEROM EEN MEESTERSTUK

TEL. 151

•

Grooie keuze Paaschcadeaux.
Mooi opgemaakte Vruchtenmanderi vanaf I 2.50
.1

carte.

.
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Paaschtaarten
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mam

■ trfPxït-ii

Voor de aanstaande Feestdagen:
,r.
Heerlijk Paaschbrood
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uitgezochte wijnen
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G. W. VÉRSTËÈG
NOORDWIJK

met Cocktailbar

tevens
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Voor bioscoop-annonces zie ook
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Eiken Zaterdagavond
vanaf 10 uur tot 5 uur
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HANDELSRESTAURANT

THE ICE"
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beschikbaar.
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en

-

>•

i,

G. Th. SIM 'Ö

Opgericht I
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brehil

KANTOOR

:

Gloria lean in „THE UNDERPUP"
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MATINÉE'S voor OUD en JONG:
Zaterdag- en Zondagmiddag 4.30 u.:

■

3
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•>*

MR.-CORNELIS
BIOSCOPE
vv«Bi'' icilvertoont op Vrijdag, Zaterdag pn.Zondag
aanvang: 7.15 en 9.45 uur n.m.

bobby

f
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„CENTRALE
_

.

.

„POELAU ROEBIAH"

SCHOENEN

I

GEVAERT CINE SERVICE
Tel. Wl. 20
Van Heutsz Boulevard 30,
Batavia Centrum
.»-"3

J

DASSEN
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v. d. Veen

Stam
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PRIJZEN!

I

u»«vnim-,

heden uit NewYork te Tandjong Priok
Weést dan verstandig en bezoekt Q is aangekomen en direct met de loseerst onze zaak, voordat U bij u sing is begonnen.
Laatste claimdag 7 dagen na den
ander Uw inkoopen doet.
losdag.
laatsten
teleurstelling.
Voorkomt
Tandjong Priok, 15 Maart 1940
Wij zijn enorm gesorteerd in
N.V. Stoomv. Mij. „Nederland"
4543
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fzeer fijne korrel) , f 5.10
8 mm. Ortho 23°Sch.
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Van Caelenberg
Paverick,
Henriet Paul Henry
Van.de Kerqkhove
Van ile Wouvver Voorhout. Van CraenNelis Eeckeniari
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„Bezint eer gij begint"

1

3 soorten Bmm.smalfilms!
8 mm. -Panchi'o Super
(de allersnelste)
f.5.10
8 mm. Panchro Microgran
23°Sch.
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WEgm tegen, heest

De Tsjechen onder het Duitsche juk
Nauwere aansluiting

in

/

*

.

....

'

■

•

Het ls, wanneer men in de oorlogvoerende landen over het lot der
Tsjechen en over.de toestanden, ln
het Protectoraat schrijft, gebruikelijk geworden de methoden, waarvan de Duitschers zich in deze landen bedienen, te brandmerken, of
van Duitschen kant
zonder
meer te beweren, dat het den
Tsjechen, nog nooit zoo goed is gegaan, als onder Duitsche „bescherming".
—

—

•

Men schenkt echter slechts sporadisch aandacht aan het leven der Tsjechen zelf, aan hun pogingen ondanks
een zwaren druk en. het grocte gevaar,
waaronder
zij leven, toch zichzelf te
blijven eh op de hun eigen manier hun
leven als zelfstandig volk voort te zetten. De Tsjechen zijn tegenwoordig in
de pebeurtenissin d;r internatior ale politiek een passieve factor gcwo:den, en
hun toekomst hangt, wellicht nog meer
dan dit bij de Polen het gevalis, af van
den uitslag van den hiiidigen oorlog.
•

bij kwamen meerendeels geheel onbe- ideologische
strijd hield op en ieder,
kende namen naar voren, schier allen grobt tn klein, rechts en links streeft
leden der vroegere partyen van den alleen datgene na, wat de eendracht
iïi het volk kan helpen bevorderen en
over hun eigen lot te kunnen berechtervleugel van het
laat alles ra, wat die eenheid afbreuk
schikken. Hoe groot ook de Duitsche
zou kunnen doen.
Een gebeurtenis, die dezer dagen in het
overmacht in hun land is en hoe gering
plaatsgehad, bleef
Teneinde die eenheid ook in het openook de mogelijkheden, zich daartegen Protectoraat heeft
vrywel
onopgemerkt. President Hacha baar te doen uitkomen en ten minste
krachtig te verdedigen, zij laten niets
gedeeltelijk de ongerijmdheden, die zich
na om een scherpe scheidingslijn, tus- heeft n.l. zestien nieuwe leden van de- bij de oorspronkelijke samenstelling van
ze commissie benoemd, van wie de helft de commissie hadden voorgedaan, te
schen henzelf en de nieuwe heeren in
arbeiders zijn. zy is thans ongeveer doen verdwijnen, heeft president Hacha
te
houden.
Met
eigen
de
hun
figuren in de commissie opgestand.
honderd man sterk. Wat is de beteeke- nieuwe
nomen, die, zij het dan ook slechts
weerbarstigheid verdedigen zij hun stel- nis van dezen maatregel ?
symbolisch, het streven naar eenheid
lingen en elke nederlaag, die zij daarbij
van het volk tot uitdrukking moet brenDe commissie werd in haar oorspronbegrijpelijkerwijze hebben' te incassee)
gen.
kelijken vorm onder den indruk van de
ren, versterkt hum saamhorigheidsgede [.' De commissie der Nationale Gemeenvoorafgegane maanden, en/vooral
voel.
Duitsche bezetting samengesteld en kon schap weerspiegelt dus de werkelijke
derhalvè moeilijk in' overeenstemming politieke stroomingen in het Tsjechizijn
met de werkelijke gevoelens en den sche volk, die slechts latent geworden
bezien
is het getuigenis,
In dit licht
werkelijken politieken wil van'het volk. zijn, nog niet.
dat de vroegere minister N e c as, die Darik zij de
Duitsche bezetting kwam
onlangs naar Parijs is uitgeweken, heeft volkomen
spontaan 'de politieke
Dat kan men in de gegeven situatie
afgelegd, zeer karakteristiek. In het al- eenheid van het Tsjechische volk tot ook niet verwachten, maar men heeft
gemeen en door de Duitschers in het stand, waaraan ook de leden van- de 'althans een poging gedaan, den innerlijk zoo ondubbelzinnig aanwezibijzonder werd hij tot de „tot inkeer ge- commissie zich niet hebben kunnen onthet volk zich meer gen politieken factor ook naar b u itrekken.
Naarmate
komen" Tsjechen» gerekend, die zich bij
'gevoelde, verdwenen de oude ten te doen blijken en aan de politieke
een nieuwen toestand hebben neerge- bedreigd
politieke
scheidingslijnen, de vroegere" .vertegenwoordiging van het Tsjechilegd en die ernstig ijveren voor positieve samenwerking
tusschen Duitschers
en Tsjechen. In werkelijkheid heeft hy
de hem aangeboden functie van „pry■

yry

parlement.|^ffl

En toch hebben zij tenslotte hun lot
in eigen handen. De manier, waarop zij
zich thans gedragen, de politieke doeleinden, die zij thans nastreven, de wil
en de Innerlijke kracht, die zij thans
kunnen ontwikkelen om zich als volk
staande te houden, dat alles is op den
iangen duur waarschijnlijk van grooter belang, dan de internationale situatie, die zoo snel verandert en zoo
onbestendig is.
1

Daarom willen we aan deze kwesties
ia het kort onze aandacht wijden, zonder i natuurlijk uit het oog teverlUzen,
van. welke beteekenis de Duitsche heerschappij over deze landen is.
?

.van

zencommissaris"

alleen

aangenomen,

om het Tsjechische volk en speciaal de
Tsjechische arbeiders (zooals bekend is
was Necas een voorname figuur tn de
vroegere Tsjechische sociaal-democratische beweging) op economisch gebied te
beschermen en vooral een stijging der
pryzen te kunnen tegenwerken. En wanneer ook de andere mannen, die thans
hooge posten van de Protectoraatsregeering hebben aanvaard, even eerlijk zouden kunnen spreken'als Necas, zouden,
zij voor hun doen en laten dezelfde beweegredenen
noem ei.:, zy achten het
hun patriottischen plicht, hun volk zooveel als in de gegeven omstandigheden
mogelijk is van dienst te zyn.
Het is echter niet voldoende te" we-

te worden,

krachtiger

ooit;, hebben .aaneengesloten. Van, even
groot belang is het,'dat zy zich bey veren
hun eenheid ook organisatorisch tot uitdrukking te brengen.

alleen Tsjecho-slowakije heeft moeten
vernietigen, maar ook met de grootste

krachtsinspanning ieder zelfstandig optreden van het Tsjechische volk heeft

.

moeten onderdrukksn.

Dit hebben de leiders van het tegenwoordige Dultschland dr»n> ook volmondig toegegeven. Zij kunnen, zeggen zij,
niet dulden, dat de Tsjechen- een zelfstandige politiek ontwikkelen ; de zorg
daarvoor
blijft gereserveerd voor de
Duitschers. De „autonomie" die zij den
Tsjechen hebben beloofd, kan niet verder gaan-, dan ten hoogste de zorg voor
zuiver Tsjechische kwesties van admlnlstratieven 'aard en in zekere mate een
beperkt eigen cultureel leven. Die beperkingen worden door de thans hesrschende Duitsche ideologie en „levensbeschouwing" noodzakelijk gemaakt, en wel in
die mate, dat de Tsjechen alles uit hun
rationaal gezichtsveld moeten verwijderen, wat niet in.overeenstemming is
met Duitsche opvattingen.
l

Als tegenprestatie werd den Tsjechen
ln het vooruitzicht gesteld, dat zij aan
de politieke en economische machtsontplooiing van het Duitsche volk konden
deelnemen, echter slechts voor zoover
eij zich dezo medewerking. „waardig"
zouden toonen.
bijna één jaar
Na den termijn
stellen, in
vraag
de
kan men zich wel
in
de nieuzich
welke mate de Tsjechen,
geschikt.
we situatie hebben
Wij hebben getracht geheel objectief
h£t Duitsche doel in Tsjechië uiteet) te
zetten en met dezelfde objectiviteit zullen wij thans' het Tsjechische standpunt weergeven. Dit uit zich ondubbelzinnig aldus: wat hun eigen onderling
leven betreft, doen de Tsjechen alsof de
Uieuwe situatie niet bestaat. Tegenover
den' Dultscheni wil stellen zij eensgezind
den hunne: opnieuw vrij te worden en

Op den dag.van hun zeventigjarig huwelijksfeest is voor het echtpaar D.
Blommers te Zevenbergen niet ongemerkt voorbij gegaan!
Van alle
zijden hebben zij gelukwenschen in ontvangst moeten nemen en de burgemeester heeft hun'namens 11. M. de'Koningin en het Prinselijk Paar fraaie
geschenken aangeboden —' Na het bezoek aan de kerk \ begeven beide
oudjes zich dqor een haag van bruidsmeisjes, die kwistig met confetti strooiden, naar de wachtende auto's
—

Boekarest zit vol Spionnen en Avonturiers

medewerker der „N. R. C." te
Boekarest schrijft:
Een

Er is misschien geen stad ter wereld, welke zoo dicht bij' een oorlog

is en er zich zoo weinig van aantrekt als Boekarest. Dit geldt natuurlijk 'niet voort de overheid, doch wel
voor het luchthartige publiek, dat al
sinds tientallen jaren gewend is, zich
van de regeeringsmaatregelen niets

aan te trekken. Terwijl men overal
in Europa bom- en gas vrije kelders
bouwt, denkt men daar in Boekarest
eenvoudig niet aan. Om de aanschaffing
van gasmaskers lacht men,
wat de regeering ook doet om de bevolking op het gevaar te wijzen.

Het merkwaardige ls, dat de overheid
ondanks gasoefenlngen, verduisteringsproeven enz. toch deze houding Indirect
staaft en wel door middel van de censuur. De, Roemeem uit de hoofdstad leest
in zijn bladen slechts prettige en goede
berichten. De eenlge, welke hem nog
eenlgszlns inlicht en af en toe ongerust
maakt is de radio. Het luisteren is nog
vrij, en daar bijna alle zemdeis ln de
groote Europeesche hoofdsteden ook uitzendingen ln het Roemeensch verzorgen, kan hij zich via de radio op de hoogte stellen van den Internationalen toestand. Daar echter elk station zijn eigen
programma voert en vaak komt met berichten,
waarvan de onjuistheid ter
gemakkelijk
is vast te stellen,
plaatse
geloott hij ook niet in hetgeen waar is.

Of

deze

commissie

eenigerlei bevoegdheid

En wie er het meest verbaasd over is,
inderdaad over is Fierrè
van Paassen zelf.
beschikt of niet,
i
Toen wij vonden

i

speelt in dit verband geen rol.

dat wij de vraag,
ons bij herhaling gesteld, nu lang genoeg ontkennend hadden {jeantwoord,
zijn wij den schrijver op zijn zeer zakelijke kantoor, ergens in Fifth Avenus
bij 42nd Street, gaan opzoeken. Een
imponeerend adres voor wie New York
kent, en een adres dat een „gemaakt
man" als Van Paasssn, schrijver van een
bestseller, en zeer gezocht houder van
lezingen, hebben most, want uw kantooradres is hier uw visitekaartje. In
overeenstemming daarmede verwachtten
we, dat wij een man zouden ontmoeten,
van wie een zekere uiterlijke es-isterreicht-schittering zou uitgaan. Maar
wij
werden aangenaam ontgoocheld.
Pierre van Paassen is door zijn intereseante, avontuurlijke leven heen een
eenvoudige,
'bescheiden
Gorcumsche
jongen gebleven, die zijn Hollandsch
uitstekend spreekt al doet hij het met
een, knoop in zijn tong zoóals de Vlamingen, met wie hij in zijn huiselijke
rondheid van uitdrukken veel verwantschap vertoont.

Het is opvallend, hoeveel aandacht
men de laatste maanden schenkt aan de
Tsjechische nationale cultuur de voornaamste politieke gebeurtenissen in het
protectoraat hebben schier alle het karaikter van cultureele manifestaties:
„Maand van de Tsjechische beeldende
Kunsten", „Maand van het Tsjechische
boek", „Maand van de Tsjechische musea". tD* belangrijkste van deze feestelijkheden is stellig de „Maand van het
Tsjechische boek" geweest, die niet alleen het belang van den boekhandel
moest dienen, maar vooral ook op politiek gebied een gebeurtenis van den eersten rang was. Bij de opening heeft een
spreker het Tsjechische
boek het
„Zwaard en Schild" van het Tsjechische
volk genoemd. Wat dit beteekent, begrijpt men, wanneer men zich de ideëele
fundamenten van het Tsjechische cultureele leven voor oogen houdt. Als klein
volk, dat zich eigenlijk altijd bedreigd
heeft gevoeld, hebben de Tsjechen steeds
„moreelen afweer" in practijk gebracht,
waarbij zij aan het algemeen menschelijke. het „humanitaire" element de
voorkeur hebben gegeven boven de beperkte
nationale
gedachte. de brute
kracht
politiek werktuisr van d» hand
wijzen
en in cultureele waarden hun
sterkste wapen zien.
:

Als jongen van achttien komt Van
met zijn vader in Canada, waar
de vader een ranch
wilde beginnen.
(Maar er is nooit iets van gekome'i»
In 1914 neemt Pierre van Paassen ah
vrijwilliger dierst in het canadeesche
leger, waardoor hij Canadeesch staatsburger wordt, hetgeen hij r.og altijd is.
Na den oorlog zou hij predikant worden in de Nederl. Hervormde Kerk i"
Canada. Men weet misschien reeds
zijn boeken, dat hij een telg is van
een streng-Calvinistisch predikantengeslacht, Waartoe ook de Sizoo's behoorsn,
een famili» die predikanten heeft opgeleverd in Franeker en Zutfen zoowel als
licht Van
in New York. In Canada
heeft de theologische
Paassen toe
studie minder om het lijf dan bij 'ons.
Eén jaar universiteit, en het volgend
jaar ben je al hulppredikant.
Paassen

—

—

—En hoe lang bent u predikant ge—

Roemenen blijven Luchthartig
en vroolijk

De Intriges der Oorlogvoerenden

sche volk een zeker evenwicht en dieneen grootere stabiliteit te
verleenen.

tengevolge

&?

Toch zijn er uitzonderingen van menschen, dié inderdaad uit de radioberichten de conclusie trekken, dat de toestand niet zoo mooi is als zij schijnt.
Het meest echten wordt de Boekaresler aan den oorlog herinnerd door de
duurte. De strijd van de Duitschers en
Engelschen op de Roemeensche 'markten
heeft vooral de prijzen; den levensmidcelen verhoogd. Het graan, doch vooral
vleesch en vet worden van dag tot dag
duurder, en zelfs vlsch is tot geweldig
hooge prijzen gestegen, zeker tot het
dubbele en soms tot het drievoud van
vroeger. Dat koloniale waren duurder
zijn spreekt van zelf, maar ook schoenen
en kleereni worden 'duurder. De regeering slaagt er niet in de prijzen laag te
houden. De duurte'is geen gevolg van
schaarschte, want men kan alles wat
möa noodig heeft mog volbp krijgen.
Doordat
de loonern ook iets gestegen
zijn, wordt de duurte niet zoo gevoeld
als" anders het geval zou zijn.

Voorts gevoelt men den oorlog aan
den lijve door het oproepen van de reservisten, die hier> en daar leege plaatsen
hebben gelaten, Üoch toch 'niet geinoeg
cm het algemeene beeld van de stad te
veranderen. Boekarest is nog even vroolijk als voor den oorlog. Door de oorlogsomstandigheden is het bezoek van
vreemdelingen, vooral uit de oorlogvoe-

rende landen, aanzienlijk gestegen, zoodat de hotels en de deftige bars goede
zaken maken. Natuurlijk wordt er van
zijde der oorlogvoerenden ook druk
geïntrigeerd en besplonneerd en d» r:geerlng Is waakzaam en laat de vreemdelingen; en het hotelpersoneel in het oog
houden en luistert ook de telefoongesprekken
af. De gewone burger trekt
zich van dit alles echter niets aan en
blijft zijn rustige,

blijmoedige

menië er ditmaal even goed of beter
door zal rollen dan in den vorlgen oorlog.

Propaganda en economische druk

Roemenië is ondanks de transportmoeilijkheden voor Duitschland een leverancier ,van beteekenls, eni daarom
doen dan ook de Geallieerden hun uiterste best, den handel met Duitschland
zooveel mogelijk te belemmeren. Misschien zouden zij het liefst het land in
den oorlog betrokken zien:, omdat daarmee een eind zou kunnen warden. gemaakt aan de vaart op den Donau,
waarlangs niet alleen Roemeensche en
Bulgaarsche
doch ook
producten,
Turksche Duitschland
Grieksche en
kunnen bereiken. In de Zwarte Zee varen nog altijd eenige schepen van de
Duitsche Levantlijn, die van alle kanten goederen in de Dor.aumonding aanbrengen.

:

—

—

(Nadruk verboden)

Amerika verovert.
Een autobiographie, die aanvangt in
Gorcum (de bij het boek behoorende
aard weerklank vindt onder de bevol- kaart, welke zijn omzwervingen in beeld
brengt, geeft Gorcum. met een dikken
king.
rooden
cirkel als hoofdstad van Europa
Gaan de Duitschers ietwat luidruchtig
aan)
en
verder aan. de hand van zijn
te werk, de Engelschen werken in stilte,
kleurrijke
ervaringen
in Frankrijk,
maar daarom niet minder ijverig. Hun
Syrië,
Palestina,
Marokko,
Duitschland,
diplomatieke betrekkingen zijn veel been
Ethiopië
Spanje
het leven van een
ter dan die der Duitschers en Sir Regeneratie
schildert
in den boeienden,
g I n a 1 d H o a r e, hun ambassastijl van een geboren
deur, staat bij koning Karei in anecdotischen
groote eere. Behalve een politieken druk, verteller.
oefenen de Engelschen ook een krachtiWaaraan hij zelf dit buitengewone
gen oeconomischen druk op Roemenië
uit. Zij laten het de regeering goed succes toeschrijft
—Ik begrijp er niets van, zegt hij
voelen, dat de voorziening des lands met
Ik dacht
grondstoffen van hen afhangt en maken in roerende bescheidenheid.
over-verzadigd
al
een dankbaar gebruik van het feit, dat dat de boekenmarkt
het grootste deel van de petroleumpro- was met dergelijke mémoires. Maar het
ductie in handen van Engelsche maatschijnt dat er nog plaats voor was.
schappijen is. Door hun financieele overEn u hebt misschien nog moeite
macht zijn zij in staat de sleepbooten op gehad om het te plaatsen
den Donau te koopen of te huren en
Heelemaal niet; ik heb het in opwerkeloos te laten liggen, terwijl de
Duitschers ze dringend noodig hebben. dracht van den uitgever geschreven.
Wèg romantiek.
Ook zijn zij in staat het grootste desl
?

—

?

—

van de petroleumproductie en van den

*

—

leventje een negatieve houding, de handhaving

leiden, vast er van overtuigd, dat Roe-

alleen een middel voor hun
moreele verder commentaar.
versterking, maar ook een
belijdenis
Daarna koos hij de journalistiek. Niet
van de idealen eener zeer roemrijke lang nadat hij gedemobiliseerd is, komt
nationale traditie.
hy aan de redactie van de „Globe" in
Toronto. Vandaar gaat hij naar de Ver.
Zoo liggen dus de twee kampen op Staten. De betrekkingen volgen elkaar
het Tsjechische terrein tegenover el- vrij snel op.
kaar
de Tsjechen en de Duitschers.
Zij kennen elkanders doel *n geen hunledere drie jaar houdt hij door het
geeft zich over aan bedriegelijke
tner
heele land een lezingen-tournée. En dan
illusies.
verschijnt
precies een jaar geleden
zijn boek, zijn eerste, dat met één slag

Zoowel ter versterking van den oeco- graanoogst op te koopen.
nomischen oorlog als ter verkrijging
Zoomin de Engelschen als de Duitvan een terrein voor den bewegingsschers sparen Roemenië. De oorlog wordt
oorlog zou het in het belang der Gealhier met bloedigen ernst gevoerd en
lieerden zijn, als Roemenië in den, oor- Roemenië is sinds maanden het tconeel
log betrokken werd. Misschien inlemand van een strijd, waarin het land zelf zich
ziet dat beter in dan de Duitschers en niet kan en wil mengen. Als echter de
Duitschland is dan ook de grootste regeering genoopt is in het belang des
kampioen
voor de Roemeensche neulands tusschenbeide te komen, kost het
traliteit. De Duitschers verzekeren zelfs, haar de grootste moeite de partijen te
dat zij zullen zorgen dat Rusland en laten inzien, dat Roemenië inderdaad
Hongarije hun handen van Roemenië neutraal wil blijven. De Roemeensche
afhouden en er loopen ook geruchten, regeeringen, die elkaar sinds het uitdie echter onjuist zijn
dat breken van den oorlog zijn opgevolgd,
Duitschland als beloonir.g voor de neu- hebben bittere uren beleefd ten gevolge
traliteit en de oeconomische hulp van van de hardnekkigheid van de oorlogRoemenië dit land zijn. grenzen in het voerenden.
Westen en Oosten zou hebben gewaarBij de intriges tegen Roemenië spelen
borgd.
Hongarije en Bulgarije een speciale rol.
De Duitschers voeren hun propaganVan tijd tot tijd treft men in Hongaarda te Boekarest op hun oude wijze. Zij sche bladen aanvallen op Roemenië aan
hebben hun manschen in aïle maat- en daarbij kan men steeds de hand van
schappelijke en oeconomische kringen. een van de oorlogvoerende landen herAlle Duitschers, die voor den oorlog in kennen. Ook Italië spreekt hierin af en
Roemenië werkten, zijn er gebleven en toe een woordje m?e, evenals Rusland.
staan onder streng' toezicht van het
Natuurlijk staan ook Turkije en de
gezantschap
en de consulaten. Hüü andere Balkanlanden aan deze intriges
taak is te gemakkelijker, omdat zij van bloot, doch door hun ligging zijn zij
Roemenië geen positieve, doch slechts minder kwetsbaar dan Roemenië en valt
—

zegt hij, zonder

Negentien maarden heeft hij eraan ge_
werkt. Niet eens heel veel voor een boek
van meer dan 500 dichtbedrukte pagina's.
Het boek heeft een geweldige hausse
veroorzaakt in zijn lezingen. Overal in
Amerika wil men hem nu zien, waarbij
het snobisme natuurlijk geen geringe
rol speelt.

„Ik kan ze toch niets meer Vertellen
dan ik in mijn boek heb gedaan, maar
het zwaartepunt van. de lezingen ligt
hier in de vragen, die na afloop gesteld
worden.... en dikwijls bewijzen, dat de
menschen er geen sikkepit van begrepen
hebben. Enfin, dat moet je op den koop
toe nemen, evenals de overdadige maaltijden, waarmee je in iedere stad, in
ieder dorp, ontvangen wordt door den
voorzitter van het forum, den predikant, den pastoor en den rabbi, maaltijden die je soms knock-out slaan voordat je je mond open doet. Na afloop
van de lezing word Je dan nog eens
meegetroond voor een „private supper"
ten huize van den een of anderen notabele, waar de kwelling van eten-envragen nog eens weer begint. En den
volgenden ochtend om 7 uur gaat er
dan een trein, die Je om 5 uur aflevert
aan de volgende stad, waar de film opnieuw In denzelfden trant afrolt,

[

<

Wij vermelden deze feiten alleen, om
duidelijk te maken, waarom Dultschland,
teneinde zijn plaats als belangrijke mogendheid In- Europa te veroveren, niet

oppervlakte d3r
Vereenigde Staten wil het heel wat zeggen, in een enkel jaar een derg-lijke
populariteit te verwerven.

weest ?
D 3 zorg voor de nationale beschaving
Drie maanden,
beteekent dus voor de Tsjechen riet

>

DE TSJECHISCHE „AUTONOMIE”

Nederlanders in Atierika hebben het
laatste jaar een me:kwaardig verschijnsel opgemerkt. Dikwijls wordt hun, zoodra zij als Hollanders worden erkend,
de vraag gesteld: „En kent u Pierre
4816 van Paassen ?"

-

dan

politlek-geografisch standpunt
DE NATIONALE GEMEENSCHAP
tezier», nemen Bohemen èn Moravië eisleutelpogenlijk in geheel Europa een
sitie in die met name voor Duitschland
Na de Duitsche bezetting van Boheva» buitengewoon groot belang is,
men
en Moravië schiep „Staatspresivooral omdat deze landen zoo diep in
H&cha
dent"
de „Nationale Gemeengebied
het rondom gelegen Duitsche
schap",
Tsjeschische
politieke eend
de
i.
binnendringen.
heidsparty en benoemde een commisWil : Duitschland een domineerende sie van vyftig, die de politieke voormanpositie in Europa innemen, dan moet het nen van het Tsjechische volk, die waTsjechië in zijn macht houden, zooals ren afgetreden-, moest vervangen. Daarcok anderzijds het staatkundige evenwicht in Europa eigenlijk in de geheele
Europeesche historie voortdurend met
het bestaan, van een zelfstandigen Tsjechlschen. staat was verbonden.

Van

Populair Nederlander in Amerika

In dit verband ook wenschen zij gelijkgerechtigdheid van alle volken en zij
achten nationale vrijheid,
hetzij op
politiek, hetzij
op cultureel gebied,
hun hoogste goed; een en ander
staat dus in scherpe tegenstelling tot
de grondbeginselen van het tegenwoordige Duitschland. En juist het optreden
van Duitschland heeft deze idteën bij
het Tsjechische volk tot nieuw leven
gebracht, ook in politiek rechts staande kringen, die vroeger een koele, zoo
niet vijandige houding hehben aangenomen jegens de humanitaire opvattingen van b.v. oud-president Mas a
ry k.

ten, dat de Tsjechen zich in hun wil on-

afhankelijk

van Paassen

In een land van

4

een bijsonderen medewerker)

Bij Pierre

Kinderen vinden hef" lekker

,

(Van

0

Wé^mjißESivAi

Natior.ale Gemeenschap

Politieke Eenheid wordt steeds hechter
De „Maand van het
Tsjechische Boek”

3

van de neutraliteit,

elschen, wat. uiter-

het hun gemakkelijker naar allo kanten

hun neutraliteit te

verdedigen.

"

BATAVL4ASCH NIEUWSBLAD
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De Kookkunst van de Kokki’s

•

3

Met Honing Zoetgemaakt

■ Omnia-Zuig?üngenvoedssl tfy

Voor de Dames

1948

van Vrijdag; 15 Mnart

munt uit door licht vrrteerboar- ||Jg
l.heid. Ook het zwakste kinder- I ,
I maagje kan het verdrogen. Hj

Lekkernijen die men van Honing maakt
droppel als één-gaaf balletje in een
glas water valt. Giet dan het mengsel
in een met boter besmeerd bakblik als
een laag van ongeveer 1 cm. dikte. Laat
het bekoelen en snijd het in gelijk
stukjes.

CULINAIRE BRIEF

ten

van

De meesten stokoud en vergeetachtig

en bijzonder

medwerkst

„En met dat al", zei de man-die-denmoed-had," praten we
de
;

DE

en

leed uit het Indische Huishouden
..Maar daar< gaan voornamelijk Europeesche meisjes r.aar toe," meende
Dora.

WEKELIJKSCHE BRIEF

'

van

„Nietwaar", zei Ans, „er zijn ook huisof cursussen, waar inhoudscholen
HELEN
meisjes
op gaan. Maar dat
landsche
lullen wel meestal de kinderen, uit de
betere inlandsche kringen zijn en die
voor
kwam
bijeen
gezelschap
Het
worden geen kokkie."
over
„En de Europeêsche meisjes voelea er
een rijsttafel en het gesprek liep
ook
niets voor om in het huishouden
de onderwerpen, waar het bij zoo'n ]
te
komen en zeker r.iet om als keukengelegenheid nogal eens over gaat. ! meisje te gaan dienen. Als die twee jaar
Kokkies behooren tot die onderwerlang de eerste beginselen van het huismet
kokkies
waarop
houden hebben geleerd, pretendeeren
pen en de wijze
zij, dat zij minstens als dame van de
haar mevrouwen plegen om te sprinhuishouding of.voan de linnenkamer in
gen, behoort er eveneens toe.
I
gëengageerd."
i een hotel moeten worden
„Of zij trouwen."
Het is met deze godinnen der kook-!
„Nu ja, dan komt tenminste haar kente Batavia zonderling gesteld
kunst
gezin
men treft ze voornamelijk in twee nis van het huishouden haar eigen
ten
goede".
soorten te jong en- daardoor ts onerkunnen, ne„Maar als zij
varen, doch met een ongelooflijke dosis
weer
een
kokkie
ongeschoolde
zij
(het
heusch
men
zijr.
eischen en brutaliteit
klaar
te
om
het
eten
maken."
de Hollandsche dienstmeisjes niet alleen, die docr de mederne tijden sijn
—

.

:

:

:

:

Zuivere honing is voor velen, vooral
ook voor kinderen, een lekkernij, en
tiaar hij sterk „zoet" tn bovendien bijzonder voedzaam is, kan honing in veel
gevallen uitstekende diensten bewijzen
in keuken en eetkamë^HHndßttfH|
Wie gaarne rauwkost eten, weten dat
vele salades door- toevoèging van eën
lep:l honing een bijzonder aangenamen
smaak krijgen. Wij laten verderop een
dergelijk recept volgen. Kinderen zullen
hun beker mélk met, graagte leegdrinken als mo:der een paplepel honing erdoor heeft geroerd.

103 gr. honing, 125 gr. poedersuiker,
20 gr. cacaopoëder, 40 gr. boter en 1 dl.
Doe ook nu alle ingrediënten samen
in eeri pannetje, breng het mengsel op
ëeri zacht vuiir aan dé kook en behandel
het verder op dezelfde wijze als hiervoren beschreven.

De boter en de ho-

samen even laten

van1 hefe
vuur flemen, er daa de'
bloem, de twee of driédoorgesneden
maal'
amandelen en de kruiderij én aan toevoegen.
Het mengsel' latën'iaf'koelen en er dani dé In
een weinig' water;. opgeloste potasch doorheen» roerei. Het deeg
"

—

•

Uitspraken van Dohteres
In haar woning in Harley-street, de
beroemde straat van de Londensche
specialisten, is onlangs dr. Elisabeth
JSloan Chesser overleden, bij het Engelsche publiek bekend om haar
scherpe en* vaak uitdagende commentaren op de problemen, van allen
dag. Ze was een klein, keurig gekleed
vrouwtje met een zachte stem, maar
met een karakter van staal. En er
zat springstof in de opinies welke ze
bij alle voorkomende gelegenheden
te berde bracht.
Een. van de kundigste er., meest vooruitstrevende vrouwelijke doktoren van
cezen tijd, was ze tevens de onbarmZe
haitigste rechter van. haar sekse.
moest niets hebben van de vrouwen uit
den middenstand die pas leven als ze
weer de een of andere arbeidsbesparenide nieuwigheid in de hulshouding kunnen invoeren, maar daarnaast klagen
over allerlei vreemde inwendige kwalen.
„Er is met zulke vrouwen niets aan. de
hand", placht ze te zeggen. „Ze hebben
het alleen maar uit verveling op de zer.uwen gekregen". In dergelijke gevallen
sprak
ze altijd van „kleinburgerlijke

neurosis".
„Mayfair neurosis”

Maar ze had evenmin tijd voor gefortuneerde vrouwen die zich uit snobisme
of wegens allerlei ingebedde kwalen laten uitkleeden, in overdrachtelijken zin
da'n, door de dure Harley-street doktoren. Aan de „Mayfair neu:osis" had ze
zoo
mogelijk r.og meer het lard dan
aan de neurosis van de petite bourscholen.
geoisie. Haar 'belangstelling ging uit
„Maar er zijn toch huishoudscholen naar de vrouwen uit den kleinen midtij de vleet tegenwoordig !" riep Miep. delstand en uit de arbeidersklasse.

vinden» we enkele van

In de Mail

rie uitspraken waaraan dr. Sloasi. Ches-

ser
haar bekendheid tè danken had.
Over de vrouwen, haar zusters, zei ze
onder meer.

een man en 22 voor een vrouw. Zooveel te meer babies, zooveel te .beter.
Het huwelijk behoort bezien te worden
in het licht van een zakencontract.
Als men vroeger trouwde en gemakkelijker kon scheiden zou er minder
op de wereld geleden worden.
Over
Voedsel: —We zouden, een
stuk gezonder zijn wanneer we, na de
veertig gepasseerd te zijn, maar twee
maal op een dag aten. Praat niet
de maaltijden, het is slecht
tijdens
voor de spijsvertering.
De gioote
Over de Opvoeding
van
ons
beopvoedingssysteem
fout
staat hierin dat het de neiging heeft
de beteekenis van den jongen te overschatten. Slechts zeer weinig normale
volwassenen zijn ia psychologisch opzicht ouder'dan vijftien- of zestien. En
daarom zijn' vele menschen zoo lastig
in den familiekring.
Over Geld:
Da eenige waarde
van het geld is dat het uitgegeven kan

In biologisch opzicht is de vrouw
het superieure schepsel.
Vele vrouwen zijn'slechter geschoeid
dan paarden.. De meeste vrouwenkwalen komen, uit slecht schoeisel voort.
Een vrouw moest nooit strak zittende
kousen dragen.
De
beste secretaresse is de vrouw
die haar eigen zenuwen kan vergeten
om alleen aan die van haar werkgever' te denken.
Menige vrouw trouwt met een man
worden.
zooals hij is. Maar daarna is ze haar
leven lang bezig hem te veranderen
Een merkwaardige Vrouw
in den man van haar ideaal.
Vele vrouwen
exploitesren haar
Aan de hand van deze uitspraken kanhoofdpijn en haar zenuwen op zuik
een manier, dat ze zelfs goede echt- men zich v/3l ongeveer een meening
omtrent
de merkwaardige
genooten tot vertwijfeling moeten vormen
vrouw die d:; Sloan Chesser ongetwijbrengen.
feld geweest is. Men zal er zich misslechts over verwonderen dat
Kinderen zijn geen Engelen schien
een zoo evenwichtige, nuchtere en'redeMaar dr. Sloan Chesser had ook nog lijke figuur, die precies wist wat men
over tal van andere zaken zeer besliste doen en. laten moet en blijkbaar alle
raadselen van het leven doorgrondde,
meeningen. Hie: volgen er een paar.
honderd
geen
jaar ls geworden. Ze
Over Mannen
De Hemel helpe stierf, na een lang ziekbea toen ze pas
hetgeen bewijst dat
de vrouw wier man een moederskindje even zestig was
een scherp verstand, groote medische
is.
De mannen, die aan 't stuur van kennis, een r:delijks levenswandel,' nuchhun auto alles op den weg voorbij tere principes er. een aangename werkwillen jakkeren, lijden aan psycholo- kring toch niet voldoende zijn. om ee*n
hoogen leeftijd te bereik:n.
gische onevenwichtigheid.
Over Kinderen
Niet één kind op
En op den keper beschouwd lijkt het
de vijfentwintig zegt aan zijn ouders maar gced ook dat een lang leven niet
altijd de waarheid. Als ik hoor van aan deze voorwaarden gebonden is. Aneen kind, dat een engel zou zijn, vraag ders ware het al te s,.:eu voor de leeken,
ik me altijd af wat er aan zUn ge- en voor de armen van geest die zich
zondheid mankeert. Wie zijn kinde- hun leven lang bekommeren over raadren tot lammetjes opvoedt maakt er selen en. problemen welke de knappe
alleen maar schijnheiligen van.
doktores in een handomdraaien opgeOver het Huwelijk
De ideale lost had
of meende opgelost te hebleeftijd om te trouwen, ls 24 Jaar voor ben.
:
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President Lebrun

op

Inspeclie

Van plaat meiaal tot vliogioi*
Hóe gaat het ?
dat gaat we 1...... oh, parNou,
don, meneer de President.
Toen ze opkeek, zag ze plotseling tot
haar schrik, dat het de President van
de Republiek was, die haar die vraag
had gesteld. Maar vriendelijk lacht de
heer Lebrun tot de fabrieksarbeidster.
Werkt U hier al lang ? En bevalt
het werk ü ?
Vriendschappelijk, als een aanmoediging, klopt de President haa.' op den
schouder. En terwijl de arbeidster ijverig verder gaat met haar werk. wandelt
de chef vart den Frar.schen Staat verder in de enorme fabrl.fcshal, zoo lezen
«ve in de „Paris Soir".
Vergezeld van Guy La Chambre, den
minister van Luchtvaart, en van de
officieren van den technischen dier.st,
heeft de heer Albert Lebrun een van
die enorme fabrieken bezocht, waar in
massa, in serie, die groote bombardements-vliegtuigen worden gebouwd. Er
v/erken hier 2.500 werklieden en 750
arbeidsters. Dag en nacht wordt er ge—

—
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War. t hulsvrouwen zijn, naar uit die
gesprekken bleek," tocHlmaar vrij-mach-,
telooze wezens. En'.haar „vakbond"*
heeft tot nu' toe nlinmer eeriJpoging
gedaan om belangrijke'vraagstukken'als
dat van goed-geschoolde huishoudelijke eeht nacht' •' laten' staan;
hulp in Indië met belangrijke maatreden
volgenden
het
gelen tot een oplossing te brengen»'
morgen uitrollen !..tot
van pl.m. 1
Toch zal het alleen langs dien weg eea- lap
Daarvan*
mogelijk zijn. om de kokkies uit den cm. dikte;
koekleine,
vierkante
tijd van Coen en Houtman, mitsgaders
óp
steken,
die
de
ken
dagen,',
te bande onbekwamen uit onze
belegd
hoeker»worden
nen ea er goed-onderrichte kooksters
voor in de plaats te krijgen. Met name met heele amandelen
stukjes süin. de Scandinavische landen is dé.op-' en dunne
die
in den oven
leiding van het volksmeisje tot bekwame cade.en
lichtbruin
moeten-bakhuishoudelijke hulp in goede banen
Men kan den koeken ook een anrecht te vervangen, kan men met sucgeleid ea werpt rijpe vruchten af. ken:
model geven.
der
ces honingsaus bereiden van 5 lepels
Waarom zouden de hulsvrouwen-vérhoning en 2 afgestreken eetlepels boter.
eenigingen in dit land niet in> dezelfde
Koffie-caramels
richting gaan werken ? Zeker zqu er
Mea verwarmt-den honing tot hij dunvoldoening te vinden zijn i.i zulk econo100 gr. honing, 150 gr- poedersuiker, vloeibaar is, voegt er dan de boter bij
misch
en
paedagogisch
hoogst
belangBen ;je ook bij de marine ?
In dezen
40 gr. boter, y 2 dl. room, y2 dl. sterk en roert het mengsel tot een half-vloeiwekkend werk.
i
tijd, waarin vrouwen en meisjes in binkoffie-extract.
bare saus. Deze is ook zeer geschikt oiq
nen- en buitenland zich op zooveel maWelke van de huisvrouwenvereenlDoe al de ingrediënten tezamen in een als smeerselte dienen op brood of'benieren voor het! vaderland verdienstelijk gingen neemt initiatief ? Hiên valt op-' pannetje, breng het mengsel op een schuit. Men kan er desgewenscht wat
maken, kan deze aardige baret de vraag bouwend werk, werk van permanent zacht vuur aan de kook en laat het oncitroensap doorroeren om den zoeten
belang te doen !
wel wettigen
der voortdurend roeren doorkoken, tot smaak iets te temperen.

Biologisch superieur maar slecht geschoeid

Ie i n stuk je

—

liefhebberij voor die eenvoudige kook-

Een Vrouw oordeelt over Vrouwen

frisschê smaak,

water.

Honingkoeken

döó: koken;

N AME

u

Het sap van »/ 2 citroen, een dessertlepel honing en ongeveer 2 dl. kokend

'

ning

O E'v

Warme kwast

of er niet meer gezuiverde potasch.

E.l teen kwamen de vrouwen weer
aan hr t- woord!. Haar woorden' getulgtteiv
soms van eenige optimisme met- betrek-*
doch
kitig tot het"
meer' .nog van groot f*; pessimisme ten
aanzien van de vraag, or er ooit- watin dat opzicht te bereiken zou/zijn.

'

roöm.

Roer in een tumbler het citroensap
Gedroogde vruchten (appeltjes, pruien Hen honing door elkaar en giet, roemen, abricozen) laat men, nadat ze goed rende, hst glas vol kokend water.
gewasschen zijp, een nacht wï eken, in
zooveel'water, dat zë juist onder staan;
Honingsaus
Dan kookt men ze in hetzelfde vocht
zachtjes gaar,'laat ze half afkoelen en
Om stroopsaus bij pannekoeken, Janroert er naar smaak honing doorheen; in-de-zak, trommelkoek of een nage-

scholen kwam!

A

•

1 kg. bloem, 1 kg. honing, 250 gr. boter, 200 gr. gepelde amandelen, de geraspte schil van 1 citroen, 4 gr. kruidha-nden heeft gehad, durft te eischen. nagelpoeder, 4 gr. kardemom en 30 gr.

En dan zou je eens zien,

rn^lliE'

Chocolade-caramels

.

aargestoken), of: min of meer bedreven, maar van een griezelige aftar.dsEen
der aanwezige huisvaders
heid.
zijn vrouw haar kokkie
dat
beweerde
museum,
het
tusschen de herinneuit
ringen aan Jan Pletersz. Coen uit, had
g.-haald. Een ander mierde, dat de
dame die in zijn keukan den scepter
zwaaide, uit den tijd van Corneiis Houtman was overgebleven......
Ja zij zijn stokoud en daardoor vergeetachtig, en vies (althans voor onze
begrippen onhygiënisch). Of zij zijn niet
zoo versleten, maar even vergeetachtig
en misschien een ietsje minder onzindelijk, waar tegenover staat, dat zij volstrekt onverschillig staan tegenover de
uitkomst van haar pogingen om het eten
bereiden ? Zij
te
mo!?en wij zeggen
wasschen het, en mengen het met water,
veel of weinig, naar het haar zoo uitkomt. Of wel zij roosteren het, in te
heet of te lauw vet, ook al naar het
haar invalt, doch in elk .geval niet volgens de regelen der kookboeken.
Sorns treffen wij het en leven wij
maanden, ja een enkele maal wel eens
jaren gezapig en rustig onder de beproefde culinaire zorgen van lemand die
werkelijk kan koken. En wie het op het
oogenblik zóó heeft, die vindt natuurlijk dat dit artikel onwaar of minstens
zeer overdreven is.
Edoch, er zullen duizenden huisvrouwen zijr; die kunnen mede voelen
met de jammering dier huisvrouwen,
in wier gezelschap ik mij bevond, toen
gaan rijsttafelen. Naast
wij
zouden
enkele werkelijk goede kooksters, die
haar vak nog uitstekend verstaan, is
er een heirleger van.' incidenteele etenverprutsters, die
wellicht het zoover
hebben gebracht, dat zij een waterig
soepje kunnen koken, een te hard gebakken croquetje kunnen serveeren en
voorts biefstuk, die vandaag te gaar en
overmorgen te rood, groente, die in het
water is verdronken of met een aan vla
gelijk sausje overgoten, en aardappelen
die met de hulp der geesten twee van
de drie keer net eetbaar zijn.
Het is ook wel eens zóó, dat de keuken-heerscheres bij ds eene mevrouw
uitstekend voedsel klaarmaakt en er bij
de andere geen kans toe ziet. Maar dan
zijn er .andere factoren in het spel, factoren die niets te maken hebben met
de ontoereikende bemijn onderwerp
kwaamheid van de meeste kokkies.
Toen we zoover waren met ons gesprek,
dook een van de mannelijke aanwezigen
op uit zijn gesprek met de andere heeren over de luchtbescherming. Hij bleek
de gave te bezitten om twee gesprekken
tegelijk te kunnen volgen, want hij viel,
volkomen te pas, in met de bewering,
dat de
huisvrouwen in Indië er zelf
schuld aan zijn, dat zij geen goede kokkies kunnen engageeren.
Waarop de aanwezige huisvrouwen natuurlijk gelijktijdig en met evenveel verontwaardigde onschuld haar wenkbrauwen optrokken.
„Daar kijken jullie van op", zei de
man in kwestie, „maar het is toch heel
duidelijk. Hoe lang zitten jullie nu al
in Indië ? Jij twaalf jaar Gerda, en jij
Miep ? Zes jaar, en jij Ans ? Negen
jaar, nou en Dora en ik vijftien jaar. En
al die vijftien jaar heb ik bij afwisseling
kunnen genieten of lijden van het vraagstuk om in Indië behoorlijk klaargemaakt eten op tafel te krijgen. En al
jarenlang is mijn vrouw lid van de huisvrouwsnvereeniging, maar nog nooit Is
het bij haar of bij een van de andere
leden opgekomen om nu eens gezamenlijk, met al die duizenden georganiseerde huisvrouwen, een plan op te zetten
om behoorlijke kooksters te krijgen".
„Wat kunnen wij daar nu aan do*n ?"
liepen Gerda en Miep en Ans en Dora
in koor.
Toen kreeg de eene moedige man
steur., van de tot nu toe neutrale overige mannen. En zij wezen er de vrouwen
op, dat zij al lang hadden moeten zorgen voor de totstandkoming van kook-

zaak heen. Want waar jullie
pen zouden wezen, en waar . overigens
ook de inlandsche maatschappij mee
geholpen zou wezen, dat zijn niet prachtige huishoudscholen voor meisjes, die
toch geen keukenmeid worden, maar
practische leergangen voor eenvoudige
inlandsche meisjes, die wèl als kokkie
willen dienen. Als er nou eens ieder jaar
honderd van zulke meisjes werden afgeleverd, meisjes die geleerd hadden om
zindelijk met eetwaren om te' gaan, om
met kennis van zaken op den passer te
koopen, om het tten te bereiden zonder
dat er alle kracht en heerltfkheid van af
gaat, wat zou dat de huisvrouwen in
Batavia al niet een eind op weg helpen.
Om maar niet te spreken van de weldaad die het gezin er van zou oadervinden. Jullie zouden er de stokouden,
de viezerikken, de vergeetachtigen, de
aiefachtigen, de eigenwijzen, de zoutverspilsters en de boter-verbrandsters,
geleidelijk aan uit kunnen mikken. Jullie zouden alleen aan de meisjes, die gediplomeerd zijn, het hooge loon moeten
uitbetalen dat nu iedere ongeschoolde
juffer, die wel eens ten pan in haar

—
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Lief

HKHBI

werkt.

Overal vraagt de president belangstellend, hoe de menschen zich schikken in het zware, afmattende werk.
Zelf ingenieur, verdiept hij zich in de
constructie, stelt hij technische vragen,
waarop 'de bedrijfsleiders hem prompt
ten antwoord geven.
Waar komen al die honderden' arbeidsters vandaan ? Van overal, uit alle
kringen. Er zijn studenten bij cn werksters', secretaressen, en figuranten.uit
het film-bedrijf. Hier zijn ze allemaal
gelijk. Negen uur lang werken zij aan
een stuk door. De resultaten zijn opmerkelijk. leder, man zoowel als vrouw,
heeft z'n bepaalde vaste bezigheid. Daar
waar vóór den oorlog vijf éénheden (dit
zijn dan de vliegtuigen) per dag werden gemaakt, komen- er nu 120 uit. En
wanneer men zoo die lange werkplaatsen doorloopt, ziet men de heele wording van het toestel, stukje voor stukje,
Sinaasappel-sla lot men daar komt, waar het vliegtuig
kant en klaar naar buiten wordt ge4 a 6 sinaasappelen, 1 eetlepel honing, rold op >;en groot
vanwaar
1 eetlepel warm water, 4 eetlepels gemahet zijn proefvlucht maakt.
len noten of amandelen.
President Lebrun heeft zoo kunnen
zien, hoe een eenvoudige plaat metaal
Snijd met een scherp mes de gepelde geleidelijk
aan gevorm<J werd tot een
sinaasappelen in schijven en verwijder i,waar
bombaidements-toestel,
dat ronzorgvuldig de pitten. Overgiet ze met kend
de
lucht
ging:
in
klaar
voor het
het mengsel van honing en warm water
front.
en laat ze.dichtgedekt, 2 uur staan.
En hij heeft door zijn aanwezigheid en
Maak dan de sla af met de gemalen
bemoedigend woord zijn. waardeeeen
noten of amandelen. Presenteer er
ring
willen toonen voor die stille werdesgewenscht slagroom of gewone kookkers,
die zich, ieder naar zijn vermogen,
room bij.
in dienst stellen voor het vaderland.
>

Müsli
Dit is een Zwitschers recept, waa-bij
men per persoon rekent: 1 afgestreken
eetlepel havermout, 3 eetlepels water,
het sap van y2 citroen; 1 eetlepel gemalen noten en 1 estlepel honing.
Laat de havermout een nacht weeken
in het water; meng er het citroensap
door, de gewasschen, met schil en klokhuis' geraspte appelen," de gemalen noten
en den honing. Naar vsrklézisVook eon
paar lepels room of melk. Gebruik dit
gerecht als ontbijt.
De appden kunnen vervangen worden
door bananen of door verschillende gedroogde vruchten, die
na gewasschen
te zijn
een nacht in water zijn geweekt.
—

—

Gebraden appelen

8 Goudreinetten, 150 gr. honing, 1 dl
water, 2 afgrstreken Aheelrpeltjes kancel, 80 gr. boter en 100 gr. sultana-

rozijnen.

Schil ,de appelen niet, maar wasch*ze
flink schoon boor ef de klokhuizen uit
en' schik de appelen dan in een vuurvasten schotel. Vermeng den honing
met de kar.eel en de rozijnen, vul met
dit mergsel de holten ln de appelen en
maak dan eiken appel af door er een
achtste de:l van de boter op te leggen!
Bedek den bodem van den'schotel nut De fihnactrlce Tamara Dcsni,
die zich
het water; zst de appelen in den 'en kortgeleden van haar echtgenoot
liet
en laat ze gaar worden, nu en dar. den schelden, is dezer dagen te
Londen
weer
bovenkant bodruipend met het stroo- in het huwelijk getreden, met den
heer
perige sausje, dat zich langzamerhand Roland Gillet
De bruid droeg een zeer
in den schotel zal vormen. Dien de ap- feestelijken hoofdtooi
waarvan een vopelen warm op.
geltje het „toppunt'* vormde
;

—
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De „Lambeth Walk” is dood
En leve de „Boomps-a-Daisy”
Het Geheim

van de

Dans die men dadelijk kent

Oude Tijd herleeft
Hands, knees and Boomps-a-Daisy!
like a bustle that bends
Hands, knres and Boomps-a-Daisy !
V.'hat is a Boontp bit ween friends ?

door

I

een bijzondere medewerkster

uit, ia September, toen de dansinstituten hun deuren weer ,openden, nauw
aurvend hopen, dat er; leerlingen zouden
bir.ncn gaan, liepen de lessen, tegen aller verwachting in, weer vol. Io Engeland
we:d'«den officieren toegestaan, dansgelegenheden te bezoeken, zij het alleen
de militaiin uniform. Gretig
ren van dit verlof gebruik ; de dames
uit de Londensche society vonden het
een onderscheiding,
met «en officier
te
oo
yarcien-partis.*, op
trott'n:
solrées'werde: hiér en daar.jzelfs weer
de ouderwetsche - balboekjes uitgegeven ; de militair schreef er jilet alleen
zijn naam, maar ook zijn regiment in.
Voor menig jong meisjes is dat balboekje
later een weemoedige herinnering geworden aan de oogenblikken, doorge-

EERSTE MAAT:
partners staan tegenover elkaar, heer «*e-

licht naar den mtiur.
dame ra; naar den
Op de eerste
muil'.
maat
klappen zij de
handen tegen de handen van hun partner
en roepen
„Hands."

:

:

.

VIJFDE'MAAT

.

___

de heer maakt een
li wart draai links, de
-dame een kwart d-aai
rechts, daarna stooten zij de h?ü Pi n
zachtjes tegen
„And
roepen:
en
boomps!" Op den derden
tel van deze
maat roepen 20=
M

1

:

I

VIERDE MAAT

dames
buisvn,
„Daity !'•"•

heeren
zeggend

cn

da

heer

slapt

zij-

met
linker
waarts
voet op den eersten
tel van de maat. Op
ücn tweeden en der-

;

tel zwaait hy
rechter voet over
den linker; de dame
doet het zelfde, maar
begint tr:t cicn rechtervoet en
zwaait links over.
den

zün

ZESDE MAAT:
heer stapt zijwaarts inet den rechtervoet op den eersten tel van da maat.
Op den tweeden en
derden tel zwaait hij
den linkervoet over
den rechter de dane
doet hetzelfde, beginnend met linkervoet 'en rechts overzwaaiend.

|

do

;

ZEVENDE EN ACHTSTE MAAT

:

b ca int

links
voorwaarts od den
eersten tel van de
zevend* maat, danst
zes
walspassen, naar
links draaiend en eindigt
tegenover
zün
dame danst
partner
zes passen, draaiend
naar rechts. Op het einde van de
achtste znaat staat het paar tegenover elkaar als bü het begin.

i

heer

;

•

NEGENDE, TIENDE, ELFDE EN
:

herhaling- van n:aat één. twee, drie
en vl.t.

in genoeglijke herinnering wordt meegeneuried.
De groote bands hebben het wijsje
plweer ,van hun repertoire afgevoerd ;
het werd in den loop van den zomer
vervangen door Park Parade, Palace
Stroll, Handsome Territorial en/ andere
melodieën, waarop men in Engeland
maar vooral in 'Amerika, yitterbugs," en
trucktag walks uitvoert.
In ons land houdt men over het algemeen genomen niet van het al te
excentrieke bovendien ligt het rhythme
van dergelijke dansfiguren ons minder.
Juist omdat de Lambeth Walk eenvoudiger is en ook door oude:en kon worden meegedanst, sloeg hij in ; en om
dezelfde reden zal de Boomps-a-Daisy
een succes worden.
De ontwerpers van dezen
dans hebben rn-ii eens gebroken met het
gebruikelijke foxtrott-rhythme en daarvoor de oude quick waltz in de plaats
gebracht.
Op den gladden, glijdenden parketvloer van het intieme darszaaltje demonstreert de leeraar met een van zijn
assitenten de Boomps-a-Daisy. Maar
voordat hij daartoe overgaat, wil hij ons,
ter vergelijking, den Lambeth Walk
toonen. Zoo zien wij, voor den eersten
keer eigenlijk, hoe deze ,Walk behóórt
geen daverende,
te worden. gedanst,
kletsende knie-slagen, geen gillende
Oi !-kreten," geen dwaze' duimbewegingen, maar amusante, vooral kalme
intermezzi. Em als wij daarna de Boompsa-Daisy zien voordansen, dan.weten wij
■„ïü al dat ook deze bewegingen alle aanleiding kunnen geven tot overdrijving.
Zooals wij het zien, zoo Is het een geestig
gevonden „dans conversatie". Die lichte
sierlijke
heupstoot, gevolgd door een
dat min of meer familalre
buiging;
botstovkje, gevolgd door die hoöfsche
verontschuldiging in den vorm van een
gracieuze neiging, de walspassen eerst
<

:

:

TWAALFDE MAAT

•

>

Frahfehe fi'aister Micheline
Cheirel heeft te Hollywood met Charlic
Chaplin kenilH gemaakt. Den heelen
dag had hij aan zijn film van den
dictator gewerkt. Daartoe m-?st hij z''.:.
thans als een duif m witti hara-i zwart
verven, wat hóza vavradert. Dien mid~

jon?.-

;

dag had hij zijp rede, in een voo:- de
wereld onbekende taal, gehouden en van
het schreeuwen was hij schor. Hij zei,
nog c:n maand te draairn te li: J.bten en
het werk imet Mti te willen uitbrengen.
„Ik speel £r "e:n dictator in en een
kleinen Joc'd, zooals ik zelf ben f n wiens
gelijkenis met den dictator een bron van
'verwikkelingen is. Van alle kanten is
me gevraagd ermee op te houden ; ik
ben gewaarschuwd, dat niemand de film
zou willen exploiteeren. Ik heb niet geantwoord, 'ze zal in 'sèn aan mij toebehoorenden ibicsccop gaan, ik zelf zal
ze exploiteeren. Ik heb cok dreigbrieven
gekregen, maar lk hen niet bang".
Aldus het vernaai in de Parijsche
«
„Soir".

Vergane Glorie

:

als bozelfde p O5
ven. Partners klappen
zich op de knieën en
reepen „Knees!".

DEREE MAAT

De

het werk

aan

De gewezen filmster M a ■; M u rr a y, die vroeger zeer beroemd was.
maar thans in behoeftige omstandigheden verkeert, zou, naar uit Ho'lywood
wordt gemeld, een maandelijksche uitkeering van duizend dollar verlangen
van haar vroegercu echtgenoot Prins
David Mdivani.
Bij het proces over dezen eisch verklaarde de Amerikaansche rechter, dat
hij voornemens was den dertienjarigen
zoon van het sedert 1933 gescheiden
echtpaar de vraag voor te leggen of hij
bij zijin vader wenscht te blijven of bij
zijn moeder, ofschoon deze laatste thans
arm is. Men verwacht, dat het antwoord, dat de jongen op die vraag zal
geven, op de beslissing van de rechtbank van invloed zal zija.
Mae Murray vertelde .snikkend, dat
tracht met een charmanter/ danseur die zij, die in 1926 drie millioen dollar bezat, tien jaar later zóó arm was, dat zij
virl voor zijn vaderland.
De oorlog woedde aan het w r.te'ijke zonder onderdak
in New York drie.
front; in de voorname
Londensche nachten ia de openlucht bij het Central
dansgelegenheden zag men uniformen Park had moeten doorbrengen en dat
van alle mogelijke regimenten,
want zy in haar armoede een geleende' bontde officieren, die met verlof waren, mantel ter waaide van vijfduizend dolzochten bij voorkeur ontspanning, op lar voor 150 dollar had verkocht.
den dansvloer. Een officier van. een
Schotsch regiment heeft, om, gemakkelijker en soepeler zich te kunnen*bewegen, zich ontdaan van zijn spats.
Een generaal betreedt de zaal; haastig
gaat de officier aan een tafeltje zitten,
in de stellige verwachting, dat zijn superieur na een
vluchtig bezoek
zal
heengaan. Maar ook de generaal vindt
„

dansen blikbaar een.

aangename

:

a—a— al
ans
bel
bon
bra
bruck —bu
chil —cu —da
deel
di
di
dienst
do
e
e
een
ding
el
enk
erl
ge
ge
gie
for
ga
ga
gre j— hal
ha.m
har hce heim
hui
inns
kar
ken |— kö U- le —le
les
lis
ment —mi —mo
na
ne
ner
ner— ni
t—
nier
ni
nig
nig— nig —>noc— ny
o
or —or
reik
ren —sa—sa
pa
poer j— re —re
se
stei
sus —ta— ta
i—
tam —te
ti
teit
tie
tie —to— u
vier
tie
wa
war
zen
zend ' zin. i
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zaakt, zijn beenen onder de tafel

houden!
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Omschrijvingen

:

*

1. Grieksche held, 2. stad in Europa, 3. god van den wijn, 4. nieuwe opzet,
5. iriheemsche titel, 6. boekdrukkersfamilie, 7. gekrakeel, 8. belasting in arbeid,
9. h:ne:oo's vrouwmensch, 10. minnelijke schikking (rechtsterm), 11." gemoedsaandoening, 12. slaapwandelaar, 13. Moorsch paleis bij Granada, 14. arbeidsvermogen, 15. plaats in West Java, 16. schuw, 17. ballade van Goethe, 18. rijnwijn,
19. meisjesnaam,
20. Fransche stad, 21. gelijkvormigheid, 22. bewijsstuk,
23. stadje aan het IJsselmeer, 24. schade, 25. vol verlangen, 26. stad in Duitschland, 27. ontkenning, 28. onverklaarbaar.
Voor de inzenders van de juiste oplossing zijn als prijs beschikbaar boeKwerken, gramofoonplaten of eenig ander souvenir naar keuze van den vrtnnaar
(de winnares), ter waarde van ƒ 2.50.
Inzendingen

vóór Woensdagavond 27 Maart

Op adreszijde vermelden

:

Letterraadsel

•**

Oplossing

letterraadsel 1 Maart

Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen,

Want waar mijn oogen langs de wanden dwalen,
Schemert Uw lach daarheen. Ontelbre malen
Hoor ik in 't klokgetik Uw voeten treên.

'

BICH. UPP&SOHH

—

—

—*-

te

Een jaar vóór het uitbreken van den
oorlog, kwam de tango naar Europa en
beheerschte in minder dan géén tijd
den dansvloer. Boston en andere quickwaltzes hadden . afgedaan. Ook al, omdat zij teveel ruimte vroegen in een
tijd, toen de dansrage haar hoogtepunt
had bereikt. Op de tango volgde
de
andere
maxixe, die, als bijna al de
dansen, op den achtergrond geraakte
door de fox-trott.
Hoe kwam dat zoo ? Waaraan had
deze dans zijn enorm succes te danken ?
Niet aan zijn rhythme, niet aan
jeugd hielp dapper mee aan
zijn passen, maar alleen aan het feit, De Finsche
het werk dat achter het front tc doen
dat ieder hem dadelijk „onder de knie"
was —Twee meisjes bezig met het dichthad. De militairen, die met enkele da- timmeren van gesprongen ruiten tengegen' verlof terugkeerden in de burgervolge van een bombardement
maatschappij, hadden geen tijd om danslessen te nemen ; de tango, de wals, en
al die andere dansen vroegen oefening,
de foxtrott kon men na haar even te
hebben gezien meedansen. Dat was
het geheim van de overwinning en dat
is de reden, dat er ook nu nog lieden

—

—

—

—

ont-

:

-?

Uit de onderstaande Isttergrepcn moeten 28 woorden gevormd worden,
welker eerste cn derde letters een spreukvermen van Jacob Cats

spanning. Bijna twee uur blijft hij en
bijna twee uur is de officier genood-

VEERTIENDE, VIJFTIENDERTIENDE,
DE EN ZESTIENDE MAAT
-V

Letterraadse! JÉÖgji

*

:

TWEEDE MAAT

Charlie Chaplin

3

En langzaam nadert gij, zoo ver, zoo kleèn
'k Zie dat een breede neevlenkring met v a 1 e n
Lichtloozen sluier'u omhult; dan dalen
Zachtjes Uw lichte schreden naar m ij heen.
4

Uw adem vaart mij aan ! gij zijt verschenen,
Ik zie Uw oogen in mijn oogen gaan;,
'k Hoor in den wind, die langs mijn ruiten henen

,

En door de schouwe klaagt, uw woorden aan,
Zoo vreeslijk droef en teer, dat 'ku zie staan,

Met bukkend hoofd, om in mijn arm
L.

teweenen.

van

Deyssel.

Prijswinner werd de heer M. A. Boum a n, Wilh:lminastraat 4, Malang,
die aan de administratie gelieve op te geven wat tot dien prijs verlangd wordt.

NEDERLANDSCÏtE HAHDEL-MAAISCHAPPU N. V
Hoofdkantoor te AMSTERDAM

Hoofdkantoor voor het Oosten: FACTORIJ BATAVIA
Vestigingen in alle voorname plaatsen in Nederland en Nederl.-Indië
en voorts in de Straits Settlements, Br.-Indië, Burma, China, Japan
en Arabië.
VOOR ALLE WISSEL- EN BANKZAKEN
SAFE DEPOSIT
KOFFERKLUIS

108

A

4

dame en heer dansen
vier
maten
wals na»; rechts. De
heer begint links, de
rechts
voordam;
waarts, wani om de
dame in de gewone
walihouding te kunnen leiden, mo:t de
heer vó '> zijn dame k->.-ne.i te staan,
als hy dc pasren b:£int.

samen

WAT BRUINTIE MET BEPPO. DEN AAP, BELEEFT

•

Het gaat

mat de dansc*. zoaals het

met de grooten cc: aare'e ;
ze komen, worden met uitbundige geestdrift ontvangen, weten zich populair te
maken, handhaven zicln ee.v tijdje, vervallen in excessen. Dan taant al spoedig
de roem; de opvolger-staat gereed, de
geschiedenis herhaalt zich.
vaak gaat

Voor de

vervaardigde

PIANO'S

Denkt eens aan den bloeitijd van de
Lambeth Walk het Is nauw een jaar
;

geleden, dat mer. er door bezeten was.
Di dans met de klappen op de knieën,
met de gillende „Oi !"-kreten, die naarmate de avond en d 2 feestvreugde vorderden, luider werden en rauwer klonru r.og maar
ken, deze dans wordt
sporadisch op een feestje uitgevoerd,
omdat hij de stemming opvoert, ei' een.
enkel strijkje speelt tijdens het restaurant-diner het, melodietje, dat in het
gehoor ligt en door het etende publiek

na-i

ROOKEN-

Vtriithten df Vul
Hebben «en frutch»
*m» 4 l «n ftum

JEN

FRI^^CHTAPEMI

tropen

in
door de partners afzonderlijk, daarna
samen uitgevoerd, het behoort allemaal
tpeelsch en luchtig te geschieden.
Wij dansern!
~Nous dansons sur un volcan." De
Fracsch: gezant te Napels sprak deze,
*

gevleugeld

geworden,

woorden op den

vijfden Juni van 1830 en doelde daarbij
op den aanstaanden val van het Bour-

tónsche

koningshuis.

honderd jaar later, passen de
woorden van dien vooruitzlenden geest
rp den tijd, waarin» wij leven. Desondanks dansen wij verder. Waarom zouden wij niet? Wij hebben ook in 1914
gfdanst. Overal heeft men in dien tijd
4813, gedanst. In 'Augustus brak de oorlog
Nu,

hem dansen zonder noemenswaardige vooroefening.
En nu hebben wij dan de Boomps-aDaisy. Er zit in dezen dans, ondanks
de- sterk modern; allure, ietra var. den
ouden tijd ; van wals, quadrille, meals
nuet. Meister
Johann zou hem
dirijceren,
Stehgeiger hebben kunnen
zonder al te veel concessies te dorm. aan
de meeslepende mel&dieër, die Tilj en
zijn collega Lanner componeerden voor
het dansende Weener:, e:rst, voor de
dansende wereld daarna.
Het zal wel niet
heelemaal toeval
zijn, dat de Boomps-a-Dalsy
bedacht
w«rd in een tijd, waarin de vrouwen
weer lange krullen dragen en japon\
nen met panierg.
zijn, die

massief

djatihouten
b uiten kast
Vraagt onze
gemakkelijke

betalingsvoorwaarden

W NAïSSEtiS&Co.

Rijswijkstr. 32

-

Telef. 423

No. 57.
Thuis ls hot allesbehalve prettig. Mevrouw Bear, boos over wat Boppo
m«t haar hoed heeft uitgehaald, wil niets ven het tweatal weten. Op alle mogelijke
—

manieren probeert Bruintje z\jn moeder vriendelijker te stemmen, maar als ledere
poging faalt, gaat ht) bedroefd r.aar boven om zün huiswerk te maken.
LHen dag kan het Beertje van spanning niet eten. Hij ziet ontzettend op tcgsn
het oogenblik waarop zijn ouders zullen weten, wat er bfl den bakker is gebeurd.
'a Avonds vertelt mevrouw Beer haar man uitvoerig de geschiedenis van den
hoe<J. Mene«r vindt het héél erg en terwijl hij nog peinst wat er niet den vernielal
gebeuren moet, komt de brief van den bakker, die de maat natuurlek vol doet loopen.
•
Terwjjl de heer des huizes den Inhoud aan z{Jn vrouw en zi/n zoontje voorleest,
zit Beppo op tafel met een strootje te spelen als ging de hso!e zaak hem niets aan.
Toch ral hem spoedig bltjken, dat het met zijn vrijheid voorgoed is gedaan.
„Ik heb," zegt meneer Beer als do brief uit ls, „nu meer dan genoeg van Beppaa
kuren. Moeder, bel JU den vrachtrijder even op. We zullen het aapjo morgenochtend
naar Artla gturen."

SATAVTA-VSCR NTCUTSnEAD

9.45

bij

de Olympiade kampioen, in

„TARZAN

AND THE
GREEN GODDESS'
avonturen

oerwouden van GUATAMALA, zooals U nog nimmer
tevoren hebt gezien !
Alle leeftijden.

_—

4808

,

Heden- en volgende avonden
8.30 n.m.

g

volgende avonden
7.15 en 9.45

en

met

(Alle leeltijden)

MATINÉE'S
(alleen voor Tuinleden)
5.30 n.m.
Zaterdag
4 en 6 n.m.
Zondag

C. AUBREY SMITH,
LUCILLE BALL,
CHESTER MORRIS,
WENDY BARRIE,

~A Yank

JOHN
KENT TA YLOR.

CARRADINE

met

,

(Niet voor kinderen),
Zaterdag

4.45 n.m.

10.30 v.m. en 4.45

Zondag

met

0

BRAGAWEG 40

4817

Tommy Kelly,

11

n.m.

Herbet t Marshall,
Bsrbata Sianwyik en
Eric Blore.

J

(Alle leeftijde;;)

Magneetjes Trekken

VOO 3 6 KiiOaiJKUii
KEI! VAN HAANTJES
BIER !

HEPEN- EN VOLGENDE AVONDEN

A

!

HOTEL

met

FOR VVOMEN
Linda Darnell, Ann Sothern, Jean Roeers en een heele parade

van de mooiste vrouwtjes.

Vooraf: Fox-Nieuws

met

speciale

reportage over

Binnenkort verwacht:
Wieck.

met

Haantjes

4832

&

Co. Red. Aid.

HAANTJE

PRINSEN-PARK

DANCING
RESTAURANT
Vanai hedenavond
Geheel nieuw programma van de artistcn

BAR

-

-

R E K É en JOSETTE
Zang,

dans

PRI N S
Vanaf

en

musicale

nummers.

THEA TE R

hedenavond

t/m

Zondag:

THE PRISOHER OF ZEIIDA
RONALD COLMAN, MADELEINE
CARROLL en DOUGLAS FAIRBANKS Jr.
met

FEUILLETON

I

CITY THEATER,
de
-

I

NIET,

>.

Heerlijk, Hollandsch Bier

een

sche

VI
'•'

schitterende Holland-

DANCING

•

|

CHEIIIBON

Nederlandsche film met LILY BOUWMEESTER,
PAUL STEENBERGEN en THEO FRENKEL in;
O
Deze film geeft een beeld
/J x

van
i
het werkelijke leven van een
modern meisje, dat haar eigen weg gaat en dat ten slotte leidt naar
geluk. De heldin heeft dit te danken aan haar vaste overtuiging, dat
na iederen verdrietigen avond een nieuwe dag aanbreekt, „MÖRGEN
GAAT HET BETER" zoolang er taven is, is er hoop
nooit ma;
men de hoop opgeven.
4735

fat
,

/''

.

naar den hoofdstroom afvloeide en cr
geen kracht verloren ging.
„Hier is 't heel geschikt", zei Savanake tevreden. „Keer je maar om".
De lange, magere figuur voor hem
maakte gehoorzaam een halven slag om.
De uitdrukking op het bleeke gezicht
was zooals gewoonlijk: beminnelijk,
maar uiterst vaag. Savanake zag het
duidelijk in de half-schemerir.g.
Terwijl ze tegenover elkaar stonden
en elkaar aankeken, was het, of de eenzaamheid
van de plek geaccentueerd
werd. Allebei beseften ze den ernst van
den toestand, dat was hun aan te zien ;
maar terwijl Savanake iets van spanning in zijn houding en manier van
verried, zag Campion er even
kijken
onnoozel en onbete ekenend uit als al-

BOCCACCIO

|

BAR
Sluisbrugstraat 5

—

Tel. Wl. 2203

•V -

•

'

'»

.

4823

GEZELLIGE SFEER
FIRST CLASS DRINKS

idioot, Pappegaai, hebt gebakken. Nee,
ik heb maar één reden, om je uit den
weg te ruimen, maar die ééne reden is
voor mij' meer dan genoeg. Weet je,
waarom het gaat ? Jij bent de eenige, die
weet, wat ik me vanavond toegeëigend
heb. Geen van m'n helpers heeft eenig
idee van wat er in dat ijzeren kistje
zit...... en hoe de legende, daaraan verbonden, luidt. Dus je begrijpt, dat ik niet
anders kan...... als ik rustig van mijn pas
genieten,
verworven bezit wil kunnen
moet jij verdwijnen".
Campion haalde

,

je dien aarts-

uit staati'kijken,

'ft

CHF""' ON

JUNE DUPREZ

en C.

ABREY SMITH in

„THE FOUR FEATHERS"

Hen man gebrandmerkt als lafaard
onderging talrijke ziels— en
lichaamsfolteringen om ten slotte te triomfeeren en de genegenheid
....

terug te winnen.

4736

ORCHESTRA MARCEL

de schouders op. „Ik
begrijp niet, waarom u denkt, dat m'n
laatste oogenblikken door het besef van
uw hooge intelligentie gelukkiger zullen
zijn", zei hij droogjes. „Maar ik heb iets,
wat me meer interesseert. Hoe denkt u
tijd.
te werk te gaan ? Of moet dat een ge„Een oogenblik", zei hij. „Lijkt 't u heim blijven ?"
niet beter, als ik m'n jas uittrek ?.'t Is
Savanake lachte. Hij stak meer dan
de jas van uw chauffeur, niet ? En dat een hoofd boven Campion uit en opeens
komt de politie beslist te weten. Voor drong het tot den jongen man door, wat
zulk soort dlr.gen hebben ze een ongelooeen reus van een kerel zijn tegenstanfelijk fijnen .neus".
der eigenlijk was.
„Hou je handen boven je hoofd !" be~'t Is absoluut ge:n gehrim", was het
val de ar.der scherp. Maar dat Campions
„Je lichaam wordt op een geantwoord.
opmerking hem te denken gaf, bleek aan
de uitdrukking van zijn gezicht. Even gegeven oogenblik drijvend in het bassin
later zette hij het ijzeren kistje neer en gevonden. Je bent gekneusd, dat spreekt
pakte'met zijn linkerhand den kraag van var.zelf..maar uit alles blijkt, dat je
door een ongeluk aan je eind bent gede jas. „Zoo, nu je armen naar achtekomen. Je hebt nergens een schotwond
gestrekt asjeblieft".
ren
en bijgevolg is er gepn enkele aanwijzing,
Hij stroopte zijn gevangene het kleedingstuk af en legde het op den grond. die de een of andere halfbakken rechercheur zou kunen volgen. En hoe denk
Maar hij vergat het ijzeren kistje ondat ik je naar de andere wereld stuur,
Je,
middellijk weer op te pakken.
ingebeeld scharminkel, dat je
niagcr,
„Het spijt me werkelijk, dat ik je naar
? Met mijn handen !"
bent
de andere wereld moet helpen", zei hij
dan. „Misschien vin je het .nogal sentiNu verfoonde de man zich in zijn ware
menteel.
maar aangezien ik net zoo- gedaante. De zachte, ultra beschaafde
veel tijd heb als ik zelf wil, stel ik er stem
was
verdwenen en die laatste
prijs op je te vertellen, dat ik deze mewoorden beet de man Campion door
thode om me van je te ontdoen, niet opeengeklemde tanden toe.
volg uit rancune over de werkelijk onCampion bleef nadenkend voor zich

poets, die

•"•

RALPH RICHARDSON,

—li llff

-

-

beteeker.ende

;

REX THEATER,

nieuwste

.

.

0434
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-
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«

e-

film.

■-;

gelegd
om houvast te hebben, als ze
er door zakken. Tenzij u dus de voorkeur
geeft aan een koel bad, is dit de eenige
manier om er te komen. Neerschieten
mag je ine, als je niet anders kunt, maar
ik bedank er voor om den baas over me
te laten spelen".
door
„Vooruit", beval Savanake hem kortaf.
„Dan dezen weg maar
als we maar
MARCERY ALLINGHAM
bij de beek komen. Ik heb den laatsten
tijd veel over je knapheid en pienterheid
gehoord, maar hoe je dan zoo dom ber.t
om zonder wapen jacht op mij...... op
52)
te gaan maken, gaat mijn
m ij !
verstand
te
boven".
maar
Campion gaf geen antwoord,
„Ik voel er niet voor om opgehangen
zijn zwijgen was welsprekend. Ze hadte worden", vsrtrouwde Campion hem
den evengoed aan den uitersten rand op vriendschappelijken toon toe. „Miszoo
van de wereld kunner.' staar.'
schien dat u dat niet begrijpen kan...
hij
gedat
niet
zeker wLst Savanake,
■"'
t Kan u niet bar veel schelen, wel ?"
stoord en Campion, dat hij niet geholZe gingen den molen door en kwamen
pen zou worden. Pappegaai lag op dezelfde plaats, waar hij in elkaar gezakt zoo op der. bouwvalligen steiger, die om
het drijfwiel van den dynamo heenliep
was.
en hen zoo boven de sluizen van de
De groote zijdeur van den molen stor.d,
molenbeek bracht. Rechts van hen
als gewoonlijk, wijd open en door de stroomde de beek zacht murmelend door
bijna vierkante opening vertoonde zich
het rasterwerk, dat het vuil en afval
een schemer van licht. Dat was de plek, morst tegenhouden en verder onder den
waar da tweede deur, die toegang gaf tot half vermolmden steiger door, die hier
de sluizen en den houten steiger over zóó bouwvallig was, dat Amanda, ter
de rustig
stroomende beek, eveneens wille van de veiligheid, het middengestond.
deelte door hekken had afgesloten, één
Langzaam liep Campion op den molen in den hoek bij de deur, waardoor ze
af. Op den drempel dwong het sterker naar buiten waren gekomen en het ar.worden van den druk van den revoldere aan den overkant van de beek.
verloop hem, stil te blijven staan.
Ze liepen het afdak boven het drijfwiel
?"
langs en kwamen zoo op een smalle
„Waar breng je me heen, Campior.
brug,
waar ze de molenbeek aan hun
vroeg dezelfde gevaarlijk zachte, kalme
rechteren de steile kanten van het
goed
me
toch
zeker
gestem. „Je kent
molenbassin
aan hun linkerhand hadme
met
uit
te
geen
grapje
noeg, om
Op
den.
dit
open terrein was het veel
?"
halen, wel
lichter
dan
onder
de boomen en het
molende
eenlge
weg
naar
„Dit is de
zag
stilstaande
water
er kil-gevaarlijk
den
man
achter
beek", legde Campion
uit.
„De
uit.
een'martelaarsgezicht
zich met
De sluizen, een eind verderop, waren
steiger achter den Molen Is zoo verer
Dat had tot resultaat, dat al
gesloten.
eh...;.. de molenaars
molmd, dat
van de beek door den molen
het
water
een stelletje balken dwars over hebben

Daar bij dien Molen

j

!

.„9.45

N.VH REISS

Dorothea

-

j
'

7.15
r
Reedt thans kunt U kroonkurken

r

-

en

SPOOKTREIN rijdt in
Maxim opJ 2den Paaschdagavond

MIST DEK UNIEKE KÏNS

LA GAIETE

dan, waardoor scherpe deeltjes van het te rsi-

De

het ALTMARK IN-

DE VIERDE KOMT NIET,

||

Hollandsche film DE'SPOOK-

CIDENT SONOKA NIEUWS met Luchtgevecht vliegtuigen Westfront.
Matinée's: Zaterdag- en Zondagmiddag 5 uur en Zondagmorgen 10.15
de schitterende Columbia-Filro I*ll Take Romance met Grace Moore.
Alle leeftijden.
Avondvoorstellingen aanvang 7.30 en 9.45 n.m. Airconditioning-toeslag
is vervallen.

kroonkur l

I

Pils of Bok-fci»;
krijgt U een uitnoodiging voor
2 personen voor'fdef-spannende
van

van

—

—

ÉTWES

Bij inlevering van 6

de eclatante, charmante,
pikante, galante 20Cnt Fox Film

voortzetting

djongos VIM gebruikt bij het vatenwassen.
Voor krassen op lepels en messen of andere

IvRIIKAHRTEtf I ;

ssgEßaaaaxanaa

do (rouwe hulo bij de afwcj*

BANDOENG

BATA VI A-C.
NOORDWIJK 27

met

SïO R

VBBVI

Radio-Afdeeling

„Breakfast For Two"

&

*

LUYKS

at Oxford"-

Robert Taylor en Maureen
>

Gaumount-Journaal.

MATINÉE'S

.

'

een Bali-film,

en

.

-

O'Sullivan.
(Niet voor kinderen
Kindervoorstellingen
Zondag
8.30 en J.l v.m.
„De avonturen van
Tom Sawyer"

en

Vooraf

THEYSHALL
HAVE MUSIC
ANDREA LEEDS.

IOEL McCREA en
WALTER BRENNAN.

boeiende R.K.0.-film met

■

.

alleen bij Luyks, en slechts daar
alleen, geeft men nog nadat de
fabrieksgarantie verstreken is,
een driemaandelijksche GRA
TIS-inspectie van Uw apparaat.
Dit onderzoek kan groote mankementen voorkomen.
De LUYKS-radiozender werkt
dagelijks van B'/a 10 v.m. en
6-8 n.m. op 143 meter!

's werelds grootste
vioolvirtuoos in

.

FIVE CAME BACK

„Zoo"

Want

JASCHA HEIFETZ

Deca Park

r

VOORDEEL

MAX I M

JOURS"

Alle leeftijden

...

is altijd in Uw

.

„LES BEAUX

—

'

MATINÉE'S
Zaterdag- en Zondagmiddag 4.30,
Zondag 10 u. v.m.
SIMONE SIMONS in

Heden-

L UYK S

in zijn laatste en
in de

spannendste

|

Ziet Tarzan

■

e.v.a.

HERMAN BRIX,

3

RADIO 10 OPEN

CINEMA
PALACE
Heden-

7.15

Vïifi

Vrijdag IS Maart

van

4809
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jg j.ilibpiii

Voor bioscoop-annonces zie ook
2de blad pag. 4
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„Juist", zei hij dan. „Maar toch is er
iets, dat u over het hoofd heeft gezien.
?
Maar waarom zou ik
Weet u wat
me over uw aangelegenheden, het hoofd
breken ? Ik heb zelf zorgen genoeg. Toch
doe ik misschien beter, met het meteen
maar ter sprake te brengen. Dat ijzeren
kistje......" hij keek ernaar
,wat
zit daar eigenlijk in ?" Zijn voet schoot
uit en het volgende oogenblik plonste
de kostbare tropee in het kil-glanzende
water van het molenbassin.
De plons was zelfs boven het stage
malen van het rad hoorbaar.
Met een luid vloeken liet Savanake de
revolver zakken en. keerde zich naar d-j
plaats, waar het kistje verdwenen was.
Op dat oog:nblik sprong Campion op
hem toe.
Hij pakte den man met zijn beide
handen bij de schouders, zette zich op en
trapte hem de revolver uit de hand...'...
Het wapen viel kletterend op den. steiger, maar gleed niet in het water. Een
gewone
tegenstander zou onder dien
plotselingen aanval achteruit gewankeld
of gevallen zij.n, maar Savanake niet.
Zijn
reactie was bewonderenswaardig
snel. Hij zette zich schrap, pakte Campion met een greep als esn klem om
den enkel en schudde, met vluggen halfdraai van zijn machtige schouders, Campions harden los. Campion gleed naar
omlaag, pakte zijn vijand bij de knieën
en ramde met zijn. hoofd 's mans maag.
Met een gekreun van pijn boog Savanake dubbel. Die beweging verlegde
tè plotseling het evenwicht; pyp.n gAn
wankelen en met hun belden plonstën
ze in het donkere, koude water van het
bassin, meer dan drie meter beneden
den rand. Maar zelfs onder het vallen
bleef Savanake Campions enkel vasthouden
Toen Campion een paar tellen later
weer bovenkwam, was zijn eerste gewaarwording een groote verlichting.....
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Hij was vrij. Die verlammende greep om
zijn enkel was weg. Voorzichtig trapte
hij uit en zwom onder water een clcd
voort. Zijn kieeren belemmerden hem ln>
zijn bewegirgen en na den storm was
het water verschrikkelijk koud.
Hij hield op met. zwemmen, hief voorzichtig het hoofd op en keek om zich.
heen. Als hij zich niet vergiste, was hij
vlak onder het dekstuk, dat de sluizen
in den bassinmuur beschermde. Als
de grootj sluizen gesloten waren, en d3
molen werkte niet, liet Amanda het overtollige water door de kleine sluizen vla
het bassin wegloopen en bij hoogen waterstand, zooals nu, was dï strooming
onder het afdak zóó, dat alles, wat zich
daar bevo-d, meegesleurd wsrd. Maar
nu was het er rustig en het kleine

water, dat door de gesloten
heensljpelde. maakte de
steenen er onder nauwelijks nat.
Campion hief de hand op om een ijzeren rirg in den muur te pakken. Zijn
vingers vonden den steun en hij stond
op het punt, zich met een gevoel van
dankbaarheid over dl? wonderbaarlijke
ontsnappirg óp t? trekk'n, toen het onverwachte gebïurde... Een andere hand
dook uit de duisternis van de kleine
ruimte op, een hand, door den vorm
overal herkenbaar. Ze pakte hem bij de
keel en Savanake's stem zei triomfantelijk ..Ziezoo !"
Juist esn. secondr te„laat besefte Camstraaltje
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pion het dreigende gevaar. Hij pakte
Savanake bij den pols en gooide zich
achteruit, in een poging, om zijn vijand
weer in het dlepi water te krijgen" Hij

zag de oogen
gevaarlijk-glanzsnd als
die va.?, een roofdlsr
ln het gezicht*
vlak bij het zijn? en hij begreep, dat
zijn vijand waarschijnlijk voorover lag,
zich met zijn linkerhand aan een tweeden ijzeren ring vasthield en met zijn
rechter zijn slachtoffer te pakken had.
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