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Zenuwoorlog tegen Joegoslavië

van

Sm

heden

(Vier Bladen)

BIJBLADEN
Het Tweede Blad
Buitcnlandsche telegrammen
Indisch Nieuws
Handels- en
Sportnieuws.
Het Derde Blad Speciale correspondentie
over de schuldigen aan Frankrijks nederlaag
Onze taak na den oorlog, door een speciale medewerker
AntiOp den Uitkijk
Duitschc stemming in Italië
Nieuws uit
Personalia
België
Wat op het gebied
der luchtbescherming wordt gedaan
Het Vierde Blad Kunst en Letteren
Hout-exploitatie in Suriname, door W. O. N.
van der Sleen
Over de oefening van het
leger.

Simovitch geeft Opmerkelijke Dagorder uit

:

—

:

Belgrado, 31 Maart (Reuter). Generaal
Simov i t c h heeft een. dagorder uitgegeven- die
heden via de radio bekend werd gemaakt. In deze dagorder wordt verklaard „De belangen van land en volk
eischen, dat het volk zijn eigen huizen,bewaakt.èn zoo
noodig ten koste van het leven verdedigt, terwille van
Vaderland, koning en volk. Ons leger, onze luchtmacht
en onze vloot zijn gereed hun plicht té doen".
.

:

Grens gesloten

De bekende Gruwelverhalen

Londen, 31 Maart (Reuter). Terwijl de Dultsche en Itallaansche onderVan betrouwbare zijde wordt vernomen, danen heden uit Joegoslavië vertrekdat Joegoslavië heden de Roemeenschc ken, wordt de As-propaganda en de
zenuwenoorlog tegen de Joegoslaven
grens sloot.
j
verscherpt. Het D.N.B. maakt melding
Belgrado,

31 Maart

(Un. Press).

mededeellngcn van terugkeerende
Duitschers Inzake een demonstratie tégen hen" door troepen en schoolkinderen, die uitriepen: „Leve Engeland i*
en bedreigingen uitten, dat zij Duitschland in kleine stukken zouden snijden.

Andere

•

verhalen

van.

—

—

Duitschers' af-

Onder Duitsch Escorte?

:

teert, wat dit laatste betreft, één Ró-

meinsch dagblad.

31, Maart'
Janeiro,
c
(Reuter). De geruchten nemen toe, dat"
i
\If 11
ril'*^ *T
As-schepen zich zullen verzamelen op
Rio

Ankara

y, 31' Maart (Reuter). De Joegoslavische gezant te Moskou, O abri-lovi t c h, is naar Ankara vertrokken;
aldus meldt een bericht uit Boedapest.
Een dagbladbericht uit dezelfde plaats

zegt: Gabrilovitch zal belangrijke besprekingen voeren met Saracoglu. Er; is
geen twijfel aan, dat hij het best, inge-

licht is omtrent de zienswijze, van het
Kremlin en de regeering te Ankara.

Naar Britsche Registers
overgeschreven

Tegen Fransche Schepen wordt gelijke
Actie overwogen

Hoe de Italiaansche Vloot
verslagen werd

met het vertrek van

de Italiaansche
vrachtschepen Franco Martel-1 i uit Recive en F r is o uit Fortalcza, 24 uur na het vertrek ( van het
Duitsche s.s. D r e s d e n uit San'
tos. Bij het uitklaren in de Braziliaansche havens gaven al deze schepen Oslo
als plaats van bestemming op.

door de snelheid ervan aanmerkelijk
verminderd werd, terwijl ook verscheidene treffers waargenomen werden op
de kruisers en torpedobootjagers.

Alexandric, 31 Maart
Ilct eerste nieuws om-

(Reuter).

31 Maart (Reuter):
trent de Italiaansche vlootbeweginof Commerce
Het Journal
gen kwam voor in het rapport van
njl'Mf
miE "imii éii i» Mum'»
i
heeft van gezaghebbendegiiTnzijde te Washeen verkenningsvliegtuig, dat Donm— imßwMiüin I'üMiii
derdag werd ontvangen. Het rapington vernomen, dat spoedig tusschen
port meldde, dat een vijandelijke
Op de vraag of de beslaglegging op de 120 en 140 Amerikaansche schepen van
vlootmacht in de nabijheid van
schepen kan worden uitgelegd als een de Amerikaansche kustlijnen zullen worKaap Passen», het Zuidelijkste punt
stap in de richting van den porlog, antden overgeschreven naar Britsche pevan Sicilië,
in Oostelijke richting
woordde:' Huil, dat de regeering
dc gisters.
.voer. Met dramatische haast zeilde
1
Vereenigde Staten reeds eenigen\tljd de
de i Britsche ,vloot onmiddellijk uit
politiek,heeft gevolgd [van het verlceom t contact met den .vijand:.te verrien van'steun aan' Engeland enfantiërê
landen onder de formule „allen mogeïyken steun behalve oorlog".
Op
Vrijdagmorgen kregen onze
schepen een slagschip van
lichtere
„Dit is de formule, die tot dusverre
Wat
beteekent
dat?
de
i
t
t o r i o klasse en een
L'
werd gevolgd", aldus de minister.
smaldeel vijandelijke kruisers in
Washington,
31 Maart (ReuA t h e n e, 31 Maart (Reuter).
het oog, ten Westen van het meest
ter). Roosevelt verklaarde, dat hU de Radio-Athene
maakte
Westelijke punt van Creta, tenvijl
vorige week persoonlijk opdracht gaf de melding v ajn¥afe|n stilbij een nadere verkenning met vliegItaliaansche, Duitsche en Deensche stand der Italiaansche
tuigen meer Noordelijk nog een vijschepen in de Amerikaansche havens operaties
andelijk
smaldeel werd ontdekt bein Albanië.
in beslag te nemen. Dit werd onthuld Geen enkele Italiaanstaande uit 2 slagschepen, eenige
tijdens een persconferentie in den sche soldaat is gister
kruisers en torpedobootjagers.
trein, waarmede de President naar verschenen en geen paWashington terugreisde. De in beslag trouilles
Vliegtuigen van de Marine en van de
zijn in de, richgenomen scheepsruimte bedraagt vol- ting va n de Orieksche R. A. F. vielen onmiddellijk de slagschegens den dienst van de kustwacht to- linies
uitgezonden, noch pen aan, en beschadigden een slagschip
taal 296.715 tons.
's nachts noch overdag. van de „L i t t o r i o" klasse, waar'

van.

Bil j nTgiton,' 31 Maart (UeuifeW.a
De
ter).
I>uitsche_ ambassade ;deeide hedenavond mede aan' het State Department een nota te hebben

gezonden,
wordt tegen de

waarin geprotesteerd
inbeslagname van twee Duitsche sche-

Ook de Italiaansche regeering heeft
tegen de inbeslagname van de Italiaansche schepen geprotesteerd. De Italiaansche ambassadeur, prins C o
1 o n n a, overhandigde persoonlijk de

-

desbetreffende Italiaansche
het State Department.

—

De strijd in Albanië

,

nota aan

■

Ook Fransche Schepen?

Het vuur had een vernietigende
uitwerking I)e vijandelijke kruiser
F i u m e verlichtte de omringende zee door oen fel uitslaande roode
vlam, die van den voorsten schoorsteen tot den achtersten geschutstoren reikte. Ken waarnemer zcide,
dat de achterste toren door het vuur
neergehaald was en geheel op zijn
zij lag. Terwijl de F i u m e zoo
in brand stond, gaf de War-,
s p i t e hem nog eens de volle
laag, wat de vlammen opnieuw uit
het schip deed barsten.
:

-

Washington,

31 Maart (ReuIn
welingelichte kringen
te
Washington is men van meenlng dat cr
een groote mogelijkheid is, dat na dc
beslaglegging op dc Italiaansche, Duitsche cn Dcensche schepen, de 'Vereenigde Staten een soortgelijke actie
zal beginnen tegen Fransche schepen,
waarvan er zich thans vijftien in de
ter).

een

„protcctive custody" zijn.
Volgens dc functionarissen van de
Schatkist is het zeer waarschijnlijk, dat
de schepen in dienst worden gesteld,
met het oog op de Britsche behoefte
aan schepen en het algemeene tekort
aan scheepsruimte.

op zijn

Reis ontmoet hij
voor

genomen

Tegenslagen

De berichten over de Engelsche overwinningen zijn in den Balkan met
vreugde ontvangen. De gezindheid te
Belgrado tenopzichte van de Duitschers
wordt steeds duidelijker gedemonstreerd
zoowel door de radio-uitzending in de
Duitsche taal als door de betoogingen
ler van Joego-slavië, daarna kwam hij welke te Belgrado worden gehouden.
te Rome aan, waar droefheid hecrschte
over het verlies van Keren en Harar en
SCHEPEN IN BESLAG GENOMEN
de waarschijnlijk beslissende ontruiming van Diredawa (intusshcen is de
val hiervan reeds officieel gemeld.
De inbeslagneming van schepen in
Ited. 8.N.). Maar bovenal was men In Amerika is niet alleen belangrijk door
Rome bedroefd door dén verloren zee- de winst aan tonnage, maar ook uit poslag, waarin niet alleen de ruggegraat litiek oogpunt, ofschoon men de Duitvan de Italiaansche kruiservloot is ge- sche schepen blijkbaar met rust heeft
broken, maar bovendien de machte- gelaten ter voorloopige voorkoming van
loosheid van de Italiaansche vloot defi- een officieelen oorlog tusschen Amerika
nitief ls aangetoond. Vooral dit laatste en Duitschland.
feit is belangrijk voor de Japanners.
Het Engelsche ontreden tegen de verMatsuoka koos het beste oogenblik uit breking van de blokkade door Frankrijk
voor zijn rondreis en als hij niet hardis opmerkelijk krachtiger geworden,
leersch is zal hij waarschijnlijk terugwaaruit danook een botsing is voortgekecren als „a wiser and a sadder man". komen, welke echter blijkbaar ongevaarlijk is, daar de invloed van Amerika
in Vichy zeer groot is.
NEST MET SCHORPIOENEN
De anti-Vichy stemming in Amerika
na de verzwijging door Darlan van de
De moeilijkheden van Ilitler op den leveranties van levensmiddelen is een
Balkan begonnen met zijn greep naar ernstig bewijs voor de afhankelijkheid
den Balkan, die geleek op een greep van Frankrijk van de leveranties uit
in een nest hagedissen, waarvan de Amerika, terwijl het conflict met Engeeen meedoogenlooze afsnijding
beestjes door de vingers onlfclfcppen land
maar, waaronder zich nijdige schordaarvan beteekent. De maatregelen die
Engeland daartoe moet nemen zijn te
pioentjes bevonden, die steken. Roeme'Ongevaarlijker
sedert de aftakeling van
maar
zijn,
nië schfcen solide en zeker te
de
Italiaansche
vloot.
begint
Antonescu
opstandig
thans
te
Zoodoende ontmoet Matsuoka een van
worden cn eischt Transsylvanië terug,
welke complicatie juist op dit oogenblik alle zijden niet animeerend beeld en inzeer pijnlijk is. Tegelijkertijd agiteeren dien hij dit niet begrijpt zal dit toch zede Russen blijkbaar krachtig onder de ker in Tokio beter worden begrepen.
Bulgaren, terwijl zij zelf een meer open(Nadruk verboden).
lijk dreigende houding aannemen, ter-

Hitler stak zijn Hand in een Nest
vol Schorpioenen
Telegrafische Correspondentie
door

DR. M. VAN BLANKENSTEIN

Londen,

31 Maart.

Sedert een week heeft er in Engeland
een grondige wijziging in de aldaar
heerschende stemming plaats gehad.
beslag
in
Weliswaar verheugde men zich daar
totnogtoe over de (behaalde successen,"
Schepen
maar tegelijkertijd was men toch beducht voor de komende voorjaarsdagen
Washington, 31 Mrt. (Reuter). en vreesde men allerlei technische verDe Amcrikaansche minister van Bulten- rassingen van den kant van Duitschlandsche Zaken Cord e 1| Huil land. In het bijzonder maakte men zich
verdedigde tijdens de
persconferentie bezorgd over den gang van zaken* in
van heden het optreden van de regee- den Balkan en opperde men daaromring, wat betreft Jiet in beslag nemen
de somberste mogelijkheden.
van de Duitsche, Italiaansche en Deen- trent
Het algemeene beeld wordt thans onsche schepen, waarvan reeds melding
eindig optimistischer beoordeeld. Het
werd gemaakt.
effect van den staatsgreep in JoegoCordell Ilull verklaarde, dat hij het slavië wordt nog verhoogd door de laatniet wilde hebben over de uiteindelijke ste militaire gebeurtenissen.
beschikbaarstelling van de schepen. Hij
heeft nog geen enkele vraag gehoord
GELUKSPOPPETJE
omtrent de absolute wettelijkheid van
de Inbeslagname en legde den nadruk
op de rechtvaardigheid ervan, daar zij
Afalsuoka wordt beschouwd als een
gebaseerd 1? op het feit, dat de op de brenger van geluk, echter
voor de geschepen gepleegde sabotage de Amerlallieerden. Bij zijn aankomst te Berlijn
viel hij met zijn neus In den tegenvalkaansche havens in gevaar brengen.

De

de As

zware

wijl in internationale kringen met meer
ernst wordt gesproken over den door
Hitlcr beraamden aanval op de Oekrainc.
Deze laatste plannen zijn echter bijzonder gevaarlijk met een hem vijandig
gezinde Balkan en na de feitelijke eliminatie van de Italiaansche vloot.

—

.

De „Scharnhorst” en de

„Gneisenau”

Londen, 31 Maart (Un. Press). De
verpletterende aanval, dien de R. A. F.
gisteravond ondernam op de „Scharnhors t? en de „G n e i s e n a u" in
de haven van Brest wordt als een aan.
wijzing beschouwd, dat Engeland vast.
besloten is niet toe te staan, dat deze
twee slagschepen zich weder op zee zullen begeven om de Britsche scheepvaart

te bedreigen.

Geheimzinnig Vertrek

-

:

:

Mlddellandsche*

!

desbetreffende vraag verklaarden functionarissen van de schatkist, dat deze actie mogelijk later In
deze weck zal plaatshebben. De autoriteiten bcstudceren thans de uiteindelijke beschikbaarstelling van dc in beslag genomen schepen, die thans in
Op

Overal

een jaar geleden binnenvluchtten, hebben hedenmorgen vroeg deze schepen in
brand gestoken. Zij worden als een total loss beschouwd. De harer<poHUc
ging; aan boord en arresteerde de hon.
.
. f.vderd opvarenden.

Shanghai, 31 Maart (Reuter).
Vele gissingen zijn uitgelokt door het
Op dat oogenblik was de gehecle
geheimzinnige en onopvallende vertrek
slagvloot in actie, terwijl het gansche tooncel verlicht werd door het
uit Shanghai van het groote Duitsche
vuur der kanonnen, de brandende
vrachtschip „Ramscs", dat sedert het
schepen en de zoeklichten.
uitbreken van den oorlog in de haven,
Voordat de vijand eenige kans had van Shanghai lag. Men vermoedt,'dat
om het vuur te beantwoorden, stond de het schip naar Japan reist.
tweede vijandelijke kruiser, de Z a ra,
reeds in
als gevolg van een
volle laag, afgevuurd door de WarDe Italiaansche Verliezen
spite. De derde kjuiser, de P o la,
onderging een zelfde lot, dat hem beLonden, 31 Maart (Reuter).
reid werd door de andere Britsche slag- Reuter's speciale correspondent btj de
schepen.
Middellandsche Zee-vloot A n d e. r
so n meldt: „Gevraagd naar de huiHet geheele gebeuren was een zaak dige effectieven van de Itahaansche
van seconden.
vloot verklaarde admiraal C u nn i n g h a m haar verliezen als volgt
Behalve de Warspite namen te schatten aan slagschepen twee dernog de slagschepen Barham en
de deel, aan 8 inch-kruisers en destroVal i a n t en de torpedobootjagers yers meer dan 50 procent, aan 6 inchHavock en Greyhound aan kruisers en torpedoboot-Jagers 25 prode actie deel.
cent, aan onderzeeërs 20 tot 30 procent.
Het laatste ls echter moeilijk te schatIn zijn „wcll donc"-sein aan de oor- ten. De admiraal gaf als zijn meening
logsschepen op de terugreis naar hun te kennen, dat het beschadigde Itahaven zei admiraal slr A n d r e w liaansche slagschip wist te ontkomen,
Cunningham:
„Ik ben allen op hoewel de commandant van de Po 1 a
de vloot uiterst dankbaar voor hun me-, verklaarde, dat het beslist gezonken is."
dewerklng zoowel bij deze als bij alle
andere gelegenheden. De zoo Juist geHet beschadigde Slagschip
eindlgde operatics geven ons een opmerkelijk succes en overwicht. De beAlcxandric,
31 Maart
dreven leiding van onze kruisers en de ter).
Dc
den'gezon-f
commandant
van
onvermoeide Inspanning van de vlootP
ken
Itallaanschcn
kruiser
o 1 a ver—'
en luchtmacht hielden mij goed op de
klaarde,
dat
het
slagschip,
Italiaansche
hoogte van de bewegingen van den
den
slag
dat
ln
de
ln
vijand, en de goed uitgevoerde aanvalZee beschadigd werd, de 35.000 .tprvs
len van dichtbij door torpedo en bommetende V,
o
Llttorlo
vermenwerpers op de
een
schip
ft\t*[o]Vïvo^klasvan
de
LM
de
van
de
vijanminderden
snelheid
delijke vloot zoo aanzienlijk, dat wij in se, is.
den avond In staat waren contact met.
haar te krijgen en haar zware schade
te berokkenen. De vernietigende uitOPBRENGST SPITFIRE-CABARET
werking van het kanonvuur der slagTE KEDIRI
schepen fes een ruime belooning voor de
maanden van geduldige oefening. Dit
De uitvoering door het Soerabalasche,

I-.\v/eTnfe\t^ö*

voltooid door. de, torpedo- Splttlre-cabaret.te.Kcdlrl gecrovpn hrncht
op de bewonderens1800 gulden op. Alleen de verkoop van
waardige wijze, welke wij geleerd heb- het portret van Churchlll leverde reeds
ben van haar te verwachten".
510 gulden op, seint Aneta uit Soerubala.

werk

werd

oootjagers, en wel

I

Amerikaansche havens bevinden.

Matsuoka brengt Engeland geluk

-

zyn 15-inch kanons.

-

pen.

(Costa• Itica),
(Un.
Press).-De
bemanningen
31 Maart
vrachtschip
„F e 1
Italiaansche
van het
idem
tons)
en
het
Duitsche
la" (6072
„E isen a c h" (4177* tons), die hier

[

Protesten

Punta Arenas

1

Italiaansche

:

en

In brand gestoken

Terwijl de luchtmacht en de lichtere
eenheden van de vloot op deze wijze het
contact onderhielden met den vijand,
die poogde zich te verspreiden en naar
zijn basis terug te keeren, volgden de
Britsche slagschepen in de achterhoede.
Eerst toen het donker werd konden zij
contact krijgen met den vijand
nadat de wilde jacht naar de Italiaansche
kust ongeveer 12 uren geduurd had, , in
welken tyd ongeveer 200 mijl afgelegd
was.- Het* vlaggeschip
Britsche
slagvloot was de Warspi tc,' en
deze bodem opende op een afstand van
iets minder dan 2 mijl het vuur met

1

i

Duitsche

a

een punt midden in. den Atlantischcn
Oceaan ten einde in convooi te varen
onder het escorte van Duitsche slagkruisers. Deze geruchten vallen samen

De „Warspite", het vlaggeschip van het Dritsche eskader, dat in de Middellandsche Zee de Italtaanschc vloot een doodclijken slag heeft toegebracht.

Het Verloop der Operaties

New-York,

de

"

Het Slagschip „Vittorio Veneto” ook gezonken?

Amerika’s Actie tegen As-schepen

—

—

.

naar

—

:

komstig gaan over/aanrandingen en
plunderingen van Dultsché winkels.
Soortgelijke beweringen worden ook
door Italianen gedaan. Het. D.N.B. ci-

Gabrilovitch

—

—

I

Joegoslavische Weermacht gereed voor den Strijd

—

van

Doodelijk is wel de slag, die de Navy

zee

heeft toegebracht. De bijzonderheden
over dezen zeeslag zijn ons thans volledig bekend, zoodat wij ons nu een klaar
beeld kunnen vormen van den omvang
van de Italiaansche déb&cle, Zonder
overdrijving kan gezegd worden, dat de
Italiaansche macht ter zee thans voorgoed opgehouden heeft een bedreiging

;

Op ï September 1939 richtte het Volksregeering hedenmorgen zeer uitvoerig
raadslid Mochtar zich met de Volingegaan
op de bezwaren tegen .de gende vragen tot de Regeering :
huiszoeking bij wijlen den heer Tham„Volgens een Bericht in het dagblad
rin.
„Pertja-Selatan" van 24 Augustus J.1.,
Uit het antwoord blijkt dat de politie getiteld „Diadoekan kepada ProcureurGensraal", zouden aan H. Abdcelhamid
zeer correct is opgetreden, dat het haar van Air Itam
toebehoorende huizen door
niet bekend was dat de heer Thamrin koelies van de N. K.P. M. te Pendopo op
ziek was toen zij toegang tot zijn wo- last van een Europeeschen employé van
die maatschappij en met medeweten
ning vroeg om de huiszoeking te verinspecteur van politie in brand
richten en dat ook verder haar hóu- van een
zijn gestoken.
ding zeer correct gebleken is.
Zoo vorenbedoeld bericht geheel of
Onderwijs
Het departement van
ten deele juist mocht zijn, veroorlooft
en Ecredienst was inderdaad op de
steller zich de volgende vragen tot de
te richten.
Regecring
hoogte van de relatie „tusschen

Ned.

legioen

Radio Oranje ving gisteravond haar
uitzending aan met een ernstige waarschuwing tot de Nederlanders. De Associated Press publiceerde kortgeleden
het bericht, dat Mussert een bataljon
uit de Nederlandsche nazi's zal vormen,
dat aan Duitsche zijde zal strijden.
Het is onze plicht, aldus de omroeper,
ernstig te waarschuwen, dat Nederland
in oorlog is met Diiitschland, en dat die
oorlog zal worden voortgezet tot de al-'
geheele overwinning 'ls behaald. Zoolang pleegt ieder landgenoot, die aan
Duitsche'zijde vecht, landverraad ; niet
alleen htf
die het'bataljon opricht,
doch ook hij die er deer van uitmaakt.
Zij weten du» welke straf sij-in dc toekomst moeten' dragen, zij weten dat
iedere"' rechtgeaarde Nederlander di*
diepste minachting voor hen zal voelen.
'

(

En zoo ls tegelijkertijd met het verVervolgens was de uitzending gewijd
dwijnen in de golven van de Middel- aan het verslag van de
manoeuvres van
landsche Zee \an de zeven prachtige het' Nederlandsche legioen, waarbij mieenheden van wat eens Italië's trots nister Dijxhoorn tegenwoordig was. Na
de manoeuvres, die goed geslaagd wawas, zijn moderne en snelle vloot, voor- ren,"volgde
een défilé voor den minisgoed een einde gekomen aan de illusies,
ter. waaraan ook een afdeeling pantserdie tot voor eenige dagen sommige op- auto's deelnam. Na afloop sprak ministimistische Italianen misschien ni? ter Dijxhoorn een kort; rede uit, welke
mochten verbinden aan „Mare nostrum". als volgt luidde „Naar ik geïien heb,
is het Nederlandsche legioen uitsteDe Middellandsche Zee is na Cimnln?kend geoefend de troepen hebben goehams Jongste afstraffing van de Ita- de vorderingen gemaakt, ik vertrouw
liaansche vloot voorgoed een Brit- erop, dat op den ingeslagen weg flink en
sche zee geworden, van Gibraltar tct enthousiast zal worden voortgegaan.
Flink oefenen is noodzakelijk.
Port Sald volkomen beheerscht door dn
Wanneer het Uw taak was om straks,
Britsche vloot.
na afloop van den oorlog, naar het vaIn dit licht bezien is de 28ste Maart derland over te steken en te worden
een datum geworden, van groote histo- gedemobiliseerd, dan zou zij onbelangrijk zijn. Doch dit is niet zoo. Gij moet
rische beteekenls. Op dien dag n.l. U ervan bewust zijn, dat belangrijke
bracht de Navy den genadeslag toe aan daden van U zullen worden verwacht.
wat er na Tarente en de andere.ravages Wanneer de gemeenschappelijke vijand
zijn Inval zou wagen, zult gij dit gasttiog was overgebleven van Mussolini's
vrije land moeten helpen verdedigen.
macht ter zee. Op dien dag wijzigde
Voorts hebt gij nog een andere taak.
zich dellnitieX de, politieke en strategi- wanneer de tijd is aangebroken
en die
rche constellatie in en rondom de Oude zal aanbreken
om naar het vaderland

Douwes Dekker en den.Japanschen

ging
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terug te keeren.

die niet verborgen ( gehouden
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Voor de Marine
Nieuwe credieten van ƒ 4.613.000
Bij aanvullingsbegrooting vraagt de
regeering een credlet van ƒ 4.613.000.—

behoeve van de militaire marine
in Nederlandsch IncLië. In de toelichting op deze begrooting zegt zij o.m. f
ten

Hoe de toestand in Nederland zal
Op de Marinebegrooting voor 1941 is
zijn, kan 'ik niet zeggen, doch wanneer
een
o.m.
crediet opgebracht van
De ironie van het lot heeft gewild, het gaat om de herovering van den va- ƒ 336.000 als eerste termijn voor den
derlandschen bodem, dan zal het Nedat Matsuoka, die. naar Europa ging om derlandsche legioen zich niet onbetuigd bouw van de eerste helft van den z.g.
krulsersteiger-Noord op het Marinezich ter plaatse persoonlijk te verge- laten.
Etablissement ' te' Socrabaja.
wissen van de kansen, die de As heeft
Van de gelegenheid zal worden geHet is mogelijk gebleken nog dit jaar
om dezen oorlog te winnen en in over- bruik gemaakt om grondig af te rekeover
te gaan tot het treffen van vereenstemming hiermede de houding van nen met den vijand, die onze landge- dere voorzieningen ' aan- dezen steiger
nooten thans vertrapt." Aan het slot (opstellen
van een rijdende portaalJapan vast te stellen, Juist zijn bestemvan de toespraak, die met groote bevan het eersté gekraan,
aanleggen
ming bereikte op het moment, dat zoo- langstelling werd aangehoord, deelde de
noodige
pijpleidingen, enï.
deelte
der
wel Dultschland als Italië de ernstigste minister mede, dat de Koningin heelt voor de olie- en watervoorziening ten
goedgekeurd, dat een vaandel aan de
tegenslagen ondervonden sedert het bebehoeve van de aan den steiger merenbrigade zal worden uitgereikt. De mi[de schepen, aanbrengen van installaties
gin van den , oorlog.
nister besloot met de woorden „God voor de levering van electrlschèn stroom
geve dat gij spoedig het vaandel kunt
Van Matsuoka wordt gezegd, dat hij plaatsen op vrijen Nederlandschen bo- en het bouwen van garages en fietsen
ibergplaatsen), waarvoor' éen aanvuleen zeer hoffelijk man is en ongetwijfeld dem." Hierop speelde de Nederlandsche lend
credlet .van ƒ 178.000 wordt aangezal hij dan ook door geen woord of kapel het Wilhelmus.
vraagd.
De omroeper kondigde voor hedenGebaar van zijn meening over de positie
Voor het treffen van maatregelen
een bijzondere uitzending aan, voor logies
avond
van de As op dit oogenblik tegenover
en woningruimte van het
gewijd zal zijn aan „De inneming marinepersoneel
velke
te Tandjong-Priok
zijn gastheeren doen blijken. Van het
van Den Briel". Illerop werd de uitzen- wordt
een
van
benoodigd
crediet
onbewogen gelaat van den Japanner ding besloten
met „In naam van ƒ 25.000,
bedrag van
waarvan
een
rulien Hitier en Mussolini waarschijnlijk Oranje".
ƒ 10.200, zijnde de kosten van de ten
niet kunnen aflezen wat er in diens
behoeve van deze maatregelen uit te
voeren bouwwerkzaamheden, zal woromgaan
bU het kennis
f.emoed wel moet
MINDER TYPHUS-GEVALLEN TE
den
verrekend met het Departement
nemen van de voor de Spil catastrofale
MEDAN
van Verkeer en Waterstaat.
ontwikkelingen in en rondom het OosDe „Doli Crt." verneemt, dat h;t aanVoor verschillende maatregelen in
telijk deel van de Middellandsche Zee.
' typhufgevallen te Medan thans aftal
belang van de maritieme verdedihet
onnoogeen
Maar Führer en Duce zijn
neemt. In de afgelooperi week zijn ging
wordt een suppletoir crediet van
zele halzen en zij zullen zich wel niet slechts drie nieuwe gevallen gesigna- ƒ 1.185.000
uitgetrokken.
iieer vleien met de hoop, dat hun hooge leerd.
Dit bedrag is onder meer bestemd
Ruim 15005 personen zijn van over- voor aanschaffing van mijnen, mljnengast nu ook nog maar een syllabe zal
en mijnenveegmateriaal en voor
gelooven van de betoogen, die zy voor heidswege tegen typhus ingeent, aldus legseint Aneta uit Medan.
ten behoeve van de luchtvoorzieningen
.
de
over
onoverwinhem zullen houden
bescherming
'een nadere specificatie
nelijkheid van de As en daaraan de
kan
met het oog op het defenslebeconclusies zou willen verbinden, die zij uit Berlijn. Japan zou niets
lang
niet worden gepubliceerd.
anders te
van hem verwachtten.
Voor de in verband met de aanstaandoen hebben dan deze schepen naar
de
uitbreiding van den Marine-luchtMatsuoka is niettegenstaande een een haven in Noord-China te dirigee- vaartdienst benoodigde
hangarrülmte,
zekere onbeheerschtheid in zijn taal, ren, waar de Japaflsche bemanning dan alsmede voor voorzieningen ten behoeve
die 'blijkbaar voorbedachtelijk is pour zou vervangen worden door Duitschers. van den radiodienst, worden credieten
épat,er le bourgeois, jeen zeer nuchter Het klinkt alles zoo heel eenvoudig, maor van onderscheidenlijk ƒ 1.350.000 en
ƒ 25.C00 uitgetrokken.
man. Hij is een kansweger, die de de- in werkelijkheid is het dit zeker niet.
voorzieningen zullen door
cimalen, op de balans niet verwaarloost Want een kind kan begrijpen, dat wan- hetGenoemde
Departement van Oorlog worden
en"dlè zich derhalve niet door schoone neer Japan inderdaad zoo dwaas zou uitgevoerd, waarvoor een afzonderlijke
voorspiegelingen en rijke beloften tot zijn, zich op deze wijze voor het As- aanvullingsbegrooting werd ingediend.
een onberaden avontuur zal laten over- karretje te laten spannen Uncle Saai
verband met de onderhanden zijnhalen door zijn zoo zwaar gesjochte as- dit gevaarlijke spel niet onbewogen en deInvlootuitbreiding
dient ook de outillapassief zou aanzien. Om nog niet eo.:s ge van het
sociés Jn hét Tripartite-pact.
Marine-Etablissement te
En mocht Matsuoka misschien tegen te spreken van de bedenkingen, die worden uitgebreid. Aangezien de bealle waarschijnlijkheid in, tóch een Stalin zal hebben om doortocht te ver- staande werkplaatsen op het terrein
van het z.g. oude Marine-Etablissement
oogenbiik geneigd zijn om een te willig leenen aan de eenlge duizenden Duit- door ontoelaatbaar nauwe belending
oor, te leenen aan het zoete gefluit van sche „toeristen"' die voor de uitvoering zeer kwetsbaar zijn voor aanvallen uit
de In ademnood verkeerende vogelaars van dit plannetje noocjig zouden z,ijn. de lucht, kan aan bijbouwing van nieuDoch is het eigenlijk nog wel noodig we werkplaatsen op dat terrein niet
te Berlijn en Rome, dan is daar de Jaworden gedacht. Het Ls derhalve noodpansche pers, die, onmiddellijk nadat zich te verdiepen in de bijkomstigheden zakelijk
de benoodlgde nieuwe werkvan een voorstel als het hier bespro- plaatsen elders te doen bouwen.
iij kennis had genomen van den staatsHet is nauwelijks denkbaar, dat
Hiervoor is een geschikte plaats gegreep in Joegoslavië, waarvan men in kene
aan den Westerboord van de ln
vonden
huidige
omstandigheMatsuoka
de
in
de
als
evengoed
Tok.o
beteekenls
beseft
zijnde klelnmaterleel-haven.
in Europa, haar waarschuwende stem den zulk een voorstel ook maar even in aanbouw
Dit terrein dient echter eerst te worden
tegenover Matsuoka liet hooren om toch overweging zou willen nemen. Hij weet opgespoten
c-n bouwklaar gemaakt, tervooral heel erg voorzichtig te zijn bij thans meer dan genoeg van de nieuwe wijl dan tevens een afsluiting van voorzijn
onderhandelingen met de Duit- fasë'die Ls ingetreden in het conflict melde haven noodig ls ln den vorm van
een caissonkade.
schers en Italianen.
sedert zijn vertrek uit Japan om in te
Laatstgenoemde voorzieningen, welke
Hitier zou voornemens zijn Japan gaan op welke suggestie ook, die Nippon door het Departement van Verkeer en
voor te stellen
eenlge slagschepen ie in direct oorlogsgevaar zou kunnen Waterstaat rallen
worden uitgevoerd,
jaar
dit
te worden getrofzijner beschikking te stellen, opdat hij brengen.
nog
dienen
den bouw der
opdat
fen,
1942
met
ln
hiermede een actie zou kunnen beginNeen, het gct'J is voor de As verloowerkplaatsen een aanvang kan worden
nen, waardoor de vernietigende druk, ll>en. Het antwoord van Matsuoka op gemaakt.'
die thans op zijn Apennljnschc bondge- j eventueele voorstellen voor daadwerke- De kosten van het opspuiten van rtp
hulp zal niet meer zijn dan eeri onderhavige terrelnstrook en het aannooten wordt geoefend, eenigszlns verleggen van de caissonkade worden geJicht zou worden, zoo luidt een bericht, beleefde buiging.
raamd op ƒ 1.850.000.
:
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Ihjke

Terzijde

ongelukken

MaltiilS,
Van tWCC Gicnr.
uin c'ï
—ator-n ■
—«i nu
tusschen Malacg enï Celebes bevonden,
heeft er een in de Java-Zee een noodlanding gemaakt.
Het; toestel bleef
drijven., waarna de bemanning werd
gered. Het toestel wordt geborgen doo.
een schip van de Java-Chlna-Japanlijn.
/!

De heer Oeno

'

,

Aanvulling

teekenmunt

Men vergelijkt wel eéns den omloop'
van het geld in het maatschappelijke
leven met den bloedsomloop van het lichaam, en ongetwijfeld .zijn, er belangrijke punten van overeenstemming'. Ook'
het geld' dringt door tot ln de verste

t

!

De uitwerking van de Aneta-telegrammen
baart pas bcglnnenden Journalisten vaak
zware moeilijkheden vanwege de afkortingen.

Wanneer

wij

ons geheugen raadplegen

schieten ons dadelijk enkele frappante voorbeelden te binnen. De gouverneur-generaal
van Indo-China werd eens ..Monsieur
Gougal" genoemd, de raad van Indië kwam
büna ln de krant als de „raad van Indo's - ",
ln plaats van de ass.-resldent van Menado
sprak „de heer A. R. Menado" een rede uit.
De onderzeeboot K XIII (geseind was:
kadertien)' werd Kader 10.
Dè Cultuurmaatschappij ;.Piando" (P. and
0.-) keerde 10% dividend uit.
Enkele
dagen geleden vroeg de jongste
redacteur of lemand wist wie de heer Oeno
was. Niemand kon het precies zeggen. Sommigen daehté!! dat 'het ••-•en berucht N.5.8.-cr
was, maar een slimmerik meende zich te

herinneren dat het een liefhebberUtooneelgezelschap was.
Zoo kwam er dus in dé krant „De Oeno
te Medan"/' '
De groote bonzen bi) Ontwikkeling en
Ontspanning, in de wandeling O. en O.
genoemd, zullen er hartelijk ■om gelachen
.
.
v
hebben.
Zoo draagt deze „terzijde", naar wij hopen, 1' bU
tot de ontwikkeling van onzen
jongsten redacteur en tot de ontspanning
van onze lezers.
:

'

?"

:

;

:

zee
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Tegen het bezwaar dat er niet voldoende termen voor de huiszoeking bij
den heer Thamrin zouden zijn, voert de
regeering aan dat die gronden hier wel
degelijk waren en dat overigens niet
iedere huiszoeking
die Immers Juist
geschiedt om bewijzen te verzamelen
resultaat oplevert, ook al omdat de betrokkene vaak nog bijtijds compromittcerende geschriften heeft vernietigd
of elders gedeponeerd.
Wij komen uitvoerig op het antwoord
terug.

;

Geen persoonlijke

in

de
wel te verwach- uithoeken van het lichaam der samenten
leving en evenals het bloed verzorgt het
b. Zijn
tegen'bedoelden inspecteur den regclmatigen kringloop
daarin van
van politie administratieve maatregelen de stoffen tot opbouw
en onderhoud.
genomen of nog té verwachten?
Een ander, punt van overeenstemming
Steller zou voorts' gaarne vernemen is, dat
men zich in het gewone leven
of het Juist is dat de N.K.P.M. zelfs niet druk maakt; waar
het geld vandaan
reeds van 1924 af de in bedoeld artikel komt, het
gesignaleerde handelingen'verricht. Is digheden is.er. Onder, normale,'omstanIs de verzorging van'het'Muneen 'en ander' deri'l autoriteitén békend
twezen
ook
v
é'n zoo ja,' welke 'maatregelen 'zijn of voudig, het inderdaad betrekkelijk éénvoornaamste daarin is, dat
zullen terzake worden genomen
men'regelmatig het oog op "dé muntcir- 1
culatle houdt'en tijdig zorgt voor aan'Hierop heeft de Rcgcering gister alsvulling, wanneer deze circulatie toeneemt
volgt geantwoord
en wanneer versleten munten vervangen moeten worden. In vredestijd' ge„Het door steller der vraag vermelde
dagbladbericht.is in zooverré juist, dat schiedt die aanvulling en vervanging,
de bcdpclde employé; die bij de N.K.P.M.' geheel door dé Rijksmunt in Utrecht,
welke reeds zoo vele tientallen jaren deze
belast is met de regeling van grondzazijde van het Indische muntwezen heeft
ken/op 28 Juli 1939 door aan hem.onverzorgd.
dergeschikt personeel op een strock
grond, grenzende aan het conccssieterNu ..als gevolg van de overrompeling
rein van evengenoemde maatschappij te en bezetting van Nederland deze "weg
Pendopo, de restanten van een zestal tijdelijk Is" afgesloten," heeft Indle anbouwvallige en mcerendeels onbewoonde dere paden moeten Inslaan, doch
daarb'J
pondoks heeft laten neerhalen en verwas het noodlg eimedë rekening te houbranden. Hiertoe werd besloten teneinden, dat de munten, niet alle dezelfde
de ter plaatse een watcrafvoergoot te functie hebben." De mecsten onzer zulhetgeen ook heeft len zich uit hun schooljaren
kunnen graven
nog wel
plaats gevonden
In opvolging van het herinneren., dat er
afgezien van de
advies van den N.K.P.M.-geneesheer, die gouden munten, vrelke al zoovele jaren'
zulks noodzakelijk achtte ter verwijde- nict'meer in de circulatie voorkomen
ring van talrijke malariabroedplaatsen,
in ons muntstelsel twee soorten munt
welke voor de gezondheid der bevolking voorkomen
de teckenmunten en de
van Pfndopo een voortdurende bedrei- pasmunten. !
ging vormden.
Deze laatste groep nu, waartoe alle
Tevoren had de met de leiding der munten behooren vanf de waarde van
werkzaamheden belaste employé aan een kwartje en lager tot den halven
den in' het dagbladbericht bedoelden cent toe, is munt welke alleen
hier te
Inspecteur van Politie om polltloneele lande gangbaar is en
zijn stempel dan
in
hulp verzocht, teneinde te voorkomen, ook de
woorden „Nederlandsch-Indle"
dat de brand naar belendende perceelen draagt. Het hangt dus,geheel af
van de
zou overslaan.
Indische, behoeften alléén, of tot aanmunting* hiervan zal worden overgegaan.
i Deze liulp werd verleend, aangeZoo is b.v.'eénige maanden geleden be'zien de Inspecteur in de meening
sloten tot aanmunting van kwartjes en
verkeerde, dat 'de 'opruiming" der
dubbeltjes ln'Amerika, vooral omdat van
pondoks met de rechthebbenden in
deze muntsoorten een betrekkelijk beeerst lader minne was geregeld
langrijk percentage versleten' begint te
ter bleek,'dat dit niet hét geval was.
raken en op een bepaald moment uit de
circulatie zal moeten worden genomen.
/Van de iristelling van eene strafverAnders echter staat het met de teevolging tegen den employé der N.KJP.M.
is afgezien, wijl van de zijde dezer maat- kenmunten, dat zijn de rijksdaalder,
schappij eene herhaling van het voor- gulden en halve gulden,'die niet slechts
gévallene niet behoeft te worden'ge- gangbaar zijn hier te lande, dóch óok in
vreesd en de betrokken employé tevoren Nederland, zij zijn'munten'van het „Koninkrijk'der Nederlanden" zóoals op elk
nimmer 'met den strafrechter ln aanrais geweest, terwijl van,"werkelijk daarvan is geslagen. Wannéér aanvulking
ernstige benadeeling van personen' of ling van de hier te lande clrculeerèndo
beschadiging van goederen niet kan hoeveelheden van deze ' munten gewenscht zou worden
hetzij oiridat het
worden gesproken:'
aantal versleten geldstukken een te hoog
Wljl mcerbedoelde Inspecteur van Politie geheel te goeder trouw en binnen percentage zou gaan uitmaken, hetzij
zijn bevoegdheid heeft gehandeld, be- omdat eventueele uitbreiding van het
staat voor het treffen van eenigen admi- economisch verkeer daartoe zou nopen
dan zou men er ten volle rekening
nistratieve maatregel te zijnen opzichte
méde
moeten houden, dat het'contact
léldlna^jMl&^BHWß^jP^BSß
ff'èfnTaln
met
het
moederland is verbroken, dat
ls
Palembang
den
Resident van
'Aan
men
dus
niets
weet van den omvang der
om
aan
H. "Abdoelhamld mede
verzocht
circulatie
aldaar
en dat het na de bede
hij,
indien omtrent
té deelen, dat
/rijding
dus
zou blijken, dat de
wellicht
geleden
de
met
vergoeding van:
schade
gezamenlijke
hoeveelheden
teekenmunt
overeenstemming
kan
de N.K.P.M. geen
niet
op
de
meest
aan da bewijze
zich
tot
den
Juiste
terzake
worden bereikt,,
hoeften
van
den
waren
omloop
aangekan
wenden.
bevoegden rechter
past.
vraag
de
laatste
Met betrekking tot
kan worden medegedeeld, dat, voorzoo- \ Daarom verdient het aanbeveling de
ver. bekend, voordien vanwege de N.'K. aanvulling van den omloop aan teekenzoo deze noodig
P.M. nimmer de in het dagbladartikel munt nier He lande
gesignaleerde handelingen zijn verricht. "mocht zijn
te doen plaatsvinden met
Wel' hebben zich tusschen die maat- een geldsoort, die ln het economisch
schappij en enkele personen in den loop verkeer, dezelfde diensten verricht als
der jaren' gesihlllen'.'over grórid.voor- de teekenmunt, doch waarvan dé omgédaahV doch deze zijn 'steeds door het loop tot Indië beperkt blijft. Deze
Birincnlahdsch; Bestuur behoorlijk on- geldsoort ls het muntbiljet, de zilverbon,
derzocht, terwijl de N.KP.M. bij"het af- welke wanneer de elschen van het
steeds economisch verkeer daartoe mochten
koópen 'van' bevólkingsrechten
ingenomen."
leiden, op korten termijn in circulatie
standpunt'
heeft
een ruim
kan worden gebracht. Dit zou dan
hoogstwaarschijnlijk zijn ln den vorm
van biljetten van een gulden en een
DE ALUMINIUMINZAMELING
schuldigen gesteid dan

werd.
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Is ccn strafvervolging tegen

a.

handelsvcricgenwoordiger, /
maar
hier
om
een
relatie
meende dat het
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Rede van minister Dijxhoorn voor

Glenn Martin

OP LAST EMPLOYE N.K.P.M.

In het antwoord in tweeden 'termijn
op de interpellatie-Wirjapronoto is - de

,

'
*

voor dé Britsche verbindingen door de
Middelandsche Zee te zijn. Welke de
haast te verwaarloozen beteekenis van
de Italiaansche vloot op dit oogenblik
nog is, kan men zich het best realiseeren door kennis te nemen van de verklaringen van admiraal Cunningham
over de Italiaansche verliezen ter zee,
die men elders in dit blad aantreft.

De Huiszoekingb Huizen in Brand gestoken
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EERSTE BLAD

Ernstige Waarschuwing tot
de Nederlanders
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Thamrin ij

Matsuoka’s Bezoek

1 April 19 tl
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Vooral Karimoen heeft veel

'Al verschelden malen zijn artikeltjes
in de pers verschenen waarin de aluminiuminzamellng' ten bate van den
Engelschen vliegtuigbouw werd gepropageerd en talloozen in den'lande hebben aan den oproep gevolg gegeven en
waarlijk alle aluminium afgestaan dat
maar in eenigerlei vorm In'hun' huls
aanwezig was.
Ook het Indonesisch deel der bevolking heeft'zich daarbij niet onbetuigd
gelaten en geregeld verschijnen berichten die getuigen 'van den offervaardigheidszin'ln het uitgestrekte Indiëi '
Afzonderlijk mag echter wel even
vermeld worden,' dat' de' alumlnluminzamellng' in de onderafdeeling%Karimoen,' resldehtie Rlóuw. en Onderhoorigheden,'
waar een' bevolking 'van
slechts 20.000' zielen woont, niet minder
dan 845 kg vari het kostbare, materiaal
.
heeft
bevolking'
verdient
De' Karimóeri'sche
voor
prachtig
rille eer'eri 'hulde
dit
resultaat 1

rijksdaalder.
Het spreekt vanzelf, dat de Regeerlhg
de noodige voorbereidende maatregelen

v.d.

Hoek

De gouverneur van West-Java zal met
ingang van, 30 April aj. onder.dankbetuiging voor de diensten aan den ïarv-

de bewezen, worden

gepensionneerd.

„Oranje” als

De

,

—

opgebracht

Gouverneur

'

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

Hospitaalschip
Maandelijksche exploitatiekosten
4 á 5 ton
De regeering heeft bij den Volksraad
een
aanvullingsbegrooting
ingediend
waarbij de gelden worden aangevraagd
voor de uitrusting en' exploitatiekosten
van het hospitaalschip „Oranje". De
gelden worden pro memorie aangevraagd. In haar toelichting, op deze
aanvraag'geeft de regeering echter een
fjgemeen beeld van de te verwachten
kosten: Wij'"laten die toelichting hier
onverkort volgen.

Teneinde Nederlandsch-Indië ook op
meer directe wijze te doen bijdragen
aan de krachtsinspanning welke de
geallieerde oorlogvoering eischt, Is aan
de ,Britschc Regeering aangeboden het
motorschip „Oranje'.', .voor rekening van
het .land uit te rusten en,te exploiteeren
£iLs' hos£>ltaalschip.J Op deze wijze wordt
aan 'de' „Oranje"; welk schip zich door
zijn betrekkelijk klein' laadvermogen
slechts in onvoldoende mate zou lecnen
voor gebruik ten dienste van de internationale vrachtvaart, een bestemming
gegeven, welke met bet oog op de aanwezige ruime passagiersaccommodatie
daarvoor a'.h.w. aangewezen, is
Nadat het in den. aanhef bedoelde
aanbod door de Britsche Regeering was
aanvaard,'zijn terstond met'voortvarendheid de noodige maatregelen' genomen
om het schip 200 spoedig mogelijk in de
vaart te kunnen brengen. Het is noodig
dat daartoe eenige verbouwingen plaats
hebben, welke met het oog op den te
betrachten spoed in Australië zullen geschieden.
-Het ligt in de bedoeling het schip te
doen. varen onder een Nederlandsche be"

manning, terwijl

wordt

getracht ook het

medisch- eri het verplegend, personeel
geheel in Nèderlandsch-Indië aan te
''
werven."'
.

"

"

Wat de kosten aangaat is het nog bezwaarlijk een raming te geven. Deze
/langen nl.'ln hooge mate af van de route
welke het schip zal volgen ; hieromtrent
is nog overleg gaande. Evenmin
staat
vast of en zoo ja op welke voorwaarden
de verzekering van het schip kan worden
gedekt. Aangenomen mag echter worden,
de' inaandelijksche exploitatiekosten

dat.

van "de „Oranje" van" een orde van
grootte zullen zjjn van 4 a 500.000 gulden.
'

De verbouwingen zullen omstreeks
500.000 gulden kosten ; aannemelijk is
«at ook de terugbouw t.z.t. een ongeveer
nelljk bedrag zal vergen. De kosten van
uitrusting, de aanscharring
van' lntendancegoèderen en wat verder
tot de eerste uitrusting van hét hospitaal
behoort zullen 1 voor 'zoover thans kan
worden overzien beneden een bedrag van
500.000 gulden blijven. Waar echter een
Hoede raming van het in totaal voor
1941 benóodigde credlet nog niet kan
worden gegeven,'is liet beter thans te
volstaan met het opbrengen van een memoriepost.

zooals het aanleggen' van voldoende
heelt'genomen om : in'dje
voo.rraden
opzicht ünel en doeltreffend te kunnen
handelen, wanneer dat'tijdstip zou aanbreken. Dus zou' bij' wijze' vari spréken
op betzelfde moment, dat de Regeering
oe daartoe strekkende ordonnantie, na
aanvaarding door den Volksraad, zou
DE VOLKSRAAD
atkondigen, begonnen kunnen worden
met'de distributie der zllverbons.
Buitengewone zitting sluit Maandag a.s.
—

—

'

Het ligt in de bedoeling de buitengewone zitting van den Volksraad Maandag
SCHEN BESTUURDERSBOND
a,.? ,* e .sluiten. Overigens
worden er geloöpende
durende
de
week
én ook nog
Op de een dezer dagen .gehouden
Maandag
openbare
gevergaderingen
jaarvergadering van ten Soerabalahouden,
terwijl
ook
nog
dc
kans
bestaat
schon Bestuurdersbond werd o.a. aan
redroneen'cn een onderzoek naar de op een avondvergadering, welke dan
mogelijkheid van de oprichting van een Vrijdag a.s. zou plaats hebben.
op sollede basis werkend. ziekenfonds.
De belangrijkste onderwerpen voor
Voorts .heeft men overwogen om ls* de»e week zijn de weggeldotdonnantlo
zingen te arrangeeren .over actueele on- en
verschillende aanvulllngsbegrootlnderwerpen', aldus seint 'Aneta,.uit Soe- cen, waaronder het bé-kende industrierabala.
plan.

JAARVERGADERING SOERABAIA-

>

:

Uitvoering

van

„Shang Yi”

het lichtst!
Wanneer men een; raadsoverzicht zou
mogen gieten in dén. trant van het
beursoverzicht,
zouden wij' moeten
schrijven : voor groote stukken bestond
geen
belangstelling, personeelszaken
(

Itrókkenjfitërk

Goudgeranden lagen zonder aandacht
in ae markt en gingen onder den hamer

door.

.

,

.

De stemming tegenover Gedeputeerden was vast en prijshoudend.

de personeels-formatie bij den
dienst van publieke werken.
Nu behoeft men geen idealist te zijn
om lange debatten ,te voorspellen, doch
als men ervan" overtuigd is dat de belangrijkste voorstellen" ook de meeste
aandacht zullen trekken is men klaarblijkelijk op.het'stuk van gemeenteraads-debatten wél een idealist, en zelfs
een zeer zeldzame.
Men zou den raad gaarne het compliment willen geven dat hij beseft dat er
in deze tijdén niet te veel gepraat moet
worden, ware het'niet dat het college
erin geslaagd is, toch nog drie uur zoek
van

te

De
tooneelvereenlglng
Cnincesche
„Shang Yi" heeft gisteravond in het
Thalia-theater 'een stuk* opgevoerd,
waarvan 50% van de opbrengst bestemd
is ,voor hét :Spitfirsfonds en 50Ct>i voor,
het Chirieesche Roode Kruis. Onder de
aanwezigen merkten wij o.a. op mr
Jonkman en echtgenoote, de majoor der
Chineezen,,de heer, Khouw Kim An en
echtgenoote, de" consul-generaal van
China, de heer Tschou Kwong R. Kah,
en het Volksraadslid Loa Sek Hie en
echtgenoote.

Het was een eenzaam decentralisatieidealist die ons lange debatten voorspelde over het voorstel tot verbetering
van het leidingwaternet, waarmede een
slordige drie millioen gemoeid is, het
voorstel tot instelling van een reservebrandweercorps en dat tot uitbreiding

Het stuk „Opoffering" geeft ons een
jongeman te zien, die door zijn rijken
vader het huis uit is gejaagd, omdat de
zcon. Soen Beng gehecten, niet ingaat
op het voorstel van zijn vader om een
rijk meisje te trouwen. Hij heeft zijn
hart reeds verpand aan een arm, doch
degelijk meisje, Liang Nio.
Teleurgesteld, doch vol goeden moed,
gaat Soen Beng naar Singapore en vindt
er spoedig; een betrekking. Hier volgt
hij met eenige vrienden geregeld de berichten van het Chineesche front.
Tenslotte kan hij het niet langer aanzien, dat zooveel landgenooten zich
opofferen voor'hyn land, terwijl hij zelf
niets doét, eh dan besluit hij naar China
te gaan óm. zicli bij het Chineesc'.ie leger
c.an
Spoedig blijkt dat "oen
Beng'eêri uitstekend militair is en hij
'tot kapitein.. Als zooeen der veldsladanig raakt' hij"
gen gewond en de, hoop op herstel is zeer
gering. De dokter," die' Soen Beng behandelt,-zegt, dat er maar één . mogelijkheid is om den zieke te redden : bloedtransfusie.

,wórdt bevorderd
t

met de" debatten
de
minst belangrijke voorstellen. De hierboven genoemde drie voorstellen werden. zonder eenige discussie aangenoAls Liang" Nio, die intusschen als vermen ; slechts wijdde de I-E.V.-fractie
pleegster
in China werkzaam is, dit
aan
de
enkele waardeerende woorden
hoort," verklaart zij, bereid te zijn, haar
personeelsuitbreiding bij P.W.
bloed af te staan en dank zij deze groote
opoffering, kan kapitein Soen Beng, na
Nu wij -dus niet. kunnen constateeren,
met Liang Nio in het huwelijk ,te zijn
zonder de'waarheid geweld aan te doen, getreden, weer
naar zijn ouderlijke
dat,de raad uit een weldadige behoefte woning terugkec-ren.
aan karigheid met het woord aan de
Tusschen de bedrijven door heeft de
drie belangrijkste voorstellen geen bemuziekvereeniging,
„Tiong Hoa lm Gak
langstelling schonk, moeten wij wei
Ilwee"
enkele liederen ten beste gegeaannemen .dat hier, het niet geheel on.
;
ven,
bekende verschijnsel in het spel was
dat .belangrijke voorstellen als . dat tot

maken

verbetering

—

;

—

loftrompet te_ steken

—

wat een schat

beeldspraak Bevat "öiiz'e* taal'toth !
dan dat de bewijzen niet dubbel en
dwars geleverd zijn dat de raad'daartoe
ten volle competent is.
Maar hoe het zij, de burger wikt en
de".raad beschikt en de idealist kwam
bedrogen uit.

\£n

—

i

1

Intusschen zijn .er twee punten uitJ
het debat, waarop wij even willen terugkomen omdat wij aan de desbetref-j
fende voorstellen zelf aandacht ge-:
schonken hebben.
In de eerste plaats het voorstel betreffende het schadeverhaal op den

Vordering tegen Bardame ingesteld
Bij het Bataviaschc residentiegerecht
loopt op het oogenblik een zaak die
eenigen tijd geleden door den eigenaar
*».m eên der plaatselijke dancings wegens" contractbreuk tegen een van zijn
bardames aanhangig werd gemaakt.
Tusschen partijen. was namelijk, veèn
arbeidsovpreenkomst. tot stand _gekomph„
waarin bepaald was dat de betrokken
dame" met ingang van 1 November, 1940
voor den duur van zes maanden in de
bar van eischers dancing werkzaam zou
zijn. Na de eerste, week van haar dienstverband ging zij echter eigenmachtig
heen om bij een concurreerende zaak
in dienst te treden, en de aldus gedupeerde werkgever vorderde 'op grond
daarvan een bedrag, gelijk aan het loon
over, de geheele periode die de bardame
had uit te dienen, <Li. over vijf maanden ,en drie. weken, neerkomende op
ƒ 575.
•

brandweerchauffeur, die zoo ongelukkig was om op Tanah Abang met zijn
volgeladen auto te kapseizen.
Men weet dat de goede Jehosua
zoo heet de zondaar
met een variant
op een. bekend Hollandsch liedje thans
kan zingen

In haar verweer voerde gedaagde aan
dat zij als gehuwde vrouw niet bevoegd
was om zonder toestemming van haar
echtgenoot een contract te sluiten.en
dus een onwettige arbeidsovereenkomst
had aangegaan. Repliceerend, verwees
èischer evenwel naar artikel 1601 sub f
van het Burgerlijk Wetboek .waar bepaald is dat de wet ten aanzien van
Nu neem ik van mijn levensdagen
Geen
brandweermannen op mijn door een gehuwde vrouw gesloten arwagen. beidsovereenkomsten onderstelt.dat zij
<3e bemiddeling van haar. echtgenoot
Jehosua is namelijk tot gewoon brand- Heeft gekregen.
weerman teruggesteld en heeft geen
Hedenmorgen diende de gemachtigde
wagen meer.
"an gedaagde zijn dupliek,in, persisHet rechtsgevoel trad bij vele leden
zij de arbeidsovereenkomst
tegenover.de behoefte om B. en W. zoo leerende dat
toestemming van haar echtgeronder
eenigszins mogelijk te steunen als overnoot gesloten had, en verder aanvoewinnaar uit het strijdperk.
gende dat zij een bijzondere reden had
Verschillende leden, van de Indonesihaar contract te verbreken aangesche fractie betoogden
gelijk wij
haar patroon pressie had uitgezien.
dat de man door zijn terugstelling en
op d? consumptie van dranken
oefend
zijn straf voor den landraad reeds zwaar
verdragen kon.
die
niet
zij
genoeg gestraft is. De heer Cohen sprak
De uitspraak in deze zaak werd benamens de V. C. het verlossende woord
paald
ofp 22 April a.s.
:
de
den
tasten
door
kwestie in
kern te
de gemeente is zelve in verzuim doordat
zij de auto niet verzekerd heeft.
DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN
Of dit woord ook voor vriend Jehosua
MADIOEN
blijken,
nog
moet
zijn,
verlossend zal
want op grond van de oppermachtige
Uit Soerabaia seint Aneta dat het
„bepaling" heeft de raad voorloopig
van burgemeester Soesanto naar
vertrek
gemeente
hij
moeten vaststellen dat
de
schade berokkend heeft. De voorge- Madioen tot eind April Is uitgesteld in
schreven procedure moet nu verder af- verband met zijn werkzaamheden als
gewikkeld worden en er staat dus nog gedeputeerde.
—

—

:

,

—

—

om:

niets vast.

Gedeputeerden hebben met hun advies
aan den raad om ervoor te zorgen dat
zij in den vervolge door B. en W. behoorlijk voorgelicht worden, niet veel. succes gehad. Dit was te verwachten, want
hoe vaak broeders van één gezin elkaar
ook onderling aan de haren mogen trekken en in het oor bijten, zoodra een buitenstaander in het veld treedt, vormen
zij één solidaire troep en dan kruipt het
bloed waar het niet gaan kan.
Gedeputeerden hebben dus . van alle
fracties den -wind van voren gekregen,
uitgezonderd van de 1.E..V.-fractie die
zich min of meer neutraal hield en bU
monde van den heer Mentel een verzoenend woord sprak.
WU willen over dit onverkwikkelijk
incident ook thans niet verder uitweiden. Het is begraven in den bundel onbegrijpelijke stukken.
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EERSTE BLAD

De „Moderne Dochter”
Wij zijn dezer dagen eens op bezoek geweest bij de tekende IndoChineesche fiimster Fifi Young,
die gaarne bereid was ons in haar
eenvoudig, doch uiterst gezellig en
helder huisje in de Benedenstad
het een en ander te vertellen over
de Inheemsche film in het algemeen en over haar ervaringen en wederwaardigheden in het bijzonder.

zoodat ik mij
tamelijk goed;behelpen kan. Het is
échter heel moeilijk een juiste combinatie te vinden, lekeninjj houdend eenerzijos met de felle zón I!bij
de buitenopnamen en ' anderzins
met de schelle lampen bij de binnenopnamen. Maar ach, dit berust
op routine, en is dus zeker aan te

kans van mijn leven was en spande
mij dan ook tot het uiterste in, er wal
van terecht te brengen. Ik vond het al
leen jammer, dat de rol mij niet lag
ik houd van moederrollen, en .niet dio
van jc-nge meisjes.,

\

y

Ook de volgende film die ik maakt«\
„Zoebaïda", beviel. mij niet. Deze film
heeft trouwens in de Indonesische kranten een niet al te beste pers gehad' Het
bleek dat het publiek niets op had m?t
de
fantasiekleederdrachten die w>j
moesten dragen; U moet weten d?t,
men daar nog wars is van alles dat
Zij ncodigde
ons uit- plaats te . slechts een beetje modern is. Kan het
publiek dit in. de
Amerikaansche en
nemen aan een bamboe-zitje
en
Europeesche film waardeeren
in d*
stelde ons de volgende vraag :
Inheemsche iilm wordt het be:r;p
„modern" beschouwd als een abnoimaU wilt mij interviewen als ik het liteit.
goed begrepen heb ; wel, als ik eerlijK
De laatste film
waarin ik speeld.?
mag zijn ik haat interviews
laten
„Pantjawarna",
is wel de beste. Eindewij liever een gewoon gesprek voeren,
lijk heb ik hierin de rol gekregen van
dat is veel cemoudiger en gezelliger.'
een moeder en dit ging mij veel gemak.
Afgesproken, begint u maar.
kelijker af dan alle jongemeisjes-rollei.
Ze schikt even de stoelen, legt de
U heeft
gehad over „aanleg" ;
vele filmtijdschriften die op de tafel alles goed en het
wel, maar moit het talent
verspreid liggen op een net stapeltje en niet aangekweekt
worden ?
zegt dan pardoes:
Neen,
bij
,

—

Agenda

ervaring opgedaan,

Fifi Young: „Inheemsche Film heeft Toekomst”

leeren.

Batavia
BIOSCOPEN HEDENAVOND
Globe: „No time for. comedy";
R e x „A little" bit of heaven".
C a p i t o 1: „Woman Doctor".
Deca-Park: „He stayed for
:

,

Uw favorieten bij de Ameilkaansche film? .

breakfast".
„He married his wife".
A s t o r 1 a
zij .Cinema: „Captain Caution".

—

:

Kay Francis, Eette Davis en
wijst naar, de iwanden waar diverse foto's van een jonge en. charmante filmster hangen
Deanna Durbin.
Kay Francis in hoeverre ?
Fifi Young lacht even 'en zegt dan
Ik heb U al verteld dat ik veel vai
—

—

(Maxim:

•

—

Filmbespreking

»

:

—

Globe: „No time for comedy”
moederrollen houd. Ilebt ü deze'Amarikaansche ster al eens in een dergelijVan Arthur Pinero wordt verteld dat
ke film gezien Schitterend -<-r ik sl x
dan ook niet graag een film van haar hij in 1893 bij de première van zijn
?

„Second mrs. Tanqueray" zenuwachtig
Leest U veel over de Amerikaan- door een straatje achter den schouwijsbeerde, terwijl de toen nog on'.
•
sche film ?
i burg
Ja, dat. moet wel. Ik moet zorgen bekende actrice Stella Campbell op het
regelmatig: op.de hoogte te blijven.van tooneel bezig was, een even critisch als
heigeen daar geschiedt, • ook om mijn wantrouwig Londensch publiek met zijn
dagen nogal gedurfd societyeigen spel te verbeteren. Het is natuur- voor die
lijk tamelijk lastig voor mij om Engelsch drama te veroveren.
lets dergelijks gebeurt in deze film,
te lezen maar ook dit berust op routine...
wanneer
de jonge Gaylord Esterbrook
U krijgt natuuriijk
ook brievpn
de
uit
binnenlanden van Minnesota naar
van bewonderaars ?
New
York
komt om in een Broadwayalthans
de Inheemsche
—Ja zeker, zegt Fifi Young lachend,
première van zijn eerste toode
ledereen die bij de film wil komea film niet; ik heb nooit een tooneel- maar ik ben reeds lang getrouwd, ziet theater
„Dilemma
at Dinner" bij te woneelstuk
en over aanleg beschikt, komt,er ook! school of iets dergelijks doorloopcn. Je U...
nen.
Ook
mist
den
hij
moed om van de
leert de rol b'j gedeelten uit je hoofd,'
??
Nog één vraag
bent U tevreden
opvoering
getuige
te
en dan blijft
zijn
Kijkt U maar naar mij. Evenals bij er volgen repetities, en vallen deze in over het Indonesische publiek ?
hij
maar
heen
sn
weer
buiten
drentelen
vele menschen, was bij mij op jonge den smaak van de filmmenschen, da.i
angstige spanning van een bemet
de
volgen
de
opnamen.
PUBLIEK
HET
leeftijd het verlanklaagde die op de uitspraak van
het
aan
gen opgekomen
vonnis
Maar
voor
hem
is
de
wacht.
ook
NOG NIET VOLMAAKT
Zeker," er wordt ondubbelzinnig uitslag gunstig,
de film. verbonden
want zijn stuk wordt
waardeering getoond voor ons streven
zoowel door het publiek als de critiek
te worden. Maar'
het is echter jammer dat de lagere klas- met
Het is jammer dat men in. het
ontvangen, en dan
beja, indertijd
sen èn spel èn verhaal niet altijd be- krijgtenthousiasme
jonge filmbedrijf hier te lande nog
leven
zijn
ineens
tal van nieuwe
stond er. in IndtG
grijpen. Ik acht het echter zeer belang- aspecten.
eenvoudige
De
plattelandsjonniet beschikt over de nieuwste en
nog geen filminrijk dat de bioscopen bij de vertooning gen wordt weldra een gevierd schrijver
dustrie en zoodoenbeste toestellen. Zoo kan het voorvan een Inheemsche film eivol zijn
van origineele en brilliante comedies,
de moest.. ik, , mij
hieruit blijkt dat men zich de moeite zijn prima donna vraagt hem uit eigen
komen, dat je je rol niet kan „uitwel tevreden stelgeeft, het, geheel te willen begrijpen en beweging ten huwelijk, en ze zijn heel
leven". Neem bijvoorbeeld eens het
len met een toodat ook de eenvoudigste koelie er een gelukkig samen tot een andere vrouw
geval dat je een. woedende moeder
neel-coritract. Maar
dubbeltje voor over heeft om op de hem in haar retten verstrikt. Zij is de
gemakkélij::
moet uitbeelden. Het is haast niet
zoo ,
hoogte-te blijven van hetgeen er zich knappe echtgenoote
een beetje „flufiging dat ook, weer
mogelijk om door middel van je
in en om de Inheemsche film voordoet. fy" meent mrs. Esterbrook met diepe
mijn" moeder,
Wij gaan den goeden kant op ; oor- minachting
stem je gemoedstoestand tot uiting
Wallvan een ouden
opperde
ernstige
deelt
U zelf maar eens over eenigen tijd.' street-makelaar en heeft een hobby voor
brengen
te
—de
toestellen
hierzijn
bezwaren tegen haar
„moderne dochDe Inheemsche film hééft toekomst!... het ;, inspireer en" van aankomende taop nog niet berekend en het
ter" die, tegen de traditie in, zich aan
lenten. Van den jongen Gaylord wil zij
iedereen op het tooneel wilde veitoonen.
moet toch als iets vreemdsoortig
een diep-ernstigen dramaturg maken en
De kans was echter te mooi om haar
beschouwd worden als een booze
onder haar invloed schrijft hij dan een
af te slaan en ik zette door. Ik~wa3
tragedie die onder den titel „The Way
moeder
dochter met een verhaar
echter wel verplicht een tooneelnaatn
wrongen gezicht en een allerliefst
Rex: „A little bit of heaven” of the World" voor het voetlicht komt
aan te,riemen en zoodoende trad ikfb'jj
en valt als een baksteen.
stemmetje de waarheid zegt
het Dardanellen-gezelschap in ■ dienst
•De analyse van jien wijsgeerigen maDe tweede film van de jeugdige Gloals „Fifl Young".
11
bleek juist: het stuk was sentikelaar
ria
Jean
is evenals „The Under Pup"
bpozdig
Maar toch ben ik van oordeel, dat de
vertrokken wij op .tournéö
menteel,
kinderachtig en pathetisch, en
geworden.
een
succes
In ~A little bit ol
door" fßritsch-Incflë.'en deden" Burma; Inheemsche film toekomst heeft. Over
de miskende mrs. Esterbegreep
zoo
heaven"
zien
wij.
haar als Benjamin uil
Bcjub.iy, Calcutta, Madras,, Colombo "en een paar jaren, wanneer èn de toestelhet
ook.
Maar zij begreep nog
brook
groot
gezin,
een
waarvan haar grootvaSingapore aart.',, Van' hieruit ', stak', hef len .vervolmaakt zijn, èn de
cameiameer. Zij besefte nu ineens dat het geder het hoofd is.
'g2Z3lschap- naar Amerika over en dat staf beschikt over voldoende routine,
Door de groote geldzorgen van haar voel van Gaylord echt was, doch tevens
men in dat verre land niet over gebrek dan ben ik ervan overtuigd, dat onze
dat. het bijna net zoo ongearticuleerd
aan belangstelling te klagen heeft, blijkt film.niet meer behoeft onder te doei familie probeert zij met zingen wat bU moest blijven als het leed en de droefte verdienen, doch haar grootvader
wel uit het feit, dat het gezelschap er voor die van andere landen.
er
van weten. Van haarvriend heid die millioenen menschen ervaren.
wil
thans nog optreedt
Hoe reageeren in het algemeen de Tony, niets
v.,
restaurateur, krijgt zij zoo En dit besef bracht haar aan zijn zijde
Jammer genoeg kreeg ik van mijn Indonesische kranten op de films dij goed eneen
zoo kwaad als het gaat zangles.' terug om in het benauwde hart van den
ouders geen toestemming; om meeH te hier "te lande "vervaardigd zijn ?
Door een samenloop van omstandig- man, die in zijn overmoed en innerlijke
heden krijgt Midge (Gloria Jean) de ge- verwarring veel te hcDg had gegrepen,
legenheid om voor de microfoon te zin- den eenvoudigen en oprechten plattelandsjongen van vroeger te hervinden.
gen. Als radio-zangeres
oogst
Het hier behandelde gegeven was zesucces op succes en nu'zjj zooveel verker
aantrekkelijk genoeg, om er met een
dient, wordt de familie in society-krinlevendige,
diep-indringende karaktergen opgenomen. Nu het zoo goed gaat,'
teekening
een yoed en boeiend stuk van
wil ieder zich deftiger voordoen dan hij
te
maken. Naar de filmbewerking te
Is. Alleen Midge en haar grootvader zijn
oordeelen,
is S. N. Behrman hierin echde oude gebleven.
ter maar ten deele geslaagd, want onMet heel veel moeite lukt het Midgi\
de knapheid van den dialoog en
de familie tot bezinning te brenger., danks
de aannemelijkheid van de vlot-ontwikDaiarvoor heeft zij gedaan alsof zij heekelde intrigue is het stuk in wezen talemaal niet meer kon zingen en toen melijk
hol. Het komische element domihet geld niet meer binnenstroomde en neert en
de ernst van het slot gaat verde familie een eenvoudiger woning meest loren
in de sentimentaliteit van, een
betrekken, besefte men, hoe dwaas men scène die wel wat al
te dwaas geforceerd
gehandeld heeft. Dan heeft Midge plotwerd opgezet om de overigens redelijke
seling
haar stem teruggekregen. Zij intenties van den auteur tot uitdrukzingt op een concert en oogst een ge- king
te brengen.
weldig succes, waardoor alles weer tot
Toch heeft het stuk groote spel-mohet . oude is teruggekeerd.
gelijkheden* en dan vooral in de beide
Gloria Jean heeft , ons weer laten ge- hoofdrollen. In de film kregen zij wernieten van haar prajhtige solozang ; kelijk een
ideale bezetting door het opongedwongen en natuurlijk weerklinkt treden van James Stewart en
Rosalind
haar liefelijk stem door een overvolle
de figuren van den jongen
Russell,
die
zaal, begeleid door een volledig orkest.
tooneelschrijver en de met hem huwenVan de andere medespelers vallen Au- de
actrice voortreffelijk typeerden: Ook
brey Smith als haar grootvader en Billy
Charles Ruggles en Genevieve Tobin
Gilbert als de restaurateur op.
vormen hier een prachtig span, wellicht
wat grotesk in zijn psychologisch contrast, maar niettemin zeer onderhouBAZAAR CHR. FRÖBEL-KWEEKdend door het humoristisch verloop van
SCHOOL
zijn waderzijdsche interventies in het
ZoonLs wij reccls meldden, zal hedenhuwelijksleven der Esterbrooks.
avond om'half zes de bazaar der Chriszijn tenslotte diverse kostelijke
Er
telijke Fröbel-Kweekschool in het C. R. scènes die de hand van een ervaren, InC.-gebouw aan den Vrijmetselaarsweg telligenten en geestigen tooneelschrijver
Fifl Ycung In de film „Zocbaïda"
M?n lette op de fantasic-kiccJcrno. 1 geopend worden.
verraden, en wanneer ze niet overal voldrachten, die bij het Indonesische publiek niet.in den smaak zijn gevallen
Hedenmorgen
tot hun recht zijn gekomen,
zijn wij er eens een doende
kijkje gaan nemen en konden constainocj.dit geweten, worden aan de regie
gaan,-en zoodosnde was ik verplicht uit
Heel verschillend ; soms woidt een teeren, dat het'geheel op smaakvolle en die bij William Keighley stellig niet uitSingapore naar Batavia terug,la kceicn. film waar Je persoonlijk
waardeerlfig doeltreffende wijze is ingericht.
muntte door sterk beeldend vermogen.
Ik .vormde een .eigen tooneelgezelschap voor hebt eenvoudig gekraakt,. en een
Onder een groote hoeveelheid stands Met zijn neutraal observeerende cameraYoiing
er
Pagoda" en wij slaagden
„Fifi
andere die Je als bepaald slecht be- verdienen bijzonder de aandacht die der instellingen verwaarloosde hij teveel kaschouwt, op alle gebied
opgehemeld. kunstvoorwerpen
in overal contracten te krijgen.
een 14-jarig meisjo rakteristieke détails, terwijl hij op anZiet u, lk houd van eerlijke critiek 3.1 vervaardigde eenige buitengewoon ge- dere momenten te oppervlakkig over)
INHEEMSCHE
FILM
DE
boeiende situaties is heengegleden.
daarom kan het mij persoonlijk ook slaagde schilderijtjes die
zelve vanniets schelen, wanneer men mij eei avond zal verkcopcn —en het hoekje
v.d.V.
slechte critiek geeft als ik die ook ver- waar speelgoederen tentoongesteld zijn.
Inmiddels had de Inheemsche
dien. Opbouwende critiek is trouwens In verband met het feit, dat er geen
altijd zeer te waardeeren.
meer uit Europa betrokken
speelgoed
film in Ncdcrlandsch-Indië haar
SPITFIRE „RIOUW”.
worden,
heeft men besloten de Inkan
intrede gedaan en wij beschouwden
MAKE-UP
dustrie hier te lande ter hand te nemen
het als een buitengewoon groot sucDe Nlrom ontving heden 8550 gulden
en de bereikte resultaten verdienen niets
van
alle bevolkingsgroepen uit Rlouw,
deed
lof.
ons
het
dan
ces dat men
aanbod
Kunt U nog iets over de makewaarmee
de Splttlre \Jttouw" is „voIgcVoorts
aan
zijn
loterijen,
er
de
bazaar
voer de film op te treden.
boekt'.'JEBEBBBMKiMMMMBMBMBMBwiB
up bij de Inheemsche film verteleenpoppenkast
restaurants;en
verbonden, terwijl
enkele attracties
len ?
wij
Vele moeilijkheden moesten overwonen
Serlmplnoemen
slechts
do
Koleknen worden en het duurde eenljen tljü.
In tegenstelling met de andere
DE VLIEGCLUB „BATAVIA”
dar.SCH ultgCVOcrd uOOÏ üe k'uiialvereevoordat dc plannen tot dc verfilming
zijn wU hiermede hoofdzalanden
niglng „Angana Raras"
van „Kris Mataram"
de aantrekin welke film
Goedkeuring op een statutenwijziging
kelijk op onszelf toegewezen. Gelukvan
de
bazaar
vervasten
vorni
ikelUkheid.
zullen
de
hoofdrol
vertolkte
ik
van de vereeniglng : „Vliegclub Batavia"
begreep
kig
eenlgc
hoogen.
op
dat
dit
d?
heb
het
tooneel
gekregen.
ik
te Batavia.
Ik
hadden
over!
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Filmaankondiging

—
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WEER VIJF MILLE
Naar wij vernemen, heeft L. E. Tels
Co's H.M N.V. te Batavia een bedrag
\an
vijfduizend gulden gestort in.de
Vereenlgde Prins Bernhard- en Spitfire-

&

fondstn.
Hoe de plannen tot het Inrichten van
een eigen luchtverdediging voor Batavia
zullen worden uitgewerkt, ligt nog besloten in'een duister hoekje van de kamer
van B. en W., doch als de voorteekenen
niet bedriegen zullen wij er spoedig meer
van hooren.
Als dat zoo is zal Batavia een belangrijke
primeur hebben, want van de
proefballonnetjes van Bandoeng hoort
niemand meer iets.

„Maisie".

—

—

Iniet

Contractbreuk in Dancing

j

van de waterleiding, ie
zware kost voor den raad zijn. Met das
al was een enkel woord van waardpering voor dén arbeid van de desbetreffende commissie en B.' en' W. hier uitmuntend op zijn plaats geweest
het
euvel van dén te lagen druk is thans
onder de burgerij vaak het. onderwerp
van gesprek
en wat dit betreft kan
de raad zich moeilijk verontschuldigen.
De sluizen der voortreffelijkste welsprekendheid 'zijn* tè vaak geopend om, de

1 April
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—

—

—
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het zwaarst woog, telde

Dinsdag

Bezoek bij de Indische Kay Francis

Chineesch Tooneel in Thalia Theater

Wat
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Djembersch 'Ziekenhui*
C. O. Glantangan
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Kantoren

De heer en mevrouw
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E. DEN DAAS
en

HANNY VAN WAKKUM

SLAAP- en
eetkamer-ameubl.. éénen
staalh. ledik.
veerm.. divan.
klok m.

U zoudt

Carillonslag,
f»r, . h/trap—
VINGER- NAAIMACHINE,
sport-artikelrn,
paspoppen.
HALLER-COMFOOR, knip-

tafels. Java—koelkast, SENKING CASF. enz., enz.

•

voor administratieve werkzaamheden.
van steno geniet voorkeur.

Oranje Boulevard 54, Ratavia-C.

7299

Gijselman

De N.V. LEVENSVERZEKERING MIJ. „ARNHEM"
Noordwijk 15, Batavia-C., vraagt voor Sumatra'9 Oostkust

Verhinderd verdere afscheidsbezoeken af te leggen.

oen

7300
Gevestigd

leeftijd niet ouder dan 35 jaren. Persoonlijke
aanmelding zoo spoedig modelijn aan I ovenstaand adres met medebrenging van diploma's

r

en getuigschriften.

J. van der Hoek
5'/»

-

en volgens

lütf- ctyoèhfóia/P
7205

1 10.250.-

DE BESTE KEUZE IN DJOK. ZILVER en Inheemsche
Kunst van Ncd.-Indic steeds bij de:

Steup zijn (le makelaars.
IH,f■■iHIIIIHH P

,

IIhaMIIIII hll

voor

spoedige indiensttreding

111

administratieve werkzaamheden.
Zij die de Engelsche taal machtig zijn, genieten

7303

1o

Te!eli^n°Wll s4TO2.'
.

Magneetjes

steno-typiste

ook bekend

DJDKJASCHE KUNSTARBEID

*

een

met

TENNISBANEN 1 te huur HollandOTEVA'S service-station en
huls Koningsplein West No. .7, te- auto-reparatie-ateller levert goed
,M 2030 en vlug werk tegen zeer lagen
lefoon No. 854 Wl.
prUs. Oteva telefoon Wit. 1770.
TEEF,
roodbruin,
CHOW CHOW
M 2070
niet ouder dan 1 Jaar, te koop gevraagd. Brieven onder. No. M 2079
BOEKEN op elk gebied, mits
Bat. Nieuwsblad.
bruikbaar, te koop gevraagd. Aanbiedingen aan Boekhandel Wlge.
ANTIQUAIR (Nederlander) stelt rink, Rljswijkstraat 16, Batavla-C.
zich beschikbaar voor het taxecren telefoon Wit. 3049.
M 2065
.
van antiek porcelein. Brieven on7
der, No. M 2086 Bat. Nieuwsblad.
PAYING GUEST. Aangeboden
!
keurig gemeubileerde voorkamer
„PETJENONGAN". Le- met voorgalerij en volledig pension
HUIZE
7312 vert
eten buitenshuis vanaf ƒ 20.—. in Hollandsch milieu. Billijke prijs.
Gemeubileerde
kamers
vanaf Palmenlaan 29.
M 2083
r*
ƒ 40.— Petjenongan 82, BataviaM 2080 OOK IN REGEERINGSKRINC.. telefoon Wit. 6085.
GEN te Londen begint men zich
LESSEN aangeboden ln Engels, met Kubinsky bezig te houden. De
,Hollands k Boekhouden, ook op- zaak Kubinsky wordt nog gecomileidlng diploma A L B. Lesgeld van pliceerder door de vraag Wie ls
/ 3.—
tot ƒ 10.—. Laan Holle 12, Randolph Wanderer ?
M 2072
M 20C4
tclef. 4704.
I
BESCHAAFDE HOLLANDSCHE
i
I
EEN WINKELJUFFROUW, land- DAME gezocht, om gedurende tij7283 aard onverschillig, gevraagd. Aan- delijke afwezigheid der ouders gemelden tusschen 10 en 12 u. v.m. heel zelfstandig voor drie klnde-

Drieven onder No. 7218 Nieuwsblad.
'

,

MEENE

——————————

ROTTERDAMSCHE LLOYD, gevestigd te Batavia, te houden op
Paaschdaeen nad-ren. Doet tijdig
Woensdag, den 16en April 1941,
bestellingen bij:
Uwe
des namiddags te vier uur ten
kantore der N. V. .Internationale Filiaal HAZES! Je Adres! ™
Credlet- en Handels-Vereenlglng
Zenuwarts „ROTTERDAM", Pasar Pisang,

Gevestigd:

ORANJE BITTER

Raden Salehlaan 2

dc'voorkeur.

tot

u- n.m.

C ' TROEN JENEVER

\

7.750.-

de JAARLIJKSCHE ALGEVAN
VERGADERING
afspraak.
der
AANDEELHOUDERS
N. V.
7293

6'/»

•

JENEVER

Groot Handelskantoor vraagt

OPROEPING

Telel. 5512

f

~

~

1

DIERENARTS
MAMPANGWEG 50
Spreekuur

INSPECTEUR

&

Matramanlaan 11

g

j
l)

Salexnbalaan 12

Kennis

.

p.p.c.

-V .

'"

cfn

i

-

Raden Salehlaan 9

Sollicitaties onder No. 7305 Bat. Nieuwsblad.

A. DEELDER

J
■■

'.4..

H

JUFFROUW

Receptie 7-8 n.m.

i

heuse, kur.nm doen uit een
of meer van de navolgende aanbiedingen:
Landgcrechtweg 1
Merapiweg 1
4000f
f 5.500.Matramamveg 76
Sluiswcg 5
f 10.000.f 13.500.Nassauboulevard 62
Matramanweg 72/74
f 22.000.I 7000. r
rc,oü i° ocJi
2 '"
Toclangbawanßweii I/IA
'
asüof sooo.-

door Groot Handelskantoor voer directe
indiensttreding

Huwelijksinzegening in de Willemskerk 5 u. n.m.

-

een huis F

GEVRAAGD:

Huwelijksvoltrekking 8 April 1941,

Japan

{7290

SPÖORWECI.AAN KETJIL
No. 7
°(
TAM L n >
MODERNE INBOEDEL,
KANTOOR-,

uIUK»

mm? 1

jk

'

-

____

-

BANKZAKEN

V

"

GLAZEN BI)

ALLE

-

huize v/d WelEdG. Heer

ten

-

Eigen vertegenwoordigers te Londen en New-York

P. Tumbel

___

-

-

Heden Kljkavond
Morgen Vendutie

~

DE JONGH-Buikema
teven met vreugde kennis van de
geboorte van hun dochter
HEMMECHINA MARGARETHA
Darmo-Ziekenhuis
Speelmanstraat 14
Soerabait, 30 Miart 1941,
2796

Nederlandsch-lndië
Britsch-lndië
China
Philippijnen
StraitsSettlements

in:

■7WW7T7T l

+

mvuzaiA&tyUeen

7278

Gevestigd te Batavia

.

—

m

'

m

J.

EERSTE KOÖ

PANDORA

Laan Holle 51a Telf. 2293W1.
Manufacturen. S eelP oed
■■■■—■ Pr 'Zstjm
1
pn
l t- - kwaliteit kapok,
Jggj
NICOUAl
PAUL1
j
Bultzakken-makerij
Franclne Nicolai
•
7281
geven met blijdschap kennis van de
geboorte van hun dochter
,A<
PAULINE JOSEPHINE

pE HEEK EN MEVROUW

•

-

.

TOKO

.

19ÏÏ

■

/

Djerober. 30 Maart 1941.

1 XPr!T

van DlnsÏÏag

Dr. Hr. E. J. SWAEP,
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Theewaierstraat

~

,
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Batavia-Stad.
te voren te Breda.
VERHUISD
AGENDA:
Uitsluitend voor zenuw- en ZielsBRII-Meuleman,
'
ziekten (psychotherapie, individueel le. Afwijking van artikel 19 der Mevr. Dr. L I.
Vrouwenarts
advies)
Statuten, waarin is vastgelegd,
wP^Bwr* 1 "'HP "W— ■Bti
April
Vsnsf 1
t/m 15 April
Tel. No. 5984
Grisseeweg I2A
dat de gewone algemeene verwegens verhuizing
Spreekuur 5-6
gadering van aandeelhouders
uitstedigheid
en
7307
jaarlijks uiterlijk in Juli moet
b
BfiffiS
geen spreekuur aan huis
worden gehouden.
1
adres
SCOTTWEG
21
Nieuw
2e. Verslag over het boekjaar 1939.
Batavia-C.
vendutie;
S
3e. Voorstel tot goedkeuring der
April.
Tul. WL 2831
op Woensdag 2
balans en winst- en verlies1910 Ford 60 P.K. sedan De Luxe, pas
0000 K.M. gereden.
7315
rekening per ultimo December
in onze lokalen
1940/'39 Ford Mercury sedan De Luxe,
1939.
pas 8000 K.M. gereden.
Kleine
Dodge
Luxe,
sedan
De
4e.
Voorstel
1940/'39
tot uitbetaling van
(Batavia-Stad)
pas 7000 K.M. gereden.
het dividend ad 67c a pari.
1940/'39 Plymouth Super De Luxe, Eigenaars van
GLORIA
van een collectie meubilair, w.o.
aandeelen kunnen
leerbekl., pas 10.000 KM. gereden.
schrijftafels,
salon-zitjes,
1940/ 39 Pontlac 6edan De Luxe, pas een bewijs van toegang verkrijgen, Bataviasche Modejne Hyglcnis'he
schrijfmachiboekenkasten,
10.000 Km. gereden, .
ten kantore der N. V. Internatio1938 Alrstream Slnger sedan, Sportm.
nes, litujumeaux, hang-. IcrW A S S C II E R IJ
nale Crediet- en Handels-Vereenl1938 Flat Victoria sedan, leerbekl.
en spiegelkasten, fraai CHIN.
1937/'36 Dodge sedan, De Luxe, 7-zit.t. glng „ROTTERDAM", Batavia, te- Voor Particulieren, Hotels, Koopeetkamer-ameubleTAPIJI,
1936 Dodge sedan De Luxe, leerbekl. 'gen inlevering vóór 13 April 1941
SECREHospitalen, Internaten
ment,
ANTIEKE
vaardij,
1936 Austln seven sedan, leerbekl.
van
een
depottransportkantore,
TAIRE,
pendule,
terzelfder
1935 Hl liman sedan, leerbekl.
TELEFOON No. 2696 WELTEVREDE>
fiets, enz.
bewijs, geteekend door één der
1935 Terr&plance sedan De Luxe.
I—s
DAGEN
WASCHTIJD
1934 Opel slx sedan.
effectenbewaarders (ingevolge de
1934 Austln twoseater, Sportm.
Halen en brengen kosteloos
Deviezen-Ordonnantie 1940), waar1933/'32 Chrysler sedan De Luxe.WÊÊÊÊmSmBSKtHSmSB3Sk
uit blijkt, dat de aandeelen aldaar
1934 Opel Slx sedan, 4 deurs.

j

blj Toko „Oen",

i

l

'

NOordwiJk 24, Ba- ren en de hulshouding te zorgen.
M 2081 Brieven No. 2085 Bat. Nieuwsblad.

tavia-C.

Batavla-Centrum
Cj. Hauber No. 7
Telefoon WL 2285
—

1

Batavia,

PHHehéhhmh

N.V.

1 April 1941.

ROTTERDAMSCHE!

LLOYD

I ■ ■

N. V. Internationale Crediet- en
Handels-Vereenlglng „Rotterdam".
7298

MAGNEETJES TREKKEN

„WEST-JAVA"
ZffP- EH CREOLINEFABRIEK
MÈLSII-R-CÓIINELIS

KERKSTRAAT 62
ij&

-£'

i

/*.?

TEL. 249 M C

-

't

■

'

•

?

Wij laveren voor de huishouding:
Waschzeepen; Groene Zeen, Creollne en Creonol (dennen-geur).
Groene zeep ook in blikken van 2'/; K.G..
Destellingen worden franco thuis bczored.

|

-

1 i

Hj

'

■
R]

IB

Wij garandeeren prima werk. Kf

Onze ververij verricht wonde- BH
ren met Uw oude kleeren !
Km

]

1

—I

ONZE JA PONN EN COLLECTIE
werd opnieuw belangrijk uitgebreid, zoowel in de goedkoope
prijsklasse als in liet betere genre.

—

"

7283

1
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,
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7304

•

\
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HEBBEN EEN RUIME KEUZE IN:
OSSE GECULTIVEERDE
1111! kgecultiveerde
paarlen

l

colliers.
N SMAI,ACDEN tNANDERE

i

1

paarlen

"AND!TE"NIS
Po.?.S N.LSN'o". S ZONEN-)
'

M

&

■ GRATIS CATALOGI

„MO R IMI KUS'"

van

TWEEDEHANDS BOEKEN
Z

q

ca

O

Eiken dag Magneetjes

-

5

Fransche. Duitsche en Engelicho Roman»
Geachiedenis. Filoaofie. Godsdienat. Ziel- en Opvoedk. Occultiamp, Land- en Volkenk. idem v. Ned.Indië Ooalerache talen. Biologie. Culture*. Dotani,
Geologie.
Populaire Geneeak. Schoone Kunaten.
Te vermelden WF.LK
Slaaiawetenachnp. Techniek.
onderwerp men wenscht.

GOAN TJIAN6

Holl.,

*

Bockhandel S. LEZER, 'Toendjoengan

29,

Soerabaia.
118

|

&

j

1

:

Co,,

Senen 117 Batavia C.
Telf. WL 1917
Bodjong 108 6emarang Telf. Sm. 1314
Telf Z. SÖSB
Oemblongan 71 S*baja
Kajoetangan 101 Malang
Kepandtan 63 Palembar |
Krsawan, Meuaü -

"

—

—

l

\

ie
wij

PRIJSCOURANT GRATIS
7280

,

\

:

)

'

AUTOHANDEL „BE KLEINE MIN''

gedeponeerd.
Voor aandeelhouders liggen ten
kantore der N. V. Internationale
Crediet- en Handelsvereeniging
„ROTTERDAM" de balans met
toelichting en de winst- en verlies-rekening en het verslag over
1939 ter inzage.

HOME Liefderijk tehuis aangeb.
BESCHAAFD KINDERMEISJE,
omg.
klimaat,
tevens
voor toezicht huishouding,
prachtige
in
koel
in
't gebergte, 1& uur van Batavia, gevraagd voor direct. Salaris naBij Holl. dame. Alle comfort. Bill. der overeen te komen. Persoonlijk
Cond. Br. M 1844 Bat. Nieuwsblad, aanmelden 5—7 n.m. Alataslaan
No. 20.
M 2082
NAKOELAWEG 14, Tanah Tingglh (Senen), levert eten buitens- OVERHEMDEN-KLINIEK. Indien
huis. Tevens aanmaak van Japon- de boord van Uw overhemden
gescheurd is, laat een nieuwe
nen, gegarandeerd goede coupe,
M 2087 boord plaatsen, en wel een wonderboord, die na de wasch stUf
■
groot
Heeren-Mode
koop
blijft.
Populalr's
Te
heerenGAROET.
7000 M*. erf R. v. E. Pasar Baroe 93, Batavla-C.
huls met
tegen nader overeen te komen
M 2071
prijs. Riant gelegen. Brieven onder No. M 2084 Bat. Nieuwsblad.
WANHOOPT NIET zoolang U
nog genezing kunt vinden van uw
GEDEELTE HUIS met vrijen ln- ziekten en het succes in uw moclgang, of vrijstaand ongemeubl- lijkheden enz. enz. Satisfactie en
leerd paviljoen, op goeden stand, geheimhouding verzekerd. Prof.
gezocht door Jong echtpaar. Brie- occultist, A. L. Nasrut, Kwltang 36,
ven met prijsopgave onder No. Batavia-C.
M 2073
Nieuwsblad.
M 2091 Bat.
FOTOGRAAF. D. Sanders. Specialist
voor opname aan huls van
GEMEUBILEERDE
KAGOED
MERS met volledig pension bU bruids- en kinderfoto's. Moderne
Hollandsche familie aangeboden, fotografie zonder
bliksemlicht.
Vrije uitgang, desgewenscht huise- Hotel Djocja, telefoon Wit. 2416.
lijk verkeer. Prijs ƒ 65.— en ƒ 70.—
M 2078
per maand. Laan Canne 14, telefoon Wit. 1160.
M 2077 ZIT U KRAP? U kunt ƒ 150.—
!
verdienen door de prijsvraag van
KENNISMAKING.
Kallgoea
SERIEUZE
thee goed op te lossen.
Hollandsche dame, goede verschlj- / 300.— aan geldprijzen! Koop
nlng, leeftijd 47 Jaar, zoekt heer twee pakken Kallgoea thee er
boven de 50 Jaar voor gezelllgen vraag een prijsvraagformulier aan
vriendschappen)ken omgang. Na Uw langganan.
M 2066
wederzijdsch goedvinden eventueel
huwelijk. Brieven onder No. M 2089
BUNGALOW f 2 slaapkamers)
Bat. Nieuwsblad.
met of zonder pension op meer
dan 1000 M. jihoogte, omgeving
PAVILJOEN Petodjo Uir 31, be- Bandoeng
Slrfdanglaja
Soevattende voorgalerij, 2 kamers, ge- kaboéml, te huur gevraagd voor debruik van een goedang en eigen maand Juni. Brieven onder No.
(gemakken, te huur per 1
Mei voor M 2088 Bat. Nieuwsblad.
i 30.— per maand, voor kinderloos
1
(echtpaar of dame
of heer alleen
LEERBOEK
Imet Inbegrip van water. Bezlchti- VEN 10-vlnaers-systeemV
gen Dinsdags, Woensdags, Donder- sikaal onderwijs
(dags en Zaterdags 5.30
6.30 uur door SJ. van Eek, ls verkrijgbaar
n>ra
i
M 2076 ln eiken Boekhandel.
jin'

'

.

,

ten name van den eigenaar zijn

BB

Batavla-C.
Telefoon Wl. 1537
Laai Uw mooie en dure Japonnen, etc. door ons behandelen.

.

Flat 614 tourlng (Umberto).
Peugeot 201 sedan 4-deurs.
Morris minor tourlng, zuinig!
Wlllys slx tourlng.
Flat 520 tourlng.
Hudson sedan 7-zlts.
Fiat 609 tourlng.
1938/'37 Ford V. 8 Bestelwagen, 85 Pk.
1934 Opel Autolette.
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BATAVIAASCII NIEUWSBLAD

van Dinsdag

1 April 19 tl
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TWEEDE BLAD

*»

Volgens den nieuwsdienst van het ministerie van Luchtvaart verloor het commando jachtvliegtuigen gedurende het
eerste kwartaal 41 vliegtuigen.

Elfde Dag van Rust
Londen, 31 Maart (Reuter). Te
Londen was ook den afgeloopen nacht
geen luchtalarm. Dit was de elfde rustige nacht voor de Britsche hoofdstad.
Uit andere gebieden werd wel lichte
vijandelijke activiteit gemeld, hoofdzakelijk ter hoogte van de Noordoostkust.
Boven verschillende andere gebieden
werden raiders gemeld, doch tot laat
in den nacht werden geen incidenten
gerapporteerd.

Azië
Japan

en

Afghanistan

Hoofdambtenaar

Maandagmorgen maakte de Raad van
Justitie te Soerabaia een aanvang met
de 'zaak tegen' S.Z.H.C. geb. H., oüd
49 jaar, van beroep particulier verpleegster, en j. c. C., oud 44 jaar, zonder
beroep, beiden wonende te Soerabaja.
van den afgetreden Beide beklaagden worden verdacht van

pondent.

„U hebt nu te maken met een Moeder, die ziet, dat' dè man, die haar

Het jaarverslag
secretaris, dat ,de vorige

vergadering „smaadschrift" subs. „eenvoudige beuur niet in leediging aangedaan aan een ambtenaar
behandeling kon komen, werd onder terzake van de rechtmatige uitoefening
dankbetuiging aan den afgetreden zijner bediening" en meer subsidiair ten
aainzien van'2er. verdachte „medeplichfunctionaris goedgekeurd.
tigheid aan genoemde misdrijven".
Vervolgens bracht
de verificatiecommissie, bestaande uit de heeren P. de
Beklaagden hebben tezamen op 4 NoBoer .en J. Kool, haar verslag uit over
1940 opzettelijk de eer en goevember
de boeken van den penningmeester en
naam
van den heer P. A. G.
die van de filmcommissie. Op voorstel den
Bisschop,
hoofd
van de bedrijfsadminidezer commissie werd den betrokken
van'het
stratie
te
marine-etablissement
penningmeester acquit en decharge verdezen
Sccrabaia
door
aangerand
aan
leend.
i
een getikten brief van 'beleedigenden
Vervolgens kwam da begrooting van
inhoud te zenden. Doordrukken van deden penningmeester 'in ' behandeling, zen brief zonden zij aan den vice-admiwelke met algemeenc stemmen werd
raal, hoofd van het departement der
aangenomen.
ïrijtrine te Batavia en aan den directeur
De, vraag van den heer Kan over de van het M. E. alhier.
voor de Chineescjie gemeenschap „krenkende uitlatingen" van een leerkracht
Deze brief is in de dagvaarding opder Buitenzorgsche Mulo ën de reactie genomen en luidt als volgt:
hierop van den voorzitter van den Volksraad hadden de aandacht en niet minWeledele Heeren,
dere verbazing van de vergadering getrokken.
Hierbij deel ik U mede, dat de heer
Waar dd ironie een onderdeel van het
C. (2e bekl.) mij bekend is en lk hein
taalonderwijs uitmaakt en, volgens het
aangetroffen heb in een toestand van
ingestelde onderzoek de mentaliteit van
geestelijke depressie, veroorzaakt door
den betrokken leerkracht onverdacht is,
het voorstel van zijn ontslag, hetgeen
leek het der vergadering toe, dat de
nooit zou zijn ingediend, indien
U
heer Kan waarschijnlijk meer gelijk
den
hij
niet belet had, dat
met
hear
heeft gekregen dan hijzelf wel gewenscht
Heringa (den directeur M. E.) zou
had. Het hoofdbestuur zal verzocht worhebben gesproken. Niet hetgeen geleid
den, op deze kwestie nader in te gaan.
• heeft tot het'ontnemen van de geheiAls laatste punt kwam in behandeme stukken, doch het feit, dat hij
ling de „rede Post", gehouden ter algevolgens U en den heer Heringa de
meene vergadering te Semarang over de
Ambtelijke Hoogheid van U beiden
„Eenheidsschool".
naar beneden" heeft gehaald door bij
De heer Post, mede ter vergadering
den Admiraal gewag te maken van
aanwezig, lichtte
uit £ijn rede nog
de pressie, die Buitenzorg op U mort
nader toe. Na ampele bespreking bleek
hebben uitgeoefend, veroorzaakte het
de vergadering tot een negatieve convoorstel hem te ontslaan.
clusie gekomen over de invoering van
een dergelijk schooltype in de naaste
Hoe U tegenover dezen man heeft
durven spreken over het naar beneden
toekomst, zij het op verschillende gronden. Het Hoofdbestuur zal over de gehalen van Ambtelijke Hoogheid, is mij
een raadsel. Hoe zijn als hoogste chef
voerde discussies nauwkeurig ingelicht
:
menigmaal Uwe handelingen tegenworden.
over mijn dochter van 16'jaar oud
Bij de rondvraag werd de suggestie
als Uw ondergeschikte op kantoor gegedaan de ministers van Koloniën en
weest ? Waar heeft U in Uw auto na
Buitenlandsche Zaken te doen weten,
kantoortijd mijn dochter tegen haar
dat ,wij ons een volk in oorlog voelen
zin gebracht? In pen van de sttae
en van halfslachtigheid niet gediend
zijwegen aan het einde van den Perakzijn.
weg. Met welk voorstel bent U toén bij
Eerst na middernacht werd deze gemijn
dochter voor den dag gekomen ?
vergadering
gesloten.
animeerde
Indien zij niet zoo preutsch tegenover
U meer zijn zou ? U zou haar dan
direct een salaris van ƒ 75.— geven
VOORLOOPIG
GEEN WEERBERICHtegenover
toen ƒ 28.—. Zij moest dan
TEN MEER
echter tegenover U liever zijn. Met
welk doel liet U mUn dochter bij U
Met ingang van heden is de verstrekthuis komen voor overwerk, terwijl er
king van het weerbericht door het Koniets te doen was ? En hoe bent U te
ninklijk Magnetisch en Meterologisch
voorschijn gekomen ln Uw kantoor?
Observatorium te Batavia voorloopig geAlleen in een badjas gekleed.
staakt.'

kind belaagde, nog een eerlijk strijder
den voet dwars zet en hem verwijt,
dat, waaraan hijzelf zoo schuldig is.

wegens het vergevorderde

VERHOOR

Pres.: Bekent U schuldig te zijn
Ie Bek 1.:
Ja, door dien blief te
schrijven. Maar hij heeft het volkomen,
verdiend.
2e. Bekl.: Ja. Ik heb de eerste en
de laatste alinea van dien brief ze.'f

?

-

opgesteld.

schop met ontslag werd bedreigd. Eerste bekl. vond, dat de heer Bisschop,
die zóó tegen haar dochter had
gehandeld, niet het recht had om den
heer C. (2en bekl.), die voor vrouw en
kinderen had te zorgen, den nek t.e

breken.

Matsuoka te Rome
0

■

Londen, 31 Maart (Reuter). Matsuoka is in een specialen trein te Rome
aangekomen, waar hij op het station
begroet werd door Ciano en andere leden van de Italiaansche regeering, den secretaris van de Fascistische
Partij en den Duitschen ambassadeur.

V i c h y, 31 Maart (Reuter). Matsuoka zal Dinsdag een onderhoud hebben met Mussolini, waarna hij
met den koning zal lunchen. Volgens
een bericht uit Rome zal de Japansch-ï
Premier Woensdag door den Paus in
audiëntie worden ontvangen.

Pres.:

De

Nanking-regeering

Tokio, 31 Maart (Reuter). Zondag
J.l. v/as het de eerste verjaardag der
stichting van de onder Japansche leiding staande N a n 1: i n g-regeering.
De Japansche peis behandelt dit gebeuren op eenigszins opvallende wijze, doch
tracht niet de moeilijkheden te verbloemen, waarmede het Nanking-regiem te
kampen heeft.
'

Bent U soms Uw bedreiging verge-

DIEFSTAL VAN SIGARETTEN
In den nacht van Donderdag op
Vrijdag wist een inbreker zich door
inklimming toegang te verschaffen in
een toko op Songojoedan te Soerabala,
aldus de „Ind. Crt.',\ Hij verdween met
medeneming van 30 pakken van duizend
stuks Mascot-universal sigaretten en 20
pakken van 1000 stuks Ace-sigaretten.
De totale schade bedraagt ƒ 280.—.

.

Nichl Nichi Shimbun
peèft uiting aan een duidelijke waarschuwing en schrijft: „Hoewel de weDe

WIE VERRE REIZEN DOET

Naar Aneta uit Makasser seint, hield
deropbouw geleidelijk aan! voortgang
de
directeur van Aneta, die heden te
heeft, bèteekent dit natuurlijk niet, dat
Batavia
wordt terugverwacht,, gisterde regeering voldoende sterk is, noch
avond
een
zeer Interessante lezing over
dat de desolate toestand van het land
„Reisindrukken van Londen en Amesnel verbetert".
'

rika".

D?

A s a h i

verklaart, dat het le-

<»

Er was groote belangstelling van de
zijde van de autoriteiten en van die van
particulieren.

vensmiddelen-tekort en de hooge producten-prijzen de meest drukkende problemen zijn, waarmede Wang Ching
Wei en het Nanking-regiem te kampen
hebben. Het blad oppert de suggestie,
dat Nanking zijn uiterste best zal doen
Aanvallen der R.A.F.
om de situatie te verlichten, met Japan's medewerking bij het verminderen
Cairo, 31 Maart (Reuter). Ab
van het voedseltekort.
belangrijkste
nieuws meldt een com-

De Strijd in Afrika
De

Opmarsch

naar

Asmara

muniqué van de R.A.F. nog een hevlgen
aanval op Tripoli door het Britsche
luchtwapen, aansluitende op den steun,
die de R,A,F. reeds verleende gedurende
(ie krijgsoperaties ln Ethiopië en elders.
Bommenwerpers van de R.A.F. hebben
naar verluidt Zondag Tripoli gebombardeerd en met machinegeweren be-

Caïr o, 31 Maart (Reuter). De op- schoten.
marsch naar Asmara ln Erythrea duurt
Vijandelijke bommenwerpers hebben
voort, aldus meldt een officieel comden nacht van den 29sten Maart een
muniqué, dat heden te Cairo werd uit- ln
aanval
ondernomen op Malta. Er wagegeven.
ren hierbij geen dooden of gewonden
Het voegt eraan toe, dat de bezetting te betreuren.
Van bovengenoemde operaties keervan Diredawa ln Ethiopië werd uitgevoerd door Zuid-Afrikaansche troepen, den alle Britsche vliegtuigen behouden
die thans in Westelijke richting opruk- terug.

ken.

'

,»

In andere secties ontwikkelt zich een
voorwaartsche beweging.

NOG GEEN „WALK-OVER”

31 Maart' (United Press).
Het aantal krijgsgevangenen neemt Een militaire woordvoerder alhier zeiae,
gestadig toe, terwijl kanonnen en ander dat de Italianen „zeer snel" uit Keren
oorlogsmateriaal in groote hoeveelhe- op Asmara terugvallen, ofschoon
Cairo,

door den" terugtrekkenden vijand hun terugtocht ..nog niet den omvang
worden achtergelaten.
van een „walk-over" heeft aangenomen.
den

auto Is voorgevallen ?? ? u zou haar
onmiddellijk ontslaan, Indien zij er

over zou spreken.
U merkt wel, dat, tiots Uw bedreiging myn dochter mij alles verteld
heeft en mocht'U te kort van memorie zijn, dan zal ik graag met haar op
kantoor komen, . om tot in finesses
mede te deelen aan den heer Heringa
óf den heer Kuyper, wat alzoo Uwerzijds tegen mijn dochter ls gezegd cn
gedaan. Uv/'optreden heeft mij genoodzaakt,' mijn dochter "onmiddellijk
van het M.E. weg te némen, omdat, de
chef van het'bedrijf zijnde, U misbruik van, positie"maakte óm daardoor
Uw overladen hartstocht op mijn kini
te' probêeren af te réageeren. Ook de
Resident mr., Boots, bij wlen ik toen
in verpleging was, heb ik toen van

Het was dus Uw bedoeling

algemeen belang ?
le bekl.: Ja, in het belang van de
meisjes, de onder den heer B. werken.
le bekl. vertelt dan, dat haar 16-jarige
dochter op' een keer door den heer B.
werd afgehaald, niet aan haar woning,
doch aan de woning van een familielid
van haar. Op een middag kwam het
meisje laat thuis en geheel overstuur.
Zij vertelde, dat de heer B. haar in zijn
auto had meegenomen naar den Perakweg en haar had gezoend en nog meer
had geprobeerd, zij vertelde ook, wat
er tevoren allemaal reeds was gebeurd.
Zoo had zij eens bij den heer B. thuis
moeten werken en hij had haar, in zijn
badjas gekleed, ontvangen en was weer
beleedlgend geweest.
Het meisje wilde niet haar ontslag
nemen, omdat zij en haar moeder haar
kleine salarisje niet konden missen.
Haar moeder vertelde het aan den heer
mr. Boots, die haar adviseerde er werk
van te maken, doch dit kon le bekl.
niet doen, omdat toen juist haar
schoonzoon naar een betrekking op het

,

ten, haar te ontslaan, Indien zij naar
buiten zou spreken over hetgeen ln de

!

om den heer C. te helpen. Ook nog uit

:

—

.

M. E. solliciteerde.
Het meLsje bleef nog enkele maanden
op het M. E. werkzaam, doch nam tenslotte toch haar ontslag, nadat de heer
B. haar onheusch had behandeld en zij
ziek was geworden door het in den regen naar den Oedjoeng fietsen, aldus
de verklaringen van le bekl.
Pres.: Had U volledig vertrouwen
in het verhaal van Uw dochter ?
1 e Bekl.: Ja.
Pres.: U verzoekt den raad zeker
toegelaten te mogen worden in de bewijsvoering Inzake de door den heer B.
toegevoegde beschuldigingen ?
1 e Bekl.: Ja.
Mr. Roorda: . Vertrouwde U den
heer B. al niet, toen zij dien eersten
,

I

De missie was gisteren met dit schip
dat 3 April a.s. te Kobe moet arriveeren
te Shanghai aangekomen.

—

»

Hierop verlaten de
getuigen en 2e
bekl. de zaal en wordt met het verhoor
van le bekl. een aanvang gemaakt.
Ie bekl. vertelt, hoe zij hoorde, dat
2e bekl. (die thans een betrekking heeft
gekregen op het gouverneurskantoor alhier) door toedoen van den heer Bis-

•,

Shanghai, 31 Maart (Domei).
De
Afghaansche
economische missie
naar Japan, bestaande uit zeven leden
onder leiding van Ghulam Ghaus Khan,
onderminister van Economische Zaken,
is hedenmorgen uit Shanghai vertrokken aan boord van het s.s. H a run a
M a r u van de N. Y. K., dat op weg
is naar Kobe.

VAN BEKLAAGDEN

Uw
doen en laten ten opzichte
van mijn minderjarig
kind op de
hoogte (gesteld. En durft U thans dezen man die vecht voor een beter
bestaan, voor de
voeten te gooien,
dat hy Ambtelijke Hoogheid naar beneden haalt? Het is hemeltergend.'
U
En wat doet U dan???? Haalt
soms daarmee de Ambtelijke Hoogheid naar boven ? ?
„Ik sta er nog versteld van hoe de
heer C." (2de bekl.) nog altijd over U
óp een
wijze beeft gesproken,
behalve dan over het laatste voorge-

vallene.
„U hebt hem verweten, dat hij zich
financieel op de'been tracht te houden ten koste van* anderen. Wat doet
Uzelf ? Ü tracht mijn dochter te bewegen U Uw zin te geven, niet ten
koste van anderen, maar van het
Gouvernement, dat haar dan ƒ 75.
zou gaan betalen.
„In dezen brief kan ik als vrouw
niet in finesses treden, maar ik zal,
indien mij gelegenheid wordt gegeven,
in ronde woorden alles mededeelen,
wat er verder is voorgevallen tusschen
mijn kind en U, het kan mij niet
schelen tegenover wie. U hebt mUrt
kind belaagd, die haar salarisje zoo
noodig had en durft nu nog den heer
Heringa te aaviseeren om hei ontslag
van C. (2en bekl.) te verzoeken.
—

keer te laat thuiskwam ?
le. Bekl.: Ja, op een keer
vóór
dat zij op het M.E. werkte
heeft mijnheer B. haar in het zwembad aan haar
beenen getrokken.
Het blijkt, dat le bekl. den heer Ti.
al niet vertrouwde, toen haar dochtertje op het M.E. kwam te weiken, omdat
de heer B. ook onbehoorlijk was geweest tegenover haar oudste dochter,
die haar jongste dochter als secretaresse
—

—

van den heer B. opvolgde. .
O f f.: Ik vind, dat U zeer .vreemd
heeft gereageerd op' het verhaal van
Uw dochter. In December gebeurde dat
op den Perakweg en die andere dingen
en eerst in'Maart heeft UW dochtertje
ontslag genomen. U zei, dat ze haar
salaris niet wilde verliezen en dat U
het te druk had met Uw minderjarige
terzijde moete i
dochterTén*U
stellen; om deze' zaak eerst recht
te
:

zetten.

,

'

had'alles

Deze maatregelen omvatten de
tralisatie van de medicijnvoorraden, dé
oprichting van noodhospitalen, de aanvulling van de'voorraden ziekenhuisfournituren en verder voorzieningen ten
behoeve van de daarvoor in aanmerking
komende ziekenhuizen voor wat betreft
Get. vertelt, hoe hij op een morgen luchtbescherming, llchtafscherming, verden bewusten brief van le bekl. ont- lichting, wateraanvoer,
voedselbereiding,
ving. Hij schrok er erg van en sprak er bloedtransfusiedienst en brandweermidmet den schoonzoon van mevr. C., dié delen.
ook op het M.E. werkte, over. Mevr. C.
weigerde de aanklachten in. te trekker.,
waarop get. op advies van mr. SinningDE STRAF OP DE OVERTREDING
he Damsté een klacht tegen haar indiende wegens „smaadschrift." •
Het is gebleken, dat er eenig misverPres.: Heeft U het meisje op den stand bestaat ten aanzien van de strafPerakweg voorgesteld om haar
meer baarheid van lieden, die verordeningen
salaris te geven, als zij minder preutsch van het Militair Gezag overtreden.
en liever tegenover U wilde zijn ?
Hier en daar schijnt namelijk de
meening
te hebben postgevat, dat, wanGet.: Dat is positief niet waar!
neer een verordening van (het Militair
Pres.: Maar heeft U met haar op Gezag geen uitdrukkelijke
strafbepadien zijweg van den Perakweg (dien ling bevat, dit zou beteekenen, dat men
weg met tjemara's) gereden ?
niet zou kunnen worden vervolgd en
Get.: Daar kan ik me gestraft wegens overtreding dier veroidening.,
niets meer van herinneren.
In de „Regeling op den Staat van Oori
Pres.: Maar bestaat de mogelijk- log en van Beleg" is echter in het algemeen bepaald, dat overtreding van
heid ?
verordeningen
van het Militair Gezag
G e t.: Ja de mogelijkwordt
gestraft
met
hechtenis van ten
heid wel.
hoogste drie maanden, of geldboete van
Pres.: Maar hoe zou het mogelijk
ten hoogste vijfhonderd gulden, tenzij
kunnen zijn, dat U met het meisje liings uitdrukkelijk
een hocgere straf in de
dien weg reed?
verordening zelf wordt genoemd. ■
Get.: Omdat ik dikwijls naar de
Wanneer nu het Militair Gezag bij
schepen of naar de droogdokmaatschaphet uitvaardigen van een nieuwe verpij moest.
ordening het standpunt Inneemt dat
Pres.: Die weg leidt daar niet met de gewone strafmaat van drie
heen. Dan maakt U een om- maanden hechtenis of ƒ 500,
boete
kan worden volstaan, wordt gewoonlijk
weg?
een speciale strafbepaling niet opgeGet. : Dat kan wel!
nomen.
Heeft U haar voor overwerk
Pres.
Wordt met het oog op de bijzondere
thuis laten komen en'heeft U haar toen ernst van de overtreding een
zwaardere
in badjas ontvangen ?
maximumstraf wenschelijk geacht, dan
Get.: In een pijama en in het algemeen voor overtreding van
een kamerjas is best moverordeningen van het Militair Gezag
ge 1 ij k.
geldt, dan wordt daarin een strafartikel
Pres.: Heeft U haar bedreigd met dat een
zwaardere straf mogelijk
ontslag, als zij iets rondvertelde ■ van maakt opgenomen.
hetgeen er ln de auto was gebeurd ?
In beide gevallen echter
hierop
wordt in het bijzonder gewezen
Get.: Neen, absoluut niet.
wordt
de
gemaakt
straf
bekend
de
in
toelichU
haar
gePres.: Heeft
wel eens
zoend of andere handtastelijkheden,.....? ting welke altijd bij den omroep en de
publicatie
van de verordening wordt
Vervolgens wordt overgegaan tot het
getuigenverhoor. Als eerst getuige wordt
gehoord de heer P. A. G. Bisschop,
hoofd van de bedrijfsadministratie van
het M.E.

—

-

:

—

—

Get-: Neen.

gevoegd.

Pres.: Heeft U haar in het zwembad aan de beenen getrokken?

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn,
dat men door overtreding van een verordening van het Militair Gezag zich
altijd aan een strafbaar feit schuldig
maakt. Noemt de verordening zelf geen
strafmaat, dan is de straf als maximum
drie maanden hechtenis of ƒ 500,— boete.

Get.: Dat kan wel, maar
ik
herinner meer niets
meer van.
Get. legt nog meer verklaringen af
betreffende de dienstverhouding van het
meisje tot het M.E., doch get. spreekt zoo
zacht,
dat hij aan de perstafel zeer
moeilijk is te volgen. Hij bevestigt om.,
dat het meisje op een dag hem opbelde,
Pres.: Waarom ?
dat zij was natgeregend en niet op kanGe t.
Omdat ik geen zin meer had.
toor kon komen, waarna zij verder weg
En
ik
als
de
secretaresse van mijnheer
is gebleven.
B. moest vervangen, deed hij zoo gek.
Pres.: Kunt U verklaren, waarom
Get. vertelt dan, dat zij op een Zondit meisje U zoo ernstig heeft beschuldagmorgen
bij den heer B. thuis moést
?
digd
komen werken. Terwijl zij een concept
van den heer B. zat uit te tikken, werd
Bekl. kan dit niet goed verklaren.
de heer B. handtastelijk. Hij omhelsde
dat
de secretaressen
Hij bevestigt,
haar
en zoende haar. Zij werd erg zeop zijn kantoor wel eens op zijn
nuwachtig
en verlegen, maar dorst het
schrijftafel zaten. Hij verklaart, dat
aan
niet
haar
moeder te vertellen, omhij het vertrouwen van de meisjes
dat
zij
baantje
haar
niet wilde verliezen.
wilde winnen, dat hij trachtte verraken
met
trouwd te
de handelwijOp een anderen keer moest' ?ij
zen 'en gedachten van deze meisjes,
's middags weer bij den heer B. thuis
die op zijn kantoor vertrouwenspokomen om over te werken. Ditmaal
sities bekleedden.
ontving hij haar in badjas en was volJ)e Pres. kan zich toch niet voorgens haar in nog ergere mate handtastestellen, dat een steno-typiste het in
lijk en opdringerig dan den vorigen keer.
haar hoofd zou halen om bij zoo'n
Hij zei toen
hoog ambtenaar op zijn schrijftafel
„Je hoeft niet bang te zijn, want als
te gaan zitten. Dit is wel heel erg
er niet zelf om vraagt, doe ik je niet.?.-'
je
onbehoorlijk.
Het meisje begreep niet goed,- wat h<j
bedoelde, aldus verklaart gét.
1 e bekl.: Wat <Je heer B. zegt, is
Zij vertelde het gebeurde aan haar
gelogen !
oudere zuster, die zei, 1 dat' B. 'dit ook
Ook 2e bekl. heeft diverse aanmerbij haar had geprobeerd,'mtfar'dat "zV
kingen cn opmerkingen t.a.v. de getuiniet had verwacht,''dat hij'dit niet'eé.i
genverklaringen. le bekl. verklaart," dat
16-jarig meisje ook zou doen.'Zij- beloofdoor deze zaak een breuk is ontstaan
de haar zusje om B. hierover aan"/te
tasschen haar en haar getrouwde'doch1
ter en schoonzoon, welke breuk nog niet pakken'en liet haar 'beloven! liet' voorgevallene niet aan'haaf*móéder' te' ver:s geheeld. Beiden wilden het verhaal
tellen; Daarna'g'ebcüi'de''hetzelfde nóg
van het meisje niet geloven en noemden
eéhs' en weer werd' de heer B.dobr de
het fantasie.
zuster van hnt'meisje ;.'aan|epakt". ei
De officier merkt nogmaals op, dat ditmaal beloofde hij 'beterschap, aldus
hij het zeer vreemd vindt/dat le bekl. verklaart get.
■ :
een jaar na het gebeurde een" brief
.schreef, waardoor zelfs de levenspositie
STIELE LAANTJE
HET
van haar getrouwde dochter ln de
weegschaal werd gesteld.
Laièr moest pet. de secretaresse van
Hierop wordt gepauzeerd,
den heer B. vervangen. Zij moest toén
met hem meerijden. Op den'
VERHOOR VAN HET MEISJE
van den eersten dag haalde hij' haar'
af bij haar tante en dienzelfden midreed hij met haar den Perakweg opdag
Na de pauze wordt als 2e getuige geen
een zijweg met
vervolgens
hoord mej. H.Z.C., de thans 18-jarige
in.
Jongste dochter van le bekl. Zij heeft
Pres: Welke weg was dat ?
geen bezwaar om onder eede als getuige
te worden gehoord in db zaak van haar
G e t.: Mijnheer B. noemde het „het
moeder en den heer C.
stille laai\tjé?3@SttÉESßH9ESÉtiß|
:

"

:

Hierop wordt 2de bekl. gehoord,
2de bekl. vertelt, hoe hij door een
toeval kennis maakte met le bekl. en
hoe hij haar toen vertelde van zijn
moeilijkheden met den heer B. op het
M.E. en zij hem over de moeilijkheden
\an haar'dochter met den heer B. Samen schreven zij tóen den brief.
2e Bekl. Is van opvatting, dat de bewuste brief alleen beleedlgend ls, als de
taarln genoemde feiten onjuist zijn.
Bekl. vertelt, dat hij aan eerste bekl.
een dikken bundel stukken betreffende
Get. is als typiste in dienst geweest bij
zijn eigen affaire heeft laten zien en het M.E. op een maandsalaris van
dat zij hem daarna spontaan de zaak ƒ 28.80. Op een morgen in Maart werd
van haar dochter „zwart op wit" heeft zij natgeregend op weg naar kantoor.'Zij
beloofd.
belde den heer B. op, die haar gelastte
met een taxi op kantoor te komen.
Ten opzichte van den heer B. vereen
Aangezien
zij daar geen geld voor had,
zeer slechklaart 2de bekl., dat deze
ten naam heeft op het M. E. wat betreft bleef zij weg en nam tenslotte haar
zijn houding tegenover de onder hém ■ Ontslag* Zij was ai van plan geveest om
werkende meisjes.
leind van de maand weg te gaan.

I

Het totale resultaat gedurende het
eerste kwartaal 1941 was 155 vijandelijke
toestellen.

„U moest U schamen.
„Afschrift van den brief aan U zal
ik den heer C. (2en bekl.) geven in
viervoud, van mijn handteekening
voorzien. Hij mag er mee doen wat
hij wil. Ik machtig hem hierbij om
hiervan naar goedvinden gebruik te
maken, maar ik betwijfel, of deze man
dat zal doen.

tegen

j

maand.

Ernstige Aantijgingen

levering van het bewijs van de feiten,
in den brie! genoemd. Hij wil gaarne
liet risico doelen van de zwaardere straf
De regeering heeft bij den VolkaraaS*
welke hem wacht bij een eventueel fa- ten
aanvullingsbegrooting
ingediend},
len van deze bewijslevering. De raad zal waarbij zij ƒ 937.000 vraagt voor het
onderzoeken, of dit juridisch mogelijk is. treffen van maatregelen ten behoeve
van de burgerlijke medische voorzieninGETUIGENVERHOOR
gen in oorlogstijd.

1

Londen, 31 Maart (Reuter). Piloten van de R.A.F.-Jagers en het afweergeschut vernietigden sedert *1 januari
j.l. boven en rondom Engeland gemiddeld ruim 50 viiandelijke vliegtuigen per

„Ik wilde haar Vertrouwen winnen”

Medische Voorzieninge.
Oorlogstijd

iom

""

•

In dit laantje stopte de heer 8., vertelt get. verder, en veroorloofde; zichi
vergaande vrijpostigheden. Het meisje
verzette zich met kracht, totdat het hem
blijkbaar begon te vervelen en hl] ln
razende vaait'; huiswaarts 'reed, terwijl
hij haar van kinderachtigheid en
\ preutschheid verweet. Hij zei, dat ze op
i cue manier nooit het baantje van se
1 cretaresse op ƒ 75.— zou krijgen.
*

*

I

Vernietigde vijandelijke
Vliegtuigen

afdeeling
Bandoeng van' het
N.1.0.G. belegde een huishoudelijke vergadering in het Savoy Homannhotel,
waarbij de voorzitter, de heer Kole,
verslag uitbracht van de jaarvergadering der Anti-Woekervereeniging. Hij
besloot dit met een opwekking om Jid
te worden van deze in sociaal opzicht
zoo belangrijke vereenlging, waarvan het
bestuur con amore zijn werk heeft verricht, meldt onze Bandoengsche corresDe

„Secretaressen zaten op Tafel”

Voorts verzoekt 2de bekl. om evenals
bekl. te' worden toegelaten in de

I

De Luchtoorlog

Het N.I.O.G. te Bandoeng

le

.

Bill

Indisch Nieuws

•

fl AT AVIA'ASdI

NIEUWSB!lA D

R.

Soepomo

Maandagavond j.l.
31 Maart 1941
heeft mr. Raden Soepomo
het ambt van buitengewoon hoogleeraar
in het adatrecht aan de Rechtshoogesehool te Batavia aanvaard met het
uitspreken van een rede over „de verhouding van Individu en gemeenschap
—

—

In-hst adatrecht".

Na ln een algemeene Inleiding te hebben vastgesteld, dat een der kernproblemen van den laatstcn tijd de vraag
ls, hoe de juiste verhouding behoort te
zijn. van individu en gemeenschap en
daarover zijn licht te hebben laten
schijnen, beantwoordde spr.. de vraag,
hoe het in het adatrecht met de verhouding van individu en gemeenschap
gesteld ls. Aan zijn uiteenzetting is het
volgende ontleend
:

De rncrisch ls in het adatrecht wel verre
van tc zyn liet geïsoleerde, 'vrije en uitsluitend op eigen baat beluste individu, vooi
alles de gcmeenschapsmcnsch, Niet het lndlvlqu. maar de gemeenschap is ln het adatrecht
primair. In het centrum van het rechtsleven
staat de gemeenschap. Het individu wordt
ln de eerste plaats gezien als een orgaan
van de gemeenschap, als levend Werktuig
om de doeleinden van de gemeenschap tc
verwezenlijken. Naar het adatrcchteiyk wereldbeeld ls het leven van het individu dan
ook een leven, dat ln hoofdzaak gewijd is
aan het verrichten van diensten voor de
gemeenschap. Deze gemeenschapsdiensten
zijn naar het bewustzijn van het individu
echter niet zoozeer lasten, die hem door een
buiten hem staand gezag zijn opgelegd. Ze
hebben niet het karakter,van „offers", die
het individu ten bate van het algemeen zou
moeten opbrengen. Naar het volksbesef zijn
de : gemeenschapsplichton eenvoudig natuurlijke functie van het leven van den mensch.
Anderzijds ls het Individu als gemeenschapgenoot ook drager van rechten. Deze rechtcn rijn naar het Indonesisch denken evenwel gemeenschapsrechten, dat wil zeggen,
bevoegfifieden. die aan het Individu zyn toevertrouwd met. het oog op zijn functie ln de
Van het individu verwacht
gemeenschap
het rechtsmllieu dus, dat hy zijn rechtsbevoegdheden zal uitoefenen overeenkomstig de
sociale bestemming daarvan.
..

—

Het individueel bezitsrecht wordt steeds
vrijer. Het wederkcerig hulpbetoon tusschen
dorps'genooten maait in de economisch
ontwikkelde streken steeds meer plaats voor
betaalden arbeid, afkoop van diensten voor
het volkshoofd neemt toe, het maatschappelijk leven verzakelijkt zich meer en meer,
ook in het dorpsmilieu, het individu wordt
steeds meer zelfbewust en met den groei
van de individueele zelfbewustheid wordt de
ti aditioncele gebondenheid steeds zwakker.
echter is het proces van'lndivlNergens
öualiscerlng en verzakelijking thans zoover
gekomen, dat de commune trek van het
hierdoor geheel is weggevaagd.
adatrecht
geavanceerde dorpen
Ook
meest
ln de
(dorpen, waar het wereldverkeer reeds is
doorgedrongen) leeft de groepsgedachte nog

voort.

Het commune element speelt eveneens een
belangrijke rol ln het familie- en gezinsleven. Zoowel in de volkssfeer nis ln de sfeer
die zich daarbuiten en daarboven verheft,
geldt in het familie- or gezlnsrecht het
beginsel dat de groep primair ls, het individu secundair.
Zoo is ln Mlnangkabau de familie-eenheid
de basis, waarop het staatkundig en socinal
leven van het Mlnangkabausche volk berust.
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zullen geven.

Particuliere omroeporganisaties verboden
ontbond alle particuliere omroeporganisaties. ,Haar gelden
werden in beslag genomen en aan een
nieuwe omroepmaatschappij gegeven die
onder staatscontrole staat, seint het
A. N. P. uit Londen.
Seyss Inquart

Tabaksaccijns

verdubbeld

Naar het A. N. P. uit Lissabon seint,
de tabaksaccijns in Nederland met
gang van 1 Maart Jl. verdubbeld.
Geef bem de (groot)ruimte!

*

!?

Lijdensgeschiedenis van de
„Winterhulp”

Buitenzorg
Europeesche

IT*S

uuni»

Krampachtige pogingen tot
samenwerking

Ondanks de doodvonnissen en bedreigingen van de vorige weken blijven de
Het individueel grondbezit ls verder in de Duitschers het Nederlandsche volk vleimeeste rechtskringen beklemd door het en, doch alles vergeefs, seint het ANP,
dorps beschik Alngsrccht..
uit Londen.
De druk van . het beschikkingsrecht op de
individueele
rechten
ls
echter
niet
Tijdens een bijeenkomst van Nedervan
dien aard,
dat het dorp naar landsche industrieelen ter bespreking van
welgevallen
aan
beperkingen
allerlei
samenwerking beloofde Flschboeck
de
van
beschikkingsbevoegdheid
het de
individu ten aanzien van zUn grond zou den aanvoer van grondstoffen voor het
mogen opleggen.
uitvoeren van orders uit Duitschland.
Niet
alleen in de rechtsbetrekking van Hij vertrouwt erop, dat het werk met
als door de
individu tot grond, ook in de rechtsbetrek- dezelfde nauwgezetheid
kingen tusschen individu onderling laat de Duitsche industrie zal worden verricht
corpsgemecnschap zich voortdurend gelden.
en wees erop, dat de orders offers waMet kindaanneming, verzorging van onvolren van de zijde van de Duitsche Inhuwelijk, echtscheiwassenen, verloving,
ding, bocdelverdeelir.g en zoo vele andere dustrie.
kwesties heeft het dorp bemoeienis.
De verhouding van individu en gemeenEen andere woordvoerder sprak de
schap ln het dorpsleven wordt behcerscht hoop uit. dat de Nederlandsche Indussaamhoorigheid&besef
door het natuurlijke
de toegestoken hand zal ajnnemen.
der individuen onderling en door de soli- trie
sprak de acteurs
dariteit van het individu met de groep ah De heer Goedewaagcn
hij
verklaarde
waarbij
eenheid.
en actrices toe.
worden
vereeniging
gezal
Evenwel de communale dorpsverhoudin- dat een
een
twee
van
staatsof
gen zijn in den loop van de rechtsontwikvormd, waarbij
kan het anders
door allerlei wege aangestelde tooneelgezelschappen
keling
inwendige en uitwendige factoren niet onandere groote uitvoeringen
gerept gebleven. Boven hebben we op het classieke of
proces van lndividualisecrlng gewezen. Het zullen geven en in reizende gezelschapcorpsbeschikkingsrecht
slUt geleidelik af. pen in kleinere steden tooneeluitvoe—

X:

Uit de Provincie

In Nederland

Individu en Gemeenschap in het
Adatrecht
Ambtsaanvaarding prof. mr.

var.: DinsHag ï,

Totale

Schoolcommissie

In verband met zijn tegenwoordig verblijf buiten de gemeente heeft Ir, Thung
Tjeng Louw het verzoek gedaan hem
van het lidmaatschap van de Europeefche schoolcommissie te ontheffen. Door
de commissie is naar aanleiding van deze vacature de volgende voordracht Ingediend
1. Thung Llang Hoat, 2. Lie
Giok Keh. B. en W. heeft den Gemeenteraad voorgesteld uit deze aanbeveling
een nieuw lid te benoemen.

Mislukking

van

de Moffen-imitatie

dezer
N.S.B.-Collectanten grof de er.Nueen.Is derde

Waarheid gezegd

Alsof Nederland van den bezetter

,

Schoolcollectes

„Vrij

dagen aangekondigd, dat

collecte

zal volgen, een

lijsten-collecte. Men kan er zeker van
zijn, dat deze lijsten-collecte een groot
succes'zal worden. Immers door de radio
is bekend gemaakt, dat de namen en
adressen, die op de lijsten voorkomen,
nuttig materiaal zullen opleveren v00r...
verdere liefdadige werkzaamheden. Lezer,» wanneer gij thans in Nederland
gij dan den moed hebben
woonde,
om Uw naam en adres op die lijsten te

nog moest leeren wat liefdadigheid
ls, zóó veel reclame is er gemaakt
voor de „Winterhulp", die tot in
onderdeelen een nabootsing is van
de „Deutsche Wlnterhilfe", schrijft

:

in Nederland

Nederland".

laten ontbreken

Tegelijkertijd heeft men.medegedeeld
liefdadigheid"
welke wijze de binnengekomen gelden
op
moest worden gestaakt, zoo heette het,
verdeeld. Daartoe zal een
zullen.worden
ten ,bate van de eerste inzameling vjor
distributie-organisatie
In het leven wordeze Winterhulp. De belangstelling was
geroepen,
den
.welker leden voornameechter zeer lauw. De geheele reclame
en collectrlces
lijk
uit
de
collectanten
rook veei te veel naar den vijand. Boƒ 105.84.
samengesteld.
Aangezien de
zal
worden
vendien wist men ,ln Nederland'maar
van
en
samenstelling
de
collectanten
Over hetzelfde tijdvak bracht de al te goed, dat het leeuwendeel der mil- collectrices .nog al sterk eenzijdig was,
Maandagcent-collecte, waaraan door 30 lioenen, die men in Dultschland voor de
het gemakkelijk gissen hoe de gelden
scholen werd deelgenomen resp. ƒ 67.83 Winterhllfe placht in te zamelen, nooit is
ten goede is gekomen aan de armen, zullen worden verdeeld. De verdeel-ortfn ƒ 72.72 op. ,
waarvoor zij bestemd waren. Ten , slotte ganisatie zal worden Ingericht naar het
wilde men ook weten of fie binnengeko- model van de..,, luchtbeschermings-orI.E.V.V.O.-kookwedstrijd men bedragen
aan alle Nederlanders, ganlsatle, dat wil zeggen wijkhoofden.
zonder onderscheid van afkomst, ten blokhoofden, huiswachten e.d.
Nederland wordt dus spoedig overdekt
Op Donderdagmiddag 3 April aJ. ora goede zou komen.
met-een
organisatie, hoofdzakelijk uit
5.30 u. zullen in het I. E. V.-clubgebouw
De eerste buscollecte was, wat de ge(Tjllcndck) de resultaten verkocht wor- publiceerde opbrengst betreft" (ruim een N-5.8.-ers bestaande, met de bevoegdden van een door de I. E. V. V. O. uitge- mlllioen gulden) eigenlijk al een fiasco. heidom in de blokken, wijken en'hulzen
schreven wedstrijd ln het maken van De vrUwillige collecte voor het geperkte te onderzoeken of er gezinnen zijn, die
Paaschschotels etc. De opbrengst van doel van steun aan de Duitsche vluch- in aanmerking komen voor de winterdezen verkoop komt ten bate van de telingen, die onder het ~demo-liberale hulp... of misschien voor lets anders.
I.Ë. V. V. 0.-armenzorg. Voor
de drie bewind" was georganiseerd, had immers
fraaiste inzendingen stelt het bestuur ongeveer ,vijf ton opgebracht.
prijzen beschikbaar.
DE AANSTAANDE BANDOENGSTERRIT
De.collectanten voor de eerste inzameling voor
Padvindstersbazaar
de Nederlandsche
Belooft groot succes te worden
meerendeels
winterhulp
waren
N. S. 8.-ers. Zij werden door degeDe padvlndsters van Buitenzorg zulDc animo voor den aanstaanden Bannen, die zij hadden aangeklampt,
len Woensdag 2 April a.s. des namiddags
blijkt dc gestelde verdoeng-Sterrlt
zóó grof. bejegend, dat men er later
van s—B uur in het Residentiehuls een
ver
te overtreffen zoodat
wachtingen
voor: de Nederlandsche radio zelfs dit sport-evenement
bazaar organlseeren. De bedoeling Ls om
stellig een succcs
niet over zwijgen kon.
van de opbrengst van haar eigen werk
worden,
belooft
te
meldt
onze Bandocngeen kleine vreugde te bereiden van de
correspondent.,
sche
„ATTRACTIES”
vluchtelingen-kinderen ln Engeland. Het
Naar aanleiding van het terzake b'J
zijn
deze
bazaar
door
hopen
is te
dat
het comité (secretariaat Naripanweg 5
sympathiek doel zich in een groote beAangezien het Propagandamlnisterle te Bandocng) ontvangen vragen, deelt
langstelling zal mogen verheugen.
ln Berlijn blijkbaar besloten .had den men ons mede, dat de eigenlijke Stemt
Nederlanders liefdadigheid in Duitschen plaats heeft van Zaterdagmiddag 31
Verantwoording bijdragen voor stijl te
leeren, werd een tweede bus- Mei 's middags 1 uur tot 's nachts onde stadswacht te Buitenzorg collecte uitgeschreven. Niéuwe attracties geveer 1 uur.
moesten worden verzonnen. Men .koos
De deelnemers worden dien avond en
ƒ 10.545.24
Vorige verantwoording
Insigne
sprookjesfiguren
als
een aantal
nacht ln Savoy Homann Hotel feesteeen
Mij.
ontvangen.
IJs
e.d.
Buitcnzorgsche
Sneeuwwitje,
Roodkapje
lijk
N.V.
In
collecOpbrengst lijsten nos. 65 en 66
groot
plaatsen
aantal
werden de
27.—
Zondag 1 Juni om ongeveer 10 uur
Ondern. Koerlpan en Kedoeng
I tanten, die de .eerste keer zoo onaange- 's ochtends biedt: „Bandoeng Vooruit''
bejegening hadden ondervonden, den „Sterridders" een prachtige töcht
Badak
150.— 1
'vóór
T. T. H.
25.—
de collecte toegesproken. Dc be- aan naar den Tangkoeban Prahoe,
2.50'
was alweer zeer lauw. In waarna, verfrlsschingcn rullen worden
langstelling
MeJ. M.W.S.
. Rotterdam bijvoorbeeld waren geen drieOpbrengst lijsten nos. 128 en
aangeboden ln Hotel Tangkoeban . Pra138.75 honderd gegadigden opgekomen.
127
hoe, alwaar dan tevens gelegenheid tot
250.—
B. ï. M.
zwemmen zal worden geboden.
Deze sprookjes-collecte werd een
Zondagavond vóór het diner worden
ƒ 11.438.49
groote mislukking; sinds Mei 1910
Totaal
Savoy Homann Hotel de prijzen uitln
gelooft het Nederlandsche volk n.l.
gereikt.
niet meer aan sprookjes, die door de
Duitschers worden verteld. Zij bracht
Soekaboemi
in heel Amsterdam bijvoorbeeld
slechts ƒ 14.000—0p.
Vergadering
Itcgenlschapsraad
j
Alle individualistische

Gedurende de maanden Januari en
Februari hebben 24 scholen hier ter stede bijgedragen voor de gecombineerde
Prins Bemhard- en Spitfire fondsen. De
opbrengsten waren ƒ 165.89 en
rci-p.

:

:

Volgens bcrichtcp uit de radio in Nederland aanvaardde Rost van Tonningen zijn ambt van president van de
Nederlandsche Bank met een rede,
Op Java is de bevolking niet ln grootere
kapitalistische
de
voorMen hoede zich lntusschcn voor
genealogische verbanden, doch gezlnsgewyze waarin hij zich tegen het
stelling. als zou het Individu ln het adatuitsprak,
seint
gr*ordcnd.
democratische systeem
recht zoodanig in de gemeenschap zyn ophet
het
uit
Londen.
A.
N.
P.
adatrecht
het
accent
van
Dat
het
in
gegaan. dat er voor hem geen of nauwelijks
ruimte zou zUn voor een eigen, Individueels rechtfgebeuren op de gemeenschap valt en
levenssfeer. Holleman heeft er de aandacht niet op het individu komt eveneens tot uiting
Geïnspireerd door de nazi-theorie, de
ln het adatprocesrecht.
op gevestigd, dat de commune trek geen con„grootrulmte-economie" wees hij erop,
stante waarde vertegenwoordigt voor het
Spr. eindigde met de verklaring, dat hy dat er vier bestaande groot-ruimten zijn,
gohocle gebied van het adatrecht. Er heeft zich niet bevoegd achtte reeds thans een afAmerlkaansche, de Japanschbovendien by alle volksgroepen ln den Ardoend antwoord te geven op de vraag, of n.l. de
chipel als gevolg van economische ontwikhet proces van indivlduallseerlng ln de InAziatischc. de Russische en de Europcekeling. westersch onderwijs en van de lndlooit het hoogtepunt sche continenten,
samenleving
donesische
die onder Duitsche
vldualisecrcnde Invloeden van Islam en zal bereiken, waarop het Individualisme In
geordend.
worden
leiding
Christendom een geleidelijk toenemende Inhet Westen heeft gestaan dan wel. of ln het
dividualisatie plaats. Dit lndlvldualisoerincs- Oosten wellicht specifiek oostersche. innerproces voltrekt zich het snelst in centra, lijke of uiterlijke factoren werkzaam zyn, die
Ontslag verboden
waar de Indonesische bevolking intense aan- een volkomen Indivlduallseerlng der Indoneverkeer.
Anraking heeft met het moderne
sische volkeren beletten. Dit ls een probleem,
derzijds Is het niet minder waar. dat. geli)k
Volgens berichten uit de radio in Ncdat uiteraard niet alleen het terrein van het
llollcman terecht heelt opgemerkt, zelf* adatrecht bestrykt, doch het gehccle Indone- 'dcrland wordt, ongeacht de moeilijkhedaar, waar het prores van lndlvidunllseering sische maatschappciyk leven in al zyn asden, waarin sommige maatschappijen
het verst voertgeschreden is. de individuen pecten raakt.
ondanks hun zelfstandigheid nog doortrokverkecren, niet toegestaan om emploken zyn van groopsbesof, ..soodat zy ook ln
Het proces van lndlvidueele zelfbewustyé's
te ontslaan, die geen ander werk
wording ls niet te stuiten. Dit behoeft ook
hun bctrekkciyk geïndividualiseerd rechtshebben,
seint het A. N. P. uit Londen.
leven noodwendig de groepsgedachte steeds niet, aangezien dit proces nood zakelijk ls
geesvoor
de
van
het
hoogere ontwikkeling
meer tot uitdrukking brengen".
telijk en sociaal leven. Wel dient door beDe structuur van het adatrecht gaat dus wuste maatregelen er tegen te worden geprincipieel uit van den sociaal gebonden waakt. dat de communale gezindheid als gcmensch. De tradltioneele rechtsopvatting, vnle van even bedoeld proces geheel vernige hoop kotster, dat mr. Ter Haar en met
volgens welke het Individu ln principe vry dwijnt. De „natuurlijke", spontane collectieve hein de hoogleeraren Logeman cn Drewcs.
ls in zyn doen en laten, voorzoover het recht mentaliteit ware om te zetten ln een eendie eveneens slachtoffers zün geworden van
hem daarin geen beperkingen oplegt, ls aan hcidszin.
de Duitsche bezetting. zoo spoedig mogelijk
het adatrecht vreemd. Volgens dit recht
in Indië mogen tcrugkccrcn, teneinde hun
Maandagochtend 9 uur kwam de Reheeft het Individu geen abstracte rechten,
Het toekomst-ideaal toch zoowel voor het onderwijstaak wederom te kunnen uitoefedoch het heeft concrete rechtsbevoegdheden Oosten als voor het Westen ls mj. een gees- nen".
gentschapsraad bijeen in vergadering,
als lid van een territoriale, een genealogische tesgesteldheid, waarbij lndlvidueele zelfbeonder Voorzitterschap van den Regent.
cn/of van eenige andere gemeenschap.
wustheid gepaard gaat en harmonieert met
„Wanneer ik mijn liefde aan het adatNa
het nieuw verkozen lid Rd. K o e s n o
Het Individu ls als dorpsgenoot mededra- levendig sociaal besef. Immers slechts ln een recht heb verpand, dan is het naast mijn
srtlkom
te hebben geheeten,. werden de
de
zelfbewuste indivi- leermeester Van Vollenhoven, vooral mr. Ter
ger van het dorpsbcschlkklngsrecht. Als zoo- samenleving, waarin
duen zijn uitgegroeid tot sociale persoonlijkvan
de laatste vergadering goeddanig heeft hy het mede-profyt van het bcheeft
benotulen
Haar. die de liefdesverbintenis
heden. tot personen dus, die zich bewust deel
schlkklngsarcaal. Dit areaal dient als voehet
van
onze
kenDaarna
stelde de Voorzitter
gekeurd.
begin
Sinds
weten van het geheel, kan het Juiste even- werkstelligd. 1927. heeft de Heer Ter Haar
dlngsgcbicd van de gemeenschap.
in
nismaking
agendapunt
het
26 aan de orde, om
wicht tusschen Individu en gemeenschap
eerst
Een dorpsgenoot heeft op grond van zijn
mijn belangstelling voor dezen tak van weworden
bereikt.
van
College van Geeen
nieuw
lid
het
subjectief beschikkingsrecht de bevoegdheid
tenschap steeds levendig gehouden door, mii
commi'tcerden
aan.
te
wijzen in de
om met voorkennis van het. volkshoofd een
ficldwork
te laten verrichten en
„Ben ik aan den eenen kant dankbaar allerlei
stuk boschgrond voor zich Ie reserveeren gestemd, dat mU de eer is te beurt gevallen geregeld werkstukken op dit terrein te laten plaats
van het afgetreden lid Rd. A.
door het zetten van een zichtbaar teeken en dezen leerstoel ln een hoogleeraarsfunctle publlceeren. Niet alleen voor mijn arbeid, DJaJadlnlngrat. Gekozen
werd de heer
het brengen van offers.
te mogen bezetten, aan den anderen kant ook voor mijn persoonlijke omstandigheden Rd; Partakoesoemah.
die tot heeft mr. Ter Haar altijd de grootste beOp het Individueel grondbezit drukt het vervullen my de omstandigheden,
belang van de gemeenschap. Zoo is de be- mijn professoraat hebben geleid, met droef- langstelling getoond. Voor "dit alles ben Ik
zitter van een woonerf gehouden vrij over- heid. Immers de overweldiging van Neder- hem zeer erkentelijk ! Het is mU dan ook,
De agendapunten tot en met 16 leverpad toe te staan aan huurlieden en anderen, land door Duitschland en de interneerlng nu hy momenteel een harden tijd doorden geen reden tot discussie op. Ook
die zulks behoeven. De bezitter van een sa- van mr. Ter Haar zUn de redenen, waardm maakt. een behoefte om van mijn gevoelens
wah heeft te dulden, dat afgewerkt sawah- langer dan oorspronkelijk de bedoeling was. van hoogachting en verknochtheid Jegens punt 17, behelzende het verzoek van een
bewoonster van een huis dicht bij de
water van hoocer gelegen sawahs over zijn in de waarneming van zijn ambt moet .hem in het openbaar getuigenis af te leggrond'wordt afgevoerd.
worden voorzien. Geloof mU. dat i'c de ln- gen".
badplaats TJimelati om water te mogen
uit de bron van TJimelati,
aftappen
op
werd
voorstel van gecommitteerden
afgewezen. In het algemeen sprekénde
meende de heer Pleplenbosch (I.E. V.)
dat het wel voordeellg voor het Regentschap zou zijn, om water te leveren aan
de kampoeng TJimelati en eveneens aan
de vele villas, die in den omtrek van
Tjimelatl zijn verrezen. Hij wilde niet
bepaald een waterleidingbedrijf oprichten, maar wel een pijpleiding laten leggen van de bron naar de verschillende
verbruikers, en deze laten betalen naar
het aantal kranen, dat zij in gebruik
hadden. De Voorzitter legdë hem uit,'
dat een dergelijke levering van water
onmogelijk was, aangezien al het water,
zoowel wasch-als drinkwater, aan bepaalde elschen moest voldoen, en voortdurend door de betr. instantie moest
worden gekeurd. Buitendien zou de bron
dan gecapteerd moeten worden, en dat
zou duizenden guldens kosten.

,

'

:

300.—j

I

|

name

De heer Pleplenbosch was echter nog
niet tevreden, want hij betoogde, dat
het veel gemakkelijker zou zijn om gronden te verkoopen en het veel vaste bewoners zoude trekken, Indien het water
kon worden geleverd. De Voorzitter had
van het geval van kooplust ook gehoord,
en aangezien dat alleen toe te schrijven
was aan speculatie, wilde hU zich daarmede niet Inlaten.

zijn inaugurcele

recle"uitKcsürukrn 11

I

prof *
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m o sisteravond in de aula van dc ftechtshoogeschool
er gelegenheid van zijn aanvaarding
van het ambt van buitengewoon hoogltcraar in het Adatrechl
™
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Off. Berichten

Gewone Dienst. De uitgaven

bedragen ƒ 265352.87 en' de ontvangsten
ƒ 307608.21. Het voordeclig slot bedraagt
ƒ 42255.34
Buitengewone Dienst De
uitgaven bedragen ƒ 27461.81 en de ontvangsten ƒ 51340.31. Het voordeellg slot
bedraagt ƒ 23878.50.

Het voorstel van den heer R. Pr i a tom de begrafeniskosten op de

ma n,

inheemsche' begraafplaats Tjlandam
totaal, dus Inclusief de ultgravlngskosten van den grafkuil te'stellen op

10.— wordt aangenomen, niettegenstaande daardoor het verlies, dat het
Regentschap
die begraafplaats
lijdt, grooter wordt. Dat geldt dan natuurlijk ook voor Chineezen en Euror
peanen, die daar hun laatste rust zullen vinden.
ƒ

Bij «de

binnengekomen "stukken bezich ook een brief van den Regentschapsraad van Garoet, om het
volksonderwijs geheel voor rekening
van het Regentschap te nemen, èn meteen de positie van de volksschoolonderwijzers te verbeteren. De heer Prla tma n verzocht aan dit voorstel adhesie te betuigen. De voorzitter legdejhëin
uit, dat een dergelijke handeling onverantwoord was. omdat er geen geld was,
om een dergelijke geweldige uitgave te

vond

bekostigen.

Economische Zaken
Overeenkomstig zijn wensch eervol
ontheven, met Ingang van 31 Maart
1941, wegens overgang ln dienst van de
Kapok-Centrale, van de tijdelijke waarneming van de betrekking van laborant
bij het Centraal Bureau voor Technische Onderzoekingen der af deeling Nijverheid, R. Martojo.
Benoemd tot fotograaf-teekenaar bij
de Fotografische en Teekenlnrlchtlng
van 's Lands Plantentuin F. Huysmans,
thans tijdelijk belast met de waarneming van die betrekking.
J v
Tijdelijk belast met de waarneming
van de betrekking van derde commies
by het Centraal Kantoor voor de Statistiek Joesoef bin Ibrahlm, thans tijdelijk waarnemend Iste klerk bij genoemd, Kantoor.
Tijdelijk belast met de waarneming
van de betrekkng van klerk bij het Centraal Kantoor voor de Statistiek Randlmin, thans tijdelijk waarnemend statijtisch beambte bij genoemd Kantoor.

Marine
Tijdelijk belast met de waarneming
der betrekking van klerk bij het Departement der Marine M. Amln, tijdelijk
waarnemend schrijver Iste klasse bij
genoemd Departement.

Benoemd tot lsten klerk bij de Maritieme inrichtingen aan den wal (onder-

te Soerabala, KaBU de rondvraag stelde de heer
Pieplenbosch voor, om op het af- mal en Soekirman, belden klerk b(j gegebrande tokoterrein tn TJlbadak een noemde Inrichting.
Benoemd tot tweeden commies bU de
parkeerplaats te laten maken voor autoinrichtingen aan den k wal
Maritieme
bussen. Dit zal worden onderzocht.
(Bureau van den Commandant der MaEen ander lid beklaagde zich over de rine) te Soerabala E. van der Hartt,
duurte van alle mogelijke artikelen, die derden commies bij genoemde richting.
door de .Toko's worden verkocht. En
Benoemd tot derden commies bij de
niet alleen over de duurte, maar ook Maritieme Inrichtingen aan den wal
over de slechte kwaliteit. Hij vestigde (Bureau van den Commandant der Maspeciaal de aandacht op cl?aretten, die rine) te Soerabala C. F. de Groot, lsten
al van zelf duurder waren dan vroeger, klerk bij genoemde inrichting.
maar tot overmaat van ramp meestal
Tijdelijk belast met de waarneming
bedorven waren. Zou het niet mogelijk der betrekking
van technisch ambtezijn, op de banderolle ook den datum naar (vllegtulgmaker) bU den Marinevan fabricatie te laten drukken ? De luchtvaart dienst (Maritieme InrichtinVoorzitter meende, dat dat wel heel gen aan den wal) te Soerabala W. H.
moeilijk zou zijn, en raadde hem aan, Seller, particulier te Batavla-C.
bij aankoop zelf goed op ,te letten, en
bedorven. artikelen terug te geven.
Topografische Dienst
"•

Van het Gollege van Gedeputeerden
werd bericht ontvangen, dat de rekening van uitgaven en ontvangsten van
het Regentschap Soekaboeml over het
Tegen 12.30 uur sloot de Voorzit ter de
en
dienstjaar 1939 werd goedgekeurd
Overgeplaatst
naar Makassar, de
Vergadering.
vastgesteld alsvolgt:
Mantri topograaf lstc klasse Djatlm.

BATAVMS'&f r^tröSßLiAÖ r vaij" Dinsdag''
(Reuter

Beurs te Batavia

Beurs te Londen

koersen, nadruk

(Reuter)

verboden)

1 April 1941 Rubber Plant. Inv. Tr.
War Loan 3 &
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Aimem
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Z. Bantam
Idem st. k f 100 Brem
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—
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—
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Idem (winstbew.)
3'/ 2 % Obl. N.I. '35
3% Obl. N. I. '37
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3% Obl. N.I. ,'37 A
Idem st. a ƒ 500
Idem st. a ƒ 100 ;
4% Gem. B'doeng '36
4% Oem. Batavia '37 A
3V2 % Gem. Bat. '37 B
99
3%% Gem. Bat.'37 C
Prov.
0.-Java
4%
4% Gem. B'zorg '37
4% Gem. Sem. '37
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3'/2 % Gem. S'baia '37
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—
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—
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416% Volksh. S'baia '37
4ft% B. V. M.,'31

6% Pasir Randoe '18
5% Preanger Hotel '36
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—
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—
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—
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—
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—

Fuchs en Rons
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—

—
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—

100

89Vi

—
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IHem

—
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—
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—

Goenoeng

33%

26%

9%

75%
62%
42%

77%

62Vi
42'/2

3%

3%
8%
72 V2
37%
145%

8%

72
37

United Aircraft

1/2

145%

Du Pont de Nemours

Standard Brands

6
2.36

Corporate Trust

6
2.37

.

.

,

—

—

Wisselkoersen

'

Londen

—

31

(Reuter-Eastern).

—

Mrt.

—

laatk.

bledk.

—

102
102
100
—

—

Tt. New-York
,
Tt. Batavia
Tt. Shanghai
Tt. Bombay
Tt. Hongkong
Tt. Singapore
Tt. Japan (Kobe)

4.02%
—

4.03>/2

B***)
'7.s
u

3

/«

d.

1 sh. 6Va d.

.

d.
1 sh. 3
2 sh. 4'A. d.
1 sh. 2y2 d.
1/»

—

—

verkoopkoers.

••)

102

New-Tork

28 Mrt.

—

—

195
—

—

4.03% 4.03%

Tt. New-York/Londen
Tt. New-York/Parijs
Tt. New-York/Japan

31 Mrt.

-

2.31
23.48

2.32

23.48

110

Rubbermarkt

Batavia

—

—

—

—

—

~

—

120
70
—

—

—

De Nederlandsch-IndLsche Vereenlging
voor den Rubberhandel te Batavia deelt
ln haar per 29 Maart afgesloten weekrapport het volgende mede
Bulten landsche -Markt:
Denmarkt was ln het algemeen gedurende deze verslagperiode zeer rustig.
New York opende zwak en gevoelig lager dan het slot van de voorgaande
week. Later verbeterde,de stemming en
herstelde de noteering zich weer, hoewel
de omzetten beperkt bleven. In de
:
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Vrij Nederland schrijft

dd. 8 Febr.:

De „rijkdom der Duitsche ervaringen" staat Nederland ter beschikking.
De wijze; waarop de Nederlandsche
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Nederlandsche Bank onder Duitsche Contrôle

trouwens

alle centrale

bankinstellingen "in de bezette landen,
geheel onder controle van de Duitsche
95
Rijksbank te Berlijn gesteld is, vonden
Soemadra
80
wij uitvoerig beschreven ln een num140
Soerowinangoen
mer van jongen datum van het Berlijn180
Taloen
sche bankorgaan. Bij alle centrale in100
110
Telaga Patengan
stellingen in de bezette gebieden heeft
290
TJidamar
de Rijksbank nJ. een vertegenwoordiTj llen tab
ger aangesteld, welke tot taak heeft „de
Tjlmonteh
leiding der banken met hun actie en
Tjisampora
met den rijkdom der Duitsche ervarin150
Wanasoeka
gen ter zijde te staan".
Deze vertegenwoordigers moeten toe*l met verder bieden.
dat uit de bezette landen gehaald
zien,
••)
met laten
wordt, wat er maar te halen valt. Zij
moeten zorgen, dat de economie van die
landen dienstbaar gemaakt wordt aan
N.V. CULTUUR MIJ. „KALI TELLO” het Herrenvolk. Productie en verbruik,
en arbeid worden door deze
De N. V. Cultuurmaatschappij „Kali kapitaal
vertegenwoordigers geregeld volgens de,
Tello" beert voorlooplg een dividend van hun door Berlijn gegeven Instructies.
5% uit, seint ,het A. N.P. uit Londen.
'„Wanneer men b.v. ln de,bezette landen maatregelen neemt om de prijzen
en looncn te controlecren, om de verCITRONELLA-OLIE
deeling van goederen en grondstoffen te
B a t a v 1 fi, i April. Off. noteerin- regelen, wanneer men een devlezenwetgen van de Handelsvereenlglng te 12.00 geving afkondigt, een opleving van de
uur Cltronella-olle lncl. drums, 85 4- productie poogt te bereikten door verlaging van het renteniveau, liquide mid35% (ex verkoop pakhuis) :
delen wegneemt door staatsleeningen
Gedaan laatste laatste (gedwongen natuurlijk), d?n geschiedt
31/3 1/4 vraag aanb. dit steeds naar Duitsch voorbeeld". Aldus zette de heer Kretzschmann. direcReaJy
1.05/1.07 Va
April
teur van de Rijksbank, met een zekeren
105
1.05
April/Mei
1.07V4 trots, de werkzaamheden van zijn vertegenwoordigers ln de overweldigde
95
I.—
Jull/Dec.
—

—

-

—

—

Idem (prer. aand.)
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[dcm (pref. aand.)
Paslr Nangka

—

„

—

;
72 Vi de week.
J a v.a-m ark t: Na opening op
33>/ 8 ct. voor Java Standaard Sheets
zakte de prijs den volgenden dag ln tot
83 Vi
32% ct. In verband met de vastere New
102V£ 105 York markt liep de noteering daarna
echter óp tot 33Vi ct. op welk niveau de
85
week werd gesloten.
De prijs voor licenties was flauw en
150
zakte ,ln tot 19/20 ct. per kg. aan het
130
einde van de week.
—

Kertamanah

—

„

—

—

.

—

—

—

—

—

Mandaling

>

33%

26%
9%

opende prijshoudend, doch verzwakte ln de loop van

—

Malabar

Radjamandala
Sindangsari
Sltl-Ardja

24%

Copper

tweede helft van de week bleef de markt

—

Hedjo'

Paslr Randoe

18%
56^4
24%

56 Vi

*

Gedeh
Goalpara

2 76%

18%

onveranderd. Londen

—

(wlnstbew.)

Dajcuh Manggoeng
Idem (pref. aand.)

9%

76 V

Chrysler Corp.
General Motors
Hudson Motor Car
Curtlss Wright
Douglas Aircraft

—

35',%

9'/2

Southern Pacific
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—

Cultures
Ardjoena
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<3andjarwangi
ex int. dlv.
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;
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Idem (pref. aand.)
Boekit Lawang

35
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8%
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—
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4%
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1114
8%

U. S. Steel

—

29 Mrt

59

Socony Vacuum
Std. Oil of New Jersey
Tide Water
Bethlehcm Steel
Republic Steel

120

'•

Hotel
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Cities Service (pref.)
Shell Union
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28 Mrt.
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116% .Kolff & Co. '37
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DE B.K.T.B.-COMPETITIEBataviasche Beurs
Gedaan laatste laatste
WEDSTRIJDEN
RUBBER
31/3 1/4 vraag aanb.
S 1 n g a p o r e, 1 April
Op Zaterdagmiddag ontving K. P. M.
E.k. Batavia:
1 April: Op de beurs van heden 2 op den Thibaultweg Financiën 3, dat
April
Mrt.
1 Apr.
31 Mrt. 31
10.50 11.—
ging iets meer om dan gisteren hetwelk er
April/Mei
in slaagde om het sterke K. P. M.11.—
open slot op^n
in het aantal afdoeningen tot uiting team een 2—l nederlaag toe te brengen.
ook
Betong
Telok
E.k.
komt.
Sheets spot
38% 38%
Het eerste enkelspel tusschen Tan Kim
Ready
3% Indië noteerde met 89',4. 1 fractie Yam en Pandelaki werd door Tan geApril/Juni
38% 38%
April
9.75 10.—
gisteren, terwijl Escompto's weder wonnen gegeven nadat hij 1 set achter
Juli/Sept.
35% 35%
April/Mei
9.—
9.50 boven
een
V 2 pt. konden verbeteren tot 81%. stond. Kambey bracht echter de partijen
Oct./Dcc.
341/2 34%
Mei/Juli
8.75 8.75 8.50
8.75
werden enkele rubberfondsen ver- op gelijken voet door het in drie sets
Er
f.o.b. Febr./Mrt. 39'/4
39»/4
AugVOct.
7.90
B.— B.— 7.80
handeld
tot ongeveer onveranderde prij- te winnen van Gootjes. In het dubbelBlanket
Medium
OctyDec.
8.10
B.— B.— B.—
zen, behoudens Bodjong Datar, die met
Maart/April
36%
spel zegevierde de Financiën-combinaWitte Muntok, fob. Banka:
105%, 5 ptn. boven de laatste afdoening tie Gootjes/Kleeman over Tan Kim
Rolled Bark
April
21.—
21.—
noteerde.
Maart/April
Yam/Gerungan in twee sets.
29%
De partij van Zondagmorgen was de
De markt sloot gisteren stil.
SUIKER
Londensche Beurs wedstrijd tusschen E. Z. 1 en Gas Mij 1.
1 Londen, 31 Mrt.
Velen zullen een overwinning van Gas
New-York, 31 Mrt.
Opening:
Mij hebben verwacht, nu dit team verSlot, biedprijzen voor Contract-4.
(Reuter).
De
L o n d e n, 31 Maart
sterkt is met Kètjè. Maar Sonneville cs.
Sheets spot
14%
Mrt.
vertoonde
een
opge29
31 Mrt. Londensche beurs
hebben het tegen Katili en Wolfe niet
De markt was prijshoudend.
y,
83
wekte
de
stemming
op
Mei 1940
berichten van kunnen bolwerken. Allereerst lukte het.
84
succes
van
De markt was prijshoudend.
het
de Britsche vloot in de Sonneville in zijn enkelspel tegen Katili
Slot:
Middellandsche zee. De prijsschomme- niet om het tempo van de eerste set
verk.
koop
Soerabaja, 1 April (Aneta). lingen waren nochtans klein, hoewel de ook in de tweede set vol te houden,
1 17» De Nivas verkocht voor consumptie beurs over het algemeen vast was. zoodat de tweede set voor hem verloren
14'/,.
Sheets spot
April
14 nom.
Voor goudgeranden, die iet of wat ging. Teneinde zich te sparen voor het
628 ton sup. en 202 ton browns ; voor
Mei
13"/.. 147» export 708 ton sup. en 760 ton browns. hooger sloten, was goede steun. Er was dubbelspel, dat de beslissing zou moeten
14'/.',
Juli/Sept.
13'V«
In de 2e hand was de noteering voor ruimer vraag naar Industrieele fondsen Irengen, trok Sonneville zich verder
14". export sup. ƒ 8.50 nom.
Oct./Dec.
13%
en
meer belangstelling voor koopers, terug. Daarna kwam Wolfe uit tegen
terwijl ook in Engelsche spoorwegfondNa prijshoudend geweest te zijn, was
Kètjè. Toen hij met 6—4 en 6—5 achter
vraag
en
was.
eenige
sen
kaffirs
stond, trok Wolfe zich terug, ook al om
KOFFIE
de markt stil.
Onder buiteniandsche obligaties wazich te sparen voor het dubbelspel. In
New-York, 31 Mrt.
hooger.
ren
en
Japansche
Grieksche
New-York, 31 Mrt.
dit dubbelspel is dan ook behoorlijk geOpening (4 u. n.m.)
.
vochten om de overwinning. In de tweeRlo-kwaliteit, nieuw contract A, slot.
koop
verk (Alles nominaal).
Wallstreet de set hadden Wolfe en partner meer'
23
Crêpe spot
dere winningstrokes, welke echter geen
29 Mrt. 31 Mrt.
Sheets spot ,
22%
22%
van
alle werden gemaakt door het goede
.
6.32
Mei
6.23
April/Juni
22%
(Reuter)
van Sonneville, die vrijwel
tegenspel
New York, 31 Maart
De markt was onregelmatig.
Juli/Sept.
21 u /w 21 u/«
niets
miste. Maar tenslotte zegevierde
Wallstrcet opende stil, doch vast.
was
de
goed
op elkaar ingespeelde dubbel
De markt
stil.
Batavia, 1 April. Off. noteering
Wolfe/Katili
toch in drie sets, zoodat
DOW AND JONES
Lampong Robusta.
Slot:
werd
gewonnen. Wij zijn zeer
met
2—l
Sheets spot
22%
22%
Gedaan laatste laatste datum
lndus- Sporen Utilities Omzet benieuwd naar den wedstrijd tusschen
u
21 /« 21"/,.
April/Juni
(Kofflefonds)
ln dul- deze teams in de 2e competitie-helft.
trials
E.k. Palembang:
De markt sloot stil.
zendeu
31/3 ,1/4 vraag aanb.
Op de Salemba-baan kwam 8.8. 1
•)
22.40
22.40
April/Mei
25/3
122.78
28.37
450
zonder
Halkema en Praaning, maar dit19.70
New-York, 31 Mrt.
21.25 21.25
April/Mei **)
122.70
28.62
19.59
530 maal met Koning en Dieudonné
uit
26/3
(noteeringen E.k. Telok Betong:
Rubbertermijnmarkt
27/3
123.33
28.66
19.59
530
tegen Taiwan Bank, dat echter zonder
prime smoked sheets contract No. 1B)."" April/Mei-)
20.25
28/3
28.45
19.46
440 Ohta speelde. Met Koning had de vaste
122.68
29 Mrt. 31 Mrt. April/Mei --)
19.50
28.55
19.49
210 Matsuda niet veel moeite, zoodat hij
122.37
29/3
'
22.65
22.52
Mei lev.
28.67
19.69
440 deze partij gemakkelijk won met 6—2,
122.72
31/3
•) export 8%
22.18 21.59
triage naar S'pore.
Juli lev.
o—o. Vervolgens bleek Dieudonné tegen
••)
21.52
export 30% triage naar S'pore.
21.70
Sept. lev.
Okumura uitstekend op dreef te zijn
-) loc. cons. 8%
triage.
October lev.
21.60 21.42
(6—0, 6—o). Maar in het dubbelspel
Theemarkt Batavia
-)
21.23
21.40
Sept. lev.
loc. cons. 30% triage.
kwam de groote verrassing en toen bleek
21.08' . Soerabaja, 1 April (Aneta).
21.25
Januari lev.
Dieudonné. zoo goed op dreef te zijn,
De firma Gijselman en Steup deelt ln
prijshouDe markt was nauwelijks
Koning en hij het in twee sets wisvoor
Voor Koffie in de 2e hand was
haar per 1 April afgesloten weekover- dat
dend.
van Matsuda en Kato, een
ten
te
vraag.
ƒ 24.50
zicht van de theemarkt te Batavia het mooie winnen
prestatie.
volgende mede:
Batavia, 1 April. Off. noteerinDe Unie moest het tegen E. Z. 3 afTIN
gen van de N. I. Rubberverecniglng op
leggen met 2—l. De eenige partij die
De aangeboden
hoeveelheid ready
basis uitvoerrechten 4.84 ct. per halve
L 0 n d e n, . 31 Mrt. theeën beliep in totaal ongeveer 7,500 door de 'Unie werd gewonnen was het
kilogram.
waarbij «Ravenswaay/Tan
dubbelspel,
28 Mrt.
31 Mrt.
kisten, tegen 4.000 gedurende de voorafMarktprijs om 12.15 u. n.m. per half
lilang Ho het met 6—4, 9 —7 wonnen
vraag aanb. vraag aanb. gaande week. De lkwaliteit gaf weinig van Tobing/Weyzig.
kg.
*5
274
Java Std. Crêpe
32% ct.. , Cash
274% 272% 272% verandering te zien.
Gemeente bracht aan Nillmy, dat uitOfschoon de kooplust minder alge-' kwam zonder
Java Std. Sheets
33
ct.
271»/2 269% 269%
271
3-maands-lev.
Tan Hoei 80, een zware
meen was, bleef de markt toch vast voor
Indicatie-noteeringen licentie-A per
nederlaag toe. In het dubbelspel
3—o
vrijwel alle soorten.
kg. 18% a 19% ct.
ZILVER
sets voor*
y
4
Ordinaire tot gewoon middensoort Ge- echter duurde het volle drie
de
Gemècnte-dubbel
er
in'slaagde
dat
Soe'raba] a,' 1 April (Anetaf.-*
Bomb a y, 31 Mrt. brokens, waren .goed gevraagd
het van
de Nillmy-spelers, Onnen/Souw Wie
Sheets spot
'Spot:
was vast tot hier en daar
Thay
te winnen.
Crêpe
63 rupees, 4 anna's iets duurder.
Cash
de
derde klasse werden slechts 2—l
In
Voor-S'baia rubber waren nog geen Verr. 23 April
Fannings en Dust hadden een ,kalmere
63 rupees, 5 anna's
overwinningen
geboekt, met uitzondenoteeringen.
de vorige prijzen waren nau63 rupees, ■ 7 anna's markt
Verr. 21 Mei
van den wedstrijd tusschen Top.
ring
welijks te maken.
De markt was stil.
Dienst 1 en Rekenkamer 3, welke met
PEPER
De prijzen .voor Gebrokens, met bete- niet
minder dan 3—o door Top. Dienst
Londen, 31 Mrt. ren schenk, bleven vast, voor zoover de
Londen, 31Mrt.
1 werd gewonnen. Toch heeft v. d. Zee
voor partijen,
28 Mrt. 31 Mrt. kwaliteit op peil bleef
28 Mrt. 31 Mrt.
i
in de eerste set nog moeite gehad om
vertoonden,
waren
achteruitgang
23 V 2 23i/ 2 welke
van Buitenbos te winnen.
Witte Muntok
Cash
23'/,, de uitgebrachte biedingen, paar verhou23V«
Spot lev.
De aanvankelijk op Zaterdagmiddag
101/2
10Vi Forward;
ding lager.
gedaan aanb.
vastgestelde wedstrijd tusschen Mitsui
De uiterst geringe vraag door handeDe markt voor bladsoorten was minZwarte Lampong
cn Reiss 1, werd bi onderling overleg
laren werd bevredigd.
der geanimeerd, met een ietwat /lau- eerst "op Zondagmiddag verspeeld. WeSpot lev.
VA
IV4
Na de officieele vaststelling van den were tendens.
aanb. aanb. koers was de markt lui, „featureless" en
derom is het Reiss niet mogen gelukken
om
een tegenpunt te veroveren,-alhoezonder
zaken.
New-York, 31 Mrt.
P r ij z e n nominaal met uitzonde- wel
Paulus opnieuw drie sets speelde,
New-York, 31 Maart. Buiten- ring van kampong-theeën
28 Mrt. 31 Mrt.
uitmaal
tegen Takahashi, 'die het wist
Mei
6.25
landsch zilver noteerde heden 34% per
0.35
;e winnen met 6—2, 4—6, 6—l. Shumiya
ordin. tot middenoz. fijn.
Juli
6.33
6.44
gew.mid- soort tot won van Then Hay Joeng met 6—2,
Scpt.
6.50
6.44
6—l, terwijl in het dubbelspel Shumiya/
densoort goed
GOUD
Yamamura te sterk bleken voor PauOrange Pecco's
48—48Vfc 49—53
Hay Yoeng, zoodat zij het
lus/Then
'Londen, 31 Mrt. Goud noteerde Pecco's
46—47
48—55
t
£
wisten
te
winnen
oz.
met 6—4, 6—2.
per
fijn
8.8.0.
heden in staven
46—48
49—55
P. S. en Souchons
50—60
Gebr. Or. Pecco's 48'/2 —49
KATOEN
48—49
50—6C*)
Gebroken Pecco's.
45—56
Voetbal
New-York, 31 Mrt. Gebroken Theeën
43—50
29 Mrt. 31 Mrt. Fannings
landen uiteen. Inderdaad naar Dultsch
11.31
11.28
40—44
Dust
Maart-versch.
voorbeeld, doch ook tot Dultsch voordeel,
prijshoudend.
CHINEESCHE STEDENWEDSTRIJDEN
De markt wa 3
zooals Nederland ln steeds sterkere
�) Inclusief Pengalengan Theeën.
mate begint te ondervinden.
TARWE
Voor de Chineesche StedenwedstrljOver de Nederlandsche Bank werden
den, welke ieder jaar door den Hwa
C h 1c a go, 31 Mrt
door staatsraad Wohltat eenlge nadere
Nan Vqptbalbond worden georganiseerd,
29
Mrt.
31
Mrt.
bijzonderheden medegedeeld. Sedert de
en die dit jaar in Batavia zullen wor--i
Mei-versch.
91%
91%
bezetting zijn, zooals hij zelde, uit den
den gehouden, werd een Eere-comitc •
De markt was flauw.
aard der zaak de flnancieele behoeften
benoemd bestaande uit de volgends
van den staat gestegen, zoodat ln sterke
heeren
MAIS
mate een beroep op jde centrale bank
Consul-Generaal Tschou Kwong R.
gedaan moest worden. Het bedrag van de
Chlc a g o, 31 Mrt. Paardensport
i
Kah, Majoor Khouw Kim An, dr. Kwa
29 Mrt. 31 Mrt,
in omloop zijnde bankbiljetten is met
Tjoan Sioe, Lie Tjiauw Jo, Liem Hwic
tot
gestegen.
233
1.404 millioen
Z.i. is
Mei-versch.
68%
67%
Giap, drs. Liem Mo Djan, Loa Sek Hie,
deze ontwikkeling niet zoodanig dat de
De markt was flauw.
GESLAAGD VOORJAARS CONCOURS- - Nlo Peng Long, Siauw Tjauw Min, L. B.
vrees voor inflatie gerechtigd zou zijn.
HIPPIQUE
TJoeng Boon Sen en Yo Heng Siang.
Dit verklaart hij aLs , volgt: Ofschoon
PRODUCTEN-INDEX LONDEN
Het werk-comité is als volgt samenecnerzijds de omvang der goederen is afZondagmorgen Ls een goed geslaagdj
Londen, 31 Mrt. Reuter's prijsgesteld
genomen en aan den anderen kant de
voorjaarsconcours van de SalatigascheB
voor producten binnen het Verkoopkracht Is gegroeid, neemt /ie staat index
Hippische
Sport vereenlging gehouden.
(basis 18 Sept. 1931
voorzitter,
Liem Hwie Glap
maatregelen om het geld aan de kapi- eenlgd Koninkrijk
groote deelname van'offiwas
een
Er
100) was voor
vicc-voorL. B. TJocn Boon Scn
taal-markt te onttrekken, o.a. door
burgerrulters van andere;
en
cieren
181.2
Heden
verhooging der belastingen.
zitter,
plaatsen.
180.9
Vrijdag, 28 Maart
In het zelfde artikel wordt ons ook
voorzitter,
overste
De afgetreden
secretaris,
178.4
Lie Tok Ho
Vier weken geleden
iets meer verteld ,van de Reichs-Kreditbea,
e
werd
tot
eerelld
k
m
o
F
k
penningmeester, en
geleden
169.9
Nie
Poen
52
.Weken
TJwan
kassen biljetten, die onmiddellijk na de
uit Sal anoemd, seint Ane t a
commissaris.
Tjong
Fay
Khim
invasie van Nederland, evenals ln anr 1 g a.
TAPIOCA
dere bezette landen, in omloop zijn geBovengenoemde wedstrijden zullen löpy
bracht. Met deze biljetten, die ln
Batavia, 31 Maart (Wess. en
11,
12, 13 en 14 April a'.s. op het HerDuitschland reeds zeer geruimen tijd Dijkhuis). Levering April/Mei 1941
Hockey
cules-terrein
worden gehouden.
voor de invasie kant en klaar lagen,
/ 7.— aanb.
„A"
van
De
den wedstrijd tusschen
aftrap
aanvankelijk
werden
de troepen in de
7.50
aanb.
„AA"
Hwa
Nan-rlvalen,
de
oude
n.l. U.M.S. .
overweldigde landen betaald. De bevolTEGEN
LEGER
NEDERLANDSCH
van
en
Hwa"
„Tlong
Batavia
king werd dan gedwongen dit papier als
MANCHESTER
rabaja, ;zal geschieden
door ,Consul-.
goed geld aan te nemen. In Polen, zooRUBBER
AJOE
Kah,
SOEMBER
terwijl
Generaal
dit
ceremonieel
wel als in België en ln Frankrijk, zoo
LTD.
ESTATES
hockey-wedstrljd,
Zaterdag
die
De
voor
wedstrijd
Ji.
den
tusschen
v het V.8.0.-/
vernemen zij, hebben deze Relchs-Krewerd
een
eif
tal
van
hek
gedeeld
dat
de
SoemAneta,
seint
'fisschen
elftal
Tlong
op
en
een.
Hoa-comblnatle
ditkassen zich geleidelijk van soldatenUit Londen
en
van
Ltd.,
Nederlandsche
dat
de
Manleger
Estates
een
diden'
Rubber
laatsten
zal
worden
verricht
dat?
banken tot hulpcirculatlebanken ont- ber AJoe
wikkeld. In Nederland konden de ver- vidend uitkeert van 6%% tegen 4'/«% chester Universiteit, ls geëindigd in eenI I door Majoor Khouw Kim An.
schillende Diiitsche Kredltkassen lang- het vorig Jaar. De winst bedraagt o—l nederlaag voor de Nederlanders,'•
seint het A.N.P.'.ult Londen.
£
10.940 (V.J. £ 3.475).
(Zie verder pag. 4)
zamerhand weer v/orden opgeheven.
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31 Mrt.
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Batavia, 1 April. Off. noteeringen van de Handelsvereniging te 12 uur
gistermiddag.
Lampong Peper, e.k. Batavia:

Producten-markten

Handel en Nijverheid
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Levert bewaking onder volle garantie.
Bij eventueele inbraak wordt alle scha-
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Men schrijft ons:

»

■

Hier volgen dan eenige gegevons die
een overzicht vormen, alléén dus
van wat via het plaatselijk kleedingcomité Batavia tot stand is gebracht.
In de eerste plaats werd door de
naalafdéellng al het naaiwerk verricht
noodlg voor IVb noodhospitaal, voor het
Roöde Kruis; vervolgens voor de burgerziekenhulzen te Batavia voor 2000
patiënten nog 25000 stuks goederen

(vijf én twintig duizend).
Dat goed is dus bestemd voor de burgerbevolking hier, in tijd van oorlog,
het is verzonden.naar de daarvoor aangewezen "hóspltalén en ligt daar gereed.
-Behalve dit. zijn er 1300. (dertién
honderd). stuk-s flanellen goederen gemaakt, ondergoed, pijama's, blouses,
jurkjes enz. en naar Engeland gezon-

den.
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Vim is het ideale reinigingsmiddel-voor. Uw
gehele keuken. Fornuis, aanrecht, vloer, houtwerk, potten en pannen worden er brandschoon mee en U zult nergens een
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!iV-TiBE krasje^öntdekk'eil/^Vim^hcéft^cciT
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dubbele werking"; lost eerst alle vuil
•ii-: ;o
P en" absorbeert het dan totdat het
1
later wegge wasserij word LaatlVimV;
r{;}.{> 5 dus in Uw huis niet ontbreken en zorg
a.,^L. -gjS*
ervoor dat de bedienden het regel\\ \k
«SS»' B-*
'B gebruiken. De bekende gele
ms-* mat
N*>
strooibus is handig en-economisch.
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5 April
29 Moart
Hc-ren, komt bij ons kijktn!
UW góede gelegenheid!
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eisch van den
veroordeelde de" krljgsbeklaagde tot een voorwaardelijke

'gévangenisstraf van drie weken met één
jaar proeftijd.

i'-v,'

0

.
,

*

Toen onlangs een; luitenant een wacht
In'Ballkpapan; controleerde 's avonds om
lo'ü"ür,"vönd hij'den wachtcommandant,
den' 32-j'aVigen brigadier S., slapend op
een bank.' Ook de twee wachthebbende

soldaten'

waren in diepen slaap gedompeld'cn' bemerkten evenmin" lets van het
binnenkomen van den luitenant."
De krijgsraad veroordeelde beklaagde
tot vijf weken gevangenisstraf, jj l
'

I z

De cLsch was zes weken.
•

Het

veroordécldc.vHHl

.

Deze kwam thans ln den vorm van
een vonnis van den krijgsraad, waarhij
genoemde soldaat tot zes weken gevangenisstraf werd veroordeeld;
De eisch was vijf weken.

den

a«&iteui>militair
raiad

den eisch, tot twee maanden
VERDIENDE STRAF
gevangenisstraf.
'Van de omstandigheid, dat er een
Voor den.landrechter te Medan kwam
boomstam ln de nabijheid van zlj:i Donderdagmorgen
een' vijftienjarige
schilderhuisje lag, heeft de. 23-jarige Chineesche Jongen, die op den 9dên* Desoldaat A., die onlangs 's nachts schild; cember van het vorige Jaar op den Pawacht bij dè'gevangenis te'Singkawanit, "rtang Boelanweg ter hoogte "vain dé
onverstandig genoeg, gebruik > gemaakt Maetsuykerstraat een Európéèsche Jonom daarop een tukje te gaan doen omgedame heeft lastig gevallen, aldus de
dat hij zoo moé was. Toevallig kwam ',Sum. Post".
zijn wachtcommandant en toen was het
met het,dutje afgeloopcn, echter niet
De stukken, deze zaak betreffende, zijn ?
met de nasleep.
conform

Krijgsraad uitspraken

.
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plaatselijke Covim Kebon Sirih 125, bij
de verceniging van Hulsvrouwen, of
Slapende schildwachten
eventueel bij de blokleldsters, of bij één
van de dames van het comité.
De krijgsraad te TJimahr heeft, naar
Namens het Comité
Bandoengsche correspondent melde,
onze
De eerstvolgende taak van het comiHet dagelljksch' Bestuur
uitspraak'gedaan
in de zaak tegen den
té is, zich op de -hoogte te stellen, van
Mevr. S. P. Kraak-Drayer, Socmenep
W., ln garnizoen te
Jarigen
soldaat
23;
wat nu het eerst noodige werk zal zijn ; 12; Mevr. J.L.M. vJonkman-de Bruine,; Mr. : Corriells, die, toen hij onlangs 's
de gegevens hiervoor worden afgewacht Pegangsaan Oost '2l •/ , Mevrouw M.
nachts dienst had als schildwaclit bij dè
én vervolgens uitgewerkt.
Rrooshooft-vart Ackcr, Tjlmahlwcg 5.
Tjipinang, door. den officier
'gevangenis
Waar er bovendien een groote bestelpiket cn door den wachtcommanvan
ling wei op komst, maar nog niet aandant slapend was aangetroffen.
gekomen is, besloot het comité gedurenTENTOONSTELLING „HET VROUWEverklaarde. dat hij had gede de Paasch-vacantle geen nieuw werk
LIJK PALET”
hij "dié laatste'wéék zwadoordat
slapen
uit te geven.
wachten'
had*
gehad zoodat hij ónmorö*
De
Bataviasche Kunstkring schrijft
Dat wil dus fceggen, dat 't kantoor
gelijk
wakker
'had
'kunnen blijven.
91 den len, den ons:

Mevrouw Tjarda van Starckenborgh Stachouwer liet
dezer dagen weer van haar belangstelling ln het Kunstkrlngwerk blijken door
een langdurig bezoek aan de tentoonnoodig.
stelling „Het Vrouwelijk PaNu vraagt het comité de dames, om -1 e t".
Ze werd ontvangen cn rondgeleid door
ln de paasch-vacantie zelf thuis iets te
willen doen, dat dienen kan om een de Commissaresse voor Beeldende Kun„verkoop" van te houden.
sten en een van de Bestuursleden.
't Hiermee verkregen geld zal besteed
Mevrouw Starckenborgh was zeer geworden aan nieüw materiaal.
boeid door de verschillende uitingen van
deze merkwaardige vrouwelijke expositie.
Alle handenarbeid is welkom!
Zooals men weet exposeert de KunstBrefwerk, haakwerk, naaiwerk nuttig kring deze collectie, die alle bovenzalen
or fraai cartonnage ot houtzaagwerk, ln beslag neemt tot en met 20 April a.s.
schilder-, teeken- of smeedwerk en ook De publieke belangstelling is zeer
wat bij deze opsomming misschien ten en verscheidene doeken 'werden dan cok
onrechte niet .vermeld werd. Wat hierna reeds verkocht.
voor Europa dienen kan, mag eventueel
ierstond voor de kisten afgestaan worden.
PLANTERSVERGADERING TE BLITAR
Deze producten zullen zeven cn
acht Mei aanstaande in
Naar A n e t a uit Malang seint,
de V e r e e n 1 g 1 n g van 11. u 1 s- was de Plantersvergadering te 8111 a r
vrouwen, Kebon Sirih 14, worden buitengewoon geanimeerd. Na een inuitgestald fenl tenlvërkoop aangeboden. leiding van dr. Ir. Kramer volgden
(Zie 't maandblad v/d vereeniglng van vruchtbare-besprekingen over de landHuisvrouwen van April 1941 en 't Plaatwachten.
I
felijke Covimblad van April 1941).
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Vnin

dag Ingeleverd worden by de

Kebon Sirih
en den 15en April gesloten
ral zijn.
Niet verantwoord lijkt het echter,
daarom het „werken" ook te staken
steeds is en blijft er nog zeer veel
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Heeren!!
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was dien middag warm op het
Bataviasche vliegveld, blijkbaar extra
goederen geregistreerd 2100 stuks breiwarm, want de schildwacht M. T. kreeg
werk (een én twintig horidérd).
zoo'n geweldige slaap, dat hij geen
Hierbij zijn 450 paar sokken en 160
weerstand kon bieden. Toen eenlgen
Bïoote zeemanstruien. Wie zelf zoo'n
tijd.later de wachtcommandant kwam
trui gebreid heeft, kan ondeskundigen
was de soldaat „erbij" en thans köitte
vertellen, dat dit zeer veel Is.
hem dit'middagdutje drie weken gevanVerder vertrokken tallooze: bivakgenisstraf, zijnde de straf, welke de
mutsen, buikbanden, wanten, dassen
krijgsraad hem, conform den eisch, op<
enz. enz. voor de mannen op zee, op
légde
wacht en elders aan het werk
t .
Wie lets ingezonden heeft, maar beln de
kou.
zwaarlijk ook nog koopen kan, is welToen onlangs een ie luitenant te Por.AKTE VAN TOELATING
De meest verschillende dames hebben kom om te komen zien, waar haar werkUanak de wacht naglpg. trof hij den 25aan dit werk meegedaan, van hoog tot ituk een plekje gevonden heeft.
jarlgen schildwacht*A..ln zijn schilderToegelaten tot uitoefening der gelaag, oud en jong, zelfs nog bejaarde
Goederen kunnen meegebracht wor- nees-, heel- en verloskundige praktijk in huisje, slapend aan. Het geval werd ge|
dames, die 't bretpn uit hun Jeugd neg I den
den 2Zs>ten en den 29sten April Nederlandsch-Indle ais arts, Liem Khik rapporteerd, met gevolg,' dat de krijgslang niet verleerd zijn I
raad thans den slapenden schildwacht
]
l aanstaande naar Kebon Sirih 91, maar Kiong.
In de tweede plaats is er aan wollen

111

,»»

spcóalc aanbieding voor

'

gedrukt.
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Nadat talrijke Bataviasche dames in
de afgeloopcn tien maanden hun tijd
cn hun arbeid aan het kleedingwerk
hebban gegeven, zullen velen ook gaarne
eens willen hooren, wat de gezamenlijke
resultaten hiervan zijn, in cijfers uit-
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Discretie verzekerd

De

.

„Mevrouw Koning wil de gebreken
weg 30, teleloon 54 SI.
telefoon AVI. 429
van haar kinderen maar niet zien".
Nieuwe aanvragen voor steun- en Tjiandjoer
„Dat is dwaas. Als mijn kinderen
wilgebreken
Venduhuls Kippers, teleroon len zien". hadden, zou ik die wel
Kleedlng-Verstrekking
Td. 53Eiken Donderdag van 5—7 uur n.m.
Gast
..Kellner. de porties waren
Kebon Sirih 91
liandocni
verleden'Jaar
veel grooter".
voor
Meisjes
Arbeidsbemiddeling:
Logeweg 19, telefoon Bd. 1345 Kellner: „Dat ls gezichtsbedrog,
mijnheer. Het restaurant ls uitgebreid
tijde, uitgezonderd Zon- en
te
Cberfbon
en daarom lijken de porties kleiner''.
feestdagen, ten huize van
Tjangkol 35, telelooi) Ch. 100
Mevrouw A. KATER
Professor «verstrooid): „Mijn hoed
Molukkenwêg C—" Telef. Welt. 1553 Poerwokerto
ls
weer niet tc vinden. Het zou toch
'
Toko M. v. d. Beek, telefoon aanbevelenswaardig
zijn. als hU een
Pwt. 12
vaste plaats
(verontschuldigend)
Dienstbode
i '„Daar ls
is bij het schoongrvy%:
HU
hU■
-v
'ast*»--*»!»*
-t.'
v
maken
■< rfir
<■'
in een emmer zeepsop ge-flf:■
■
*>■V-vV. v
vallen".
„Dat geeft niet," hernam onze pro',
AUTOBESTUURDERS
fessor toeri. „ais ik er maur zeker van
ben, dat ik hem van nu af daar altijd
■■■■"■■■■
Geen beter geschenk dan
kan vinden".
*

en

.
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peljled;' jfoo'alu: "opsporing van personsn,
onderzoek diefstallen,, interne familie-aan
ueleK-nliéden, inlirhn'nßen' o> er perp-iiien
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telefoon Mc. 41? S orka boeml
Firma Lange fc Co., De VogelMevr. E. M. VAN ECK
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telefoon Wl. 20C6 fjlbadak
Mevr. C. WYMEH

„D ENA C H

Park-

*

'Badhotel TJIpandawa,
foon'Sdl. 2S'. r 7 T
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:

Het adres &voorl bewfking ook tijdelijk,
Aarts Koningsplein 'Koord 12 (Paviljoen)
HoofiUebouw hui» van den Leider
Tclel. \VI. 874 en 675
Huid van ilen Leider Wl. 875
Bijkantóren:
Bandoeng-Telef. Bdg. 16SS
Tandjong Ptiok Telel. Tpk. 60
Volvoeren alle opdrachten op Detective r
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BENOEMDE PATIH GEHULDIGD

eerst den Landraad toegezonden, doch
de voorzitter van den Landraad zond ze
terug, daar.zijns inziens de behandeling
der zaak behoort tot da. competentie!
\an den landrechter.
l>e Chineesche Jongen, nog scholier,
zijnde,*;dischte een verhaal op, dat hij

opTde|flétsTöpi.egn|kruispunt }vanfden®H
I'adang Boelanweg in de buurt van den

Bindjeiweg tegen een Jongedame 'was'
De nieuwbenoemde patlh van Poerwöredjo, de heer R. M. Tjokrodlprodjo, fjebotst en dat de fietsers toen waren
teVoren districtshoofd van Oengaran, Is gevallen, iri zijn val moest hij. de Jonge
Zaterdagavond' In de sociëteit Pamong dame omarmd i hebben.
Mltro; waarvan hij beschermheer is, op
De Jongedame als 'getuige gehoord,
feestelijke wijze door de ambtenaren gehuize ?ei, dat zij op den Padang; Boelanweg
huldigd. Tijdens" een''té'zijnen
aangeboden afscheidsmaal werd de heer fietsende ter hoogte van de Maetsuykertoege- straat door een van links komenden
li.'M." Tjokrodlprodjo hartelijk
sproken door dén patlh r van' Semarang fietser werd Ingehaald, die zijn arm om
namens den regent en andere Indone- haar heen| sloég^BßÉßßaftKÉ

sische bestuursambtenaren van»het regentschap, en door den controleur
eerste klasse namens'den assistent-resident van Sal a tl ga?eng andere I collega's;
De Chlneesche ingezetenen van Oengaran kwamen het vertrekkende districtshoofd gezamenlijk fellcltëeren.
De heer R. M. Tjokrodlprodjo heeft
zich- tijdens zijn ruim 2yj-jarig ,verf
blijf te Oengaran bijzonder Verdienstelijk gemaakt door het houden vanlego
nationale vendutie in Juli van het vorige Jaar, die een groot financieel succes
was, waarvoor hij een speclalen dankbrief van den Engelschcn consui-generaal te Batavia heeft'ontvangen. Voorts
heeft hij actief medegewerkt aan de
totstandkoming van een landwacht voor
Oengaran en omstreken. Hij ls éen per-;
soan, die zoowel bij zyn superieuren als
bij zijn öiiuërgèaehiklèiir»» hoog aanzien

staat.

ZU trok hem van zijn fiets af, terwijl
zij zelf van haar fiets afsteeg. He>.
Jongmensch kreeg nog een paarjj
pen op zijn hoofd. Vervolgens riep zij
de hulp in van een ln de buurt wandelenden Europeaan. Deze hield het
Jongmensch vast, terwijl een ander toeschietende de politie waarschuwde.
Het jongmensch verzette zich, ook
tegen den politieagent, die later erbij
kwam.
Vervolgens werd de verklaring van den
Europeaan, die do jonge dame te hulp
kwam, voorgelezen.
Dq landrechter mr. Thomas veroordeelde het Jonjmensch, dat.ook, reeds
voor dit geval twee dagen ln politïearrest was, tot ƒ 15 boete.
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Militaire Leiders, die elkander haatten,
Brieven die nooit terechtkwamen

en

Verrotting overal

worden geholpen.

Onvoldoende Materiaal, Defensieve Theorieën,
Maurois

■

_
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ze; aanklacht,"eens triest] córtègel van[dg
oorzaken,*, waar-

meest 1

Onze Taak
Industrialisatie

(

In een vorig artikel

besprak ik het

ontstaan van een leger werkloozen na
den oorlog. Dit is geen fictie.. Zelfs in

Holland, dat geen oorlog had gekend,
ontstond dit probleem' in 1919 en later
in volle sterkte en nog sterker ln vele

hand van gedocumen-

•

>.

In.lndië, waar de Industrie zich nog
steeds" ontwikkelt, zullen vele fabrieken
(als ze het tegen den Import kunnen

nog langen tijd doorgaan
met zich uit te breiden. Bovendien gaat
de economische ontwikkeling in de buitengewesten voort. Maar ook hier zal
staatszorg in bovengeschetsten zin noodig zijn om alles ln goede banen te
lelden, om de opgeleide Jongelui hun
kans te geven en daarmee opbloej van
een'nieuwe vljrde colonne te voorkomen.
In sommige Indonesische kringen
vooral de eenvoudige ls het begrip
„onderwijs" synoniem met een garantie
van jeen latere betrekking en goed loon.
Dit opzlchzelf zoo nuttige Idee en deze
volhouden)

stuwkracht tot volksontwikkeling is een

:

tijgerbalsemï

Daladier en Reynaud haatten elkaar, wederkeerig, negeerden elkaar
zelfs ten langen leste. Toen Reynaud kahinets-fortnateur werd en
Daladier minister van Oorlog, beweert Maurois tegen den nieuwbakken Premier te hebben gezegd „Die
Daladier is ook een man, die zijn
land lief heeft", waarom Reynaud

talked about Taranto, and lo we
hurl the gage,
No laurels for the leadership but

I

I lusted
7201

:

And all can teil that bold Wavell's
.
a reader of my column.
So sprightly be your. courage, for
the hour.of gloorn is past
And victory is certain—if my ink
will only last /

De verrotting zat overal. Na het
fiasco der expeditie naar Noorwegen,

dan geantwoord zou hebben
„Ja,
Ik geloof, dat hty hoopt op een
overwinning van Frankrijk. Maar
hij; hoopt nog sterker op mijn
:

.

—

waarvan de pas benoemde premier
Rcynaud alleg verwachtte om het
geschokte prestige der Regeering te

nederlaag".

after

just my leader page ;
Libya, when times
were grim and solemn,

Sprookje

herstellen, moest hij zich bitter be-

klagen
„Een brief van admiraal
Daladier had een bonne amie,
Darlan, waarin deze de moeilijkhede markiezin de Crussoles, die geweldig
den, aan de onderneming verbonoverhoop lag met de comtesse de Portes,
den, uiteenzette en welke waardie betrekkingen met Reynaud onderschijnlijk aanleiding voor mij zou
hield. De ruzies tusschen de belde vrouwen kenmerkten zich bijwijlen door zijn geweest om er nooit aan te begrbote vinnigheid, al ging het dan niet
ginnen, is mij opzettelijk onthouzoo hardhandig toe als in de bekende
den".
dej
vocht-scene in
film „Destry Rides
Tegen dat tijdstip was de controverse
Again", waarin Mariene Dletrich zich
van een zoo pootige zijde doet kennen. tusschen Reynaud en Daladier zoo veToch hebben deze vrouwen ongeloofelijk nijnig geworden, dat volgens Maurois,
veel onheil gesticht.
de president van de Republiek tusschenbeiden moest komen om de eendracht te
herstellen.
RUZIE EN VERROTTING

Er was eens een hoofdredacteur van
groot gezag en groote vaderlandsliefde,
die iedere week in zijn machtig blad
den oorlog placht te winnen. En zóó
bekwaam was hij dat al wat hij wilde,
ook werkelijk gebeurde. En het Britsche
leger rende van de eène.overwinning
naar de andere. Maar op zekeren Zaterdag keerde het. ißritsche leger plotseling
om en begon in de. tegenstelde richting
te marcheeren, hetgeen veel 'onrust en
verbazing veroorzaakte. De verontruste
hoofdredacteur greep naar Ei]n krant en
een schreeuw van afschuw en ontzetting
steeg ten» hemel: geen wonder dat pU
terugtrekken. ;Mijn Hemel, zij hebben
bij vergissing ,mijn artikel van verleden
jaar April opnieuw afgedrukt.

:

Daarnaast werd er meer geruzied in
de Fransche republiek. Terwijl Gamelin
zich vastklampte aan de Maginot-linie,
had Reynaud zijn hart verpand aan
groote offensieven, Daladier koos natuurlijk de partij van den generaal.
Maar generaal Georges, die ln rang
onmiddellijk op Gamelin volgde, had
grondig het land aan zijn chef. Een
Brltsch generaal getuigde van hen : „Zij
hadden het zoo druk met elkaar te bevechten, dat er geen tijd overbleef om
aandacht aan de Dultschers te beste-

den".

(

V

1

Ulteengescheurd door dergelijke persoonlijke veeten, onvoldoende van oorlogsmateriaal voorzien, verankerd aan
een theorie van defensief a outranVoordeel
c e in de betonnen kazematten der MaIn ernst: in werkelijkheid heeft de
ginot-linie, voorbestemd voor onvooroorlog de journalistiek gezuiverd. Er Ls
ziene rampen, was Frankrijk ten doode een tijd geweest, dat de opzet van een
gedoemd.
krant niet meer scheen om nieuws te
verspreiden maar om het te beperken om
Maurols probeert voor een deel der plaats
te maken.voor allerlei trivialitel-'
rampen een nlet-Franschen zondebok
ten in een fancy-opmaak verhaaltjes,
te vinden. Ook de Engelschen waren
„leuke'* stukjes, praatjes, rubriekjes
onvoldoende voorbereid en gaan op dien dit en voor dat, kortom „Features" voor
zoogrond niet vrij uit. Er waren niet volals
Amerikanen
dat
noemen.
Nu»
ls
de
doende tanks en niet genoeg vliegtuigen,
uw
s
weer
en
de
lijkt
hoofdzaak
n.i«
het'heeft geen zin om dat te ontkennen
en van Engelsche zijde is men op dat strakke serieuze krant Inderdaad weer
punt zeer openhartig geweest. Op z'n op een krant, inplaats van een weekvoor de hulskamer. En de echte
minst genomen had het Brltsche leger blad
reportage
krijgt ;weer een kans.
recht óp die erkenning.
,

:

bouwen van welvaart: scheepvaart. Industrie en landbouw (inclusief veeteelt);
De stadsreporter
Maar zooveel is zeker, dat de
Wat de eerste betreft; deze zal door
Fransche debacle door Britsche tanks
Inmiddels gaat de stadsreporter ,tegebrek aan schepen na den oorlog geen
en Britsche vliegtuigen niet had
midden van het wereldgeweld rustig
werk kunnen verschaffen aan allen, die
kunnen worden voorkomen. De oordoor met zijn werk, dat op het oog niet
daartoe opgeleid zijn. . Dit klemt te
van
zaken moeten bij het Fransche volk
erg opwindend of bijzonder belangrijk is.
meer omdat het reserve-personeel van
zeiven
worden
gezocht
en
vooral
bij
is die stadspagina met al
Intusschen
de marine terugvloeit naar de handelsnog
die
zijn
onmachtig
leiders,
of
ondagelijksche
haar
kleine verdrietelijkhevloot. Voor werkverschaffing komt dus willig
bij het optreden
waren
om
vreugden
den
en
des
levens nu Juist de
bedrijf
dit
zeker niet ln aanmerking,
van de eerste alarmeerende symptoafspiegeling van datgene... waarvoor wij
ook al zullen de bestaande schepen
men, het ontbindingsproces te stuivechten. The Newspaperworld zegt het
goed emplooi vinden. Ook de vlsschersten.
rijm
in
vloot (speciaal wat de treilers betreft)
iV
O" ■
na
zal
den oorlog sterk teruggeloopen
When all is chaos, tiny presses
In stede daarvan hebben velen hunner,
zijn in getalsterkte, .terwijl de zee door
sing,
zoo niet de meesten, het nog naar verj;
machtige factor voor den vooruitgang in de mijnen nog Jarenlang onveilig zal mogen bevorderd, tot de wortels van
The llttle anlhem of the llttle
onzen Archipel. Het gevolg ls een steeds blijven.
thing,
den boom door de verrotting dusdanig
grooter aantal-heel en half ontwikkelDe industrie is vernietigd. In de waren aangetast, dat een ramp niet
With nations dying, always thcre
den van verschillende soorten.
survives,
Voor eerste plaats „kochten" de Dultschers meer kon worden voorkomen.
deze menschen moet plaats gevonden (tegen waardeloos papiergeld of op afEternal saga of the llttle lives.
worden, anders zou men' een ontwricht rekening ln de clearing) vele fabrleksGossip of hamlet, village, county
(Slot volgt)
Indië krtfgen en den algeheelen onder- installaties op. Van de methoden vatown.
gang bewerken van de Indonesische riecren van gewone opvordering tot
Living through the death that's
maatschappij in een chaos van revo- „vrijwilige verhuizing"naar Dultschland.
fallin' down.
lutie en armoede, De geestelijke waar- De bedoeling is Nederland economisch Ondeugdelijke Schuilkelders
History of home the little paper
. bore,
den der oude oostersche en der nieuwe geheel afhankelijk van Dultschland te
Londen, 31 Maart (United Press).
The very pith of all we're
westersche cultuur zouden met het volk maken, bepaalde Industrieën moeten
ondergaan, vermoedelijk op den duur geheel vernietigd worden, andere moe- Het verluidt, dat de Britsche . minister
fighting for
in een slavernij bij een vreemden over- ten hun fabrieken verbouwen om voor van Binnenlandsche Zaken, Her bert
heerscher, jlie deze landen zou pacifi- oorlogsdoeleinden te kunnen werken. Mo rr IVo n, opdracht heeft gegeven
Redactie-advocaat
ceeren op zijn manier en de bevolking Wat wij na den oorlog terugvinden is: om verscheidene honderden bovengrondAan de redacties van de groote bulzou uitbuiten ten zijnen bate. Nu kun- leegte en ruines.
sche schuilkelders in Engeland te slootenlandsche
bladen 4s vaak een advonen de verdere industrialisatie van
Grondstoffen, die noodig waren voor pen, omdat zij vervaardigd zijn van cecaat
vast
verbonden,
die tot taak heeft,
Indië en de openlegging der buitenge- de vervaardiging van tal van artikelgn ment van een minderwaardig soort, dat
lezen
allerlei
door
te
en er mogelijk
westen jaren en jaren lang voldoende verdwenen naar Dultschland, tezamen zelfs niet tegen slechte weersomstandiguit
ongerechtigheden
halen ! om' te
te
werkgelegenheid verschaffen voor allen, met het grootste deel der afgewerkte heden bestand is.
voorkomen
dat
de
redactie
met den
die met goed gevolg hun respectieve producten.
i
is, dat deze opdracht is ge- straf- dan wel civielen rechter
Vernomen
in aanopleidingen gehad hebben.
Nieuwe grondstoffen worden slechts geven, nadat een aantal schuilkelders raking zou
den oor|Maar
komen.
sedert
spaarzaam aangevoerd en het afge- Ingestort was.
Maar deze ontwikkeling moet gelog zorgt de censuur daarvoor en hebwerkte product verdwijnt grootendeels
leid worden men moet regelen en
Naar verluidt, betreft het ongeveer 500 ben deze heeren weinig meer te doen.
weer naar Dultschland. Dit geldt trou- schuilkelders
vooruitzien. Behoefte aan werkin een zekere stad, circa De redactieadvocaat van een £er groote
wens slechts voor die fabrieken, die
en
krachten
aan scholen moeten
60
plaatsbledend aan 3000 personen bladen werd dies lui en droevig. De
mogen blijven bestaan, maar op bevooruit nagegaan worden en in het
—in een stad nabij Blrmlngham hoofdredactie wist er echter wat op zij
paalde gebieden worden alle werkzaamjuiste verband.
en vele schuilkelders te Brls t o 1.
gaf hem de jonkostennota's van de reheden onmogelijk gemaakt. Voor die
Dit is geen klein probleem en niet producten moet ons
Harold Sco t t, die het bestuur dactieleden om die op ongerechtigheden
dan afhanland
'voor een enkeling in een handomdraai kelijk blijven/ van Dultschland (volgens voert, over de schuilkelders te Londen, te controleeren. De advocaat ls thans
stapelgek
op te lossen. Maar dringend, zeer drin- de opvattingen der „Nieuwe
Orde" deelde de plaatselijke autoriteiten meAmerika als bron
gend Ls de behoefte aan een oplossing, althans).
de „De minister van Binnenlandsche
aan een afdoende regeling tezamen met
Veiligheid heeft besloten, dat alle openNu wjU het toch over de krant en den
Daarnaast Is de basfs van een goede bare bovengrondsche schuilkelders, weldie voor den loskomenden vloed van
oorlog
hebben onze gedrukte humor
Industrie, een gezond geldwezen, totaal
werkkrachten uit legér, vloot, oorlogske van minderwaardig materiaal zijn komt al een heelen tijd uit Amerika.
fabrieken en kantoren. En zonder ons verdwenen. Ons land zit vol Duitsch vervaardigd, moeten worden gesloten". Sedert den oorlog krijgen wc vandaar
te laten verblinden door de eerste gou- papier, dat in Duitschland zelf waarde- I Aan de provinciale autoriteiten Ls op- ook nog onze kanonnen, onze munitie."
den jaren, die na den oorlog wellioht loos is. Op de clearing stait een fan- dracht gegeven alle bovengrondsche onze damesmode, onze tandpasta, onze
rekening van Dultschland voor
komen zullen, als de geheele wereld tastische
schuilkelders aan een onderzoek naar de scheercreme enz.
de
„gekochte"
van
allerlei
producten
begint
weer
op te bouwen. Want in
Maar is dat een reden om na dat
deugdelijkheid te onderwerpen.
sommige, speciaal de agrarische landen aard. Duitschland kan na den oorlog I De ochtendbladen schreven heden, dat alles ook ens oordeel over het werelddit papiergeld niet inlossen, nocji zijn'
bestaat de mogelijkheid, dat zij door clcaringsschula
deze schuilkelders achttien maanden gebeuren van Amerika te laten afhanvoldoen. Niet alleen heeft, geleden
levering van voor den opbouw noodigo
gen WIJ treffen in sommige dagbladen
zijn gebouwd, ten koste van verartikelen groole winsten maken. Zoo het niet veel imaar alle andere leeg- scheidene mlllloenen ponden sterling, telkens artikelen jvan Amerlkaansche
geroofde landen zullen hun fieel elschen.
ook voor Indië, voor zoover de scheepnaar ontwerpen van deskundigen. Er schrijvers, die daar de gelegenheid krijAan jarenlange arbeid in slavernij van was op dat oogenblik een tekort aan gen beschouwingen te wijden]aanYdal|
vaartmogelijkheden dit toelaten.
het Duitsche volk ihebben wij niets, cement en de deskundigen stelden toen wat zi] niet
weten'ter.leerlng]en]l>pvoeïj
al zou dit nuttig zijn als straf. In de
vervangingsmateriaal voor, waarvan ding vany ons' dlél
jwetenAWatl
NEDERLAND NA DEN OORLOG
een
hulp
directe
noodzakeserste plaats ls
de
voornaamste
bestanddeelen
kalk
en
de
Amerlkah.enUë\beweren!hebben over
lijk. Ten {tweede zal Duitschland om te
waren.
Zij
beweerden,
zand
dat
dit
de
In tegensteling met vele anderen verla &Yolgëi&ydë]
kunnen betalen, moeten exporteeren en
goed
als
cement"
was.
„even
wacht ik in Europa en speciaal ln Neer
woild
behalve
newspapei
steeds naast'
dat zou weer ten koste gaan van onze
verluidt,
Het
dat
deze
schuilkelders
derland geen gouden tijd na den oorlog, eigen industrie.
bovendien
voor
90% hopeloos .vervelend.
I
.
zelfs niet bestand zijn tegen'den'lucht£ 1 Om*Churchllirnog (eeniT aanltc i Halen] tfr er,
ondanks den opbouw.
J
j
Hierover later meer*
aruk van klèinefDommen, weikeïop een
Deze meening Is gebaseerd op het
door
volgende. Nederland (heeft drie groote ge(Nadruk verboden)
afstand van vele meters neerkomen.
zoovelen voor zoo weinigen,
;
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den Oorlog
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zijn die lederen dag moedig hun pen indoopen en de eene overwinning na do
andere uit de inktpot trekken.
Zegt U nu zelf het is aan ,Öe hanJ
van onze kolommen duidelijk aar *,r;
toonen dat alles wat generaal Wavei! in
Afrika gedaan heeft, gebaseerd is op wat
hij in de Times en de Daily Mali gelezen
moet hebben. The Newspaper Wcrld
heeft er een aardig rijmpje op

?

..

|

Hoe zullen wij Holland
terugvinden?

:

teerde , beschouwingen, een zestal Franschen In staat van beschuldiging. Op de
eerste plaats, vanzelfsprekend, den sinisteren verrader r La val, en met hem
Boudoln, Bonnet," Marcel Déat, Weygand
en den ouden Pétaln. In den breede betoogt -hij, dat]Laval,'de cynische gluiperige 'Auvergnaat, bekend om zijn eeuwige witte; das („Jammer,
dat Jouw
handen niet even schoon zUn als Je
das" beet een verontwaardigde député
hem eens toe) reeds ln 1933 rondliep
met plannen om een nieuwe orde op
fasclstlschcn grondslag in Frankrijk te
vestigen, dat de leiding zou hebben In
een Latljnsch blok met Italië en Spanje
als satellieten. Engclanu' en dei overige
democratieën mochten voor zijn part
naar de hel loopen.

er maar inkt genoeg is behoeven wij geen zorgen te hebben. Het
zou de moeite waard zijn eens uit te rekenen hoeveel experts er ter wereld wel

Maar de Ontwikkeling moet geleid en
voorbereid worden

andere landen. Zelfs ontstond ln sommige landen als in de oude tijden weer
hetf rooverswezen, doordat gedemobiliseerde soldaten zich vereenigden tot
benden.
Het probleem Is ingewikkeld, maar dat
extreme defensieve methode door
ls juist de reden, dat het ons niet" meer
zich vast te klemmen aan de ll&gimag verrassen, zooals na den vorlgen
en
tegelijkertijd;
not-linie
hoewel
oorlog.
WU wenschen geen econominumeriek verre de mindere Ivanf delg sche chaos meer. Na den vrede willen
Dultschers, zijn beste troepen naar
wij een gelukkiger wereld opbouwen.
hét Noorden te dirigeeren ter onderEn dan is een leger verbitterden het
steuning van de Belgen. Bij de Maasgrootste gevaar, dat onze sociale orde
bruggen werd het slachtoffer reeds
bedreigen kan.
Daarom, hoe eerder
de beslissende stoot toegebracht.
men dit probleem aanpakt, hoe beter.
Daarna sleepte het zich nog honderEn dan liefst van staatswege 1
den mijlen voort, onophoudelijk geVoor Indië zie ik het gevaar niet zoo
beukt en bloedend uit duizend wonernstig ln als voor Holland en voor de
gg denr om in de sloppen en stegen van
andere Europeesche landen. Iri Holland
Bordeaux den geest te geven.
zal vermoedelijk na , den {allereersten opbouwtijd de groote klap komen,
„J'ACCUSE”
dus niet direct na den oorlog. In Engeland jjnogelljk al vroeger. En zoo ls het
Reeds In October slingerde Andrè 81- voor ieder land anders.
mone zijn „J'accuse
de wereld.ln en
IN INDIË

;stelde(h'J.jaan'de

goolang

I

Zoo werd dan Frankrijk,- het eenna jaren van wanbeheer, verscheurd door politiek
gekrakeel [en verzwakt door een
reeks van economische schokken,
en na vervolgens het eerste oorlogs■Jaar In ledigheid en pnitserjj te hebj
ben doorgebracht, domweg verzuimend op zijn ontstellend gebrekkige voorbereiding tot den krijg zooveel mogelijk ln te loopen, eerst
grondig afgestraft omdat zijn strategie hinkte op twee gedachten de

maal' glorieuse,

De overwinnaars

Openlegging
Buitengewesten
bieden voor Indië
mogelijkheden

-

•.

De Oorlog en de Krant

:

Een half Jaar na het uitbreken van
den oorlog trad Bonnet als minister
van Oorlog af, Reynaud was in het kabinet Daladler minister van Financiën
tot hij zelf premier werd.

-

na

en

$0 b

:

aan een Intelligent en over het. geheel
goedhartig,en' spiritueel volk, dat ln 1 de
annalen fder^wereldgeschledenis' wellicht
de schitterendste bladzijden heeft geschreven, langzaam maar onafwendbaar
ten gronde moet gaan. Verdeeldheid en
corruptie, zelfzucht en IJdelheid, besluiteloosheid en kortzichtigheid, 1 als
s'e z a l 1 e r en genotzucht, misdaad
en degeneratje warrelen ' dooreen ln
bonte afwisseling en hebben tezaam en
in vereeniglng van een natie, die onmiddellijk na den wereldoorlog de bewondering 'en den .eerbied'der ganschè
wereld wegdroeg het willig slachtoffer
gemaakt; dat genarcotiseerd. , geboeid Ten
geblinddoekt ' ter. slachtbank werd gevoerd door'dezelfde leiders, althans velen van hen, die zijn weerloosheid mede
hadden bewerkstelligdMÉl

■

1

Simone

£

[

Visie

#

"

In.de versie van Maurois komt Bonnet er poed ar. Deze toch realiseerde
zich sch?rp, dat Frankrijk onvoldoendo
was voorbereid, vandaar dan dat hij
zich in allerlei bochten wrong toen het
gevaar. aan de kim opdoemde. Desondanks aanvaardde hij de verantwoordelijkhèid voor de oorlogsverklaring. Het
valt niet gemakkelijk om hier de eindjes
het aan elkaar
te knoopen. '

Weygand Ls geobsedeerd door
roode gevaar, maar overigens een eerlijk man. In de historische bijeenkomst
van Tours, stormde hij de vergadering
binnen met de alarmeerende maar overigens volkomen gefingeerde Jobstijding
Economisch dat
in Parijs de revolutie was uitgebroWanbeheer, in Ledigheid verprutst eerste Oorlogsjaar
broken en de communist Thorez]jnll»et
palels van den President de lakens uitdeejde. Zij die nog aarzelden, verloren
daarop
compleet hun bezinning en teeLa
van
val
was
en
van huls uit een défaltlst,
maar hij;wist zijn tijd te beiden. Toen kenden Frankrijks doodvonnis.
hij, na Rusland te hebben vervreemd
Simone's acte van beschuldiging, aan
en
door sluwe intrigue Italië door de het adres van Pétain, welke werd opge(Speciale correspondentie)
Abessljnsche crisis te hebben gesleept,
steld ln October, lijkt niet geheel gein 1935 ten val kwam, wachtte hij ge- rechtvaardigd,
want wordt door de lateduldig jaren achtereen tot de kans zich
re houding van
den maarschalk ten
voordeed om het Ineengestorte Frankrijk deele wel gelogenstraft. Juist
I
lijkt, dat
zijn pijnstillend vergif toe te dienen.
t
■•e
Pétain ten volle medeverantwoordelijk
„In 1936 verslechterde de toestand (der Dat, en hoe hij in dien tusschentijd niet
dient te worden gesteld voor de stelFransche oorlogsindustrie) meer en meer stil zat, maar onafgebroken arbeidde selmatige verwaarloozing van
het miliS 1 t d o w n-staklngen ln de fabrieken', aan
de verdere uitholling van Frankrijk, tair apparaat. De
, lijkt
gebrek aan doorzettingsvermogen bil de
Regeerlng en stille tegenwerking van den beschrijft Slmone ln den breede.
echter niet gewaagd, dat Pétain thans
kant der bureaucratie deden de Fransche
volop spijt heeft, dat hij in een-onbeproductie tot dlchtbU het nulpunt daleh
Van geheel andere maar niet noodwaakt oogenblik, uitzinnig van smart
In 1937 bedroeg het aantal vliegtuigen, lottige allure wordt de figuur van
Bau- ovér de ellende, die hij op zijn ouden
dat de (Fransche fabrieken gezamenlijk doln geprojecteerd,
Baudoln, de mysticus, dag,over zijn land zag gekomen, op de
maandelijks afleverden, niet meer dan
38 —in een tyd, dat de maandeHJksche eveneens ln het vaarwater van Mussobelofte van 'n individu als Hitier
productie van Dultschland meer dan 1000 llni terechtgekomen, die ln den ban ls
Genadig deelt Slmone hem satrouwde.
toestellen bedroeg".
van de dwangvoorstelling, van een boet- men
met Weygand bij de dwazen ln,
vaardig Frankrijk, dat'zijn eigen „ver(André Maurois
de overige vier zijn in zijn oog niet
„Why France feil").
lossing" ter, hand zal i hebben. te nemen
anders dan schurken.
en de Christelijke cultuur ln Europa te
De verbittering over al hetgeen
herstellen. Hij zette zich bij voortduring
voorafging en. vastzat aan ën derDE VISIE VAN MAUROIS
tegen Engelsch-Fransche samenschrap
halve aanleiding ls geweest tot de
werking'en'stond bij het sterfbed "daartragische Ineenstorting van den
van.
Franschen weerstand ln Juni van
André Maurois schreef vroeger een
het vorig jaar, heeft een stroom van
boek, „The Battle of France", waarin
Bonnet, rijk en, eerzuchtig,
staarde hij Frankrijk als overwinnaar: uit den
felle crltiek r ontketend. Door het
zich blind op
de bedarings-politiek. strijd liet komen. Gamelin
verloop van T denjtUd ziet men' thans
paralsseert
Dultschland moest worden ontzien.
de gebeurtenissen; scherper en ls in
daarin als een strategisch toovenaar.
het beeld de'ondérllnge samenhang
de Maginot-linie als het
Toen ln de dagen van Miinchen,
met grooter nauwkeurigheid vast te
vernuft en zelfs de Britten waren!daarGamelin . het Fransche kabinet
stellen. Zoo; wordt thans boek na
;
in o. k.
schreef, dat Frankrijk ln weerwil van
boek,handelend over den ondergang
zijn slechte militaire voorbereiding
van de
de markt
. In „Why France Feil" tapt hij uit een
ten oorlog moest trekken, verdon
geworpen en meedoogenloos afgereander vaatje. Hij zegt m e t o n t
kermaande hij den brief.
kend met allen, die naar het subjecstelling te hebben vernomen;4 dat
tief oordeel .der schrijvers het mar- '
vanïden
Engeland. bij het uitbreken
telaarschap van het Fransche volk
Net als Laval was Marcel Déat een oorlog niet meer dan 6 divisies over het
emeritus-socialist, echter van jongeren Kanaal heeft, gestuurd, welk getal lahebben voorbereid en thans nog podatum. Hij was ,'t, die Hitier bezwoer, ter zou worden opgevoerd tot 32. Eerlijkgen te parasiteeren op zijn weergadat Frankrijk niet vechten zou. „Waar- heidshalve laat hij daarop volgen van
looze ellende.
om te sterven voor Dantzlg ?" was'zijn den Franschen gezant te hebben vernoDe lectuur ls het tegenovergestelde wachtwoord.
men, dat deze cijfers precies overeen
van'opwekkend.*ZU .vormt[een eindeloos

en

Wat met

L

Op den Uitkijk

'

!

Ruzie

stemden met hetgeéri de Fransche genevan Engeland had geëlscht.
rale
Desondanks blijkt hij over de Britten
niet te spreken, die z.i. niet voldoende
beseften, dat vóór alles Frankrijk moest

Frankrijks Nederlaag

aan
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De Italiaan geneert zich, dat hij maai
een „kleine bondgenoot" is. 'De zware
tegen de Italiaansche vloot bij Tarente heeft een verschrikkelijken indruk gemaakt. Maar iedereen spreeit
zijn bewondering uit voor de Britsche
luchtmacht;
aanbeen diner te.Rome,
waar veel Italiaansche officieren aanzaten, werden de groote eigenschappen
van de Britsche vliegers vol bewondering erkend.
■

Anti-Duitsche Stemming in Italië
Sterke Ervaringen

van een Nederlander

Geloof in Britsche Overwinning
Duitschers worden steeds
uitgescholden

van Dinsdag

-

,

GALGENHUMOR

de Italianen vertrouwelijk
met U, dan zeggen ze „Om het hier
in Italië beter te krijgen, moeten
wij dezen oorlog verliezen". En als
ze erg veel vertrouwen in U stellen,
dan voegen ze er aan toe „Ik geloof
niet, dat Engeland verliezen zal,
want Engeland heeft de sympathie
van de heele wereld op zijn kant,
en Duitschland de haat van de heele wereld."
Zijn

:

„Het Is voer lemand, die uit Nederland komt, onbegrijpelijk hoe
openlijk antl-Duitsch de stemming
van de Italianen Ls". aldus schrijft
een lezer van „Vrij Nederland"* die
enkele weken geleden een bezoek
aan Italië kon brengen. „In de stad
waar ik veel kennissen heb, wees
men openlijk: de -families aan, die
als pro-Duitsch werden gebrandmerkt".
|
i .

Ten slotte nog een paar voorbeelden
om te schetsen hoe de stemming onder
het volk is
:

lemand ziet tijdens de verduistering
licht branden en waarschuwt den bewoner met den roep „Luce. Luce" (licht,
licht). De bewoner wordt wakker, steekt
zijn hoofd uit het raam en braakt een
stroom scheldwoorden uit. De ancer zegt
verbaasd: „Ma non hc detto ~Duce''
ho detto „Luce". (Ik heb niet -gezegd
:

:

Een gewone uitdrukking, die men wel Duce, maar „Luce".)
hoort, luidt: „brava come un inglese"
Men vertelt, dat op het Vaticaan een
(dapper als een Engelschman).
telegram werd ontvangen,* luidende a.b.
Ik hoorde in den trein een gesprek a.b. Niemand kende deze code; maar een
tusschen twee Italiaansche soldaten. Ze oude Jezuit ontcijferde den tekst en zei,
vroegen elkander waar ze heengingen
dat het een telegram uit de hel was,
„Naar
je gevangen waarvan de betcckenis moest zijn : „abAfrika ?
Laat
nemen door de Engelschen, dan. krijg )e biamo Balbo, aspettiamo Benito". (We
het goed en kun je Indië voor niets be- hebben Balbo, wc verwachten Benito")
,
zien".
Algemeen Is men 'van oordeel, dat ho?
De Italianen zijn wonderwel op de
of het ook moge loopen, Italië in elk
hoogte van den omvang hunner vergeval aan het kortste eind zal'trekken.
liezen. Het merkwaardige is, dat het
ALs Duitschland wint wordt het een vahun meer kan schelen welk figuur
zalstaat
en verliest het Fiume en
ze tegenover de Duitschers slaan,
Triest; als Duitschland verliest, krijgt
dan de verliezen zelf.
het de hardste slagen.
,

Uit de verdere mededeeling van onzen
landgenoot blijkt, dat behalve in Rom?
waar het fascisme uiteraard sterk is,
overal groote zenuwachtigheid heerscht
en dat jde haat tegen de Duitschers met
den dag sterker wordt. De stemming Ls
beneden nul, men voelt dat de positie
van Italië hopeloos is.
Zoodra
In een winkel komt
en men U voor een Duitscher aan
ziet, is de bejegening onvriendelijk.
Maar als men merkt, dat de klant
Nederlander is, dan verandert de
Men
stemming als bij tooverslag.
Duitschen
inkeurt algemeen den
val In Nederland ten zeerste af.

:
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-

IN CANNE
®

Aan den linkeroever van het kanaal,
waar Canne ligt onder den rook van
Maastricht, heeft men het voorbijtrekkende oorlogsgeweld iets Kunstiger doorstaan.
van het dorpje heeft,
De bevolking
gedurende de eerste dagen, met achterlating van have en goed, eveneens een
onderkomen gezocht in de bergholen.
Het tempo waarmee de Duitsche troepen ook hier hun aanvallen verrichtten, liet echter daartoe .nauwelijks tijd.

:

Een vrouwelijke kennis van me, Nederlandsche maar met een Italiaan getrouwd, spreekt in de tram Hollandsch
met mij. Toen ,we eruit gingen, zei een
Italiaan hardop tegen haar: „Brutta
tedescaccia sproca", hetgeen ongeveer
gelijkstaat met „leelijke rotmof fin".

Nog wat Nieuws uit het Belgische
Land
Het geteisterde Gebied bij fort Eben Eymael

De Verwoestingen langs het Albertkanaal
Het

i

Ik stond met de Nederlandsche dame,
die ik ken, bij de Trevi-fontein te praten. Binnen enkele oogenblikken werden
we omringd door straatjongens, die begonnen .te roepen „Spion, spion, vijfde

j
,

1

I
»

i i

•

:

>

oogenblik vraagt een vrouw in de tram
„Wat zijn er al voor hooge oomes bij ?"
„Natuurlijk een hoop Duitschers c-n
Slimmler", luidt het antwoord. Daarop
regt de vrouw: „Dunque ancora non
ton morti tutti ?" (Dus ze zijn nog niet
allemaal dood ?") Waarop de conducen hardop zegt:
teur zich omdraait
„Ja, wanneer zal die dag komen ?"

-5 i

Bij de begrafenis van Bocchlni, hoofd
van de politie in Italië, moesten alle
trams en liet verdere verkeer op de
Piazzale Flamminio lang wachten, omVat de lijkstoet over dit plein yia de
Via Flamminio naar de Piazza del Popolo moest oversteken. Op een gegeven

p

;

:

dientengevolge deze brug in de lucht kon laten springen, waren Duitsche parachutisten reeds met de Belgische
bewakers in gevecht. De lading onder de brug is ten slotte toch geëxplodeerd. Vier Belgische soldaten
en twee Duitsche parachutisten warm intusschen reeds gesneuveld.*

Tientallen kruisen vindt men tegenover Canne, boven op den berg, waar
de Belgische soldaten zich in loopgra
ven en mitrailleurnesten verdedigden
tot het uiterste. Canne zelf schijnt vredig te sluimeren
op dezen zonnigen
morgen. De hellt der bewoners is weer
teruggekeerd, nadat men eerst enkele
dagen lang In Maastricht een toevlucht
had gezocht en gevonden. Over de andere helft praat men liever niet. Zij
vluchtte een andere richting uit, naar
hrt Luiksche en men heeft sedertdien
niets meer van haar vernomen.
:

Groote schade heeft het dorp geleden
door het springen van een landmijn.
Vijf huizen aan den ingang van het dorp
verdwenen volledig in een gapende kuil,
waaruit nu een stuk divan steekt en een
gekraakte kinderwagen. Persoonlijke ongelukken hebben zich hier echter niet

IN HET GRENSGEBIED
Ook ln het grensgebied bij Limburg
heeft de oorlog, diepe sporen nagelaten.
Wie van Maastricht uit naar België gaat,
vindt het beeld van het landschap vrijwel normaal. Doch nauwelijks is de roodwitte grensboom gepasseerd of het beeld
verandert geheel:

verhouding onbeteekenende afspiegeling van den oorlog. Daar in Veltwezelt en Mopcrtingen ligt de gruwelijke werkelijkheid.

Dien nacht van Donderdag op Vrijdag,

toen de verrassende stormloop tegen de
Belgische stellingen langs het Albertkanaal een aanvang nam, Ls een hel van
vuur. dood en vernietiging over de beide
rustige dorpjes gegaan.

llit dc donkere nachtlucht sloegen
de bommen uit vliegtuigen neer. zy
boorden niet alleen diepe trechters
in de hellingen langs 't kanaal, zij
kwamen midden tusschen de huizen terecht en haar vernietigende
kracht rukte daken en muren uit
elkander.
De brug over het Albert-kanaal bij
Veltwezelt is niet in de lucht gevlogen. I)e bezetting van het fortje, dat
deze brug behcerscht, moet overrompeld zijn, voor zij eigenlijk goed
besefte, wat er gaande was. Er werd
echUr wel verbitterd gevochten.
Aan den kant van den weg, in de
greppels en .het weiland, staan kille

:

colonnist 1"

,

Ribbentrop wordt in Italië nooit angenoemd , dan
„Auba-troppa
}
(„steelt-teveel").

ders

**i e"ssr. M n
heerlijken choco'sdes.iissk, msar het Geeft
U« kinderen de zoo noodige Vitaminen B
en G. verder ijzer en andere waardevolle
mineralen. Ook zeer goed voor herjtellendenl
***
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Off. Berichten
Staatsspoorwegen

Overgeplaatst van het Hoofdkantoor te
Bandoeng naar de Exploitatie der Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra (Palembang), de adjunct-hoofdstatioryschef A.
Robbertze en van de exploitatie
der Staatsspoorwegen in Zuid-Sumatra
naar<lle der Westerlijnen (Ceintuurbaan
Batavia, ter nadere indeeling door den
Inspecteur van Vervoer I), de vervoerscontroleur j. A. WcrdmüHer
vo n E l"g g.
Ontslagen uit zijn betrekking met In-

gang van ultinïo Januari 1941 de stationsklerk J. H. van Doorn.
Tijdelijk werkzaamgesteld als adjunctcommies-redacteur op maandgeld en
geplaatst op het Hoofdkantoor (Afdeeling Personeel» Zaken), te Bandoeng,
J. H. At 11 ng e r en 'ArJH Vgjtjjg
Overgeplaatst van Lahat naar Soerabaja de kascontroleur 2de klasse G.vai
der Venne n, van Taslkmalaja
naar Lahat do kascontroleur 2de, klasse
P. A. Huffen reuter, van Bandoen» naar Gombong de tw. kascontro-

RANTSOENEERING
Voor iemand, die pas uit Nederland i.i
Italië komt is de eerste indruk er een
van een land van melk en honing, maar,
bij nadere kennismaking blijkt, dat alleen menschen, die over zeer . ruime
•middelen beschikken, zich het noodlge
kunnen aanschaffen. De voornaamste
voedingsmiddelen (brood, olie, spaghetti)

1 worden steeds schaarscher.
Het brood is zwart, mag tusschen 1
cn 5 uur niet verkocht worden, en is
zoo schaarsch dat dikwijls velen zonder
brood den winkel weer verlaten. Olie,
voor den'ltaliaan, naast het brood, het
voornaamste voedingsmiddel ontbreetct
ten eenen male. Hetzelfde drama speelt
zich af, wanneer de menschen kolen of
houtskool willep koopen. De kinderen

Wij brengen hier een reproductie van een meesterlijke crayon-teekening van den
vermaarden
oorlogsteekenaar
Captain Ilryan de Grineau, welke (erkening: is gebaseerd op technische grgevens, verstrékt door degenen, die
de desbetreffende feiten persoonlijk niedemaakten
een Italiaansch gevechtsvliegtuig wordt gernnid
:

(Nadruk verboden)

Tijdelijk werkzaamgesteld als leerlingen stationsklerk en geplaatst bij de
Exploitatie der Oosterlljnen met standplaats . Soeraiaja jJ. F. Jacqu a r t,
MssHarjöiiö D j a j engw i 1djojo en J. W. Luksemberg.
Tijdelijk werkzaamgesteld als registratuurklerk op maandgeld en geplaatst op
het Hoofdkantoor (Registratuur) te
Bandoeng V. A n t h o n io.
Overgeplaatst van de Exploitatie der
Staatsspoorwegen
in
Zuld-Sumatra
(Tandjongkarang) naar die der Westerlijnen (Pasarsenen) de stationsklerk le
p p é.
Overgeplaatst
van het dienstonderdeel
v
Tractie, Materieel en . Werkplaatsei
(Werkplaats Lahat) naar de Exploitatie
der Staatsspoorwegen in Zuld-Sumatra
(Exploitatiekantoor
Palembang)
de
schrijver le klasse A. Possurtiah
en omgekeerd de tw. schrijver le klasje

Keinas Abdus Somad.
Tijdelijk werkzaamgesteld als klerk op
maandgeld en geplaatst op het Hoofdkantoor van den magazQnsdienst te
Bandoeng mej. A. L. Du gas.
Ontslagen uit 'sLands dienst op verr
zoek wegens lichamelijke ongeschiktheid
gerekend van 10 Januari 1941 eervol en
met recht op pensioen de stationschef
leur
3de klasse
H. Smith, van le klasse Raden Abdoellah.
Tijdelijk wcrkxaamgesteld als adspiOombong naar Tasikmalaja de kascontroleur 2de klasse J. G o y e r s -en rant-statlonschef le klasse en geplaatst
van Soerabaja naar Bandoeng de kas- bij de Exploitatie der Oosterlljnen met
Wonokromo
C h. F.
controleur le klasse W„ A. van Ze yi. standplaats
Dennlng
z.n.
F.
Ch.
Helm.
Overgeplaatst, van het Hoofdkantoor
Tijdel{jk werkzaamgesteld als leerlingte Bandoeng naar de Exploitatie der
en geplaatst bij de Exploitamachinist
Westerlijnen (Exploltatiekantoor BataOosterlljnen
met standplaats
tie
der
via-Benedenstad) de registratuurklcrk
•J.
c
a nn.
Sldetopo
A.
D
1
km
op maandgeld mej. M. M. A. Troue r
Ontslagen op verzoek gerekend van
bac h.
Tijdelijk we/kzaam gesteld als klerk ultimo Februari 1941 eervol uit 's Lands
op daggeld en geplaatst bU de Exploita- dienst de klerk mevr. A. M. V. Brotie der Oosteriynen (Exploltatiekantoor ker geboren Muller.
Ontheven overeenkomstig zijn wensch
te Soerabaja) Poedjirahardjo.
Tijdelijk werkzaamgesteld als adjunct- met ingang ,van 15 Maart 1941 (na afboekhouder op maandjeld en geplaatst loop dienst) eervol van zijn tijdelijk';
werkzaamstelling als klerk op maandop het Hoofdkantoor (Afdeeling Finan
ciën) te Bandoeng, mej. E. Ph. Ve tb. geld J. S'ai Jers.
Benoemd tot le klerk de klerken A uTijdelijk werkzaamgesteld als klerk oi'
u s t O e d I n en M a s S o eg
maandgeld en geplaatst op het Hoofdo n o.
m
kantoor (Afdeeling Personeele Zaken) té
Overgeplaatst
van de Exploitatie dér
Bandoeng F. S. T a hap a r y.'
Westerlljnen (Exploitatiekantoor Batavla-Benedenstad) naar het Hoofdkantoor\ (Afdeeling Personeele Zaken) te
Bandoeng de adjunct-inspecteur Mr.
houten kruisen, waarop haastig een
naam is geschreven en welke op het
Tijdelijk werkzaamgesteld als klerk op
bovenstuk den helm dragen van den maandgeld en geplaatst <>p
Jiet kantoor
man, die in dienst van zijn land is gevan den Chef van Exploitatie der Oostervallen. Op sommige versch gedolven lljnen te Soerabaja mej. I.
W. Etser.
graven liggen bloemen te verwelken.
wegens overgang naar den
Ontheven
Hier vonden vliegers, die den aanvil
op het'Albert-kanaal leidden, den dood. Militairen dienst met ln?ang van Jiltimo
Maart 1941 eervol van ïijn tijdelijke
Verder het dorp ln, bij de kerk van werkzaamstelling
als registrattrurklcrk
Veltwezelt, welke
zoo te.zien— won- op maandgeld
M.
M. de B a t js.
der boven wonfler weinig heeft geleden,
Tijdelijk
werkzaamgesteld
als leerlinhebben één-en-zeventig Belgische solstationsklerk
en
gen
geplaatst
bij de
daten een graf gevonden.
Exploitatie der Westerlljnen met Rand.Van een huis Is een gedeelte van den plaats Djokjakarta E. Bartman.
voorgevel door een Inslaande bom losSlop m a r n'o en C. J. Pjl t t o n.
gereten en naar beneden gestort. Men
Tijdelijk telast met de waa'rneming
kan tot' ln de slaapkamer kijken. De der betrekking van machinist de leerdekens van het bed zijn, toen de slapenden wakker schrokken en haastig ling-machinist W.H. M aiij ihsèla.
'

—

•

buiten vluchtten, losgerukt on
hangen half over den vloer. Op den
schoorsteen-mantel achter het hoofdeinde staat nog een zwart houten kruis.
Aan den opengescheurden wand hangt
half naar buiten een fel» gekleurde
plaat van het H. Hart. Lijst en glasraam zijn ongeschonden.
Langs den w?g tusschen Veltwezelt en
Mopertingen hadden de Belgen loopgraven aangelegd. Schijnbaar is hier en
daar nog geprobeerd in deze zwakke
stellingen den verderen opmarsch van
den tegenstander te weerstaan, terwijl
ook vergeefsche pogingen zijn aangewend, om het wegdek te doen springen.
De huizen, die In de nabijheid van deze
loopgraven zijn gelegen, zijn doorzeefd
met -kogelgaten. Uitrustingsstukken van
Belgische militairen, liggen nog overal
op hoopjes bijeen. Enkele stukken veldgeschut en twee lichte Belgische tanks
drommen, onklaar gemaakt, onder de
boomen langs den weg: Daarachter liggen de ruïne van een drietal uitgebrande
vrachtauto's en de wrakstukken' van
militaire motorrijwielen-met-zijspan en
fietsen. In een voortuintje staat, midden
in een bed met bloemen, voor de puinhoopen van wat eens een boerderij moét
zijn geweest, een kinderwagen, waarvan
het achterstuk en een der wielen zijn
afgerukt.
De bruggen over het kanaal bij Lanaken en Smeermaas zijn wel ln de lucht
gevlogen, doch deze plaatsen
hebben

Van de As zegt men: „L'asse non si
chiama piu asse, si chiama U.P.1.M.:
Unione paesi in miseria" (de As heet
niet meer As, maar heet „Upim"). Dat
Is een goedkoope volkswinkel, zocals d<»
Hema in Nederland. De initialen van
ver„upim" worden dan sarcastisch
klaard als „unione paesi in miseria":
(unie van landen in ellende).

■worden vaak om vier of vijf uur 's mor 7
genx uitgezonden
om alvast bij
den
kolenba&s ln de rij te gaan staan. Boter
ls zeer schaarsch
en gerantsoeneerd.
Suiker is zeer sterk gerantsoeneetd. Algemeen wordt het ten zeerste afgekeurd,
dat de regeerlng veel te laat met iuntsoeneerlngen is begonnen. De Italiane-i
zeggen smalend:
„nol italianl slamo
rationati quant! nel soldi".
tWij Italianen zltn allang allemaal gerantsoeneerd ln de centen.)
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en nog voor men

Wat wij In Limburg hebben meegemaakt, is slechts een zwakke, naar

Schuchter, met gezichten waarin de
doodsangst in slechts twee dagen die'pe groeven had geslagen, waagde de beDoor zijn ligging is België weer evenvolking van het dorpje zich uit da veiUs ln den vorigen oorlog het slagveld lige bergholen,
die haaT tot beschutting
;eworden, waar de groote legermachten
hadden gediend.
elkaar ontmoeten. Het gevolg is, dat het
Belgische land veel meer dan het onze |
Wat zij vond was een puinhoop,
onder het krijgsgeweld geleden heeft.
een brandend, rockend, weeklageod
overblijfsel van wat eens een rustic
Een verslaggever van de. „Limburger
dorpke was, waar menschen vredig
Koerier" heeft een tocht gemaakt doort
werkten zonder «ich veel te bekomverschillende streken, waar de strijd op
meren
om de groote politieke prohevigst
zijn
gewoed heeft. Zijn indrukblemen van ons oude Europa.
ken over den toestand in het geteisterde
gebied bij het zwaar versterkte fort Eben
Slechts hier en daar heeft een huis
Eymael aan het Albert-kanaal geeft hij den bommen- en granatenregen dooraldus weer :
staan. Daar, in deze troosteloozc huizen waarvan geen raam meer heel is
„Des Zaterdags reeds, een dag nadat en het dak in duizenden stukken meestook België in den oorlog betrokken was, al een honderd meter verder ligt,*'wódreunde over het verlaten en verwoeste ncn nu tallooze families bijeen. Andeland rond het Albert-kanaal het laatste ren vinden nog steeds een onderkomen
kanonschot uit het fort. Toen gaf de be- •in de : kille, vochtige bergholen, die
zetting zich over, staakten ook de bom- slechts rustige, sombere veiligheid, doch
menwerpers, die urenlang, roekeloos 5 geen troost weten te bieden.
spottend met het afweervuur, hun verZwaar, ontzettend zwaar is dit broknielende projectielen t-ezaaid hadden je België getroffen. En toch duurde
rond de boorden van het kanaal, hun hier de strijd nauwelijks een etmaal
arbeid. Eben Enmael was gevallen...
lang.

Slagveld van Europa

y
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dienden namelijk
gebruik te maken van de groote
brug

voedzame,

gezonde drank!

\

De dorpelingen

voorgedaan.

Enkele voorbeelden van deze stemming volgen hier Algemeen hoort men
ln de trams te Rome, wanneer een Duitscher in de wagen komt, het gebruikelijke „permesso" zegt (om doorgan; te
vragen naar het voorste gedeelte van
de tram) en dit woord met het bekende
Duitsche scherpe accent ultspicekt, hst
heele publiek luidkeels antwoorden
„Afanti" <met „f" in plaats van roet
„v", om te hooiien). ,
i

w)
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'
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Inlandsch Onderwijs
Met ingang van 31 Maart 1941 op ei gen verajek eervol ontheven van de tijdelijke waarneming van de betrekking
van hulponderwijzeies aan de Openbar»
Meisjesvervol jschool
Inland'che
te
Wlingl.'Mej. Soepijah.
Verkeer en Waterstaat
Met ingang van Ultimo April 1941'met
gelijktijdige eervolle ontheffing van'zljn
terbeschikkingstelling van de provincie
West-Java, toegevoegd aan den Gouverneur van Sumatra, de hoofdopzichter by 's Lands "Waterstaat, Had en

Maryoen.

Benoemd
Wütörstaat,

tot ingenieur bij 's Lands
Ir.

D.

Dooremans,

thans ingenieur 2e klasse .bij genoemden dienst, met bepaling, dat hij blijft
toegevoegd aan dén Gouverneur va.i

Sumatra.
Met ingang van ultimo. April 1941 ter
beschikking gesteld van de Provincie
!West-Java. ,",de hoofdopzichter
bij
's Lands Waterstaat, G. M. Kempfl,
thans toegevoegd aan den Gouverneur
van Sumatra.

Boschwezen

De (t.w.) adspirant-boscharchitecten
bij dien Dienst, Bandjaransari Hardjoniet noemenswaard geleden. Hier heeft soedarmo, Ch. Versteegh.
H. Schrijn,'lt.
de strijd zich bepaald tot het wisselen Nizar Kamil, Wakljo
en E. Mensingh "zijn
van luttele geweerschoten. Toen een- bevorderd tot (t.w.) 'boscharchitect.
maal op één punt de fortificaties van
het' Albertkanaal waren overrompeld,
Mijnbouw
stortte het gcheele verdedlglngsstelsel
in elkander, ook omdat de bezetting Benoemd tot opzichter bij den'Dienst
achter deze linie niet voldoende sterk v/d Mijnbouw en blijft ter beschikking
was, om onmiddellijk tot een krachtigen gesteld
v/h Hoofd der Bankatinwinnlng,
tegenaanval over te kunnen gaan."
de onderopzichter F. E. Wlggers.

BATAVEOggH

I

fnEuWsUEW van

QESELECTIONNEERDE

C,iA PI TOl
en

9.45

DE C A

DOCTOR

BReIk'fAST

in escort

Vooraf

loretta youxg
ac
vvv nAttn
iifin
,ELVYN
DOUGLAS

■

(17

Jaar en

....

'

V

°°

raf

:

-

,

ouder)

Metro en Anstr Cinesound News.
m lftar pn o ri r
U7jaarenoufler)
-

,,

'

,0;A JP '| T 0 L

————

TERRAS

en

Spannende U.

A.-avonturenfüm met
VTCtor mature
'

:

(13

,

jaar en

.

9.45

-

8.30

_

oU der)
J

MAISIE

HIS WIFE

Metro-comedie met

ANN SOTIIERN
ROBERT YOUNG
(1T Jaar en oUder)

nancy KEI.» y
Mc crea,
»/\v
VIA vmT vr»
ROLAND
IOUNG
MARY BOLAND
CESAR ROMKRO

Woensdae 5 uur n m
OEORfiF

FORMBY in

ouder)

ITS IN TIIE AIR

Heden debuut

■

van KLESMER'S

RESTAURANT

I

(Tuinlcdcn)

«

jaar en

11

Kindervoorstelling

jOEL

-

1

ORKEST

7315

wordt

||

premiér,

•

|

ËEn

wel op z'n best
een reeks van

mysterieuze
voorvallen van zulk een
intense
spanning,
dat zij U geenoogen-

blik loslaat
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bare loopsraven

moeilijk ls te voormet het oog op do
muskletenplaag, is .besloten om den
aanleg van dit type loopgraven te staken en met den aanleg voor zoover
noodig eerst aan te vangen na de afkjndiging van den toestand „luchtgevaar aanwezig". Uiteraard zullen' de
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komen, alsmede

zal worden verminderd door overbrenging van een aantal personen

voorbereidingen voor dezen aanleg, zooals het vastleggen van de plaats der
Voor deze verspreiding zijn door den loopgraven in een plan, een berekening
All-New Thrills and HtartStaatsmobilisatieraad richtlijnen V ;r van de benoodigde materialen e.d. reeds
Throbs on the
strekt in de „Aanwijzingen voor de thans plaats vinden.
evacuatie van de burgerbevolking".
pitH
Gesloten ondergrondsche schuilkelUit een en ander moge blijken, dat
de bescherming van de burgerbevolking ders, waarbij van bamboe gebruik wordt
tegen luchtaanvallen niet uitsluitend gemaakt voor het dragen der bovenend H ELENE WHITNEY
kan plaats vinden door verspreiding en dekking en het schoren c.q. verankeren
HALE
van
de zijwanden behoeven niet ondeugdat- andere
LUGOSI
BELA
de:ijk
te zijn, mits een goede bamboegelen noodig blijven.
DONALD MacBRIDE
soort
(bamboepetong) wordt gebruikt
Het
de
feit,
dat
jJ.
in Februari
in
Uitbreiding Politie
JOHN F. HAMILTON
Fi'ctur#
een
juiste constructie wordt toegeDe verspreidingsmaatregelen moeten en
alle luchtbeschermingskringen op Java
past.
Bij een ondergrondsche loopgraaf
en Madoera gehouden oefeningen over ingevolge de luchtbeschermingsverorAan de memorie van antwoord der
het algemeen goed verloopen zijn, dient dening 1939 door de luchtbeschermings- is de gronddruk in zijdelingsche richting
regeering betreffende de aanvullingsniet groot, terwijl ook de luchtstoot op
voornamelijk hieraan te worden toege- directies worden vastgelegd in een verbegrooting voor tinnenlandsch bestuur schreven, dat de leiders van de plaat- spreidingsplan. Verschillende van deze een ondergrondsche loopgraaf minder
selijke diensten leering hebben getrok- plannen hebben de centrale Inspectie vat heeft dan op een bovengrondsche.
ontleenen wij het volgende.
gerust, dat zich tijdens luchtaanvallen
middel van de sirenes de . voorkeur
ken uit de bij vorige oefeningen voor de luchtbescherming reeds beHet nieuwe personeel voor de politie, geconstateerde fouten en tekortkomin- reikt ; bij andere luchtbeschermingsdiTegen het voortbestaan van af ge-' op straat zal. moeten begeven en dus,
moet worden gegeven, zoodat deze
wijze , van desalarmeering zoo spoeddt in verband met de bijzondere tijds- gen.
recties zijn meerbedoelde plannen nog keurde en ondeugdelijk gebleken open- gevaar loopt door rondvliegende bom-<
bare schuilplaatsen
dig mogelijk zal worden . ingevoerd.
zijn de noodige scherven of vallend puin te worden gein bewerking.
omstandigheden noodlg is gebleken, zai
Zoo zullen b.v. aan het permaatregelen getroffen, terwijl getracht troffen.
De
van
de
luchtbestrafbepalingen
op de normale wijze in dienst wordén
In deze plannen, welke eerst na tijd- wordt t.a.v. de particuliere schuilplaatsoneel van de brandweer, reddings-. en
DIVERSE AANGELEGENHEDEN
genomen. Wanneer de omstandigheden schermingsordonnantie zijn reeds meer- roovende voorbereiding
worden
opruimingsdiensten helmen worden verkunnen
sen
hetzelfde
te
bereiken
door
malen
en
voorlichtegen
nalatigen
onwilligen
rich zoodanig wllzisen, dat dit personeel
vastgesteld, wordt aangegeven, welke ting vanwege de bij alle
plaatselijke strekt. (De aan te schaffen helmen'
Een Onderzoek zal worden ingesteld
|
geheel of gedeeltelijk zou kunnen wor- toegepast.
stadsdeelen gevaarlijk worden geacht diensten ingestelde technische commisworden
gedeeltelijk van ; het leger' naar de wenschelijkheid en de
mogeden gemist, zal door opschorting van de
en waarheen de verspreiding moet sie».
overgenomen en gedeeltelijk uit het lijkheid om hier
Het is inderdaad juist, dat paniek kan plaats
.te
lande
een regelin»
werving en opleiding van nieuwe krachvinden.
buitenland berokken. Het geraamde in het Jleven te roepen, waardoor
ten een overcompleet jn korten tijd door onftaan door - het werjiai van lichthet
bedrag
is voldoende voor den aankoop voor huiseigenaren mogelijk
VERPLICHTE
AANLEG?
zijn
het normale verloop worden opgeheven. fakkels. Overigens Is aan het gebruik
zal
om
Voorts worden daarin opgenomen het
van twintig duizend helmen. Verwacht zich tegen
van dergelijke fakkels bij oefeningen
schade
aan hun bezit tenwordt, dat binnen twee maanden over gevolge yan
aantal te-verspreiden personen, de te
luchtaanvallen te verzeDc leiden, die bezwaar hebben tegen teneinde ,de bevolking hiermede ver- volgen wegen naar het gebied, waarvraag
benoodigde helmen kan worden bealle
gewenscht
De
of
het
is
over
te
keren.
i
de gestadige uitbreiding der politie en trouwd, te maken,: bet • bezwaar verbon- heen men zich bU idie verspreiding heeft gaan tot dwingend optreden inzake het schikt.
• niet
den,
dat
deze
soms
Aan
.nog
fakkels
vervanging
op korten termijn
die de daarvoor uitgetrokken bedragen geheel uitgebrand
te begeven, de verplegingsmaatregelen, aanleggen van schuilplaatsen bij partivan
rijn
Als
ze
den
de
grond
gas-straatverlichting
in Batavia
bestemd zouden willen zien voor vere.d., kortom alle maatregelen welke
Het geheele personeel van de luchtwoningen,
hetzü alleen bij
en andere groote steden door electristerkirig'van de defensie, dienen te be- bereiken ten alsdan branden kunnen noodig zijn om een ordelijk verloop van culiere
wordt van een sche verlichting kan niet
nieuwbouw, hetzij eveneens bij reeds beschermingsdiensten
doen ontstaan.
denken, dat naast een krachtige defenworden gede verspreiding te kunnen waarborgen. bestaande woningen, al dan niet ge- gasmasker voorzien. Gaspakken .worden
slfc ten voor ztjn taak volledig berekend
De vraag of a l l e waterleidingbe- Omtrent de in het afdeelingsverslag paard gaande met het verleenen van alleen verstrekt aan personeel van de dacht. Opgemerkt /wordt, dat de snelle
dooving van eerstbedoelde verlichting
politieapparaat als complement daarvan drijven voldoende tegen luchtaanvallen geopperde
wenschelijkheid van zoo toestemming aan de huiseigenaren om geneeskundige, reddings- en ontsmetgoed voorbereid, geen overwegende
mits
onmisbaar is voor de handhaving van beschermd zijn kan niet dadelijk wor- spoedig mogelijke bekendmaking aan-de de Juuir .gedurende een .aantal jaren .te tingsdiensten. Deze gaspakken worden
bezwaren
behoeft op te leveren.
de binnenlandsche orde, rust en veilig- den beantwoord. Het is der Regeering burgerbevolking van de voorgenomen; verhoogen met een gedeelte van
de kos- van het departement van Oorlog beDe
vraag
of ook de regentschappen
heid in deze gewesten. Deze noodzaak echter wel bekend, dat onderscheidene verspreidingsmaatregelen, zal het oortrokken. De particuliere industrie is tot
ten van : de gebouwde schuilplaats,
klemt in het bijzonder in het huidige waterleidingbedrijven camouflage- en deel van de Gouverneurs worden ge- reeds eenigen tijd geleden door de cen-is. nu toe niet in staat gebleken om gas- mogen rekenen op een Voorschot voor
het doen van exploitatieuitgaven t.b.v.
tijdsgewricht. Geen uitbreidingen zullen andere maatregelen hebben getroffen.
vraagd.
pakken te maken, welke geheel aan de
voor de luchtbescherinspectie
trale
de luchtbescherming, moet ontkennend
worden voorgesteld, die uit politioneel
eischen voldoen.
ming in beschouwing genomen.
Aanworden
oögpunt niet volkomen verantwoord zijn.
De Regeering kan den leden, die hebbeantwoord. De fondsen voor
gezien nog niet alle terzake gevraagde
SCHUILPLAATSEN
uitgaven worden ter beschikbedoelde
Juist in tijden als deze rust op de po- ben aangedrongen op een betere voorHet is niet juist, dat de plaatselijke
adviezen ontvangen zijn, kan terzake
king van de plaatselijke luchtbescherlitie en niet het minst op het recher- lichting Van de bevolking, de verzekering
nog geen definitieve beslissing worden luchtbeschermingsdiensten zelf brandmingsdiensten gesteld. De openbare gecheapparaat een zware en In omvang geven, dat aan deze voorlichting veel
genomen.
De ongerustheid
De vraag, of het verzoekweermateriaal moeten aanschaffen. Al
van
verscheidene
meenschappen hebben 'met de besteding
toenemende taak.
zorg wordt besteed.
leden over de schuilplaatsen van het schrift van het Verbond van middelbaar het materieel wordt centraal door be- dier
fondsen geen bemoeiènis.
Indisch Centraal
type „boschwezen" kan de Regeering technici in Nederlandsch-Indië van 29 middeling van het
Naar aanleiding van de fouten, welke niet
Tot
het toekennen jvan financieelen
LUCHTBESCHERMING
deelen. Het project van deze November 1940, waarin bovenbedoeld Aanschaffingskantoor aangeschaft. Er steun aan
bij de luchtbeschermingsoefeningen in schuilloopgraven
vereenigingen van jongeliedwingend optreden in overweging werd is geen aanleiding om de aanschaffing
werd indertijd ter beNovember 1940 te Batavia zijn gemaakt oordeeling
dia
den,
medewerken
aan de luchtbegegeven reeds in behandeling is geno- van dit materieel, waarvan de koelen
gezonden aan den inspecmet
betrekking,
scherming
met
tot
de
Regeering
voldoening
verstrekking
heeft
van
kan
.niet
worden overgegaan.
D 2
teur der genie en aan den dienst der men, kan derhalve bevestigend worden voor rekening van het Land komen aan
vernomen, , dat van vele zijden met de z.g. coupefilekaarten, welke op veel te S. S., die op dit gebied ,als deskundig, beantwoord. In afwachting van het re- gemeenten cn regentschappen over le De leden van dergelijke vereenigingen
voorgestelde maatregelen instemming ruime schaal zijn uitgegeven, zijn de kunnen
verleenen hun medewerking individueel
sultaat van het ingestelde onderzoek laten.
worden
Uit de ontplaatselijke
luchtbeschermingsdiensten vangen adviezen beschouwd.
jverd betuigd.
Het ls der Regeering niet bekend, dat en leheel vrijwillig.
bleek, dat door eenige naar de wenschelijkheid en practische
centrale
voor
Een bepaalde uniformkleeding is niet
inspectie
door
de
de.luchtEenlge leden hebben uit het feit, dat
van luchtbeschermingseenvoudige .wijzigingen,, zooals het aanuitvoerbaarheid van de gednne voor- vrijwilligers
bescherming
voorzien
voorgeschreven,
van
richtlijnen
zoodat geen sprake kan
brengen van .klampen in de raamwerIn een tijdvak van drie jaren herhaalstellen is aan evengenóemd Verbond diensten uit eigen particuliere .middelen
delijk bij aanvullende
begrootingen voor die verstrekking, terwijl een uni- ken,.het .verminderen van de dikte der medegedeeld, dat gaarne gebruik wordt materieel zouden 'hebben aangeschaft. zijn van verplichte aanschaffing
van
londsen voor de organisatie van de form model voor geheel Indlë is vast- bovendekking en het geven van een gemaakt van het,in.het.request gedane Door particulieren, die in blokverband j dienstkleeding. Door enkele autonome
luchtbescherming moesten worden ge- gesteld. Om misbruik te voorkomen die- flauwere helling aan.de, zijdekking, een aanbod, om ten behoeve van den luchtzijn georganiseerd,
worden vrijwillige ressorten zijn gelden toegestaan voor
de aanschaffing van dergelijke kleeding.
nen
bovendien
zijn
de
kaarten
ite
vraagd, de conclusie;getrokken, dat deze
alleszins betrouwbare schuilloopgraaf beschermingsdienst .uitgewerkte ont- bijdragen verzameld voor Inrichting van Hiertegen
de.handteokeningvan
vcorzien-van
het
bestaat uiteraard geen be-organisatie in den aanvang niet volwordt .verkregen, bestand , tegen scherf- werpen van -verschillende typen van een geneeskundige hulppost in hot zwaar.
plaatselijken
hoofd
van
Schade,
den
Luchtbe- werklng en .de bij de. explosie van bom- schuilplaatsen met ,de daarbij ,be- blok.: Deze aanschaffing uit eigen midwelke bij oefeningen aan
'doende krachtig ter hand zou -zijn geeigen
is ontstaan kan worden
schermingsdienst.
kleeding
nomen. ; De Regeering kan deze conmen .optredende luchtstootcn. De.aan- hcorende .kostenramingen ter beschik- delen-moet worden -gezien als een vorm
vefgoed.
moge in dit verband nog
Voorts
van zelfbescherming.
clusie niet onderschrijven ; • ZIJ is ervan
De Regeering deelt de waardeering bevelen .verbeteringen worden bij de.in- king te stellen.
gewezen
worden
op de mededeeling in
•overtuigd, dat van den aanvang af met van den'.Volksraad voor den arbeia van middels reeds
gebouwde schuilkokers
Naar aanleiding van de opmerking,
de
van
memorie
toelichting
dat overge'de noodige voortvarendheid •is gewerkt. de Nederlandsch-Ir.öische Vereeniging aangebracht, terwijl door den dienst van dat niet slechts .voor scherf vrijs comALARMEERING
gaan zal worden tot het toekennen van
Dat herhaaldelijk fondsen bij aanvul- voer .Luchtbescherming. ZH he?ft geen het boschwezen* een nieuw project is mando- en sectorposten.doch ook
yo">r
schadevergoeding aan personen, die ten
lende begrootingen werden gevraagd, bezwaar.tegen de verstrekking.van iden- entworpen,. hetwelk, met, de. aangegeven scherfvrije geneeskundige hulpposten,
Uit eerst kortelings beëindigde proef- gevolge van werkzaamheden ten behoewas'het gevolg van de omstandigheid titeitskaarten doar genoemd; vsresr.l2i.-..T wenken rekening houdt en voortaan moet worden zorggedragen, kan worden
nemingen is de mogelijkheid gebleken ve, van de luchtbescherming dageiijksche
dat • naar gelang • de. plannen voor ver- aan hare leden, doch er bestaai ger n toepassing zal vinden.
medegedeeld, dat er
naar
inderdaad
inkomsten moeten derven.
schillende onderdeden van de luchtbe- voldoende aanleiding om het bezit van
wordt gestreefd de hulpposten zooveel cm in de groote steden op Java in geIn de memorie van toelichting is
schermingsorganisatie gereed kwamen; deze i Identiteitskaarten i verplicht te stel/an do 'duidelijkheid van de schuil- mogelijk onder te brengen in scherf-' bruik zijnde Asea-sirenes zoodanig om abusievelijk
gesproken van radiowerk■zoo -spoedig mogelijk fondsen .voor de len.
te bouwen, dat daarmede twee geheel
kelders, gebauwd door een lichaam als vrye pt gemakkelijk scherfvrlj te maTen rechte dient slechts één
plaatsen.
uitvoering daarvan moesten'worden.ge'de ;Jl;Uandsche Beton Maatschappij, ken ruimten. Het is echter met het oog van,elkaar verschillende tonen kunnen radiowerkplaats gebouwd te worden.'
meende , de centrale inspectie voor de op de financleele consequenties
worden voortgebracht, zoodat zij als- Deze
vraagd, zonder te wachten . totdat - alle
EVACUATIE
niet
werkplaats, dient met het oog op
plannen
zouden
Met
ïhet
dan
mede gebruikt kunnen worden voorj de samenwerking met den
'gereed
zijn.
;
;
twijluchtbescherming
■
Qiet tc moeten
mogelijk om voor allé hulpposten beP. T. T.-dienst
houden van oefeningen is aangevangen
felen.
paaldelijk scherfvrijheid voor te schrlj-' het geven van het signaal „luchtalarm in Bandoeng te worden', opgericht; zij
geëindigd".
zoodra: dit maar esnigszlns mogelijk
Met de opmerkingen, daf evacuatie
ven.
is thans tijdelijk ondergebracht in, een
was : indien* dergelijke oefeningen ■in op eenigszins i ruime, schaal
de be-,
De in kleinere
plaatsen in gebruik, gehuurd gebouw, dat echter
.•Naar,aanleiding van.de gebleken
niet geheel
Gasdichte afsluiting der hulpposten zijnde Elbtal sirenes zijn zonder meer
»grooter .of kleiner verband' waren gevolklng der, groote .steden, practisch onconstructiefouten werd met geaan
de
cischen
beantwoordt;
is in dc meeste gevallen practisch niet voor dat doel bruikbaar.
.onderhouden voordat de organisatie het ge- uitvoerbaar ; is, kan de .Regeering innoem Je maatschappij overeengebrenging -in .bestaande Landsgebouwen
wel
mogelijk.
■wenschte stadium .van uitvoering had stemmen.
kemen, dat de reeds • bestaande
I
gezegd worden, bleek ,niet, mogelijk te 'zijn. De werkOverigens kan niet
i bereikt,,
zou dit tot ongewenschte gevolhaar kosten zullen
schuilkelders,op
V
tlnderdaad zijn telefoon- en radio- dat tot. nu toe een-doeltreffend en dui- plaats zal, gebouwdlworden;op het.tergen (hebben geleid en zou
dit zeker, niet
•Men kan bezwaarlijk cenigc • honworden omgebouwd, terwijl voorts
verbindingen kwetsbaar. Met de mogedelijk fignaal voor de desalarmeerlng rein van het radiolaboratorium van,den .
L
(het vei trouwen • van :de bsvolkinjiheb;
door
personen;
in
kampen
,
>
een,
de
maatschappij
geregelde
lijkheid
geheel heeft ontbroken. Bij de in Fe',van het uitvallen dier verbinP.T.T, dienst hetgeen belangrijke',vóór-'
derdduizenden.
ben opgewekt. ZooaLs . in. de . memorlé
onderbrengen, terwijl het uitzwerdingen .ls dan , ook rekening gehouden bruari jl. gehouden groote luchtbescherccntróle, op , de . keiders zal worden
deelen biedt;-' aangezien/ een airïbtenaar;
van toelichting i 3 uiteengezet Is .de
ingesteld.
men .van zooveel menschen naar het
door het indcelcn .van ordonnansen bij mingsoefeningen voor geheel Java is ge- van dat laboratorium zal worden belast
oorspronkelijke opzet practisch • Juist
bleken, dat het svsteem van desalar- met de supervisie over.de werkplaats.
binnenland.tot zeer groote moeilijkalle belangrijke onderdeelen.
gebleken. Dat thans verder dientité
géven.
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bij
goed
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verde
wordt
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kon worden voorzien, houdt verband
afwatering weinig hinder ondervonden!
wel kan voldoen, wanneer de uitvoering gebouwd. De;daarvoor noodige .onderslechts verspreiding van de burgergoed wordt voorbereid.
met de wijzigingen, welke de opvattinbevolking plaats vinden, d.w.z. dat
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De waardigheden van het vreemdste trio, dat ooit de zeven zeeën bevoer! Een
vurig minna;ir.... een romantische schelm en een ex-piraat.... /ij vormden de schrik
der mannen en de droom van iedere vrouw.
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Minnend.... vechtend.... strijdend.... waagden zij hun leven voor een schoone vrouw,
een'rijke scheepslading en om der wille van het vechten zelf.
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De bezielende pen van Siilney Howard, die de film „Cóne With Hie Wind'
bewerkt heeft naar den oorspronkelijken roman, heeft thans één van de grootste
cn scnsal,once ' s,e komedies gecreeerd.
Hen film, die voor immer gegrift zal blijven in Uw geheugen.
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ponder beweegreden

„Juist... en slaperige menschen, die
veel geld hebben, zijn een makkelijke
prooi voor avonturiers. Wat ligt meer
voor de hand, dan dat ze zijn zakken
heeft nagezocht en kunstjes met zijn
chequeboekje heelt uitgehaald... als hij
half sliep en te suffig was om zich te
verdedigen ?
Ontegenzeglijk
Ls het
waar, zou
de verdediger zeggen, dat
Gallin beter een andere tusschenpcrsoon hfd kunnen nemen, dat het, om
het wat scherper uit te drukken, heel
onverstandig van hem is geweest, om
een dergelijk meisje uit te kiezen, maar
Bault was verliefd op het meisje en dit
was de eenige manier, om nog iets te
bereiken."

door

Wakefield
35)

„Je kent dat meisje niet," wierp Farrady er tegen in. „Ik geloof nooit, dat
ie een dergelijken indruk op de jury

—

?

?

?"

„Omdat ze con aarts-intrigante is, die
dat Gailln het slachtoffer had laten
aldus heeft geredeneerd : „Als er gezeur
reven. Het v.-as best mogelijk, dat het komt,
zeg ik hcfcl gewoon, dat Gallin
üachtoffer zeH gewoon was, veronal in
gegeven heeft. Ik zou het toch
me
het
te nemen
zeker niet bewaard hebben, als ik me
„Maar dat is wat ver gezocht, vind schuldig voelde ?"
]e niet ? Het ligt voor de hand, dat de ' Farraday
haalde de schouders op.
Inhoud van het bewuste fleschje het- ..Dat Is te geraffineerd," zei hij,, „en
zelfde is, als het goedje, dat Bault vla bovendien het toppunt van onwaarhet meisje is toegediend ?"
schijnlijkheid."
aangenomen, dat het zoo
„Goed
„Dat zeg je, omdat je een gunstlgen
i5..... wie denk je dan, dat voor schul- | indruk van dat meisje hebt gekregen.
de onberispelijke | Maar de verdrdieer van
dig gehouden wordt
OalHn zou er
zakenman of de door de wol geverfde
voor zorp.en, dat de jury dien
U:reeg."
avonturierster 1"

I

Jwel

"niet

noodig vonden."
[

„Ten tweede werd ze goed
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„Geen bezwaar om door Bault te villen iets extra's te verdienen."

„Hetzelfde antwoord."
„Waarom kan dit ook niet een geval
Farraday haalde weer de schouders van toevallige vergiftiging zijn ?"
op.
„Drie keer achter elkaar ? Een merk„Ik begin te merken," zei
„dat ik waardige samenloop van omstandigheniet verder heb gekeken dan mijn neus den !"
lang is. Ik ben van meening geweest,
„Waarom kunnen die strooiers niet
dat het in haar voordeel was om hem afkomstig zijn van een, bij ongeluk
in leven te houden en dus niet, om hem vergiftige zending ?"
verdoovende middeltjes toe te dienen.
„Dan zou miss Bault niet de eenlge
En die meening ben ik nog toegedaan... geweest
zijn, die er last van had."
want ik weet zeker, dat ze nooit z\Jn zak„Zij
kan wel het eenlge lid van het
ken heeft afgezocht en evenmin grapjes
personeel
ztjn, die dat speciale merk
chequeboekje
heeft
uitgehaald.
met zUn
Maar ik begrijp ook, dat de heele zaak gebruikt."
„En de eenige persoon in heel Engeverdraaid zou kunnen worden... zoo, dai
land
ook ?"
'getuigde.
tegen
haar
En ook, dat
alles
cr geen directe bewijzen zijn, dat hij
„Misschien zijn er meer vergiftigd...
veronal te slikken heeft gekregen."
maar zijn de symptomen aan gastritis
„En vergeet niet, dat de dokter zonder toegeschreven, zooals ook eerst bij
?"
meer die acte van overlijden geteekend haar
heeft."
„Daar zouden de fabrikanten het een
„Ja, dat weet ik."
en ander over te zeggen hebben, denk
„Begrijp me goed.... ik geloof dat al- lk."
„Ontegenzeglijk. Maar die zouden met
lemaal niet. Ik heb volkomen vertrouwen in jouw meening over dat meisje hun neus tegen de precedenten op ziten volgens mij is Gallln de schuldige. ten. Het ls meer voorgekomen, dat
Maar ik geloof ook. dat de zaak. als hij tolletpoeder arsenicum bevatte... waarom dan 41t speciale soort ook niet ?"
ooit voor komt, wat lk niet geloof
geen schijn van kans zal hebben."
„De strooier was half leeg. Waarom
maar..." probeerde Farraday heeft miss Bault er dan niet permanent
„ja,
koppig opnieuw, „dit betreft uitsluitend last van gehad ?"
de eene helft van het geval de zwakste
„Op die manier blijven we aan het
helft. Kan Je de andere helft ook zoo gissingen
maken. Tony. Maar een feit
makkelijk afmaken ?"
is het, dat de geschiedenis van dien
„Ik zal het probeeren. Ten eerste zou strooier eenvoudigweg niet te achteraanvoeren,
dat het halen zou zijn. En dan zou Jij ook een
verdediger
de
vergiftigen van miss Bault best toevallig lik uit de pan krijgen. Ik hoor
den verkon zijn. Je zegt, dat dit de eerste keer dediger al! Hij zou Je voorstellen als
Is, dat deze methode opzettelijk is ge- een bemoeizieken ouden heer, een dokbruikt."
ter In ruste met Sherlock Holmes' aspi„Zoo ver ik weet wel."
raties... een getuige, die door de jury
„Maar dat jou wel andere etvallen natuurlijk wel au séricux genomen
bekend zijn... gevallen van vergirtlglng moest worden, maar tja... hm, hm ! En
•

"

zonder j>pzet?"
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„Mogelijk... maar daarvan zou Je een
Jury'nooit kunnen overtuigen. De onderwereld heeft haar eigen scheikundigen, die alles van veronal weten, wat
ervan te weten is en die hun klanten
zouden kunnen inlichten, als ze dat

|

"
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„De verdediger zou het zeker met je
eens zijn, dat het niet haar bedoeling
was geweest, Bault te vermoorden... Integendeel, dat het In haar voordeel geweest zou zijn, om hem zoo lang mogelijk In leven te houden. Maar ze wist
natuurlijk niet, dat hij zoo'n zwak hart
had en ze heeft hem een te sterke dosis gegeven
Als het slachtoffer veronal is toegediend..." hoor lk hem al
bulderen, „is dat pf het werk geweest
van een algemeen geacht en schatrijk
man, den oom van den overledene, die
zijn neef nooit iets anders dan vriendschap heeft betoond, óf van een geraffineerde bewoonster van de onderwereld, een vrouw, die allicht wel meer
dergelijke middeltjes heeft toegepast
en die dagelijks met mannen en vrouwen van twijfelachtig allooi verkeert.
Dat is de zaak. mijne heeren van de
Jury, en nu staat het aan. u, te beslissen, • wie de schuldige is." En vergeet
niet, Tony, dat het meisje in kwestie,
ondanks den gunstigen indruk, welken
ze op jou heeft gemaakt, allicht dingen
gedaan zal hebben, die de verdediging
kan oprakelen om haar reputatie kapot
te maken... En... wat vin-io er nu van,
nu je alles hebt gehoord ?"
„Het klinkt zeer aannemelijk, maar
hoegenaamd niet overtuigend," viel Farraday geprikkeld uit. „Om te beginnen
is veronal een goedje, dat door menschen, verslaafd aan verdoovende middelen, nooit gebruikt wordt."

!

Farraday moest toegeven, dat zijn
vriend gelijk had. „Maar als dat waar
Is," voerde hij aan. „waarom heeft ze
dat bewijs tegen haar
het eenige bewijs, dat er bestond, dan r.let vernietigd ? Waarom heeft ze dat fleschje
dan niet in den gootsteen leeggegoten
Waarom heeft ze zich de moeite.gegeven om mij te vertellen, dat ze het nog
had

'

•

Voor bioscoop-annonces zie ook
3de blad pag. 3
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maakt."
„Als zei, zeker van zichzelf Is, noemen
ze haar.brutaal.... als ze zenuwachtig
doet, zeggen ze, dat ze hem, en terecht,
zit tc knUpen. Maar laat ik doorgaan.
Weet Je, hoe'Gallins advocaat zou redeneeren ?,O, ontegenzeglijk was het waar,
ciat Baults dood door veronal veroorzaakt
kon zjjn...... maar wie kon het bewijzen, dat zijn cllènt het gif had toegediend Weliswaar was er veronal gevonden in het fleschje, dat getuige op haar
kamer had bewaard, maar het vocht
c'aarin behoefde niet hetzelfde te zijn,

J

.

Veronal maakt! ten.

de menschen suffig."
„Het is een slaapmiddel."

De slanke Mannequin
H. Russell
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Vooraf: Nieuw Metro News of the Day met o.a.
1 Het Britsch Oost-Afrikaansche leger dringt verder in Ethiopië door
2 Het „Spookschip" Ark Royal bestookt de vijand in de Middellandsche Zee
3 Wilkie's eri.stige oproep om Engeland hulp te zenden
4 Amerikaansche Mariniers in scnsationoelc parachute—excu/cites
cn verder nieuwste Cincsound Review
,-,Ecn moord zonder beweegreden
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Je moeten bekennen, dat Je
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Magneetjes Trekken
monsters uit aien strooier hebt genomen."

„Drie theelepels, meer niet."
. ,
De hoofdcommissaris ging door:
„De verdediger zou er eetlepels van
maken. Eetlepels ! Maar laten" we eens
veronderstellen, dat» de verdediger toegeeft, dat de arsenicum opzettelijk en
met kwade bedoelingen in dien strooier
is gebracht. Mjar Gallin weet van die
twee andere aanslagen op het leven van
miss Bault af
hij zou zijn mond niet
en dat punt zou dus ook ter
houden.
sprake komen. De verdediger zou er gracieus overheen glijden
namen zouden niet genoemd worden. Maar de Jury
en iedereen, die bij de zitting tegenwoordig was, zouden den indruk krijgen, dat ze algemeen gehaat was, zoo
zelfs, dat ze bij het grootste deel van
de menschen, met wie ze werkte, moordimpulsen wakker riep."
„Dat is een overdreven voorstelling
van. zaken, die makkelijk gecorrigeerd
zou kunnen worden. Het grootste deel
van het personeel mocht haar graag..."
.•Al zou je ze allemaal in de getuigenbank zetten
dan nog zouden hun
verklaringen, hoe goed -overigens
ook
bedoeld, vaag en kleurloos lijken naast
het niet te loochenen feit. dat tnt twee
keer toe een aanslag op haar is gepleegd. Bovendien zou daaruit blaken,
'

*

.

dat leden van het personeel toegang
hadden tot de fabriek, welke een klein
laboratorium had, waar natuurlijk met
allerlei chemicaliën werd gewerkt."
„In de eerste plaats met arrenlcum,"
ironiseerde Farraday.
„Maar arsenicum wordt toch wel verwerkt."
„Niet bepaald by het maken van corom
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De Kunstschatten

van

langen, afgezoii v

het Vaticaan

gen arbeid zijn qx
beelden gekwelde l s
hij, die
dwongen

werd
motieven schuilden hiè.
het penseel op het plafor> v

Uit den Glorietijd der Pausen

stemmen doen opgaan van men»
schen, die niets liever zouden zien,
dan dat onze bondgenooten eenzelfde tactiek zouden toepassen, teneinde het moreel van den vijand aldus
zoomogelijk nog meer afbreuk te

doen. Wanneer wij denken aan het
stadhuis te Middelburg, de kerken
van Ilotterdam, de Londensche St.
Pauls-kathedraal en Guild-llall, aan
onze Nedcrlandschc kerk te Londen,
is deze suggestie begrijpelijk.

—

—

Niettemin huldigt Engeland, dat met
ons strijdt voor vrijheid en recht, voor
het behoud van onze cultuur, deze opvatting niet. De cultureele schatten,
w&ar zij zich in Europa ook mogen bevinden, dienen wij zoo mogelijk aan hei
nageslacht na te laten. Waar dit niet
mogelijk is, zullen wij op hun puinhoopen blijven strijden tot de zege is behaald. Europa zal uit dezen titanenstrijd in vele opzichten verarmd te voorschijn treden. Laten'wij trachten, zooveel mogelijk te behouden van ons cultureel erfdeel opdat zij, ;die na ons komen, zich hieraan weder mogen sterken den.
Hij beriep naar Rome den architect
en verkwikken, —• opdat ook voor hen
Gallo, hij ontbood Bramante, die
San
naast de ontzaglijke taak van den weop
zijn
beurt, weer .Michel Angelo wist
deropbouw, die'voor hen Is weggelegd,
de schoonheid het leven moge blijven
verdiepen.
I

*

:

woordde en hem voorstelde, er een winkel in te maken en in den kop een duivenslag of een klokkenspel. Deze sarcastische kritiek laat ons tevens zien, op

;

'

De waanzinnige, vandalistische
vernieling van kunstschatten in dezen oorlog, trieste herharing van
Reims en Yperen, heeft hier en daar

.

;

P. O. MARTIN

;
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Kunst-historische Brief
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Na de Sixtijnsche Kapel keere\
terug naar de door Rafaël met fres\\.
beschilderde vertrekken, tegelijker ttfy/
toen Michel Angelo in de Sixtijnsche\
Kapel arbeidde. Vijf en twintig .Jaar
was Rafaël oud, toen de oude Julius II
hem hier gelegenheid gaf tot ontplooi-:
ïng van zijn genie in de z.g. Stanza
dell' Incendio di Borgo, de Stanza della
Segnatura en de Stanza di Eliodoro.-, V-.
Deze groote vertrekken, die gebouwif
werden als woonvertrek, zijn vierkant.'.
met hooge vensters in twee der, vier,
wanden, die alle vier door halfcirkel-'
vormige muurschilderingen bedekt ztjn- ■
i De halve-cirkelvorm is ontstaan, door .'
het gewelfde plafond, dat in de hoeken
met zijn punten laag neerdaalt.
Vis";
zijn ; nog:'
De
plafondschilderingen
frisch en onbeschadigd, de fresco's heb-':
ben wel geleden, doch hebben, in te- <
genstelling met de door den rook der
altaarkaarsen 'bruingeworden schilde 1
ring van Michel Angelo in de Sixtijnr
De Sint Picter en de „Borghi" te Kome
sche Kapel, nog niet veel ingeboet aan <
hunne oorspronkelijke schoonheid.
V
we aan de groote ingangspoort komen, trekkelijk kleine kapel (30 bij 13 meter
Deze goddelijke, gelukzalige kunst, hv.
waar eenige touring-cars ons aantooen 24 meter hoog) valt het groote aan- wezen zoo verwant aan de onpersoonnen dat we zijn, waar we zijn willen. tal
rijke kunstwerken der Grieken, laat
bezoekers op.
Daar koopen we kaartjes a zes lire, die
Deze schijnbaar
In de kapel valt het licht spaarzaam zich niet beschrijven.
zoowel tot de bibliotheken als de musea
composities, de gratie' en
moeitelooze
door de bovenramen binnen.
en het Lateraan toegang geven, op conlijnen en kleuren stemmen
In deze kapel wordt de Paasóhmis harmonie in
ditie echter, dat de bezichtiging op den
vreugdevol-verheven,;\
beschouwer
iden
dag van afstempeling dient te geschie- door den Paus gecelebreerd, hier vinden hier niets van het worstelende, omde vergaderingen plaats van het consisden.
hoogstrevende van Michel Angelo, alles
torie en het conclave.
is evenwicht, klaarheid, eenvoud,'en
nu
Dit
is met den besten wil ter weGe kent d? Sixtijnsche kapel uit de juist deze schijnbare eenvoud, dit moeireld onmogelijk ; om alles af te loopen,
tallooze kunstgeschiedenissen. Elk werk,
dus op de wijze als een vorst een eere- dat Michel Angelo's levenswerk be- telooze scheppen van den jongen meester is. het groote raadsel. Dit genie, dat
wacht inspecteert, is een week waarschrijft, geeft ons uitslaande platen van onbekommerd om eer en aanzien die
schijnlijk nog onvoldoende. Waarmee
Laatste Oordeel en interieur- hooge vlucht nam, dat in korte levensplafond
ik maar zeggen wil, (om met Henriëtte foto's. en
jaren rijke vruchten droeg, leert men
van Eyck te spreken) dat 2/3 der inGe
kent dit alles. Wflken indruk ont- in deze vertrekken van zijn rijkste zU-V
komsten onverantwoord zijn. Daartevangen
de kennen, hier openbaart zich dit ge;wij hier bij het binnentreden ?
genover staat, dat de lift, die u naar
volledig in zijn dienen der absolute
nie
boven brengt, iets heel bijzonders is van
Welken indruk ontvangen de vele beschoonheid,
dat ai zijn werken door-,?
afmetingen en modern comfort. Toch zoekers hier ? Want niet slechts Westerzacht, hemelsch' licht.
met
een
straalt
prefereer ik de zeer origineele trap, lingen betreden deze zaal: negers. Jad.w.z. de zich spiraalvormig omhoog- panners, Chineezen, Eritsch-Indiërs,
Rafaël is met Rubens de kunstenaar,-,
kronkelende gang, die u zonder treden noemt u maar op, welk ras of volk pe; die het meeste tegenspraak uitlokt;:'
op de eerste verdieping brengt, geheel maar wilt. Ik vermoed, dat velen hier 1 deze klaarheid en harmonie te beleven
van marmer en voorzien van een zware geestelijk blind rondtasten,
zooals wij is een even groote genade als
bror.7en leuning, een kunstwerk van het zouden doen, als wij de tempels machtige levensvolheid, die ook- eêri
smeedkunst, versierd met de wapens van Peking zouden betreden.
. evenwichtige persoonlijkheid
verraadt'. .
der opvolgende pausen. Boven gekoeen
genie
ander
geopenbaard
is
elk
Hoe
men, staat ge voor een postkantoor,
Welken indruk -ontvangt de geloovige facet van het menschelijke zielelèveip
wa'ar gelegenheid is tot, het verzenden zoon der Moederkerk, de geloovige Pro- hoe anders is de grondtoon bij een;
van' kaarten. Een groote marmeren testant, de atheïst, de aestheet ? Wat is Rembrandt en Michel Angelo !
buste van Paus Pius XI, die de musea hier christelijk? Triumfeert hier Michel
Hoe kort is ons leven, en hoe over wél- 1
heeft gerestaureerd en gemoderniseerd, Angelo over den paus, de kunst over de digend de taak, in dit korte tijdsbestek:
bevindt zich in de hall.
leer ? Ja, ongetwijfeld ging de kunst door herhaalde beschouwing en' vergef
Van hieruit splitst zich de weg eener- hier de haar gestelde taak, de van haar Hjking tot' een objectief
zijds gaat ge naar de Pinacotheek, het verlangde medewerking, verre te boven. beeld van het leven te geraken, dat-al'
schilderijenmuseum, anderzijds naar de in dezelfde mate als de vizioenen der deze meesters ons, steeds anders*.gé-,
Vaticaansche bibliotheek en verder naar Openbaring de orthodoxe begrensdheid nuanceerd en gevarieerd,
de Borgla-zalen, het Museo Vatlcano.van te boven gaan. In de Pieterskerk zijt ge
Hoe gemakkelijk verlaat men Rafaël,'
antieke sculptuur, en de vertrekken met in het heiligdom der Moederkerk, aan om menschelijké zielestrijd en overwiii-'
de Stanzen van Rafaël, de loggia's van het hart van de kerk, die hare armen, ning te beluisteren bij Michel Angelo en
Rafaël, de kapel van Nicolaas V (Fra- de zuilenrijen van Bernini, wijd opent Rembrandt, en hoe gaarne keert mén
Angelico-kapel), het Etruskische en [om allen te ontvangen. Daar dient de | terug, om zich te laten verkwikken en
Egyptische museum en tenslotte de kunst de kerk, in marmer, en mozaïek, zich te laven aan deze bron van loutere
Sixtijnsche kapel.
en bouw. Hier treedt de kerk op den schoonheid!
Ge ziet, het Vaticaansch Museum is achtergrond zij stelde vier naakte muIn de nabijheid dezer zalen' bevindt
eigenlijk een complex van musea, zoo- ren en een gewelf beschikbaar aan het
zich de door Fra Angelico beschilderde
als ook het Louvre te Parijs "zeven ver- toomelooze,
hemelbestormende genie kapel van Nicolaas V, waar het scheschillende musea in zich vereenigt.
van Michel Angelo, en die fresco's dat
is en waaraan de stroom der
In een zeer korte gids, die dus van i s de Sixtijnsche Kapel, waarnaast in merduister
voorbijgaat.
het belangrijkste slechts het allerbe- de tweede plaats de overige fresco's van bezoekers
Een laatsten morgen vertoeven wij in
langrijkste weer opsomt, peemt de be- Perugino,
Ghirlandajo,
Pinturicchio, de Pinacotheek, waar in zeven" zalen
schrijving reeds een dertigtal bladzijden Signorelli en Botticelli spreken. Er is nog
der Italiaansche
in beslag ; een catalogus, ook' tenslotte een fraai marmeren koorhek, maar vele meesterwerken
zijn
opgehangen :
rustig
en
ruim
slechts een uitvoerige opsomming, is overigens : een, oneerbiedig gêzegd, reu- kunst
schilderijen uit de Umbrische School, de
een boekwerk. Toch is niet alles even zen sigarenkist, aan den binnenkant Venetiaansche School, voorts een zaal,
onbegrensd, hoewel steeds van de aller- beschilderd, dat is de Sixtijnsche Kapel.
gewijd aan Byzantijnsche kunst eni één
hoogste
De pinacotheek Er zijn de fresco's, en de steenen van
buitenlandsche meesters. Ook hier
bevat slechtst!) ongeveer 300 schilde- kapelwanden en -gewelf dienen slechts, vaneen aparte zaal aan Rafaël
rijen, echter allen meesterwerken en van om deze fresco's vast te houden en te is
de twee wonderschoone schilderijen
onschatbare waarde, in een beperkt conserveeren. Ds Sixtijnsche Kapel met
van de Verheerlijking op den Berg en
aantal zalen.
dient Michel Angelo's werk, en niet omz.g. Madonna van Foligno. Daarjzijn
Het meest duizelingwekkend zijn de gekeerd. Zonder Michel Angelo en de de
ook de zeer beschadigde tapijten in glabibliotheekzalen, waar in een schier andere groote meesters der Renaissance zen
vitrines tentoongesteld, die in Brusoneindige reeks kasten de collectie van is de Sixtijnsche Kapel niets.
geweven naar ontwerpen
werden
sel
303.000 boeken en ongeveer 100.000 handMichel Angelo's Laatste Oordeel is van Rafaël, aldus een schakel vormend
schriften is ondergebracht, en het an- zeer donker en moeilijk te genieten, zoo
tusschen Vlaamsche en Italiaansche
tieke museum.
ook de plafondschilderingen, terwijl de kunst.
Ge ziet een lange gang, ruim, breed,
fresco's door het . tegenlicht der zich ervan marmer en met fresco's versierd, boven bevindende ramen ook al slecht te
(Nadruk verboden)
de tongewelven met cassetten plafond3,
in goud en met plafondschilderingen
versierd, en die gang is bijna eindeloos
lang, heel in de verte een deur, en die
„kasten" zijn geheel beschilderd, besneden, verguld, afgewisseld door marmeren
en bronzen tafels, rijk geornamenteerd,
vazen, beelden, pendules,, stèle's, en
daarbij niet „vol", vol is een onbekend
woord in deze galerijen en vertrekken,
die statig en ruim zijn.
Een indruk hiervan in woorden te
geven, is ondoenlijk. Neem u voor, zooals in het Louvre, iets bepaalds te gaan
zien, en laat u nooit ertoe verleiden,
hiervan af te stappen.
Zoo doen ook wij, tn aangezien wij het
eerst de Sixtijnsche Kapel en de Stansen van Rafaël willen zien, zijn wij genoodzaakt, al het andere voorbij te gaan.
Hoe vindt men deze Kapel ? Overal
vindt ge aanwijzingen op bordjes aan de
wanden, zonder deze zoudt ge verdwalen
en niet eens meer den uitgang vinden.
Vanuit de vestibule der bovenverdieping slaan we links af, nogmaals rechts
en daar ligt voor ons de lange, lange
galerij „dei Candelabrl" en der „Carte
Geografichi"; geheel aan het eind hiervan, door eenige zalen komt men door
smalle gangen met kleine vensters ln
öe Sixtijnsche Kapel. Overal verdwijnen
de menschen ln de Immense ruimten,
Home
De Engelenbrug over den Tiber, op tien achtergrond de Kjigeslechts bij den Ingang en hier ln de belenburcht
'
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Michel Angelo’s Werk in Sixtijnsche Kapel

leger van

„beeldhouwen".

1

hartstochtelijken, geweldigen paus in
de gestalte van den grootsten volksleider
der historie. In San Pietro in Vincoli
te Rome kunt ge de Mozesfiguur rustig
beschouwen, ze is laag opgesteld en goed
te bezien, in tegënstelling met de Piétü
in den Sint Pieter.
We begrijpen, dat de opvolger van
der Renaissance-kunst
Julius ;il oordeelde, dat deze ééne figuur
voldoende was, voor alle eeuwen zijn
roem
te. verkondigen.
met de pausen, voor wie hij beurtelings
Leo
X, die hem opvolgde, een Medici,
arbeidde en die hem plaagden met con- was een
man van smaak en ontwikketracten, , waaraan hij zich dan weer ling,
doch
miste de gave, groote mannen
listig onttrok, omdat zijn fantasie vlugte
en in het volle licht te
onderscheiden
ger schreden had dan zijn handen met
,van muziek, geld verplaatsen.
Hij
hield
den stuggen beitel konden bijhouden.
narren, hij was sluw en ijdel.
En het is een beurtzang als bij kikkers kwisten en
portret
Rafaërs
is geïdealiseerd, waarditusschen de Medici en de Farnese's en ger dan hij
werkelijkheid moet zijn
in
hoe zij heeten mogen.
geweest: opgeblazen, koket, een zwaar,
Stierf er een paus, dan legde de volgende beslag op den kunstenaar, dan plomp lichaam op zwakke beenen, uitpuilende, bijziende oogen en dikke liprustte het reeds begonnen werk, tot er
pen. Realistischer is een krijtteekening,
te gelegener tijd weer eens een paus uit
waarschijnlijk van Michel Angelo, wehetzelfde huis den troon van Petrus bederom in Engelsch bezit.
steeg.
Leo X was diplomaat, minzaam tegen
Michel Angelo verdween uit Rome om
in Florence weer op te duiken, en dan minderen, koelbloedig en beheerscht,
lag zijn atelier in Rome,
daar, waar nu een menschenkenner, die iedereen naar
Mussolini zijn Via del' Impero heeft zijn hand zette en hoewel minder kunstaangelegd,
zinnig dan zijn voorganger zich toch als
stil, tot het hem in Florence weer te benauwd werd en hij zijn een maecenas wist voor te doen.
toevlucht opnieuw in Rome zocht.
Anders werd dit met de komst van den
De pausen waren verstandig genoeg, Hollander
Adriaan VI, die slechts kort
hem zacht te behandelen en zij putten legeerde. Onbegrepen
in zijn burgerlijzich uit in genegenheidsbetuigingen. ken eenvoud, vol goeden wil, paste hij
Geniaal waren zij en de geniaalste onder nfet
Rome. Hij begreep het Romeinhen was Julius 11, die van 1503 tot 1513 sche involkskarakter niet, kende
geen
regeerde. Over zijn voorganger AlexanItaliaansch, terwijl vele kardinalen niet
der VI Borgia zullen wij niet veel zegin het Latijn konden converseeren.
gen. De buste van de hand van TorriGrimm, de biograaf van Rafaël en Migiani te Berlijn toont ons het zinnelijk
chel Angelo, zegt het zoo geestig, dat
opgezette gezicht, gekroond met de ender zijti
bestuur de leerlingen van
tiara. Alexander werd vergiftigd en op- Rafaël en de geheele Romeinsche kunstegevolgd door Pius 111, die slechts even
naarsbent zich gevoelden als vlinders
regeerde. Na hem kwam Julius 11, de
in een stortbui.
grootste der pausen, reeds een oud man.
Hij werd opgevolgd door een Medici,
Groot was hij als veldheer zelf trok hij Clementius VII, die hoegenaamd geen
te velde en viel op door zijn ruwe, trot- smaak bezat en door Michel Angelo niet
sche waardigheid. Groot was hij boven- au sérieux werd genomen.
al in zijn liefde voor de werken van
Bekend is zijn voorstel aan den beeldgroote kunstenaars en de gave des onhouwer, een kolos van tachtig voet voor
derscheids, de grootsten onder hen naar zijn tuinen te Florence te beeldhouwen,
voren te halen en aan zich te verbin- waarop Michel Angelo spottend ant-
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Pieter te Rome

welke wijze de beeldhouwer met de pausen durfde te verkeeren.
Na den dood van Clementlus VII ln
1534 verblijft Michel Angelo, de laatste
dertig jaren van zijn leven voorgoed te
Rome en beleeft er nog vijf pausen.
Paulus 111 droeg hem het Laatste Oordeel op en na den dood van San Gallo
wordt Michel Angelo de bouwheer van
den Sint Pieter.'
Met Paulus 111 verkeerde Michel Angelo ln goede verstandhouding; ook
diens opvolger, Julius 111, behandelde
den ouder wordenden meester met eeroied. Met den ouden, strengen Paulus
-

IV echter, die ook streng tegen de ketters optrad, verdween de lichte, blijde
Renaissance. Hij geloofde in het goede
in den mensch, doch was een hoogmoedig asceet. Hem bezielde slechts één verlangen
de voltooiing der Pieterskerk.
HU liet de naaktfiguren op het Laatste
Oordeel met doeken bekleeden, welk
droevig werk eerst onder Pius V zijn beslag kreeg. Michel Angelo oordeelde Ironisch hierover: „Dat is vlug geschied,
de paus moet maar de wereld ordenen,
met schilderijen kost het weinig moeite,
die houden zich stil."
Zoo trekken de beelden dezer groote
pausen aan ons geestesoog voorbij, als
we door de zalen van het Vatlcaan dwa:

len.

WU willen ln gedachten een bezoek
brengen aan deze musea, om een, zij
het slechts oppervlakkige, indruk te
krijgen van dc vele kunstschatten, die
zij bevatten.
Wij loopen langs de schuin oploópende hooge muur, zonder vensters, zwaar
gebouwd, een Maginotllnie der Middeleeuwen, met slechts hier en daar een in
marmer

gehouwen Pauselijk wapen,

tot

I

luk zullen schenken.
Ook deze cultureele schatten zullen
\ens In het duister der eeuwen verzinken, tot stof wederkceren. Eens zullen
wij, om met Emile Verhaeren te spreken,
c'e Gioconda nog slechts uit onvolmaakte reproducties en copleen kunnen lecren kennen.
Het is echter geestelijke
zelfmoord, indien wij meenen dat kunstschatten, indien zij zich in het bezit van
uen vijand bevinden* vernietigd kunnen
worden, zonder dat wij onszelf daarbij
tchade toebrengen.
Engeland heeft niet als représaille
voor de vernielingen aan de St-PaulsKathedraal
bij zijn bombardementen
van Milaan
Leonardo's „Avondmaal"
trachten te vernietigen Engeland heeft
de oude kunstcentra, zooals Florence,
Ravenna, Rome en Venetië ontzien.
Veel van hetgeen de voorvaderen van
het heldhaftige Grleksche volk hebben
Plein voor de St.
gewrocht, is in de hoofdstad van Italië
bijeen gebracht; de Vaticaansche musea terzijde te doen stellen als beeldhouwer
bergen een onmetelijken schat aan en architect, om hem met de opdracht
Grleksche beeldhouwwerken cn hand- tot het beschilderen van het plafond der
schriften. Aan het Vatlcaan, dat her- Sixtljnsche Kapel onschadelijk te mahaaldelijk zijn waarschuwende en ver- ken.
manende stem heeft doen hooren, is de
Michel Angelo vluchtte naar Florence,
hoede toevertrouwd van een belangrijk wilde naar den Sultan, om voor dezen
gedeelte onzer cultuurschatten,
schat- Ie Constantinopel bruggen en paleizen
ten, die het geestelijk eigendom zijn van te bouwen, doch verzoende zich weer met
de geheele menschheid.
Julius 11, die echter bij Michel Angelo's
Temidden van het fascistische Rome terugkeer te Rome te velde was getrokmet zijn brallende leuzen, zijn Via del' ken.
Impero, zijn Forum Mussollni, ligt de
In deze jaren komt Rafaël naar Rome
Vaticaansche mlniatuurstaat, waar de en terwijl Michel Angelo in de Sixtijngeestelijke herder over millioenen wefche Kapel arbeidt, beschildert hij de
reldlijk heerscher is over nog geen dui- Camera della Segnatura
in het Vaticaan.
zend personen
de tot symbool geworDeze jaren vormen het hoogtepunt in
den eens zoo machtige Vaticaansche de geschiedenis der Hoog-Renaissance,
Staat met zijn kunstzinnige en geniale met den dood van Julius II in 1513 was
pausen, aan vier kunst- en verzamel- het met den bloei der kunsten gedaan.
llefde wij het te dainken hebben, dat
Julius II had zijn doel een nationaal,
zooveel cultureele schatten voor den on- eensgezind Italië onder de macht van
dergang werden behoed of na eeuwen- den Pauselijken Stoel,
niet bereikt, doch
lang begraven te zijn geweest ,weder
dit doet niets af aan zijn genialiteit.
aan het daglicht zijn gekomen.
Ondanks herhaalde wrijving was Michel
Het zijn de pausen der Renaissance Angelo de eenigc groote geest, die met
bovenal, die begonnen zijn met hetgeen hem te vergelijken was. Na den dood
hun voorgangers reeds hadden verzalaatsten strijdbaren paus zette
meld, te ordenen, ln zalen op te stellen van den
'.lij den arbeid aan diens grafmonument
en aan deze verzameling nieuwe aan- voort.
winsten toe te voegen Julius 11, Leo X,
Van Julius II kennen wij de schilderij
Clementlus VII en Paulus 111.
van Rafaël te Florence, in de Uffizi, en
de studieteekening hiervoor in Engelsch
bezit: een statige grijsaard met verfijn-I
De glorietijd der pausen omvat een de handen, heerschzuchtig gelaat, over-*
'.estlgtal jaren, tijdens Mlchcl Angelos schaduwd door een peinzend droeve uit-'
leven; tie kunstenaar maakte In zijn drukking. Een machtige gestalte, vol
lange leven elf pausen mee vanaf het heftigheid en initiatief.
Jaar 1503, toen hij als een-en-twlr.tlgIn dc Uffizi bevindt zich cis krijttscJarlg Jongeling naar Rome kwam.
kening van Michel Angelo Julius II in
En wanneer we zijn leven bestudee- profiel. Het is het gelaat van den Mozes
ren, komen we steeds weer in contact de ideale verpersoonlijking van den
(

t

i

Het gaat hier niet om materieel bezit,
om luxe en weelde, doch om geestelijke
toederen, om geestelijke waarden, die
aan ons en aan de menschheid na ons
gedurende eeuwen nog inspiratie en ge-
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van Dinsdag

1, April 1941

wat rijststampende negermeisjes te
filmen, eens naar mooi houtsnijwerk te
informeeren enz. En dan naar het werk!
De Eureka ligt bij den ingang van een
kléine «eek, waar de takken der boom en

-

VIERDE BLAD

om

ut-exploitatie in
Anders dan in Indië

en

Suriname

hangen. De küfjalen zijn
reeds daarin verdwenen, op één na, die
op ons gewacht hééft. Wij nemen plaats
in het wankele/vaartuigje 'en Dominee,

In Suriname gaat dat heel anders.
Daar groeien in hét oerbosch zoo'n
kleine tweehonderd bruikbare houtsoorten tusschen minstens evenveel
onbruikbare in. ' Zoo hier en daar
staat een boom, die'wij gebruiken
kunnen.
*

,

De spoortrein, die Paramaribo met
het achterland verbindt, heeft een
verbazingwekkende
dienstregeling.
Dagelijks naar Republiek, waar de
waterleiding gebouwd is, twee treinen per dag heen en terug en eens
per maand naar de verder gelegen stations aan Saramacca en
Suriname rivier en naar de Goud«

'

«

velden.
Als die trein loopt, moet ge er van profiteeren! En dus vinden wij in den
voor den Commissaris gereserveerden
wagon een plaatsje met den dokter en
nog cenige gewichtige persoonlijkheden.
Het achterbalkon van ons rijtuig is als
polikliniek ingericht. Er staan flesschen
en trommels, cr hangt een fonteintje cn
het ruikt er naar Carbol. Op Lelydorp
\tarden drie kiezen getrokken, wat aspiriné en kinine uitgedeeld en ondertusschen loopt het ook druk op het voorbalkon, waar de uitbetaling der beambten en ambtenaren plaats heeft. Zoo
sukkelen wij verder. Op Republiek drie
kwartier oponthoud, onidat een paar
wagons hout en grint voor de waterleiding gerangeerd moeten worden. Verder
op mogen wij niet sneller rijden, dan 15,
zegge vijftien kilometer, omdat de bezuihet cnmogelijk maakt om
niging
lets aan den Spooiweg te doen. Vroeger
Jaarlijks, vernieuwing 'van 15 4 23.000
dwarsleggers. Nu niets. Een groote klap
voor den houthandel in Suriname. Dat
begint op armoede te lijken.
'

•
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Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN

zoo heet de grootste heiden van het
dorp en zijn zusters zoontje varen ons
binnen onder de poort van groen, die
slechts smal is, want alleen aan den rivieroever reiken de bladeren van de
boomtoppen tot den waterspiegel. Achter dien wand Is het schemerduister,
bovendien staat het bosch hier vaak onder water en dus zien wij de ware boom-

,

.

Het is geprobeerd met kleinspoor,
maar tot nu toe bleken de kosten daarvoor steeds te groot. De gewens nisnier
is dus met behulp van boscKnegers.
Nu is dit een eigenaardig volkje, dat
prat gaat op zijn vrijheid. Comman-

Beleefd
zij zich niet.
vragen, rustig tijd laten en dan zullen
zij het .misschien doen. De firma Kersten schijnt hier aan de Saramocca wel
„the right man In the right place" te
hebben getroffen, want telkens weer
zien wij openingen in den wal van
groen, die gewoonlijk 'den rivieroever
afsluit en daaruit steken dan balken,
ruw bekapte boomstammen te voorschijn, die straks verder zullen worden
afgevoerd.
Soms is te zien, dat een
3
meter
breede weg In het oer2Y2 h
open
gekapt en verhard met
bosch is
boomstammetjes, die een meter of vier
uiteen liggen, maar waar de balken
natuurlijk gemakkelijk overheen glijden.

deeren

laten

vormen

zich

boven

Uitbreiding opleiding Burgervliegers
De bewapening der
Landwachten

de

bosschen en komen hooger en hooger

opzetten, fantastisch verlicht door do
avondzon tot zij driekwart van den
hemel met duisternis bedekken. Tegen
dat de schemering valt vinden wij een
zwaardere sleepboot op stroom liggen.

Varen bij nacht in ons sigarenkistje,
zooaLs de snellq motorboot schertsend
genoemd wordt, is te gevaarlijk, met
het oog op drijvende boomstammen en
dus stappen wij over op de zware sleepboot en puffen nog lang door het nachtelijk duister. Zoodra zijn wij niet veilig
SARAMACCA
onder
dak of een zware regen plenst
DE
AAN
neer. In het logeergebouw van Kersten
van Dam-Para worden dan de hangOp Kwakoejron ook ccn Uurtje de matten gespannen cn is allc3 spoedig
tijd. De palat-s heet zoo, omdat er veel In diepe rust.
kikKers zijn ! WIJ wonen er een kleine
Als wij om zes uur opstaan, hangen
plechtigheid bij. Politie-opzichter Gersie
krijgt de gouden medaille wegens dertig zware nevels over de Saramacca. maar
Jaar trouwen dienst. Hij had er voor als onze boot weer over het water Jaagt,
naar Paramaribo zullen komen, maar komt de zon al gauw door. Onze eerste
kon niet weg wegens de belangrijke halte is Totikamp, het boschnegerdorp,
goudvondst van veertig Kilogram Placer waarmee Tuinman, de opzichter aan de
de Jongh. Daar moeten wij ook eens Saramacca gewoonlijk werkt. De heeren
zijn wel eens wat lui in het opstaan,
gaan kijken. Nu is het doel de houtexSaramaar
langs
vandaag zullen ze met de motorde
ploitatie in de bosschen
worden naar het werk
opgesleept
deze
boot
ligt
macca. Kwakocgron
aan
rivier
groote
motorboot,
en
is
een
traktatie. Het Is dus
dat
en wij vinden er een snelle
aanlegplaats.
uur
al
druk
aan
De sleepdie ons stroomaf voert van één
de
voor
ons
gegaan
uit
's middags tot elf uur 's avonds. Mooie boot Eureka is al
een
ligt
van
en
nu
te
van
tiental
dit vak te
midden
gelegenheid dus om wat
met
een
30
a
40
schreeuwende
bedrijf.
korjalen
hooren. Een eigenaardig
In Europa en ook in Oost-Indië en in den Djoeka's er in, die hun wankele bootjes
zeer met een liaan vastbinden en zelf aan
Himalaya is de houtontginning
boord der sleepboot meevaren. Het laeenvoudig. De bosschen bestaan gewoonlijk uit één houtsoort, dennen, ceders waaierige gezelschap verdwijnt stroomen djatti (teak) bijv. Men legt een weg, op, getrokken door de zwaar puffende
spoor of kabelbaan aan, kapt het hout, Eufeka. Wij hebben een kwartiertje om
zorgt voor geregelden nieuwen aanplant het dorp te bekijken en daar komt er
cn een continu, overzichtelijk bedrijf is nog een bij als de motor niet wil aanslaan. Ik bof al weer. Mooie gelegenheid
tot onze beschikking.

Het ligt niet in het voornemen
van de Regiering; voorshands (lot
een verdergaande militaire training
van de rijpere schooljeugd over te
gaan.
Zij acht zulks niet bepaald
noodzakelijk, mits aan de geestelijke
vorming
en de opvoeding tot gehoorzaamheid en gevoel voor orde
en tucht de voile aandacht wordt
besteed.
OPLEIDING

BURGERVLIEGERS

•

"•'•

Het wordt namiddag; prachtige wolkengevaarten

Ook de Landstorm wordt beter Geoefend

ten zoodanig te regelen dat op de oefendagen
met nagenoeg de geheele afdeestammen vijftien en twintig en vijfenllng
kan worden geoefend, hétgeen tetwintig meter vrijwel loodrecht omhoog
vens
intensiever opleiding van het kader
rijzen, voordat de eerste zijtak zich van
mogelijk
maakt.
ZooaLs reeds gemeld ia de rrieniöriê
den stam scheidt en dan ook al gauw
van Antwoord cp dc aanvullingsbcgroo—
de ; eigenlijke kroon begint.
Naar aanleiding van de mededeeling
ting voor Oorlog verschenen. Wij ontkenden er reeds een en ander aan. De dat het enkele leden is opgevallen dat
Vijfentwintig meter rechte stam,
punten verdienen nog vermel- zeer veelvuldig uitstel van periodieke
die' daar boven anderhalf, beneden volgende
opkomst wordt verleend aan landstorm' .
ding.
2'a 3"voet middellijn heeft, dat is
plichtigen, die niet in de z.g. noodformaties zijn opgenomen, waardoor soms
een lust tn de oogen van den houtKOSTEN OFFICIERSOPLEIDING
25% van de sterkte ontbreekt, wordt
en van den iweropgemerkt, dat bij het verleenen van
:•fr> t. i j
ver.
De bijdrage in de kosten van oplei- uitstel van periodieke opkomst in werV 1
ding en onderhoud der cadetten zal 'selijken dienst de gemiste opkomst in
Er is slechts een lichte ondergroei. inderdaad voor dc eerste maal worden den regel moet worden ingehaald.
geheven van de ouders of verzorgers
'.Vat Maripa palmen en enkele rottanachtigo soorten, wat opslag uit zaden der Jongelieden, die in September 1941
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt
van de woudreuzen boven, dat is alles. tot het Iste studiejaar der K. M. A. vrijstelling van intermitteerende opkomst verleend, b.v. • wanneer de beHier staat veel moorah, een goed hout zullen worden toegelaten.
trokkenen ln bedrijven werkzaam zijn
voor sluisbouw cn dergelijke, dat dus
moest
naar
een
die voor de defensie werken, dan wel
spoedige
opsteeds in lange zware balken gevraagd
1940
In
wordt. Op Trinldad wordt deze soort lossing worden gestreefd; zonder dat alle wanneer van bedrijven, waarvoor geen
veel aangeplant zooals op Java de Djat- consequenties nauwkeurig konden wor- noodformatfe is vastgesteld, verscheiti. Hier nog niet. Er is meer dan men den overwogen. Bij nader Inzien Is er dene dienstplichtigen tegelijk onder de
kan
weghalen met de beschikbare echter geen aanleiding gevonden, de wapenen worden opgeroepen.
krachten en de natuur zelf verzorgt den opleiding tot officier geheel kosteloos te
;ongen aanplant. De schemering doet de doen geschieden.
UITSTEL VAN EERSTE OPKOMST
dunne stammen snel lijnrecht omhoog
De nieuwe regeling kan bezwaarlijk
groeien naar het licht, net wat wij noodlg
is,
Moorah
Merkwaardig
dat de
nebben.
worden toegepast voor degenen, die het
Uitstel van eerste opkomst wordt
zware
overstroomingsgcbled
plankvorige jaar werden toegelaten. Aan de voornamelijk verleend aan studeeren:n dit
wortels maakt tot vier en vijf meter bo- ouders of verzorgers van de vaandrigs, den, zooals studenten aan de medische
\en den grond, terwijl daar op Trinidie op 1 October 1940, cn van de mllltie- rn technische hoogeschool, aangezien
f'.ad, waar ze in het heuvelland staan i»ergeantcn, die oniangs tot de K. M. A. aan afgestudeerden'van deze categoniets van te zien is. Daar zenden ze een werden toegelaten, werd nl. destijds rieën door het uitblijven van de aanmeters diep den grond In. medegedeeld dat de opleiding kosteloos vulling uit Nederland, eerstdaags bepen wortel
Iller wortelen ze misschien maar een zou geschieden. Men kan hun thans hoefte zal bestaan.
halve meter diep net als de boomen in geen nieuwe lasten opleggen, welke niet
het Haagsche Bosch. Nog een merkwaarvóór de toelating zijn bekend gemaakt.
Vervolgens aan jongelieden, die de
digheid Is, dat do Moorah ten Oosten
laatste
Jaren van de middelbare scholen
Een overgangsperiode van 'twee Jaren, (H.8.5., Lyceum, e.a.) ingaan. Van hen
van het Saramaccagebled niet meer
gedurende welke voor een deel der cavoorkomt.
kan meer profijt worden getrokken,
detten geen bijdrage in de kosten van wanneer zij na hun eindexamen in
Maar deze keer zijn er zwaardere houtopleiding en onderhoud wordt gehedienst komen en opgeleid kunnen worsoorten gevraagd. Manbarclak. die ab- ven, is derhalve niet te vermijden.
den tot beroeps- of reserve-officier.
soluut paalwormvrij is, groenhart, bruinhart, een prachtig meubelhout enz. en
MODERNE UITRUSTING
Voorts wordt uitstel van eerste opdie groeien allen een letsje hooger,'verkomst verleend aan dienstplichtigen, die
der van de rivier, dieper het bosch in.
door het moeten blijven verrichten van
Het is niet duidelijk wat door de learbeid in werkplaatsen, waar zij op het
den, die betwijfelden of de uitrusting oogenblik niet gemist kunnen worden,
Een half uur varen wij bfcna gerulschloos voort, zien hier een slang daar een en de oefening van het leger, zoowel van de eerste oefening niet in de daarvoor
visch wegglijden, schuren telkens over het beroepöpcrsoreel als van de dienst- vastgestelde periode kunnen vervullen,
onder water liggende balken, want het en reserveplichtigen, thans voldoende zy zijn voornamelijk tewerkgesteld bij
kostbare Surlnaamsche hout zinkt als berekend zijn op de nieuwe wijze van de artillerie-inrichtingen en bij de milieen baksteen ! Dan komt een dam, door oorlogsvoering, wordt bedoeld.
taire luchtvaart en zijn dus toch in het
de boschnegers gebouwd, om het water
belang van het leger werkzaam.
Het mag toch als algemeen bezóó hoog te stuwen, dat zij het hout tot
kend worden verondersteld,' dat met
hier kunnen vlotten, de lichte soorten
DE BEOORDEELING VAN LEERLINGvoortvarendheid wordt 'gewerkt aan
drijvende, de zwaardere tusschen twee
dc'inodcrnlsecring
leger.
het
van'
korjaren gebonden. Daarachter liggen
VLIEGERS
Daartoe zijn belangrijke - bestellineen honderd vijftig blokken bruinhart,
gedeeltelijk'afgen'geplaatst
en
purperhart en manbarclak diep in het
geleverd
waarbij ten vólle'is rebruine boschwater. Genummerd en gekening'gehouden
met de ervaringen
Van een nieuwe gedragslijn, bij het
merkt, hier In het bosch geaccepteerd
opgedaan
bij
den strijd in' Europa
beoordeelen van leerling-vliegers is geen
door de firma. Als ze afgeleverd worden
en: elders, in het bijzonder vtfor wat
sprake, evenmin als van een zeke r aanin stad of aan Dam-Para krijgt de Djo<>betreft
>de
van
tanks'en
beteekenis
gulden
tal „proeven"; de bcoordeellng vangt in
vijfendertig
a
dertig
ka zoo'n
duikbommenwerpers.' Ook ; bij de oplelte 1 aan van de eerste vliegles af. Boper stuk. Maar voor die som moet hij
leiding en oefening wurdt 'daarmede
vendien bedenke men dat met de eerook heel wat werk doen 1
rekening gehouden.
>il «l-urnn
ste 8 vlieguren van een leerling 25 vliegI'e
s s e n zijn gemoeid. De tijd, welke
(Nadruk verboden)
Uiteraard zal, zoolang het bestelde verloopt alvorens; een leerling eventueel
:naterieel nog niet volledig; ln Indle'ls van de opleiding wordt ontheven, Is afliangekomen, de nieuwe uitrusting in- hankelijk 1 van verschillende factoren,
compleet; en de oefening nog onvolWaarbij 1 in de eerste plaats dienen te
mag
maakt zijn. Hiefuit
eclitér gèénsworden genoemd de Indlvidueele elgenworden'' : geconcludeerd, u dat het fcchappen van den candidaat. Over somi ins
Koninklijk Nederlandsch-Indische leger migen Is al zeer spoedig een definitief
thans niet met succes oojlog zou kunoordeel uit te spreken, bij anderen duurt
nen voeren; dat zulks wel degelijk het eenigen tijd alvorens het oordeel
mogelijk is, toont het Grieksche leger, vaststaat.
dat een het land binnenvallenden overmachtigcn en beter bewapenden vijand
Overigens ligt het voor de hand, dat
wist terug te werpen.
onder de huidige omstandigheden, met
een zeer groot aantal leerlingen in opINHEEMSCHE MILITIE
leiding, het streven bestaat diè candida-I.en, waarvan onvoldoende vliegaanleg
en gebrek aan capaciteiten vaststaan,
Ten aanzien van het vraagstuk der niet langer dan noodig aan te houden.
Jnhecmsche militie zal de Regeering Bij het rustiger lempo, waaronder vroeHaar standpunt binnenkort kunnen ger werd gewerkt, kon men ook in dit
bepalen.
opzicht wel eens wat meer tijd nemen.
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Vijf en twintig meter rechte stom....
West-Indische Reisbrief

Oefening Leger geschiedt op
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Bij de aangevraagde credieten voor
de opleiding en vorming van officieren
hier te lande is geen rekening gehouden
met het verleenen van steun aan het
onlangs opgerichte V.V.C. (Vrijwillig
Vliegers Corps).
We! zijn op het oogcnblik voorstellen bij de Kegecring in behandeling, welke beoogen, de opleiding van
burgervliegcrs bij een aantal vliegclubs ten bate van de weermacht
op uitgebreiJere schaal en systematischer dan thans ter hand te nemen.

HET VROUWELIJK AUTOMOBIEL
CORPS
Naar aanleiding van het verzoek om
inlichtingen over de organisatie van het
Vrouwelijk Automobiel Corps ln legcrverband wordt medegedeeld, dat het om
ïedenen van militair organLsatorlschcn
aard niet wenschelijk wordt geacht, het
Vrouwelijk Automobiel Corps voor legerdiensten

ln te schakelen.

Het ligt echter wel ln het voornemen,
van de diensten van vrouwelijke chauffeurs ten behoeve van burgerlijke hulp-

diensten,

zooals die voor de luchtbe-

scherming, het Roode Kruis e.d. gebruik
ie maken, aangezien daaraan behoefte
dijkt te bestaan. Deze chauffcuses zullen deze werkzaamheid alsdan in burpcrdienstpllcht vervullen. Aan de voorbereiding van deze Inschakeling, welke
ln het verband der Covlm-organlsatie
geschiedt, kan, waar gevraagd, medewerking worden verleend.
Aanwijzing van personeel krachtens
de ; burgerdlenstplichtverordenlng vindt
rlechts plaats, indien niet op normale
v.-ijze in de behoefte aan persoiieel kan
worden voorzien.

MAATREGELEN

OF MATERIEEL-

GEBIED
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—

"

!

:

'

.

De uitbreiding van de infanterie en,
voor wat betreft de genie, van de genietroepen en van de automobieldienst
draagt voorloopig een tijdelijk karakter
omdat de uiteindelijke behoefte nog niet

vaststaat.

Voor wat 'betreft den mede tot de
genie behoorenden bouwdienst strekt de
uitbreiding ter voorziening in de grootere behoefte, welke een gevolg is van

de tijdelijk toegenomen werkzaamheden
w.o. vlieg(bouw van defensiewerken
velden
en kampementen). Na vol-

onderwerpelijke
uit een zekeren
twijfel, of bij de opleiding tot militair
vlieger niet meer candidaten dan hoogst
noodzakelijk zouden worden ontheven,
i:an de verzekering worden gegeven.dat
zulks in gecnen deele het geval ls.

voortvloeien

.

MILITAIRE TRAINING DER
JEUGD

—

—

De militaire vooropleiding van de rijdier werkzaamheden zal derhalve weer tot inkrimping kunnen worden pere schooljeugd beperkt zich tot een
intensiveering van de lichamelijke ontovergegaan.

tooiing

OEFENING

wikkeling, zonder dat oefeningen in den
LANDSTORMPLICHTIGEN wapenhandel plaats hebben. Binnenkort

Het ligt ln de bedoeling verandering
te brengen ln het systeem van geregelde

De monumentale poort, welke toegang geeft tot Benghazi
(Nadruk verboden)

oefening van landstormplichtlgen in
dien zin, dat de oefeningen zooveel
doenlijk kunnen plaats hebben ln de
geëigende verbanden en zoo mogelijk
onder de eigen commandanten. Hierbij
wordt er ook naar gestreefd, de wach-

moge worden volstaan met de mededeellng, dat v.w.b. de deelneming van het
Nederlandsch-Inoische
Gouvernement
in de oprichting en exploitatie van een
munitiefabriek niet kan
worden
gesproken van een gemengd bedrijf in
den gebruikelijkcn zin van het woord
m dat geen winsten zullen worden gemaakt.
Naar
aanleiding van de opmerking
omtrent de uitrusting en oefening met
automatische wapenen van de militie en
den landstorm wijst de Regeerlng er op,
dat de militie geen afzonderlijke legeronderdeelen vormt, doch gemengd met
de beroepsmilitairen optreedt en derhalve op overeenkomstige wijze is bewapend en wordt geoefend.

De landstorm vormt wel zelfstandige
onderdeden ;
bij de vaststelling van
hun bewapening is rekening gehouden
met hun oorlogstaak. V. z. v. zij uit dien
hoofde met automatische wapenen zijn
uitgerust, gelden voor de indeeling en
overeenkomstige maatstaven
oefening
ftls voor de overige legeronderdeelen.
vraag

Voorzoover

mocht

Daar het landsbelang zich verzet tevan volledige inlichtingen omtrent deze aangelegenheid,

ren het verstrekken

DE BEWAPENING DER

LANDWACHTEN
Omtrent de voor de landwachten bestemde wapens kunnen nog geen definitieve mededeellngen worden gedaan.
Het ligt ln de bedoeling de landwachten
aanvankelijk hoofdzakelijk te oefenen
met geweren. Hierbij is er rekening mede gehouden, dat zij grootendeels bestaan uit nog nimmer militair geoefende Inheemschen, zoodat zij door aanvankelijk eenvoudige opleiding op de
snelste wijze voor daadwerkelijk optreden geschikt kunnen worden gemaakt.
De aan de landwachten op te dragen
taak zal dan uiteraard rekening houden
met den graad van geoefendheid en de

zullen dienstplichtige scholleren, die
reeds zijn ingelijfd, doch aan wie om
studieredenen voorlooplg uitstel van opkomst voor eerste oefening ls verleend, bewapening.
in den vacantletijd een militaire opleiding bij eenige onderdeelen van het leOverigens is het niet geheel uitger ontvangen, waarna zij zich verder
gesloten, dat in een later stadium de
landwachten eveneens van automazullen dienen te bekwamen bij de vrijwillig oefenende korpsen
ter plaatse
tische wapens zullen worden voorvan hun Inwoning.
zien.

