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Inval niet

Geen inval?
Het Dultsche volk werd op de
hoogte gesteld van het feit, dat
de aanval op Engeland reeds
vijf weken aan den gang is. Het
zal deze mededeeling met verrassing, zij het niet met groote
blijdschap, hebben vernomen.
Als de vliegtuigen, de onderzeebooten en de motortorpedo,
booten het werk moeten doen,
zal het elkeen duidelijk zijn dat
de oorlog, op zijn mooist voor
Duitschland, lang zal duren.
Duitschland past dan de zoogenaamde tegenblokkade toe. De
bedoeling is, Engeland op den
duur tot overgave te brengen
door zijn scheepvaart geleidelijk

te vernietigen.

Men mag niet zeggen, dat zulk
een plan geen enkele kans biedt
op succes. Engeland is van zijn
scheepvaart ln zeer hooge mate
Zonder aanvoer
afhankelijk.
een nijpend
spoedig
over zee zou
en
aan
levensmiddelen
tekort
grondstoffen ontstaan. Maar
ook Duitschland kan op den
langen duur niet leven zonder
de zee. Het is natuurlijk volstrekt uitgesloten, dat de Britsche scheepvaart in enkele
maanden tijds te vernietigen zou
zijn. Zelfs al zou het .Dultsche
plan slagen ln dien zin, dat de
totale tonnage der geallieerde
handelsvloot geleidelijk mindert,
dan zou nog altijd de vraag beantwoord moeten worden, wie
nu eigenlijk het eerst in onoverkomelijke moeilijkheden geraakt, Engeland of Duitsch-

land.

Er is echter een ander punt.
Duitschland's groote troef is op
het oogenblik de meerderheid
in de lucht. Wanneer inderdaad
de „aanval" op Engeland op de
tegenwoordige manier wordt
voortgezet, zal niets Engeland
beletten om Duitschland ln de
lucht in te halen en voorbij te
streven. Engeland zal de meerderheid, en op den duur het

—

Heeft

al

voor

Duitschland plaats

Londen, 1 Augustus (Reuter).
aarzeling,
De
die de leiders
van het tegenwoordige
Duitschland aan den dag-leggen om den
aanval op Engeland te ondernemen, is kennelijk ook de
Dultsche bevolking opgevallen, zoodat de regeering
is overgegaan
tot het afleggen van allerlei verwaaruit moet blijken,
klaringen,
dat de aanval eigenlijk al begonnen is. Zij achtte het noodig om
door middel van het „Deutsches
Nachrichten Büro" te verklaren
cat sedert 5 weken de aanval al
aan den gang is en dat lederen
dag, ieder uur successen worden
behaald. Deze verklaring is, naar
wel duidelijk blijkt, alleen voor
binnenlandsch gebruik bestemd,
evenals net omroepen van een
bericht van het officieele Spaannleuws-agentschap,
sche
dat
„Duitschland zeker geen dag langer zal wachten,
dan het Dultnoodzakelijk
sche . opperbevel
acht". Hieroo sluit een verklaring
aan, diï rijksveldmaarschalk GO*
rlng dezer dagen aflegde en waarin hij zeide, dat ~zl|n luchtmacht
gereed was en slechts wachtte op
orders van den Führer."
Ook uit Italië komen allerlei
verklaringen. De directeur
van
de „Telegrafo", Ansaldo.
zeids
eveneens, dat „de aanval
b.v.
reeds begonnen was."
Gayda daarentegen verklaarde,
dat „de Italianen geen onmiddellijken
aanval op Engeland moeten verwachten", terwijl te Tokio een bericht uit lialiaansche
bron werd gepubliceerd, volgens
hetwelk Italiaansche troepen werden geconcentreerd voor den aanval op Engeland.
begint
de Duitsrhe
Voorts
zoowel als de Italiaansche radioomroep'de bevolking van Duitschland en Italië voor te bereiden op
tegenslagen en moeilijkheden, die
nog zullen komen.

Het is duidelijk, dat er groote
verwarring heerscht. Het is even-

Duitschland verbiedt voor 31 Augustus het
dragen van de Oranjekleur

Vergeet-me-nietjes ook verboden
Verklaring over

het Dultsche witboek, dat Generaal Winkelman den 23sten Maart
j.l. een stuk
opstelde,
waarin
voorzieningen
werden getroffen
inzake samenwerking
met een

den inval

..eventueelen" bondgenoot. Voor
dj
Nederlandsche
luisteraars

werd verklaard,

De maatregelen van
Duitsche terreur

Telefoonnummer»

Londen, 1 Augustus (A.N.P.).
Van de Nederlandsche radio werd
vernomen, dat ln opdracht van
den Duitscihen Rijkscommissaris
de volgende bekendmaking werd

omgeroepen:
„In verband met de

komende

gedenkdagen van het Oranjehuis
wordt de bevolking van het bezette Nederlandsche gebied er met
allen nadruk op gewezen, dat ieder demonstratief optreden, elke
betooging van afzonderlijke of vereenigde personen, rechtstreeks of
niet rechtstreeks, hoe dan ook,
gericht is tegen de bezettende
macht en met strengheid zal wor-

veroordeeld.
Onder demonstraties en betoo-

den

gingen tegen de

bezettingsmacht
worden ook verstaan demonstraties en betoogingen voor de Koningin en andere leden van het
Oranjehuis, dat den oorlog tegen
Duitschland zoo hardnekkig voortzet. Het dragen van insignes, bloemen, strikjes en andere voorwerpen, welke Oranje-gezindheid uitdrukken is verboden.
efenals
vlaggen en het aanbrengen
van
versieringen. Hetzelfde geldt voor
andere handelingen, welke be-

-

3

land'g

•

anjers
die bij Prins Bernhards
verjaardag werden gedragen!

verkregen. Wenden de Duitschers

voor te weten, hoeveel leden van
land-, zee. en
cc
luchtmacht
Nederland wisten t* verlaten vóór
de bezetting? Hst aantal is aanmerkelijk hocger dan 29.
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Franschen

misten.

Gezaghebbende
Nederlandsche
kringen te Londen merken op, dat

deze mededeelhig noch de

bron,
geput,
noch de autoriteit, die de samenstelling van de publicatie heeft gelast, vermeldt*
Zeker is eeüter, dat de cijfers onder de in,(Nederland heerschende
toestanden de Duitsche goedkeuring voor de >bekendmakeing hebben ontvangen.
Hoewel de Nederlandsche autoriteiten te Londen geen volledige cijfers bezitten, zijn er
voldoende
aanwijzingen, dat het totale aantal
verliezen een even duidelijke en
doelbewuste onderschatting is. als
de Duitsche bewering, dat het bombardement van Rotterdam 376 levens kostte, terwijl het in werkelijkheid tienduizenden zijn.
Ook rijst de vraag, hoe het verrassende cijfer der vermisten werd
waaruit de cijfers werden

Bevolking verwacht redding
door Engeland
Londen, 1 Augustus (L.E.F.).
De correspondent van de „Daily
Mail" aan de Spajnsche grens
interviewde vele Franschen, dis
uit Frankrijk waren gearriveerd,
over de gevoelens van de Fransche bevolking ten aanzien van
Engeland en hij constateerde, dat
de groote meerderheid van
het
Fransche volk de Duitsche propaganda niet geljjoft en van oordeel is, dat de eenige kans op
redding voor Frankrijk de overwinning van Engeland is.
Hij constateerde voorts, dat de
affaire van Oran een uitstekend
wapen was geweest voor de Duitsche en Italiaansche propaganda,
doch niet voldoende om het geloof
van het Fransche volk in de oprechtheid van de Britsche gevoelens te schokken.

Reuter's correspondenten
souden geheime agenten
zijn

Londen, 1 Aug. (Aneta). J.B.A.
Kessler
sprak in een onderhoud
met Aneta zijn meening uit, dat de i
geallieerden,
door Duitschland i
petroleum te onthouden, binnen
een half jaar den oorlog zouden winnen, vooropgesteld, dat Hitier op
groote schaal oorlog zal voeren.
De Duitschers te verslaan op basis van de olie-onthouding, zou echter veel langer duren, dan wanneer
de kalme toestanden gehandhaafd

Lenden, 1 Augustus (Reuter).
Gedurende reeds geruimen tijd
hebben de Duitsche en Italiaansche omroep hertiaaldelijk aanvallen op Reuter gedaan, aanvallen. die Reuter heeft genegeerd,
in het vertrouwen, dat zij zichzelf wel zouden beantwoorden door
hun pure, erfelijke absurditeit
en ongerijmdheid. Doch stilzwijgen zou misschien verkeerd worden uitgelegd. Het is de wensch
van Reuter categorisch te ontkennen de verklaring van den
Duitschen omroep
in verband
met den tragischen dood van
den correspondent
van Reuter
te Tokio
dat ~de banden tusschen den Britschen geheimen
dienst en Reuter zeer nauw geworden zijn, niet alleen ln Japan,
doch ock in andere landen."
Reuter ontkent eveneens categorisch een andere
verklaring,
dat „agenten van den Britschen
geheimen dienst vandaag den dag
belangrijke functies
hebben
in
vrijwel alle Reuter-kantoren."
"Al deze beweringen zijn leugens,
van het begin tot het einde, en
ziln kennelijk verzonnen om
vreemde volken te misleiden
of
—

De „Daily Express" spreekt het
verlangen uit, dat aan de in Londen wonende Franschen alle mogelijke faciliteiten zullen worden
verleend voor het publiceeren van
e*n Fransöh
blad en voor het
stichten van een Franscö omroepstation, dat het nieuws aan het
Fransche publiek zou moeten doorgeven en delicate vraagstukken,
zooals de affaire van Oran en de
blokkade van Frankrijk zou moe-

—

ten toelichten.
De bladen zouden door de R.A.F.
in Frankrijk kunnen
worden
verspreid.

te imponeeren.

Aardbeving

Een nieuwe kaper zal zee kiezen

Ergens Noord

New York, 1 Aug. (Aneta Rtr.).
Het Duitsche vrachtschip
„Wesser" (mogelijk „Weser"), dat sinds
het uitbreken van den oorlog bij
Punta Arenas
geankerd is,
bestalleerd.
reidt, volgens een bericht van de
New York Times uit Sanjosé (CosDs. Weiter overleden
Londen, 1 Augustus (Aneta). tarica), het vertrek voor als gewaVan de
Nederlandsche radio pende kaper.
werd vernomen, dat de oud-hofDe correspondent zegt, dat, naar
prediker W.L. Welter in den ouderdom van 90 Jaar is overleden. verluidt, het fonds, dat de regeering van Costarica
toestond
De landbouwweek te Wapeningen
voor het levensonderhoud van de
scheLonden, 30 Juli (A.N.P.) De bemanningen der Duitsche
in September te Wageningen te pen, werd aangewend voor het reishouden landbouwweek zal geen vaardig maken van het schip, hetvoortgang vinden.
geen een schending van de neutraliteitswet van Costarica beteekent.
De Belgische koningskinderen

De

Londen, 1 Aug. (Aneta Reuter).
Radio Roma verklaart, dat
een
Duitsch vliegtuig met de kinderen
van Koning Leopold uit Lissabon in
Brussel is gearriveerd.

Windsors

Faenza, 1 Aug.
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Ruslands grens nu aan de Donan
Molotoff t houdt
politiek

een beschouwing
van Sovjet -

Geen deelneming
aan den oorlog
De betrekkingen met
Roemenië kunnen nu
normaal worden
Moskou, 1 Aug. (Aneta Reuter).
Molotoff opende hedenmiddag
de
7de zitting van het Sovjet-parle-

ment.

Hij zeide in ziju pro-Duitsche rede
0.m., dat er laatstelijk geen essentieeie wijzigingen zijn gekomen in
de betrekkingen tusschen Engeland
en Rusland. De neutrale politiek
getrouw, zou Rusland niet aan den
oorlog deelnemen.
De betrekkingen tusschen Sovjet
Rusland en Duitschland bleven gelijk in het verdrag was vastgesteld.
Molotoff ontkende categorisch een
Russisch-Duitsche wrijving.
Inzake de
betrekkingen tusschen Rusland en Italië merkte Molotoff op, dat zij zijn verbeterd en
hij achtte een wederzijdscli begrip
in de sfeer van de buitenlandsche
politiek mogelijk.
Moskou,
1 Augustus (Reuter).
Ter gelegenheid vaq de opening
van de 7e zitting van het SovjetRussische parlement sprak de

volkscommissaris voor Buitenland,
sche Zaken. Molotoff, een rede uic.
Met betrekking tot de overdracht
van gebied door Roemenië, zeide
hij:
„De grenzen van SovjetRusland zijn aldus opgeschoven
naar het Westen tot aan de Donau, welke rivier, na de Wolga, de
grootste in Europa is en tevens
een van de meest belangrijkste
handelswegen is voor de goederenuitwisseling tussc-hen een aantal
Europeesche volken". Hij voegde
eraan toe dat van nu af aan d?
tusschen
betrekkingen
SovjetRusland en Roemenië zich volkomen normaal moeten ontwikkelen.

de

over

Rusland

—

—

de Sovjet-Unie. Integendeel,
d.Bourgeoisie, die deze landen regeerde, breidde steeds haar vijandige activiteit tegen de SovjetUnie uit en schond ernstig de
pacten van wederzijdschen bij-

stand. Het werd absoluut

onmogelijk nog langer een zoodanigen
toestand te tolereeren, in het bijzonder niet in omstandigheden,
zooals geschapen door den huldigen internationalen toestand. Molotoff sprak over de instelling van

regeerman

pro-Sovjet-Russische

in de drie
en zrlde, dat de parlementen „volgens
algemeen, direct, geheim kiesrecht
zich reeds unaniem hadden uitgesproken voor de instelling van
een Sovjet-regime en voor opname
in de Sovjet-Unie. De opperste
Sovjet
zou hun desbetreffend
verzoek overwegen. Hun inlijving,
tegelijk met die
van Bessarablë
en Noord-Boekowina, beteekende
een vermeerdering van de bevolking van de Sovjet-Unie met circa

een afstand van 6400 km.
De beving behoort niet tot de al-

lerzwaarste.

116 Bommenwerpers boven
Chungking

vertrekken

New York, 1 Aug. (Aneta Reuter),
de „Excallbur", met den Hertog en
Hertogin aanboord, is uit Lissabon
vertrokken en wordt op 9 dezer te
New York verwacht.

worden gebracht met gebruikmaking van oude methoden. In zijn
oorlog tegen de geallieerden hevft
Duitfichland groote successen behaald, doch nog niet zijn voornaamste doel bereikt, namelijk beëindiging van den oorlog op voorwaarden, die het wensohelijk acht.
Hitier heeft op 19 Juli j.l. opnieuw beroep op Engeland gedaan
om tot voorwaarden te komen,
doch da Britsche regeering heeft
het voorstel verworpen, een voorstel, dat uitgelegd werd als
een
eisch tot algeheels capitulatie van
Engeland, en anwoordde, dat het
den oorlog zou voortzetten toi de
uiteindelijke overwinning.
,„Dit
beteekent, dat de Britsche regeering geen koloniën wenscht af te
staan en zij verklaart zich bereid
den oorlog voort te zetten om da
wereld-heerschappij,
niettegenstaande het feit, dat na de necer
laag van
Frankrijk en rtalië's
deelname aan den oorlog aan de
zijde van Duischland deze strijd
voor Engeland aanzienlijk grooter
moeilijkheden met zich brengt".
De betrekkingen met
Engeland

Molotoff

dat er in den
laatsten tijd geen essentieele veranderingen waren gekomen in de
Russisch-Britsche
betrekkingen.
„Het moet worden toegegeven, dat
na alle vijandige acties die Engeland tegen de Sovjet-Unie ondernam men moeilijk kan verwachten, dat de Russisch-Britsche
betrekkingen zich gunstig zouden
10 millioen zielen".
ontwikkelen. De benoeming
van
Sir Stafford Cripps t«ot Britsch
gezant te Moskou weerspiegelt
Frankrijks nederlaag
mogelijkerwijze den wensch van
Vervolgens kwam Molotorf
op de zijde van Engeland om de behet onderwero van Frankrijk's ne- trekkingen met Rusland te verbederlaag en hij zeide, dat het dui- teren. Het is waarschijnlijk, dat
delijk was, dat de schuld niet al- wij nu aan den vooravond staan
leen lag bij slechte militaire voor- van een intensiveering in den
bereiding. „Van aanzienlijk be- oorlog tusschen Duitschland en
lang was ook het feit, dat
m Italië aan de eene, en Engeland,
tegenstelling met Duitschland
geholpen door Amerika,
aan de
men in leidende Fransche krin- andere lijde. Getrouw aan zijn
gen de rol, die Rusland in de Eu- politiek van neutraliteit, zal Sovrope?sche zaken speelt, te
llo.it jet Rusland niet aan den oorlog
zeide,

ten

Javatijd registreerde,
komende
van Noord-Oostelijke richting over

Het Duitsche „vredesaanbod”

bevonden was, dat ds pacten van
wed?rzijdschen steun,
die Rusland met Letland, Lithauen en
Estland gesloten had, niet leidden
zooals was verwacht
tot toenadering tusschen deze landen en

Press).
hegelag

(United

Aneta seint uit Batavia, dat het
observatorium de beving om 22.48

—

en vergeetmenietjes worden beschouwd als „uitlokking" en zijn
vliegtuigen
verlies
240
Totaal
verboden.
Een duidelijker bewijs van de
Londen, 1 Augustus (Reuter).
der Nederlandaanhankelijkheid
Gedurende de maand Juli werden
door 'fc luchtafweer en de It.A.F". 240 sche bevolking aan tiet Huis OranDuitsche toestellen boven
Enge. je kan niet worden geleverd dan
land neergeschoten. Dat beteekent door de uitgifte van deze verordeeen verlies van ca. 600 piloten ning.
voor Duitschland.
Het laffe en verraderlijke karakter
Hierbij zijn niet begrepen alle
van den Duitschen inval
andere boven de Noordzee en de
vloot ontmoeten en zonder een door Duitschland bezette gebieUit Batavia seint Aneta,
zweem van twijfel deerlijk wor- den en Duitschland zelf neerge- het voornaamste deel van dat
het
gisteravond door „Radio-Oranje"
den gehavend. De Navy zou zich schoten vliegtuigen.
uitgezonden
programma
geen betere gelegenheid kunnen
werd
gewijd
aan
de
beantwoording van
denken om in korten tijd groote
h*t
enkele
dagen
geleden
brokken te veroorzaken. Het
op Duitsch bevel door het A.N.P.
overblijfsel van de Duitsche het Britsche leger en dat elke te Amsterdam omgeroepen
besterker richt, dat de Nederlandsche retroepen zou bij de landing we- dag uitstel Engeland
geering haar neutraliteit niet gederom verschrikkelijke verlie- maakt.
handhaafd
heeft. De
door Hare
zen lijden. En dan pas zou de
man Majesteit de Koningin bij de
Tegen IV2 millloen
ontmoeting met een paraat,
opening van „Radio-Oranje" gegeen troepen optreden, houden
rede,
goed uitgerust leger van l»/2 kunnen
door nationale
kans op succes, die door gedachte gedragen,
was voor
millloen man volgen, terwijl de met
de lucht naar Engeland worhet
onder
Duitsch
toezicht
Invallers op aanvoer niet kungebracht. In de eerste staande A.N.P.
een
den
aanleidiner
nen rekenen.
te ondernemen op onze
ge- aanval
plaats gaat dit nooit om
Vorstin met het doel het Nederweldige hoeveelheden, in de
Men mag ook alweer
volk tegen Oranje op te
niet tweede plaats moet aan de uit- landsche
zetten. De aanval maakte echter
zeggen, dat een Inval geheel
op het gebied van weinig indruk, aangezien Hare
onmogelijk is. Een Inval is ln rusting, b.v.
alle verdenking
pantserauto's, Majesteit boven
tanks,
zware
feite altijd mogelijk
geweest.
verheven
is.
Meer dan
veertig
enz., veel mankeeren. Hetzelf- Jaren zorg voor het nationale
Tijdens den wereldoorlog
kon de
welgeldt voor motortorpedo- zijn heeft bij ons die
overtuide Britsche admiraliteit on- booten.
Zulk soort middelen ging grondig vastgezet.
mogelijk garandeeren, dat een
transport
De beschuldiging
zullen
waarbehelst, dat
Duitsch legertje van een 30.000 van
het
Nederlandsche
volk het den
schijnlijk
nuttig
blijken
op
het
man er niet in zou slagen,
lOdm Mei door de Duitsche aan de
een Nederlandsche
plan, maar aan
toegeregeering
voet aan wal te zetten. Het de- tweede
transportvloot voor de
hoofd- zonden memorandum, waarin de
partement van oorlog
wilde macht kan niet worden
ontko- vraag werd behandeld, of Nezelfs rekening houden met een
derland wel werkelijk neutraal
men.
Een
Inval
moet
daarom
leger van 250.000 man.
Toen beschouwd als een halsbre- nimmer onder de oogen heeftwas.
gelagen de vijandelijke
bases kend waagstuk en het hoeft kregen daar den bladen werd verboden het te publiceeren.
veel verder weg, zeer zeker, geen verwondering
baren,
te
De omroeper zette
de hier te
maar toen had de
Britsche dat het Duitsche volk
wordt
uiteen,
lande
bekende
feiten
n.l.
scherpe
oogen
niet
zulke
vloot
dat het memorandum
den lOden
op het uitblijven ervoorbereid
lucht,
waardoor
meer
in de
door von Ribbentrop aan den
van. Al moeten wij ook hier- Mei
Nederlandschen gezant te Berliln
kans bestond op verrassing. mee
voorzichtig zijn. De
vij- overhandigd was, nadat de DuitHet gaat erom, dat Duitsch- and kan immers ook pogen,
de schers ons land reeds waren binland er vermoedelijk niet in Britsche waakzaamheid
De minister heeft nate nengevallen.
zal slagen, een leger over te doen verslappen.
drukkelijk
verklaard,
dat dit
stuk niet aan de Nederlandsche rebrengen, dat kans maakt tegen
Blijft de inval uit, dan dient geering te Den Haag was aangeboden. De reden is gemakkelijk
nog te worden bedacht dat de te
verklaren: de Duitschers waren
Britsche scheepvaart, ondanks bang voor ontijdige weerlegging.
vele problemen door het
uit- De gezant kon het stuk niet naar
Haag zenden, omdat
tusvallen van Frankrijk, er gun- Den
schen hem en Den Haag Duitsche
stig voorstaat. Het Europeelegers stonden. De gezant, die tot
sche vasteland is uitgevallen. tien dag?n na den inval in
wagen
De Britsche
koopvaardijvloot Duitschland werd vastgehouden,
eerst den 21sten Mei het stuk
werd met vele bondgenoot- kon
aan de Nederlandsche regeering te
schepen
schappelijke
ver- Londen overhandigen, zoodat desterkt, de verliezen tot nu toe ze regeering het niet meer in Nekunnen doen publibeangstigend. derland heeft
zijn zeker niet
ceeren.
inval
kan
Duitschland
Zonder
De omroeper liet beoordeeling
aan een langen oorlog niet ont- van
een en
aan de
luistekomen. En een langen oorlog raars over ander
op deen weerlegde
zal Duitschland verliezen.
zelfde wijze de beschuldiging ia

Japan

van

Heden om 15.20 G.MT. werd de
vigste aardbeving sedert jaren
registreerd.
Het epicentrum
waarschijnlijk in Oost-Azië,
Noorden van Japan.

—

Wij merkten reeds eerder op,
dat aarzeling bU den vijand om
Engeland aan te vallen met een
expeditionnalr leger maar al te
begrijpelijk is. De Britsche vloot
waakt over de zee, en de Royal
Air Force zorgt ervoor, dat een
groote transportvloot niet ongemerkt verzameld kan worden.
ledere transportvloot zou daarom de oppermachtige Britsche
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De Geest der

Duitsche insinuaties

Kesslers oordeel over Duitsche
olie-voorraden

dat dit stuk door
gezant verzeblijven.
geld bewaard werd, terwijl hij
Kessler schatte, dat Duitschland
niet
en
eerst
den Inhoud
kende
het
aan 20 millioen ton
behoefte
mocht openmaken, nadat geble- p:r jaar heeft
voor een tamelijk actieve
ken was, • dat Nederland
inder- oorlogvoering,
zoowel als voor de
daad was aangevallen.
Ook dit
van vruchtbare civiele
is dus een prooaganda-truc, waar- handhaving
voor geen weldenkend mensch een bedrijven in de bezette gebieden.
Uit alle beschikbare bronnen kan
woord over heeft. Zoo werd tel- Duitschland
niet meer dan 10 milkms weer geprobeerd Nederland lioen ton krijgen.
te misleiden,
door de regeering
Kessler oordeelde, dat het ververdacht te maken.
jaren zou duren, voorscheidene
Het tweede deel van de uitzen- dat belangrijke aanvoeren
Sovjetding werd gewijd aan het ~g eolie Duitschland bereiken, aangewaoen"
heime
van Nenomen,
derland: liefde voor het zou zijn. dat Rusland daartoe bereid
vaderland, en trouw aan
Thans levert Sovjet-Rusland al't Vorstenhuis, waarte- leen
wat smeerolie en ruwe olie.
gen de Duitsche
legers
machteloos zijn.
De nieuwe N.V.B.
Londen, 31 Juli (Aneta). Van
Valsche opgaven van Nederlandsche
den Nederlandsahen radio-omroep
verliezen
werd vernomen, dat hed'en op het
Londen, 1 Aug. (Aneta). De Ne- departement van Onderwijs, Kunderlandsche omroep deelt mede,- sten en Wetenschappen het bedat de officieele verlieslijst van de stuur van den nieuwen NederNederlandsche weermacht van 10 landschen Voetbalbond, waarin altot 14 Mei de namen bevat van 2890 le vroegere voetbal-organisaties
dooden, 6889 gewenden en 29 ver- werden opgenomen, werd geïn-

den Nederlandschen

duidett.l!r" dat Duitsch- doeld zijn om aanhankelijkheid
leiders het Dultsche volk aan Oranje te betuigen.
vertellen, dat de aanval reed
Overtreders zullen zonder pareen feit is. terwijl zij in het bui- don
worden gestraft, en in het bijtenland, tegenover de wereld, verzonder
wanneer de overtreder dewoede oogingen doen om vrede
monstraties en betoogingen uitverkrijgen.
te
Het
is
duidevoorts
verpletterende meesterschap, in lijk. dat
de Dultsche en Italiaan- lokt. zal hij worden „begunstigd"
de lucht verwerven. Het Duitde
beginnen volgens de bepalingen van
sche regeeringsleiders
sche plan de campagne zal in te zien, dat de kostbare
en Duitsche rechtspleging, die in herdaardoor als een kaartenhuis moeilijke aanval op Engeland niet innering worden gebracht.
De Nederlandscthe en Duitsche
ineenstorten. Duitschland kan meer vermeden kan worden.
politie
wordt
lederen
werden aangewezen om op
dag
Intusschen
het feit niet wegpraten, dat het de aanval moeilijker, daar iederen de naleving
deze verordening
Britsche imperium en de Ver- dag uitstel Engeland de gelegen- toe te zien. van
Den bloemenverkooeenigde Staten een dusdanige heid geeft zijn defensie nog meer pers aan de straat werd erop
overmacht aan hulpbronnen be- te versterken. Hitier beseft nu, dat gewezen dat het voorhanden hebzitten, dat iedere dag winst een aanval een „gokje" is en hij ben van zekere bloemen als oranweet, dat mislukking het
einde jekleurige goudbloemen,
witte
meetelt.
be teekent.
»

Mr. C. J. J. Versteeg.
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Chungking, 1 Augustus (Reuter).
Van
officieele Chineesche
zijde
wordt verklaard,
dat ten minste
vijf Japansche bommenwerpers
gistermiddag
door de Chinccscha
jagers werden omlaag geschoten,
toen 36 bommenwerpers van het
Japansche leger en 80 van de Japansche marine
een poging deden om Chungking aan te vallen.
Zesendertig
Japansche
bommenwerpers werden boven Peipal
en Tunsliang, ten Noorden van
Chungking door de Chineesche
jagers opgevangen. De aanvallers wiemen bommen op Peipai
en Tungliang, doch
een
bommenwerpers
derJaDansche
werd neergeschoten.
De 80 bommenwerpers
van de
Japansche marine
poogden
een
aanval te doen oo de stad Chungking,
hetgeen zij in drie
vluchten deden. Tijdens de eerste twee
vluchten werd Chungking bereikt
en werden bommen geworpen oo
de Westelijke buitenwijken, terwijl
tijdens de derde vlucht
Fuling.
beneden Chungking, werd gebombardeerd.
Het resultaat
van de gevechten boven Chungking is, dat ten
minste tien vijandelijke vliegtuigen zwaar
werden beschadigd,
waarvan vier neerstortten.
Volgens
de Chineezen
is een
der Chineesche jagers, die aan bedoelde operaties deelnamen, niet
in zijn basis teruggekeerd.

Koers van den Chineeschen
dollar
Chungking, 1 Aug. (Aneta Rtr.).
Het ministerie
van
Financiën

maakte bekend, dat de koers van
den Chineeschen dollar en het pond
sterling met ingang van heden is
gebracht op 4'/2 pence. De koersen tusschen den Chineeschen dollar en de andere buitenlandsche be-

taalmiddelen worden

afgewikkeld

overeenkomstig de huidige marktkoersen.
Treinramp

Akron

(Reuter).

1

(Ohio),

Augustus

Alle 41 passagiers van
een motortrein werden gedood
toen de trein in botsing kwam
met een goederentrein.
De motortrein, die met benzine
werd gedreven, geraakte in brand,
en alle passagiers kwamen in de
vlammen om.
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Het Russisch-Amerikaansch
handelsverdrag

Moskou, 31 Juli (Ar.eta Reuter).
De Amerikaansche zaakgelastigde.
Thurston, had gisteren een onder-

houd met den
volkscommissaris
voor den Buitenlandschen hand?l.
Mikoyen hetwelk, naar verluidt',
verband houdt met het RussischAmerikaansche
handelsverdrag,
cat od 6 Aug. a.s. afloopt.
Het verdrag, dat in 1937 werd
geteekend, werd sedert dten ieder
jaar vernieuwd.
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Engeland bemoedigt

New York, 1 Augustus (Reuter).
De „N e w York H r& 1 dTribune" dringt erop aan,

pessimisten

«

Inschakeling van de Britsche
industrie voor 't
groote doel
Londen, 31 Juli (Reuter).
In
een redevoering te Dudley
verklaarde de minister van BritschIndië, Amery, hedenavond dat er
geen gedeelte is van het Britsche
rijk, hoe ver ook,
dat niet zijn
manbijdrage heeft gegeven in
schappen, geld of krachtsinspanning aan de gemeenschappelijke
zaak. Mannen uit de meest verafgelegen gedeelten van het Britsche
rijk hebben reeds een
rol gespeeld op elk oorlogstooneel. Op
contingenten uit
dit
alle dominions en uit Britsch-Indië
gereed om het hunne te doen ter
verdediïing van het Ihart van het
rijk, terwijl zich op den achter,
grcnd. in gedachten en gevoelens
doch niet
aan Engelands zijde,
rechtstreeks betrokken in den
strijd, de Vereenigde Staten bevinhebben den

Vereenigden

Staten niet verzocht onzen strijd te

Vereenigd Koninkrijk.
Minister
Bevin voegde eraan
te
toe, dat hU hoopte het advies

;

strijden, zelfs al denken wij, dat
strijd
het in zekeren zin ook hun
van da
is. Indien bloed de prijs
overwinning zou zijn waren wij bereid dit op onze eigen wijze te betalen, doch wij wisten, dat de Vereenigde Staten, zoo niet belligerent, toch iets anders waren dan
een onverschillige toeschouwer.
Terwijl ome macht van week tot
week toenam had onze vijand het
hoogtepunt van zijn macht en van
zijn hulpbronnen reeds gepasseerd. De successen van den vijand
hebben zijn moeilijkheden doen
toenemen en elk land. dat door
hem werd onderworpen moet met
geweld in bedwang worden gehouden. In elke richting worden
zijn legers bezig gehouden met het
in bedwang houden van volken,
die slechts op een gunstig oogenblik wachten, om in opstand te
kunnen komen. Langs duizenden
zeekust moet hij zonder
mijlen
onderbreking de wacht houden
tegen een tegenstander, die de zee
beheerscht en die spoedig ook de
lucht zal beheerschen. Zesdra dit
leatste het geval is zal de vijand
de overwinningen betreuren, die
hem zdo veel dichter bii ons hebben gebracht.
De eerstvolgende weken zullen
mogelijk de belangrijkste periode
zijn in het leven van Engeland.
Wanneer Engeland stand
houdt

zccals het voornemens is te doen
de geheele wereld weder vrij
kunnen ademen".
zal

Het productie-apparaat
van Canada
Londen, 1 Augustus (Reuter).
Li
het Hoogerfouis
verklaarde
de minister voor de Dominions,
Burggraaf Caldecote gisteren, het
debat over de oorlogsproductie in

kunnen inwinnen van een adviescommissie, waarin vertegenwoordigers van vakbonden uit het buitenland zullen worden opgenomen. Hij hoopte op
deze wijze

waardevollen steun te verkrijgen.
Toen hem verzocht werd Engeischen de voorkeur te geven, zelde
minister Bevin, dat het de politiek

van zijn departement was ervoor
voorrang hadden, doch dat hij op het
oogenblik een ernstig tekort had
aan geschoolde arbeiders en wanneer hij dus gebruikt maakte van
de bekwaamheid van een aantal
vreemdelingen, hij in feite Engelschen aan het werk zou zetten.
Minister Bevin verklaarde, dat
zijn ministerie niets uitstaande
had met personen, die waren geïnterneerd en van wie de kwestie
van het al dan niet vrijlaten ressorvoor
teerde onder het ministerie
Binnenlandsche Zaken. Hij zelde:
„Ik stel mij niet voorden term „onderdanen uit een vijandelijk land"
of „vluchtelingen" te gebruiken.
Het is mijn bedoeling om. zoodra
vreemdelingen door het ministerie van Binnenlandsche Veiligheid
aan mijn departement zijn overmitsdien de veiliggedragen,
niet in gevaar komt
daardoor
heid
ze op te roepen vcor het in-

te zorgen, dat Engelschen

—

leger van arbeiders".
Canada beantwoordend,
dat het ternationale
grootst mogelijke gebruik thans
De Amerikaansche bommen,
wordt gemaakt van de geheele

productie-capaciteit van Canada,
zoowel van de bestaande
capaciteit als van die, welke geschapen
wordt en voor Januari 1942 in
werking zal treden.
Een zeer groot deel van de bestellingen is voor speciale muniHet brengt kapitaalsuitgatie.
ven van zeer grooten omvang met
zich voor den bouw van nieuwe
fabrieken
en gebouwen of voor
de aanpassing van de bestaande
fabrieken en machinerieën aan
de nieuwe behoeften.
Lord Beaverbrook heeft onzoo verklaard-3
langs gezegd
geen
Lord Caldecote
dat er
grens is behalve de hemel voor het
vqlume der bestellingen, die hij
voor vliegtuigen plaatst. Men heeft
toen gevraagd of het zelfde besluit geldt voor andere
soorten
oorlogsmateriaal. Het antwoordt
is, dat ofschoon de door Lord
Beaverbrook
gebruikte vergelijking niet gebruikt zou kunnen worwat het andere
den, de positie
dezelfoorlogsmateriaal betreft
de is. Doch het is niet alleen naar
onze
blikken
Canada, dat wij
slaan voor een uitbreiding van
onze capaciteit. De uitbreiding van
onze hulpbronnen ten Oosten van
eenigen tijd
Suez heeft reeds
voortgang en omstreeks
dezen
tijd heeft een conferentie plaats
tusechen Zuid-Afrika, Australië,
Nieuw-Zeeland
en de koloniale
regeeringen in dat deel van
de
wereld voor het bestudeeren van
de bestaande regelingen, opdat wij
zooveel mogelijk bronnen voor
de vervaardiging vaa het benoodigde
tot ontwikkeling kunnen
brengen en goed kunnen maken,
dat wij zouden kunnen verliezen
als gevolg van de luchtactiviteit
van den vijand.
De Britsche regeering is voornemens gebruik te maken van
alles, wat Canada haar kan verschaffen en maakt terzelfdertijd
tot het uiterste gebruik van de
hulpbronnen van dit land. Er is
geen grens aan de bestellingen,
die in Canada worden geplaatst,
behalve de capaciteit van dit
land. Er bestaat echter geen reden om aan te nemen, dat Canada niet volkomen in staat zou zijn
de contracten, welke zijn industrieele ondernemingen hebben afgesloten, uit te voeren.
Wat de faciliteiten voor het
herstellen en bouwen van schepaspen aangaat zou het niet
send
voor mij zijn te zeggen,
op welke
wijze deze faciliteiten
worden uitgebreid. Ik heb inlichtingen ingewonnen bU den eersten Lord en heb van hem verromen, ast er in Canada niet alleen op vele punten faciliteiten
bestaan, die voor de Britsche marine en koopvaardij worden gebruikt, doch dat groote aandacht
zal worden besteed en wordt bes'eed aan
de mogelijkheid om
deze faciliteiten uit te breiden.
—

onder-

werpers

woord,

v*

Anti-Japansche

dat

en

défaitisten

op

weigeren

ken.

het

Op een vraag, of de politiek van
nlet-inmenging in den
Europeeschen oorlog (hierdoor beïnvloed

wordt, verklaarde Matsuoka, dai
de nlet-inmengingspolltlek voorloopig evenals tevoren zal worden geechter
handhaafd. Hij weigerde
verdere onthullingen te doen.
Een Groot-Oost-Aziatische sfeer
van algemeene welvaart zal worwaarbij
den tot stand gebracht,
Japan Manc'ljukuo en China de
voornaamste schakels vormen en
waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan de afdoening van
aldus
de Clhina-affaire, doch
het is
vervolgde de minister
vanzelfsprekend, dart Groot-OostAzië het Zuidzee-gebled omvat.
Japan streeft naar de stabiliseering der verhoudingen in de OostAziatische sfeer, waarin zelfvoorziening een domlneerende rol speelt
eu waarin niet alleen Japan, Manchukuo en China, doch ook IndoChina en Nederlandsch-Oost-Indie
een rol kunnen hebben.
Minister Matsuoka besloot met te
verklaren, dat hij geen nadere uiteenzetting van de buitenlandsche
politiek van de regeering zal geven.
Hij beloofde echter te gelegener tijd
een meer definitieve verklaring af

De vorige kabinetten volgden een
politiek van samenwerking met de
buitenlandsche mogendheden, die
Japan gunstig gezind zijn wat be-

mannen met
„Snoopers"
stroomen
neuzen
lange
beginnen.
hun
werk
om
te
Het corps „Snoopers" is
—

—

—

—

treft de Clhina-affaire, doch van
buitensluiting van die. welke de actie van Japan in Ohina zouden

ingesteld in het kader van
minister Duff Cooper's actie
voor positieve volksvoorlich-

dwarsboomen. Dit is geheel in orde

geweest, doch
aldus Matsuoka
het nieuwe kabinet is
voornemens, het initiatief te nemen om onder de huidige omstandigheden zooveel mogelijk vrienden te maken,
teneinde de buitenlandsche politiek
van Japan ten uitvoer te leggen.
—

ting.

—

het beoordeelt

Londen, 1 Augustus (Reuter).
Gezaghebbende .Engelsche kringen
zien in Ihet verbod der V.S. op den

Van zelf sprekend zullen enkele
vreemde mogendheden bereid zijn,
Japan te steluitvoer van vliegbenzlne, een uit- ziah op één lijn
vloeisel van de door d« V.S. ge- len, doch andere zullen hiertoe niet
votrde politiek
en een teeken, in staat zijn. Daarom zal Japan
dat deze mogendheid zich gereed- nooit trachten de hand te reiken aan
maakt voor een aanval.
die vreemde mogendheden, die

te

leggen.

Het embargo treft ook Japan

•ft- InïiedèfitódileiaWcht;

Tokio, 1 Augustus (Domei). In
antwoord op «en vraag betreffende het embargo op den uitvoer
met uitsondevan vliegbenzine
ring van vliegbenzine, welke besterad is voor de beide Amerika s
dat door de Vereenigde Staten
met ingang van 1 Augustus werd
ingesteld, verklaarde een woordvoerder van het Japansohe ministerie van (Marine heden tijdens de regelmatig plaatsvindende persoonferentie: „Onder welk
ook
embargo
voorwendsel het
werd ingesteld, de aatie vertegeneen
anti-Japansche
woordigt
manoeuvre, erop berekend om
een economische pressie uit te
oefenen op Japan."
De woordvoerder voegde hieraan toe: „Wanneer de Amerikaan-

"MÏMktii 150 dekalnmen! J
-

—

Italië

troost zichzelf met
meer overwinningen

aanval voortgezet, waarop luchtbellen en een groote olievlek werden waargenomen.
Ook in het tweede geval boekte het tweede salvo een voltreffer
op den commandotoren van den
die in
vijandelijken onderzeeër,
de diepte verdween.

nog

Schermutselingen worden aanzienlijke Britsche
tegenslagen genoemd
De ondergang van
twee O-booten
Londen,

boven de Middeliandsche Zre drie

de bi'.tsci.s troepen Mo-

nesten en luchtafweerposten. In
het geheel werden tien afzonderlijke aanvallen ondernomen. Al
onze vliegtuigen, • <3ie hieraan
deelnamen, keerden veilig in hunne bases terug.
Tijdens den aanval op MacaAca werden voltreffers geboekt
op twee hangars,- ■Bfaarop .donkere rookwolken . ój>ihópj;,'stegen. -r..

trokken
hadden verwater..
yale
zij terug op een giscliikte plaats, De ondergang van twee Italiaansche
onderzeeërs
was. Zij
waar water aanwezig
voerden verkenningen uit, ontdekCairo, 1 Augustus (Reuter). De
den bijzonderheden van den ondergang
ten de Italianen, bonden
en trokken van twee Italiaansche
strijd met hen aan,
onderzeedaarop terug.
booten tijdens een gevecht met
vliegtuigen van de Royal Air For-

Londen, 1 Augustus (Reuter).
Concentraties bij Kassala
De aandacht wordt er oP gevesgebombardeerd
tigd, dat nu spoedig de Rcyal Air
op
zijn
Force
aanvallen
bij
Cairo, 1 Augustus (Reuter). In
Duitschland en door Duitschland een communiqué, uitgegeven door
be2eüfce gebieden, Amerikaansche het hoofdkwartier van de Royal
bommenwerpers zal gebruiken.
Cairo, wordt het
Air Force te
vclgende gemeld: „Gedurende de
Vliegers-krijgevangenen
de
afgelocpen twee dagen zijn
Londen, X Aug. (Reuter). De vijandelijke concentraties in de
lijst van gevangenen, die in Br-.t- nabijheid van Kassala onderworsche handen vielen, sinds de laat- pen geweest aan intensieve bomRoyal Air
ste lij-st werd gepubliceerd, bevat bardementen van de Dinsdag
de
namen van 100 Duitschers, Force. Zoo werden
de
aanvallen van den vroegen ochonder wie 38 vliegers.

ce kunnen

thans worden bekend-

gemaakt.
In het eerste geval kreeg een
patrouilleerend vliegtuig een vijandelijke
in zicht,
dook onmiddellijk , om het vijandelijke vaartuig aan te vallen, waarop een salvo den bodem beschadigde, die op onhandige wijze trachtte onder te duiken. Een tweede

onderzeeboot

ondergedoken,

werd

wettige grenzen overschrijdt, hierbij gebruikmakend van het hem
verleende privilege.
De overtreding, waarvan hij
werd beschuldigd evenwel terleggend, sprak de
zijde
woordvoerder oprechte deelneming uit
met James Cox, die op zoo tragische wijze aan zijn einde is geko-

men.
Wat

betreft het speciale telegram yan de „Asahl Shlmbun" uit

Londen, dat Groot-Brittannië verschillende represailles overweegt
van de Brittegen de arrestatie
sche onderdanen ln Japan, zooals de weder-openstelling van de
Birma-route. wees de woordvoerder erop dat het van de zijde van
Engeland absoluut niet terzake zou
zijn, een dengelijken maatregel
te nemen, ondersteld al dat het
dagbladbericht
juist zou zijn.
Japansche maatregelen tegen
Leger des Heils

De komende winter die hem noopt geen tijd
te

verliezen

Engeland zich zijn kracht bewust
Duitschland vecht achter
een masker
En niemand weet welk een
uitputting daarachter
wellicht verborgen
is
Londen, 20 Juni.

herwint zijn zelfvertrouwen. Nu blijkt Churchill
een le'der. Met een rede, die hij
Engeland

eerst in het Lagerhuis gehou-

den heeft, en daarna voor de
radio, heeft hij het volk gerustgesteld, voorzoover het op het
oogenblik
gerustgesteld
door
kan worden.
Hij heeft opVillanus
gesomd, wat
Engeland
bezit, om zich tegen een 'nvasie
te weer te stellen. Eén ding heeft
hij buiten beschouwing gelaten:
Het lot van de Fransche vloot.
Wij weten nog niet wat ermede
zal geschieden op het oogen.
blik, dat ik dit schrijf. Maar

hebben op het slagveld. Het is
een sterke verdediging voor een
betrekkelijk klein en moeilijk
genaakbaar
eiland. En het
getal zal snel toenemen, niet
enkel door aanwerving in Engeland. Wat echter heeft Hitier in
den zin?
De winter als Hitler's vijand

organisatie.

—

de

Men is in Engeland nog steeds
overtuigd, dat hij geen tijd mag
verliezen, en dat de komende
winter, als hij dan Engeland nog
niet klein gekregen heeft, wel
eens zijn g?vaarlijkste vijand
kon blijken. Zou de winter het
dan alleen zijn, of misschien
ook zijn Russische vrienden, die
nu alles doen om zich tegen hem
te beveiligen, maar waarschijnlijk weinig lust zullen hebben,
de kolonnes, die Frankrijk onder den voet hebben geloopen,
tot zich te trekken in het hartje
van het gunstige jaargetijde? De
winter echter, die in Finland

Rusland's tegenstander was,
kon in Oost-Europa, zooals meer
is geschied, Rusland's machtige
bondgenoot blijken.

van de mogelijkheden van heti
regime beschouwen. In Nederland zijn zij de eerste slachtoffers geworden van de menschenjagende Gestapo, en zij hebben
de menschelijke neiging meer
te vreezen dan te redeneeren.
D.w.z. dat hun vermoedens altijd van de, voor hen zelf sombersten aard zullen zijn. Ik denk
nu echter aan politieke vluchtedagen
lingen, die in vroeger
niet ver van net regime hebben
afgestaan, vooral zijn nationalisme hebben gedeeld, en mee
kunnen denken met de nazi's
in militaire termen. Zoo zijn er
nog niet zoo weinigen te Londen. Om een proto-type te noemen, herinner ik aan een der allerbekendsten: Rauschning. In
die kringen loopen de meeningen uiteen.

dere fronten is nnts te melden".

schoonmaak binnenshuis."

der strijdenden gemaskerd was.
Het was een bejaard en van een

Ook in den vorigen oorlog
duistere momenten
Wij herinneren ons stemmin.
gen in 1918. In Augustus trof ik,
uit Berlijn komende, te Rotterdam den in dien tijd bekenden
en door de Duitschers gevreesden Britschen consul-generaal
Sir Francis Oppenheimer, wiens
wieg te Frankfort gestaan had.
Het was na den ommekeer ln de
krijgsverrichtingen, en wij bespraken de kwade kansen der
Duitschers. In April 1917 was
de donkerste periode van den
onbeperkten duikbootoorlog geweest, en Sir Francis vertelde
mij van het pessimisme, dat er
toen te Londen geheerscht had.
„Ik had niet gedacht dat men
in Downlng Street zoo het hoofd
verliezen kon", merkte hij verder op, sprekende van een nog
hoogere golf van pessimisme, die
in April 1918 over Londen was
gegaan, na het groote succes
van Ludendorff's offensief aan
de Somme. Groot Brlttannië
heeft momenten gekend, die
even duister leken als die van

kan

Churchill

zwijken.

eerste daad

nu inderdaad zal zijn: Een
desperate poging om Engeland te overweldigen, met
alle middelen, die hem daarvoor ten dienste staan. Zij
ziju volstrekt niet zeker van
een kans op slagen; de meeste hunnen verdedigen zelfs

Hitier vecht achter een mas-

ker. Wij kennen zijn moeilijkheden niet en zijn uitputting.
Vroeger
hebben wij zooveel
daarover gesproken en geschreven,
zooveel beschouwingen
daaraan vastgeknoopt en zooveel verwachtingen daarop opgebouwd, dat wij, na grenzelooze ontgoochelingen, niet meer
daarover durven spreken. Maar
in ons ls toch nog steeds de
het
gedachte, dat er achter
masker van onwankelbaarheid
iets van dien aard moet zijn.
Deze hoop klonk uit de woorden
van Churchill, toen hij van de
mogelijkheid van een plotselin- het tegenwoordige oogenblik.
ge instorting sprak, naar het En ln den grooten oorlog
voorbeeld van 1918. En het is Churchill heeft eraan herinnerd
was zijn heerschappij ter zee
tenslotte geen onredelijke hoop.
niet wat zij nu is. Daarvoor ls
Het was een wonder toen
het luchtgevaar gekomen en de
Hitier, onmiddellijk na het
bijna zekere kans, dat Engeland
einde van den strijd in
niet aan hevige teisteringen
Vlaanderen, in staat bleek,
van den oorlog zal ontkomen.
den slag om Frankrijk te beMaar het heeft in ieder geval
ginnen en zoo lang vol te
bewezen, dat in Europa zijn
houden als hij dien volge.
vliegtuigen en vliegers die van
houden heeft. Maar wat
alle oorlogvoerenden overtrefheeft hem die dubbele infen.
spanning gekost, aan uitEngeland Is zoo verschrikke.
putting en verliezen? Wij
lijk sterk, als het zich van zijn
weten het niet. Zal hij nu in
kracht bewust is, als het de
staat zijn, de geweldige poernst des levens begint te beging, om Engeland te vergrijpen en van grooter beteekeoveren, daar weer onmiddelnis ziet dan sport en haza/d.
lijk op te laten volgen?
Tegen dit sterke en feitelijk on.
geschokte Engeland heeft
Ililler
Wij durven geen neen zeggen,
de, Inderdaad bovenmenschena
wij
zijn
omdat
kunnen keer op Ujke prestatie
van de
—

—

Churchill's zelfvertrouwen.

Maar zij zijn van meening dat
geen risico Hitier van deze poging zal kunnen afhouden. Misschien is dit raadsel reeds opgelost als deze brief verschijnt.
Mij lijkt hun voor de hand liggende these niet zoo
belangwekkend, hoe vitaal zij ook voor
ons allen zijn moge, als die van
hun tegenstanders in het debat:
Die aan een verrassing gelooven
In de richting van Oost Europa,
aan een poging tot doorbraak
naar de rijke bronnen van graan
en van brandstoffen vooral.

Onder de Duitschers
hier
heerscht verdeeldheid van meening. Met „de Duitschers" bedoel ik niet de gewone uitgeweZiken van later zorg
kenen, en de Joden, die voor een
Raadselen.
Engeland '.'s op eens een mili- groot gedeelte niet geïnterneerd
Londen, 31 Juli (Havas). Door
het ministerie van Handel werd taire natie geworden. Ongeveer zijn omdat zij betrouwbaar geI Hitier en zijn Duitschers zijn
heden bekendgemaakt dat de aanzijn bleken
anderhalf
millloen
soldaten
tegenover
hun
zijn
i voor ons een groot raadsel, Ik
koop zonder verrrunning van vervele
Engeland,
doodsvijanden
er
onder
wie
in
' herinner mij
van
het
regime
met
naeens gelezen te
schillend? machinerieën,
honderdduizenden, die hun er- in Duitschland. Hen kan men hebben van een duel In het 17de
me de werktuigen voor de vervaring en reputatie verworven niet als bevoegde beoordeelaars 1 eeuwsche Frankrijk, waarin een
vaardiging van papisr, de bereiwaarschijnlijk

het reeds gissen. Niemand heeft
er belang bij, daar te vroeg over
te spreken.

ziekte herstellend man, maar
hij overwon zijn tegenstander,
omdat deze, achter het masker,
zijn uitputting niet kon waarnemen. Deze tegenstander vocht
den langen strijd tegen een
man, die naar zijn gevoelen onvermoeibaar moest zijn, en hij
gaf het op, op het oogenbllk dat
de gemaskerde dreigde te be-

De meerderheid is van meening, dat Hitler's

(Reuter).

De pro-Japansche „Peking Chronicle" schrijft naar aanleiding
ihiervan: „Het Leger des Heils
was in het
verleden de antl-Japansche
elementen vrij goed gezind."
Het blad meldt,
dat de militaire politie gisteren ook 43 Chineesche leden van het Leger des
•Heils uit Tiëntsin ondervroeg.
Zes buitenlandsche leden, onder wie vier vrouwen, werden ondervraagd, terwijl majoor en mevrouw Walker te Peitaiho door
de militaire politie werden
verhoord.

I

Hitler's grootste vijand

1 Augustus

Peiping,

Zooals reeds
werd gemeld, werd
gisteren aan de leidende officieren van het Leger des Heils verzocht op het hoofdkwartier der
Japansche militaire politie te verschijnen om rapport uit te brengen
over de activiteit van hun

—

in de
salvo boekte voltreffers
buurt van den comm?.ndotoren van
den Italiaan. Nadat de onderzeeër
was

de hij dat het zeer veel moeilijk-

heden zal geven wanneer een buitenlandsche norrespondent zich zou
overgeven aan activiteit, die de

Savoia-Marchettirichting
regeering deze
vliegtuigen opvingen. Een van de sche.
zij mogelijk den interzal
volgt,
Italiaansche toestelten werd in nationalen terugslag volledig hebvlammen omlaag geschoten. Van ben overwogen, dien een dergeeen
tweede „Savoia-Marchetti"
lijke soort van aotie ten gevolge
werd geconstateerd, dat het toestel zwaar werd getroffen en het moet hebben."
Een Amerikaansche corresponwordt onwaarschijnlijk geacht dat
opperde de suggestie, dat
dent
het in staat is geweest zijn basis
president Roosevelt mogelijk t
wederom te bereiken.
richtte tegen de oorlogEen van de „Gladiator"-vlieg- embargo
op het
voerende
booten moest een noodlanding op Europeeschemogendheden
vasteland, waarop
jree maken; de vlieger w:rd onger.
de;Japansche woordvoerder, ant•
üeerd opgepikt.'
de
woordde, dat het mogelijk
bedoeling 'van président RooseDe verliezen in Lybië
velt was „twee vliegen in een
klap
te slaan."
(Reuter).
Londen, 1 Augustus
de vraag of de AmerikaanOp
dat de verlieVernomen wordt,
sche actie Japan's militaire opezen aan belde zijden van de Lybeïnvloeden, antwoord
begin ïaties zal
fcische grens, sedert het
ontkennend.
de
de
woordvoerder
oorlog met Italië, als
van den
Ten aanzien van het Britsche
of
volgt zijn. Engeland: gedood
zeide hij dat het
vermist 20, gewond 10. voertuigen spionnage-geval
duidelijk
moet zijn,
ieder
een
verloren 10. Italië: gedood 20, gedat militaire geheimen in tijd van
wond 20, gevangenen 472, voertuioorlog op de strengste wijze ongen 90, waaronder 16 kanonnen.
moeten bliiv;n.
Het
onthuld
spionnage-geval, dat thans nog
Nog een „overwinning”
hangende is, is een zuivere bin(Reuter).
nenlandsche aangelegenheid.
Cairo.
1 Augustus
De arrestatie van degenen, die
Een heden alhier uitgegeven comverdacht worden van spionr.age,
muniqué verklaart: ~Een verkenwelke thans wordt verricht, is 'n
die in de
ningsafdeeling,
richmaatregel, die genomen werd om
ting van Dobel (Kenya) probeerwaarvan op 30 de rust en orde te handhaven
de ov> te rukken
het
overeenkomstig de wet van
Juli j.l. melding werd gemaakt
voegde
ri'k. De woordvoerder
trok terug, nadat zil sterken tegenstand ontmo-.tte. Van de anhieraan toe: „Het is slechts een

Italiaansche

1 Augustus (Reuter). penconcentraties, machinegeweer-

Naar aanleiding
van de Italiaansche bewering, als zouden de
Italiaansche strijdkrachten in de
nabijheid van Dobel de Britsche
verli:zen
troepen aanzienlijke
hebben toegebracht, wordt in geLonden
zazhebbende kringen te
geschiedde
verklaard,
dat wat
was,
slechts een schermutseling
gevolgd op een verkrnning.

Nadat

Londen, 31 Juli (Reuter). Door

<Je admiraliteit werd h;den verklaard dat bericht ls ontvangen
„Gladlator"-marinel
dat twee
J.l.
vliegbooten Maandagmiddag

tend tot aan het invallen van den
avond voortgezet. Gateren werden
twee nieuwe aanvallen uitgevoerd
oo de militaire object"n in genoemd gebied. Ernstige schade werd aangericht od troe-

Betreffende het geval van Reuteur's correspondent Cox, verklaar-

—

Italiaansche verliezen

,

—

'

ven.

Tokio, 1 Augustus (Domei). In
aansluiting op de verklaring, die hij
tijdens de persconferentie van gisteren aflegde, verklaarde de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken, Yosuke Matsuoka, dat
een diplomatiek offensief zal worden ingezet door het prijsgeven van
de politiek van „vriendschappelijkheid in alle richtingen."

veel mogelijk gesprekken over
den oorlog b\f te wonen en
zich daarin te mengen.
bladen
De Lvndensche
brengen teekeningen waarop men minister Duff Cooper afgebeeld ziet, staande
op het bordes van zijn ministerie, waaruit lange rijen

*

politiek, gebaseerd op het beginsel
~een schouderklopje voor ledereen", voor goed wordt prijs gege-

Geen samenwerking met wie
niet met Japan is

te helpen. Hun
rechte
taak zal uiteraard zijn zoo-

f

i

verklaarde

—

—

-

*

met Japan samen te wer-

Minister Matsuoka

pad

Hoe Engeland

*

voorts, dat Japan's buitenlandsche

manoeuvre

„snuffelaar" beteekent).
De taak van deze ambtenaren eal zijn, zich onder het
Britsche volk te begeven om
pessimisten wat op te beuren

IL*

,

;?<

Het embargo voor vliegbenzine

ren-corps gekregen, dat in
Engeland reeds den bijnaam
van „Coopers Snoopers" heeft
gekregen. („Smoper'» is een

Amerikaansch

.

,

Canada naar een
topprestatie

den.
„Wij

't hoogtepunt

Staten

zullen openen met
Canada voor het sluiten van een
verdrag voor de gemeenschappelijke verdediging van hun grondgeding van suiker, de fabricage van bied.
textielwaren en het bewerken
van tabak, verboden ia.
Het blad verklaart: „Naar onze
meening is thans het tijdstip aanInschakeling van de industrie
gebroken, dat ds Vereenigde StaLonden, 1 Aug. (Reuter). Het ten voor hun eigen bescherming
nieuwe plan van de regeering om en ter toepassing van de Monroede industrieele capaciteit zoo ruim leer onderhandelingen m?t Canamogelijk te gebruiken ten behoe- da moeten openen voor het sluiten
ve van de oorlogsbehoeften, werd van teen verdrag voor gemeenheden door Harold MacMillan, schappelijke defensie".
departements-secretaris van het
ministerie van Bevoorrading, verHet gevecht met den kaper
klaard. MacMillan zeide, dat de
(Reuter).
•minister van Bevoorrading, MorLonden, 1 Augustus
rison, den productieraad had ver- Over het treffen tusschen den gezOcht resoluut het probleem om wapenden Britschen koopvaaröij„industrieele capaciteit te huwen kruiser „Alcantara" en een Duitmet oorlogsbehoeften" aan te pakschen kaper, wordt door de Britken. Nieuwe raden in verschillen- sche ambassade te Rio de Janeiro
de gebieden waren ingesteld en gemeld, dat dit plaats had nabij
iedere indivldueele inaustrlalist, het eiland Trinidad.
die voelde dat zijn nietgebruikte
Rio de Janeiro, 1 Augustus.
capaciteit aan oorlogsproductie
„Alcantara"
dienstbaar gemaakt zou kunnen (Reuter). Over de
worden, zou zich tot dien productie- wordt nog nader het volgende geraad kunnen wenden, welke in meld:
staat zou zijn voor iedere fabriek,
Niettegenstaande de bepaling in
in staat om ze uit te voeren, convolgens detracten of sub-contracten te ver- de neutraliteitswet,
vijandelijke
oorlogswelke
het
aan
krijgen. Een van de plichten van
schepen verboden is meer dan 24
de raden zou zijn een volledig on- uur in een
Braziliaansche haven
derzoek van machinerieën.
dat
te blijven,
verwacht men,
zal
de
Britsche
erin
ambassade
De organisatie van den arbeid
verkrijeen
te
slagen
vergunning
oorlog
voor den
om 4
gen voor de „Alcantara"
Londen, 1 Aug. (Reuter). In het dagen in de haven te blijven tenLagerhuis kondigde minister Ereinde noodzakelijke herstellingen
nest Bevin de vorming aan van een te verrichten.
arbeidsafdeeling,
als onderdeel
Departvan het „Employment
Londen, 1 Aug. (Reuter). Een
ment" van fret ministerie van Ar- Duitsch vliegtuig liet hedenmiddag
beid, een en ander in verband boven een stad in het Zuidoosten
eenige
van
Ar- bommen neer. Er vielen
met de organisatie
beidskrachten uit geallieerde lan- slachtoffers, onder wie eenige
den en andere geschikte personen dooden.
van vreemde nationaliteit in het

|

••

'

over

Vereenigde

handelingen

LONDEN, 30 Juli (Reuter).
Het ministerie van Voorlichting, aan het hoojd waarvan
minister Duff Cooper staat,
heeft een nieuw ambtena-

v
•'

•

I

Vijand reeds

dat de

Minister van buitenlandsche zaken over een
groot Oost Aziatische sfeer

I

Defensief verbond

I

de krachtsinspanning van
het geheele Britsche rijk
over

Snoopers”
„Coopers

|

Amery spreekt

De nieuwe koers van Japan in Azië
:

„Op den achtergrond zien wij Amerika”

mo

vrtida#, a aosrratas

s.n.

ïèn

voorbe-

keer hebben onderschat. Maar

Verdere

verhooren

Tiëntsin, 1 Augustus (Reuter).
Japansche rechercheurs
braanten gisteren een bezoek aan

adjudante RutJh Hummerton in
haar woning in de Britsche ooncessie en onderwierpen haar aan
een scherpe ondervraging over de
activiteit van het L:ger des Heils
in Noord-China.
De bezoekers waren zeer beleefd. Miss Hummerton verstrekte de verlangde inlichtingen, erop wijzend,
dat zij niets te verbergen had.
Vijf andere Engelsche officieren van het Leger des Heils, onder wie drie vrouwen, werden ereneens in hunne woningen ondervraagd.
Een aantal

Chineesche

aangehouden.

Amerikaansch journalist
verhoord.
Tokio, 31 Juli (Aneta Reuter).
G.R. Morin, hoofdvertegenwoordiger te Tokio van de Associated
Press of America, werd, volgens
Domei hedenavond door de militaire politie ontboden op grond van
het
feit. dat hij een reeks telegrammen
had verzonden met onjuiste en ongegronde
berichten
met den dood van Cox.in verband
Domei voegt hieraan toe, dat Morin hedenavond laat werd vrijgelaten, nadat hem verontschuldigingen waren aangeboden.
Eerder on
n da was Morin slippendrager
P?.
bij de begrafenis van Cox.
Britsch schip aangehouden
£

.
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reiding van den oorlog en van
wij kunnen niet al te pessimist 8?hll> dat na
de overwinning op Frankrijk, te vrUgelaten,
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tisch zijn, omdat wij weten dat
zet ziln
vechten.
Shanghai
Maar
hij
is
een man
tenslotte ieder menschelijk kun- van alles of
niets.
d a
nen zijn grenzen heeft.
(ffm

officie-

ren van het Leger des Heils te
Tientsin en Taku werd uitgenoodigd op het hoofdkwartier der Japansche
militaire
politie te
verschijnen
om inlichtingen te
verstrekken over de
activiteit
van het Leger. Geen hunner werd
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at d aan
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Te Huur Aangeboden

MINGAARS—
TEL Z. 2198.
—

Europeesche of Rijsttafel.

HEDENAVOND 8.30 n. m.

•

m

k

~

te,,n 15

Weduwe, 40 J. zkt. betrekk. als
DAME v/d HUISH. bij net HEER
in of bulten de stad. Br. B-2807

Onderwijs en Lessen

'

CONCERT

Draadh. FOX-TERRIERS v. beGEMEUBILEERD PAVILJOEN
kende afstamm. m. stamb. 1 met of zond. pension, met water
2 j. ƒ 25.— 2 teefjes
teef v.
licht, per 1 Oct Br. B-2808
van 12 wkn. Tel. Z. 3253. b-2819
GEMEUB. PAV. of ZITTen
IBACII
L* Goed
SLPK. op le. stand., z. pens.
z. g.c. Opakstr. 33. Pr. n.o. t. k. Geen beroepspension. Zoo moB-2816
gelijk met garage. Br. B-2804
Rasechte DALMATIëR. PUPS.
Altingstraat 75, Z. 3620. B 2 8is
"

±

&

CONCERTVLETJGEI.7

Betrekking Aangeboden

Doda CONRAD (bas)

>0000000000000000000000000

i

.

DIVERSEN
HEDENAVOND 8.30 CONCERT
& Doda Conrad
1/d
KUNSTKRING. Opbr. T/b stich.
ting van een geestelijk centrum
Entrée ƒ 1.50 IncL gem. belasting

Lily Krans

2 young AMERICANS in Java for
fortnightly vac. In Aug. desire
to meet attractiive girl companions. Please leave name, addr.
phone c/o No. B-2801 S.H.

MAIAHG en OMSTREKEN

Te Huur Aangeboden
MLG., mooie gem. vr. pav. kmrs.

m. vst. w&scht. m/z k. Br. B-2786

Te Kuur Gevraagd
MALANG. PerT Sept." of" later
HUIS, huur ±f ƒ 85.— event.
ged. overn. meub. Br. 8.2805

Betrekking Gezocht
-

Betrekking Gezocht

1

De geheele opbrengst komt ten bate van de stichtlng van een geestelijk centrum in Ned. Indië.

%.

.

—-

Kost en Inwoning

•

ln het KUNSTKRINGHUIS.

Öi—

ENGELSCHE LESSEN aangeb
d. bev. leerkr. Conv. gramm. BUI.
tar. Emb. TJ ermee 25 TeL Z. 748

GEVRAAGD door Bankinstel.
ling TYPIST (E) Goed EngeLsch Erv. ONDERWIJZERES L. O.
2 gr. GE.M. lneenl. KMRsT & j vereischt. Brieven en Curricu. ' biedt zich aan v,h. geven v. ingar., w.l. Ambenganweg 41. B-2759 j lum Vitae onder No. B-2802 dividueel ondorwijs. Event. mondelinge inf. Emmastr. 33 MAPer dlr. ONGEMEUB. PAVILJ.
LANG tuss. 8-11 v.m. Br. B-2806
m. gar. Djambistr. hoek Koeteistr. ƒ 45.— p. m. Br. B-2814 Besch. HOLL. MEISJE, 21 J. zkt
BETR. bij kind (eren), extern.
P. dlr. keur. GEM. VOORK., m. I Salaris n. o. t. k. Br. No. B-2776
ap. ultg. & eig. voorgal. P. 1 Aug.
MALANG. Bij besch. fam. uitst.
GEM. ZITSLPK., ap. uit®., v. Besch. HOLL. DAME z. g. g, teh. aangeb. v. 1 of 2 kind. m.
. wascht, zn/z kcst, Sumatrastr. 17
als DAME v/d HUISII. en gezel- toez. op studie. Willemstraat 2.
1
B-2765 sohap. Brieven onder No. B-2811
B-3818

3

en

M

(

door nette JONGEMAN eenv.
ZITSLAAPKAMER. Br. B-2810

Te Huur Aangeboden

Llly KRAUS (piano)

S
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ep

Betrekking Gezocht

Te Huur Gevraagd

MQRRIS 8 P.K., Touïlng 1936.
A. Westermann. S.O. Modjo.
Agoeng, MODJOKERTO. b-2803
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1 KLEINE en 1 GROOTE KAMER
PER 1 SEPTEMBER:
RUIM PAVILJOEN
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GRATIS

FIAT BALILLA '36, tour., ln g. Per 1 Sept. '40 zeer mooie ln.
C.HI2. uit. pr. ƒ 500.-. Br.B-2658 eenl. VOORKAMERS, keur. gemeub. voor Heer all. Simpang 29.
B-2791
Goede BLÜTHNER PIANO,
No.
B-2770
200.—
cash.
Br.
F.
Voor Holl. dame kl. GEMEUB.
goede
1929
ln
TOURING
FIAT
PAV., 3 vertr. & keuken, m/z
conditie ƒ 150.— cash. Van pens. EmJbong Ploso 12. B-2794
B-2774
Stolbergstraat 3.
Per l/9.'40. mod. GEM. PAV.
WATERTURBINE van '±f 50/75 m. vol pens. Koel, rustige omgev.,
P.K. Brieven onder No. B-2800 gar. aanw. Br. ond. No. B-2783
AUTOPED m. br. rubber banden Pr. HUIS, Darmo-Boulev. 96 A
(nieuw) ƒ 10.—• Holl. WANDELper 1 Sept. Bevr. Juliana-Blv. 31.
B-2773
WAG. (v. Delfts), keur. onderh.
ƒ 15.— Lestlestraat 37. H-asn
Nette GEM. KMR. m/z pension
T KINDERWAGEN, bakmod., a/d Perak-Blv. v. Heer, werkz.
mertc: van Delft, in pr. cond. b{j Gouvern. of K.P.M. Br. B-2815
P. n. o. t. k. Van Imhofflaan 41.
Op goede st. goed GEM. ZITB-2812
SLPK., (voork.) ook geschikt v.
EIGENDOMSGROND hoek Taechtp.. vol pens. Inl. Z. 65. Goemarindelaan/Reiniersz Blv. v. beng. Brugstr. 6(hk. Sumatrastr.)
B-2795
ƒ 2.75 p. M». KWEE POO HWIE,
B-2809
Blaoeran 63/paviljoen.

toendjoengan
CTA |*
Ü
J lUI WO telefoon z. 1700 |

Embong Kenongo 38

Maagitoorniuen.
Blaat-, Nlerbtkkensnftittkmg,
lnfecte Urinewegen
Bloedzuiverlng Pulsten, Eczeem.
Ontst. Vrouwelijke Bulk'orgenen.
*

«w*

aantal

Te koop Aangeboden

|

raXURÏNI

J.«0; halve t /. J.—
verkrijgbaar bl)
Mevr. A KRAJENAalit. Ambengmweg 1»
BRINK
Sserebaja, . .Telef.
Z. 495» ea In
Apeth.
en Dreg.
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Indl»
alle
Heele bl.

zoo noodlg

Toegangsprijs F. 1.50 (incl. belasting)

f
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EERSTE KLASSE MAAT.
ATELIER

Hardlijvigheid.
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ULCERA
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h.t
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Aambeien

VENA
VENERA
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JAPOMEN

Maandatoornluen.
Malaria Malaria Troptca
Vergruizing Nier-. Oal-en Blaauttirt,

j
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de pantalon wordt een geheel nieuw patent
uw shirt de gehele dag glad blijft
zitten, en niet meer naar boven kruipt.

S Levert eten op bonboekjes.

Eltrlt in Urine. Watertusht.
Aathma. BronehUl»
ABBOMÏN
AiMUb* Dy». Chron. DltrrhM.
Suikerziekte.
DIABETA
HEPAR Leverkwalen Oalblaaiontat. Oeelruchl.
HYPERTON Verhoogde Bloeddruk.
INTESTA
Indluhe Spruw.

Rheumallek

-

;

5

|

ASTUATA

STOMALIfi

SOERA

;

Uill.

AderverkaUlng.
Uitputting. Zenuwiwatt*.

met patentsluiting

1 JQ VCI
soerabaja's moderne
H
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CONSULTEEREN.
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Kajoetangan 37
Malang
37t#
Telefoon no. 406.
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Zwaarlijvigheid.
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verwerkt, zodat

|

Toendjoengan 62
Soerabaia
Telefoon Z. 1021.
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BUREAU „LOBRY"
N.V. BOUWKUNDIG
4200 ZUID.
BAI A

4

—

3
3

v/h DOBBELMAN
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Sig. Hag. Oost-Java

Prof. Dr. Ernst deVRIES

BILLIJKE CONDITIES.
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en
in cream en grijs
gemaakt van een prima kreukwerende
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al 'deze colberts vormen een 35Z
passende dracht op onze 3
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Importeur:
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LAXA

_

E Srf.,i lS
5 «lngadagen een geluk
worden gegeven.
z EXTRA
Retlamt advertentttt

wh ipcord was pantalons

Per 25 stuks ƒ 3.75

Soerabala, 2 Augustus 1940.

ALBUMA

UITSTEKENDE KEUKEN

*

j ToMdjoMgtn 29,
„tTT.T"
5033 Z.
Telf. 794 L»n rn„,

!

•

==

Braziel Sigaren

Tjomalstraat 4,

Handeliaerki B*|.

|

regel» (75 letterteekana)
(100 letterteeken») ƒ 3.—;
(Ut lettarteekena) ƒ

§§

t

8. T. DUYTS
en
Jettle BROUWER

ARTEROBE
AOENTIA

ïël

Ü

■

1

S

5 stuks h. f 0.80
elke . sigaar ln ceilophane
5 stuks a ƒ 0.50
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vrijstaand paviljoen
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BESCHIKBAAR:
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MARIA

Zus de BRUIJN
Bothstraat 2
B'bala, 2/8-1940.
Emb. Plosso 19
Huwelijksvoltrekking 13 Aug.
's morgens 9.30 uur.
Eenlge en Alg. kennisgeving.

JVIIB\IJI IM

M

.

|T

Ü

|

(RISTINA

|

M

Gerenommeerd familie-pension.
Telefoon Z. 3160
Princesselaan len Kedongdoro 2—4

hypermoderne stof wasbaar, in 10 |I VERSCHIJHDAGEH DINSDAGS EK VRIJDAGS. OPGAVEN UITERLIJK EEN DAG VOOR PLAATSING.
streep- en kleur op kleurdessins. HS I
1.J0:
administratie van het B<*r»bai»«ch
maximum I
S
1 nr/»P| P
Handelsblad behoudt tlch het recht
IxtÜCLj
3.50.
colberts in sport en gewoon model Ü53
YUUI\ da advertenties
kan
at ta korten.
HMflE"* B

1194 RH

:

a

de niéuwste stoffen

|
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(50%) in commanditaire Yennootschap Technisch Bedrijt Ned. Ind. E een
Fabrikaat.
5 ruit-,
Brieven onder No. LS. 4442 p/a

,

■

meerschuim tinten

|.

HOTEL PENSION ASTOR

■
tiLI/Ll I ■
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|

I1i S. LEZER 1
I
v i s t r a|I ËiiÜTANfEM

1 de grote mode

SPOED

Boerabala.

naar maat en

|

geven met groote blijdschap
kennis van de geboorte van 3784
hun dochter
ALLROUND~TECHNIKER.
ANTOINNETTE LOLA
Volbl. Hollander, voil. op de hoogte m. explosie- en verbrandingsWonokTomo, 1 Augustus 1940.
2779 motoren, constructiew., nieuwbouw, admlnlstr. en Eng. cor.
dlpl.B. koopvaardij. Jarenresp.,
en
Alg.
kennisgeving.
Eenlge
pos. bekl. Dir. beschikb.
leid.
lang
De Heer en Mevrouw
bultengew.
ook
v.
Br. ond. No.
J.C. GERLACH. Adam
van
blad.
2782
dit
blijdschap
geven hierbij met
kennis van de geboorte van
ELLEN MARJORY.
Modjokearto
Wegens vertrek
aandeel
2 Aug. 1940

;
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]

D« Heer en Mevrouw
A. Chr. KOCII Luijks

Loemadjang

i wunMu"
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I
confectie crunilFMA-

Df. DESKS

FAIMLIE-BERICHTEN

ONZBT TIJD

TOT

■

Cinematografie:

.

brengt Warner Bros. een over.
topprestatie
der
wettigende

-1

!a.

„VIRGINIA CITY" KSMSW
-

week.

e

Ile Lil. AMBIIEM voor llÉbesÉerniing zijn geopend.
-

Van den Bosclilaan 29

Embong Trenggoelie 23

8-11 uur v. m. en 6
i

|

N.V. Mijnbouw Maatschappij
„ZUID BANTAM"

I

|

-

7.30 uur n. m.

Vendutie-Agenda
op Zaterdag. 3 Augustus 1940

door Vendukt. M. S. Noach, ten
huize van den Weled. Heer B.
The, Jr. Van Hoogendorpl. 135.
van meubilair.
op Dinsdag, 6 Augustus 1940
door Vendukt. M.S. Noach, ten
goedgekeurd en
huize Setallstraat 7, van meude Heeren Ir. S. H. van Kuyk bllalx.
en J. C. van Waveren als Comop Woensdag, 14 Augustus 1940
mLssaris herkozen.
door Vendukt. M.S. Noach, ten
De Directie
huize van den WelEd. Heer C. W.
ERDMANN
SIELCKEN Zeeman. Merkusplantsoen 3,
Batavia, 31 Juli 1940.
van meubilair.

In de heden gehouden Jaarlijk.
sche Algeraeene Vergadering
van Aandeelhouders werden:
Verliesd« Balans en Winst.
rekening over het boekjaar 1939
&

•>

&

«

Het diamanten poppetje

KEURIGE HUIS VENDUTIE
op ZATERDAG, 3 Augustus

ten huize van den WelEd. Geb. Heer B. THE Jr.,
van Hogendorplaan 135.
AANVANG 9.30 v.m.
Van een keurigen, modernen Inboedel, w.0.: Rottan zitje m. theetaf., staalbuis zitje m. bank, radiotaf., tapijten, st. schemerlamp,
mooie schilderijen, ant. Chin. porceleln, goede piano, schaallamp,
zeer moot bekl. salomitje m. bank, fan, plafondlamp, compl.
nieuwe eetkamer, serv. en kristal, compl. groen geduco'de slaapk.,

bang'leg-en spiegelkasten, 2 pers. staalb. bed, Senking gasforn.,
nieuw keukengerei, enz. .enz.
KIJKAVOND op VRIJDAG, 2 AUGUSTUS van G—7.30 n.m.
87M
M. S. NOACH.
té

uit-1

Wat hij daar uit
„Speel Jij makr
slapen!"
Nieuwsgierig ali
Stilletjes Ls hij uren

haalt is een overweldigende hoop brieven.
voor secretaris," zegt Brick onverschillig.

„Ik ga

In de rijke hotelkamer waar Brick en zijn vriend Bucko O'Brien
Bucko Ls, laat hij zich dit geen twee keer zeggen
rusten van hun laatste avontuurlijke reis heerst een stilte, slechts onder- !
bezig met brieven doorlezen en sorteren, tot hij een
broken door het ritselen van krantenpapier. Bucko is verdiept in de waar krijgsgehuil aanheft bij het lezen van een zwaarwichtig document
nieuwsberichten en in het stadsnieuws, terwijl Brick aan het schrijven |
.Brick! Een filmmaatschappij wil Je engageren
tegen een reuzeis. Plotseling staat Brick op om de kamer te verlaten, maar Bucko's stem salaris
houdt hem tegen.
„Weggooien," ls het korte antwoord, dat gevolgd wordt door een lan„Zeg Brick, die kranten zijn niet uitgepraat over ons
ge geeuw.
„Stik," luidt het weinig parlementaire antwoord en Brick is de kaMaar nu is Bucko verschrikkelijk nijdig: ~Ik heb nog nooit zo'n stommer uit. Ook Bucko laat zijn gemakkelijke houding varen en loopt Brick meling als Jij gezien
sputtert hij. maar een hardnekkig gerinkel
achterna, haalt hem in en stevent naar de brievenbus.
van de bel doet hem midden in zijn rede ophouden.
"

"

"

~~

fl

—•,
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S.II. VrUdagr, 2 Augustus 1940

Fransche krijgsgevangenen te Berlijn, in afwachting van een trein, waarmede zij naar een kamp zullen worden
De

gearriveerd. Een welkome

eerste Canadeesche torpedojagers
*

:9L

Een Canadeesche torpedojager in volle zee.
(Nadruk verboden)

Frankrijk's dag

van rouw een

Duitsch munitie-detachement trekt

langs een der Parijsche boulevards.

(Nadruk verboden).

De

bevelvoerende officieren van

V. L 'n. r.

zijn toestel was neergeschoten
en hijzelf door middel van
een paralhute veilig' was geland aan <le Belgische grens, zag deze
R.A.F.-piloot 'kans, vermomd als Belgische boer, na een zwerftocht
van 12 dagen Engeland te bereiken.

eerste Canadeesche torpedojagers, welke in Engeland arriveerden.

H.' G. de Wolf van d.5 „Saint Laurent", commandant Nelson Lay van de
..Restigouehe" en commandant liibbard van de „Takeena".
(Nadruk vërboden)

commandant

Nadat

(Nadruk verboden)

Amerikaansche leerling aviatrices

Canadeesche marine
Mans-happen van de Koninklijke
aankomst in Eng'eland, wat passagieren.

gaan,

na

(Nadruk verboden).

volgen een intensieven cursus op Long Island. Zij zijn voorbestemd om de Amerikaansche vliegers
(Nadruk verboden)
te remplaceeren, indien de nood aan den man mocht komen.

Een door DuitscbJand veroverd Franseh fort
bij Manbeuge.
(Nadruk verboden).
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de koffie is het sinds
toen Brazilië
iet uitvoerrecht verlaagde met
5%, bergaf gegaan. De Indi,che productie van koffie speelt
wereldproductie
bijna
.n de
rol.
Indië
„freewheelde",
*een
*an men zeggen, met de andere koffieproduceerende landen
;n Zuld-Amerika, op de controlemaatregelen van Brazilië, den
grooteten producent. Toen Brazilië de contröle opgaf, daaldèn
de prijzen en Indië werd hiervan mede de dupe. .Wij zitten
nu al Jaren op een
prijspeil,
dat voor de ondernemingen op
Java verliesgevend moet worden geacht, en voor de ondernemingen op Sumatra, voorzoover nog aanwezig, pas recht.
Met

November 1937,

Sedert den oorlog kwam bij
het probleem van den prijs nog
het probleem van den afzet.
De aanval op Nederland en België versnelde het proces
natuurlijk geweldig, zoodat thans
gebieden, die 70% van den uitvoer afnamen, voor de Indische
koffie zijn gesloten. Werd niet
ingegrepen, dan zou een groot
deel van den nieuwen
oogst
onverkoopbaar

zijn

geweest,

met als gevolg een nieuwe en
catastrofale val van de prijzen.

Gouverneur Generaal
-

bezoekt „Kemajoran”

De Asschers vermoord
In het
Joodsche maandblad
„Erets Israël" schrijft &I. van
Creveld.
Heel schaarsch zijn de berichten. die uit Nederland tot ons komen.
Wij weten niet,
wij
vreezen

slechts.

Maar wij kennen, helaas, den
vijand.
WU kennen hem ln zal zijn woede, in al zyn wreedheid.
Zijn woede en zijn wreedheid, die
zich richtten tegen de Joden
in
zijn eigen land, hen vernederden
en vertrapten, hen beroofden
en
vermlnktyi, hen verdreven
en
vermoordden.
Wat maalt hij om geest,
deze
vijand, die slechts brute
kracht

kent?

En toen hij Nederland binnenrukte, om het te verdrukken, wat
waren hem de Nederlandsche Joden anders dan doornen ln
het
vleesch?
Onze leiders, onze
geestelijk
grooten, wat is er van hen geworden?
Een enkel bericht, dat doorslepelt, doet ons beseffen het leed.
dat geleden wordt, de slagen, die
zijn toegebracht, de verliezen, die
wij hebben te boeken.
en
Abraham Asscher
vermoord door
zijn beide zoons
de Hunnen.
Een van onze grootsten gevallen.
Wij vreesden voor hem
zooals
wij vreezen voor vele anderen, die
leefden voor ons. die werkten voor
ons.
Wij moeten ln deze
tijden
Asscher was een onzer fijnste
maar liever niet probeeren, ver geesten
een onbetwist voorganin de toekomst te zien. De steun- germaatregelen der overheid geven
Voorzitter van de Centrale Comde koffie althans een
Jaar missie van het Nederlandsch Isrespijt, en dat ls, In de gegeven raëlletisch Kerkgenootschap, het
admlnlstratief-Joodsche
omstandigheden,
winst.
Het hoogste
standpunt der Regeering, dat ln lichaam in ons oude land, voorzitvan de Ned. Isr. gemeente te
den oorlogstijd de goede produc- ter
Amsterdam, voorzitter van het Coten de slechte een handje moe- mité voor Joodsche vluchtelingen,
ten helpen, ls redelijk. Ook lid van het directorium van het
maatregelen ten aanzien van Ned.-Keren Hajsod, een van de
copra zijn denkbaar. De tij- oudste voorzitters van den Ned.
dit zUn slechts
den van eenlge centen per Zionistenbond
enkele van de vele
belangrijke
klapper
liggen
niet
ver functies, door hem ln de Joodsche
achter ons. Thans worden samenleving vervuld.
wel honderd klappers verkocht Leider van een van ' Amstervoor twaalf cent. Het verschil Is dam's grootste bedrijven en van de
sprekend. De koffieprijs ls ook geheele diamant-industrie ln Neweieens tien keer hooger ge- derland, grootwerkgever met hooge Idealen, die een sfeer van verweest dan nu, maar dat was trouwen
wist te scheppen onder
langer geleden!
—

—

—

i

De Regeering besloot daarom
tot ingrijpen. Zij zag in de toekomst nog wel lichtpunten voor
de koffie en daarom werd steun
gerechtvaardigd
geacht. Men
heeft kunnen lezen, dat een organisatie in het leven
wordt
eeroepen, die zich zal belasten
met den opkoop en afzet van
alle robusta-koffie. De instelling
zal de koffie opkoopen tegen
vaste prijzen en vervolgens
trachten, haar te verkoopen.

Beest contra geest

Deze basisprijzen zijn laag,
doch verwacht wordt dat de
nieeste producenten ermee kunnen doorwerken. Voor ondernemingskoffle bedraagt de basisprijs ƒ 13.—, en hoewel de kostprijs van koffie een gevaarlijk
onderwerp vormt, kan toch wel
worden gezegd dat de ondernemingen, blij mogen zijn, als zij
er met weinige guldens verlies
per qulntaal afkomen.- Van een
rendabele cultuur 'is bij dézerr
basisprijs geen sprake, maar
het gaat er voorshands om, dat
de producenten het hoofd boven water kunnen houden. Ondernemingen met uitsluitend
koffie zijn gelukkig dun gezaaid
en de zoogenaamde gemengde
landen verdienen op de rubber
wat zij op de koffie verliezen.
De productie van rubber, voor
den tegenwoordigen prijs en bij
een percentage van 85, is stellig
loonend. Wel dient te worden
bedacht, dat de restrictieschroef
kan worden aangedraaid als
Amerika genoeg voorraden heeft
en dat het nieuwe uitvoerrecht
van 5% geducht meetelt. Door
dit uitvoerrecht betalen de gemengde
ondernemingen
den
steun aan de koffie ten deele
zelf.

—

zijn. talrijke

In leder geval staat de koffie
met,haar. .moeilijkheden nïët

alleen. Dë tabak,

;zoo 'overwe-

op het moederland georiënteerd, noemden wij reeds.
Hoewel ledere koffieboer of tabakker gaarne zou rullen met
een suikerman, zijn toch ook
gend

patriararbeiders
chaal vereerd door Amsterdam's
Jodenlheld; dit zijn eenlge andere
facetten van £ezen grooten geest,
dfe thans'van ons ls weggenomen.
Zulk een man past niet in de
sfeer van den bruten overweldiger
en daarom -beseften wij zijn lot
reeds, toen wij vernamen, dat hij
besloten had onder alle omstandigheden, in Nederland te blijven
een beslissing, die hem teekent
ten voeten uit, als Jood en als Nederlander van groot formaat.
Hij is een van'de velen, die gemaar hij kan worden
vallen zijn
gezien
als de verpersoonlijking
van hen allen.
In het rijk van het Beest ls geen
plaats voor den Geest.
—

—

de "vooruitzichten van de suiker
niet bijster opwekkend. Dit alles
hoort bij de lasten van den oorlog. Wij mogen er onze blijmoedigheid en ons vertrouwen niet
bij verliezen. Het departement
van Economische Zaken bovendien ls paraat, om den problemen het hoofd te bieden. De
Maar het Beest zal ondergaan
de Geest zal blijven en overwinnen!
steun aan de koffiecultuur
waarop het nieuwe instituut per zalNederland zal herrijzen! Israël
oostaan!
slot neerkomt
bewijst het.
Spoedig, in onze dagen!
—

—

—

—

—

Donderdagmorgen

Excellentie

bezocht

Zijn?

de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië het
nieuwe vliegveld van Batavia,
„Kemajoran". De Landvoogd wero
vergezeld door Mevrouw Tjarda
van Starkenborglh Steehouwer en
Freule Tjarda van Starkenborgh
Stachouwer.
Op de luchthaven werd het
hooge gezelschap welkom geheeten
door cien Raad van Bestuur der
Koninklijke Nederlandsch-Indische
Luchtvaart Maatschappij en den
Directeur dezer maatschappij, den
heer Versteegh.
Op het ruime platform voor het
stationsgebouw was een deel der
K.NJ.L_M.-Jvloot opgesteld. De lange rij van vliegtuigen gaven een
goed beeld van de ontwikkeling

der vliegtuigtechniek in de laatste
tien Jaren. Daar stonden de Fokker F 7, waarmede de K.N.I.LM.
in 1928 Ihaar eerste lijnen opende
en vervolgens de Fokker 12, de
Douglas DC-2, de Lockheed 14, de
Douglas DC-3 en de Grumman
21>-A. Ook het foto vliegtuig van d2
K.N.IXi.M., de „de Havilland Dragon" had een plaatsje gevonden.

Het nieuwe gebouw van de Technische School te Semarang.

Directeur koffie-instituut

Semarang's Technische School

Na bezichtiging van de K.N.I.LM..
vloot, bracht Zijne Excellentie een
bezoek aan de nieuwe CurtissDe heer W.P. Wolterbeek
Jagers van de Militaire Luchtvaart,
welke nevens de K.N.1.L.M.-toezal worden benoemd
stellen stonden opgesteld. De
Gouverneur-Generaal toonde uit
Naar men weet, zal een centrale
den aard der zaak zeer veel be- organisatis
voor den Inkoop en
langstelling voor deze recente verkoop
van
koffie worden geaanwinst van onze defensie.
sticht. Naar een geschikt hoofd
van het nieuwe instituut, wiens
Vervolgens werd door de drie functie men zou kunnen omschrijCurtLss-dagers een vlleg-demon- ven als directeur van het koffiestratle gegeven, waarbij de uit- instituut, wordt nog gezocht.
muntende wendbaarheid en de
WU vernemen thans, dat de
haast ongelooflijke snelheid dezer
vliegtuigen zeer goed tot uiting heer W. P. W o 1 t e r b e e k als
zoodanig; zal worden benoemd. De
kwam.
heer Wolterbeek is on het oogen*
Ned. Indisch handelswaarde
Na
demonstratie maakte de blik
nemer voor de Levant, met standLandvoogd en zijn gezelschap een plaats
vlucht met het Grumman 21-A vroeger Alexandrië. HU werkte
Mirandolle, Voüte &
amphible-vliegtuig, dat zooals men Co. Het bij
ligt in de bedoeling, twee
weet, bestemd ls voor de K.N.1.L.M.- assistenten naast hem te
stellen,
lijnen ln den „Grooten Oost'. Na deskundig op het gebied van
kofzette
Gezagvoerder de fie.
den start
Graaf, die de „Grumman" be.
stuurde, koers naar Tandjong
Priok waar hij b'ewees, dat de
Grumman een evengoed watervliegtuig als landvliegtuig ls, door
ln de (havenkom en daarna ln
open zee te landen. Onmiddellijk
In aansluiting op het bericht
daarna werd weer opgestegen en
na een vlucht over de beneden- over de arrestatie van „Sultan"
stad, waarbij Zijne Excellentie Ali Achmad, wordt nog gemeld,
bijzondere belangstelling toonde dat de Sultan twee volgelingen
voor de historische gebouwen en heeft. Een dezer volgelingen die
gearresteerd, werd noem.
monumenten, welke uit de lucht eveneens
de
zich
„Pangeran"
Geloeng. Om
bijzonder goed te zien zijn, werd
gelden van de desalieden afhandig
naar Kemajoran teruggekeerd.
te maken voerden belde oplichters,
blijkbaar op eigen initiatief, proEen bezichtiging van het moderne stationsgebouw besloot het paganda voor zich zelf.
bezoetk van het Landvoogdelijk
„Sultan" Ali Achmad heeft aan
gezelschap aan Batavia's nieuwe de desa-bevolking „in zijn ressort'
luchthaven.
verteld dat hij een afstammeling
is van Radja Soenda. Zijn volgelingen zullen later beloond worden met leldenda posities. Men
kon lid worden van zijn beweging
tegen betaling van
of door
een geschrift ta koopen, waarin
Het kantoor van den Regee. „ilmoe" van den .Sultan" staat
rings-publiciteitsdienst
(tot no» geschreven.
toe Tanah Abang West 61) is met
Bij Pangeran Geloeng moeten
ingang van 1 Augustus gevestigd dï desalieden,
die zich lieten inin het perceel Koningsplein Noord
ƒ 1,25 betalen, terwijl
no. 17 en telefonisch, aangesloten schrijven,
hun een
onder de nes. Wl. 146, 167 en 137. beloofd. sawah van 1 bouw werd

Nieuw gebouw onder
groote belangstelling
geopend

Elke werkplaats heeft een kantoortje voor den vakonderwijzer.
| Verder magazijn en opslagplaats.
Groei aantal leerlingen
De toename van het aantal leerlingen is met name de laatste
jaren zeer groot;.
aan technische
Bij den aanvang van den cursus 1937-1938 bedroeg het aantal
krachten
leerlingen 200. In 1938 steeg 1 dit
(Van onzen redacteur
tot 252, In 1933 steeg dit tot 312.
Bij den aanvang van dezen,
te Semarang).
cursus
bedraagt het aantal leerDonderdagmorgen
werd onder
ca. 420, ln 3 jaar tijds dus
groote belangstelling het nieuwe lingen
een verdubbeling van het aantal
fraaie gebouw van de „Technische leerlingen.
,
School Semarang" officieel geopend. Wij merkten o.m. op den
Goede toekomst voor technici
Gouverneur van Midden-Java mr.
De heer Stapel wees er verW i n k 1 e ff, den fgd.-resident
van Semarang den heer Pas,
volgens op, dat de abituriënden fgd.-inspecteur van het Techden der school vrijwel altijd
nisch onderwijs den heer Halzonder veel moeite behoorlijke
bi s c h, het volledige bestuur
plaatsing vonden in de maatder school, het hoofd van den
schappij. Ilij sprak als zijn
overtuiging uit, dat gezien dén
Provincialen Waterstaatsdienst, i r.
voortgang der industrialisatie
Adriaanse en vele anderen,
de meesten vergezeld van hunne
en de groote ontwikkeling van
de luchtvaart, zoowel de burdames.
De plechtigheid had plaats in
gerlijke als de militaire, verder de uitbreiding van milido ruime gymnastieklcods. Nadat
de aanwezigen zich hier verzameld
tair-technische inrichtingen, de
hadden, nam de voorzitter van het
behoefte aan technici van het
gehalte, zooals deze school en
bestuur der Technische School,
de heer H. B. Stapel, het
haar beide gouvernemcntee.e
woord.
zusterinstellingen ze levert, in
de naaste toekomst nog belangOntstaan en groei
rijk zal toenemen.
Na op den ernst der tijden geAan het slot van zijn rede
wezen te hebben
hierdoor heeft dankte de heer Stapel allen, die
het bestu-ur afgezien van feeste- hun steentje hebben bijgedragen
lijkheden
gaf de heer Stapel aan de totstandkoming van liet
een overzicht van het ontstaan en fraaie gebouw. Een woord van war«roei der school, waarbij hij o.m. men dank richtte spr. afzonderlijk
vertelde, dat het nieuwe school- tot de firma van Dorp, die de fijne
gebouw bevat 10 leslokalen, 2 vak- attentie heeft gehad het schoolgelokalen (Natuurkunde en electro* bouw te sieren met een fraai portechniek),
4 teekenlokalen,
1 tret van onze geëerbiedigde Koschetslokaal, 1 monsterzaal voor ningin.
Spr. besloot met
bouwmaterialen e.d., voorts een
een driewerf
leeraarskamer, bibliotheek, wacht, hoera op H. M„ waarmede door de
kamer, directeurskamer, admini. aanwezigen enthousiast werd instratle, magazijn voor leermiddelen gestemd.
Voor het practisch onderwijs
Onderwijs
heeft men de beschikking over: Namens Directeur
1 werkplaats voor houtbewerking
Hiercp sprak de heer Halblsch
1 bankwerkerij, 1 draaierij, l sme- namens den directeur van. het de1 lasschcirij, machinekamer partement van Onderwijs, die hederV*»
en ketethuLj.
laas verhinderd was de plechtigheid persoonlijk bij te wonen.
De eer Halbisch wees er o.m. 00,
dat het gebleken is, dat Inr'ië
meer dan ooit behoefte heeft aan
technici, in verband met de voc-t-schrijdende Industrialisatie van dit
land en zijn weerbaarmakng. De
aa
Van
Semarangsche
u
<Via Aneta).
schoolbestuur
om een nieuw tebouw op te zetten, getuigt vrn
Batavia werd heden voor een durf en vertrouwen in de toekom: t.
.>nT?
300-tal emplo.vé's der Java China JaHiercp wees spr. op het
dat
pan Lijn bericht ontvangen omtrent
net nieuwe schooljaar derfeit,
schoei
hun familiebetrekkingen in Nederland onder zeer gunstige
omstandigheVoor een
drietal luidde de tijding den aanvangt.

Behoefte

,

Hulp voor de koffie

De Regeering heeft verklaard,
voor de toekomst enkele hoopgevende factoren te zien. In de
eerste plaats wordt gehoopt, dat
de naburige afzetgebieden dan
weer meer koffie zullen koopen.
In de tweede plaats zal na den
oorlog weer een markt komen
ln Europa, speciaal ln het moeIn de derde plaats
derland.
wordt de hoop gekoesterd, dat
Zuid-Amerika tot een beperking
der productie zal geraken. Het
laatste punt is belangrijk en
verdient
eenlge
toelichting.
Reeds Jaren Is een proces van
afbraak gaande in de Zuid-Amerikaansche koffiecultuur. Brazilië is de grootste producent,
gevolgd door Columbia. De prijzen der laatste jaren veroorzaakten daar de sluiting van
ondernemingen, die het
niet
meer konden uitzingen. Rubberbosschen kan men geruimen tijd
verwaarloozen en daarna weer
in productie brengen, doch bij
koffietuinen is dat heel anders.
De moeilijke tijden, die ook de
Zuld-Amerikaansche koffie-cultuur doormaakt, kunnen met
andere woorden automatisch
leiden tot een drastische beperking der productie,
waardoor
aan de overproductie een einde
zou komen. In wezen komen Immers alle problemen van de koffie hierop neer, dat er veel meer
werd geproduceerd dan de wereld verbruikte.

,

'

Sultan Ali Achmad

De R.P.D.

—

—
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Korf Indisch Nieuws

j

De koffie krijgt dus haar elgen Nivas, met dit belangrijke
verschil dat de Regeering het
risico draagt. De eerste taak van
het nieuwe instituut zal zijn,
een 60.000 ton koffie te spuien
tegen niet al te ruïneuze prij-

zen.

ongunstig.

waarvoor

hoofdzakelijk
Amerika in aanmerking komt.

Een woord van

•

Te betreuren valt, dat het instituut pas in het leven werd
geroepen nadat reeds een deel
van den nieuwen oogst was verkocht. Wij hoorden dat bevolkingskoffie in de Lampongs van
de hand werd gedaan voor ƒ 6.80,
terwijl dezelfde koffie aan het
nieuwe instituut verkocht had
kunnen worden voor ƒ 7.80. Eén
gulden verschil per quintaal beOp kleinere
duidt heel veel.
schaal is ook oridernemingskoffie verkocht beneden dén basisprijs. Aan den anderen
kant
moet ook weer, in de laatste
dagen, ondernemingskoffie bo.
ven den basisprijs zijn verkocht.
Het nieuwe instituut zal aan
vsulke transacties vermoedelijk
aandacht wijden.
Het koffie-instituut Is zoowel
door exporteurs als door producenten met instemming begroet. Kleinere belangen moeten
wijken voor het hooge doel: de
redding der koffiecultuur. Speciaal voor Oost-Java is dit belangrijk. Het gaat met de cultures in Oost-Java reeds slecht
genoeg. Producten als Besoekl.'
tabak en copra staan er ronduit
miserabel voor. De koffiesituatie was, vóór het Ingrijpen
der overheid, zeer ernstig. Niet
alleen dat een catastrofale val
der prijzen dreigde, bovendien
hadden sommige ondernemingen
een nijpend tekort aan geld,
door de bezetting van het moederland. De prijzen zijn nu docr
de overheid vastgesteld en het
Instituut zal de ondernemingen
aan geld helpen, door den oogst
te koopen. In deze tijden Is het
al heel wat waard, dat de koffle-cultuur althans blijft
be- Hitler en diens imitator en
staan. Na den oorlog kunnen
wij verder zien.

-

De Volksraad heeft, met instemming
der regeering. besloten de
koffiebelangen-ordonnantie eerst 5
dezer te be-

handelen.

•

Uit Tasikmalaja wordt gemeld,
dat de vergadering van tien R-hapsraad aldaar, gehouden
op Maandag 29 Juli J.f.,
geopend
he

i

uitspreken van em
mlzl1 va het

SaSe-Hfe
De Raad heeft
p22L
Roode T/,

"

"

ondrr meer be-

100°—

**

het Ned.

Kruisfonds te storten.
*

sloten.

Dan v.»ees spr. erop, dat de
drang naar technisch onderwijs op het oogenblik zeer groot

is.

Zonder de durf van

het
bestuur der T. S. Semarang
zouden in Indië 2 a 300 leerlingen geweigerd moeten
worden.
Spr. besloot met, mede
namens den directeur van Onderwijs en den inspecteur van het
onderwijs, zijn hartelijke ge'ukwenschen
uit te
spreken bij de opening van het
nieuwe schoolgebouw.

I

De
steenkolenproductie van de
Boekit Assemmynen te Tandjong
Enim
ri\J?o,Z en p j'and3tde maand Juli
ruim 10X000

richtte spr. tot den waardeerin?
heer Stapel,
van wien een bezielende leiding
is uitgegaan. Aan diens geweldige stuwkracht was 't te danken, dat de school in de zwartste malaise-jaren niet w?rd ge-

°°

toTtedroSf®

Andere sprekers

'

HieroD SDraken de heer Adriaanse. hoofd ran den Prov.
Waters.aatsdienst, de architect-aanReeds eerder werd gemeld, dat in nemer Koreman, de oud-le erling
de heer Soejadi en de heer Engels,
een enkel onderdistrict van het
regentschap Wonogtri onder de
directeur der school.
ren gevallen van boutvuur zijn rundeDe heer Soejadi herinnerde on
geconN er werd vern °men, dat humoristische wijze aan
de tijden
h
?f 2500 runderen zullen van „tempo doeloe". Namens
f aldaar
binnenkort
de
worden gevaccineerd.
Ook in het oud-leerlingen
booi
hij
aan
de
regentschap Bojolali van het Soena- school een bank aan.
Vaar
het
be
in va n dit Jaar
Na het officieele gedeelte werppvoiiJ
gevallen vanln^boutvuur zijn
den
*

?

men, zullen

gevaccineerd.

5.000 runderen

voorgeko-

woraen
worden

ververschijn rondgediend
en werd een rondgang door het
gebouw

gemaakt.

Het Zwitsersche Consulaat

Naar Digoel

En de Duitsche belangen

Bij besluit van den GouverneurGeneraal ia in het belang der
Naar aanleiding van de door openbara rust en erda tfa hoofdplaats der onderafdeling Bq-zer.„Radio-Oranje' gedane medsdeeling, dat de Zwitsersche consu's Digoel aangewezen als verblijf,
brzoeken hetoben gebracht aan de plaats aan Sekarto alias Sidin,
andbouwer, laatstelijk woonachtig
interne?ringskampEn
der
des J* Keril£ regentschap
schers in de Nederlandsahe Duitover» vJoJ
�
dia een der leiders is
zeesche gebieden, verzocht het Magetan,
Zwitsersche Consulaat t 3 Batavia geweest van een rocvers-organisatae in dat regentschap, welke
aan Aneta, mede te deelen,
dat de slechte elementen
het Consulaat voor
onder da
Nederlandsch. bevolking tct zich
Indie, slechts b?last
is met de allerlei gewelddadentrok. teneinde
w \r n em 'ng van da
Duit- moord ta bedrijven. als roof en
v
sohe
belangen hier te lande en
als
e op£ e den van deze organi.
zoodanig de schakel vormt tusAe
gevolge gehad, dat
«:hen d 3 Nederlandsch-Indische ?«
w £
in het
jaar 1934 m dat regentschap
Cn
hler ver^lijvende
pJo? le van krojok-parüjea
t!^
plaatsgevonden.
neeft e^
.

,

vazal

Mussolini trekk

n met veel bombarie door München, na
de voorwaarden voor den
met Frankrijk te hebben besproken.

wapen land

(Nadruk verboden).

c^

DufSers.

,

,

Het rumoer rondom de C.B.Z.

geoutilleerd ziekenhuis,
dat voldoet aan de eischen
des tljds;
de behoefte hiervan in het
bijzonder voortspruit uit de
overweging, dat de C.B.Z. te
Soerabaja is een opleldings.
instituut voor het Medisch
personeel;
sedert lang algemeen de
meening wordt gedeeld, dat de
oude C.B.Z. daaraan niet meer
voldoet, mede ook tengevolge
van gebrek aan ruimte door
het steeds toenemen van het
aantal patiënten en studengoed

ten;

de nieuwe C.B.Z. niet alleen
zou beteekenen'een verbetering in deze opleiding, maar
inde allereerste plaats ook
een betere accommodatie voor.
de patiënten;
het wenschelijk is dat een
opleidingsinstituut
medisch
van standing, internationaal
representatief dient te zijn;
inde plaatselijke behoefte
aan een klasse-ziekenhuis reeds
ruimschoots ls voorzien door
de bestaande particuliere ziekeninrichtingen;

de bouw van de C3.Z. alleen mogelijk is geweest door
een bijdrage van het Welvaartsfonds, omdat de C.B.Z.
beschouwd wordt als een instelling

ten algemeenen nutte;

het niet overbrengen van de
C.B.Z. zou beteekenen, dat ae
kans van verbetering der me-

dische verzorging der bevolking en dat van het medisch
onderwijs voor een onafzien-

baren

tijd uitgesloten moet
worden geacht;
spreekt aLs haar meening uit,
__

dat. indien deze berichten eenigen

grond van waarheid bevatten, de
te nemen maatregelen in geen
enkel opzicht zijn overeen te brengen met de belangen van het medisch onderwijs en die van dg bevolking in al haar geledingen;

"

*

—

—
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Huishuren

verzoekt het Hoofdbestuur van
de Vereeniglng van Indon. Geneeskundigen stappen te willen doen oordeeld tot ƒ250 boete subs. 2 heerschte.
om bij de bevoegde instanties in- maanden hechtenis.
De begrafenis.
formaties in te winnen in hoeverHet is duidelijk welke persoonre deze berichten juist zijn en zoo
lijkheid en welke wetenschappelijnoodig hierin haar standpunt te
ke figuur wij in Essed verliezen.
bepalen.
Sympathiek idee
Zijn begrafenis was IndrukwekDit besluit ter kennlsse te brenkend hem waardig.
Vrijmetselaren volgden, na de
gen vJi. Hoofdbestuur van de VerDat instemming vond
eenlging van Indon. Geneeskundifamilie, den lijkwagen. Daaraan
gen. t Hoofd vanden Dienst der
Maandag: j.l. bestond het Samsloten zich vele medici, van Jonjr
Volksgezondheid,
den Volksraad poerna Theater 7 jaar. De Directie tot oud, en ook vele medische stuen de pers.
organiseerde een galavoorstelling, denten.
De Afd. Soerabaja v.d. Bond welke druk bezocht was, en had De oudsten onder de studenten,
v. Indon. Geneeskundigen. vrienden en relaties verzocht om. zeer zeker ook symbolisch de oudInplaats van bloemen te zenden, leerlingen van Essed in Indië verda
gelden tegenwoordigende. droegen
de daarvoor bestemde
jaardag
graf.
het
"na
ar
wagen
van
den
af te staan voor het Koningin kist
Talrijke vrienden en kennissen
Wilhelminafonds. Aan deze sym.
Nog niet alle lijsten
lannog den 1bijzonder
vormden
pathieke hint werd g«evolg gegeven
ingeleverd
ti'A'.
en een bedrag van totaal ƒ 172.50 gen stoet.»
Onder het'groot aantal kransen,
Aan de diverse kantoren, die de kon voor deze doelstelling worden
die van het medeleven nran velen
Oollecfteiyst ten behoeve van den bestemd.
getuigden, werden o.m. s-i opge75en verjaardag van Pa van der
Een tnooie geste!
merkt: die namens de Loge's Do
Steur nog niet ingeleverd hebben,
Vriendschap te Soerabaia en Conwordt door de 8.0.5. vriendelijk
cordia te Paramaribo, verder dl*
verzocht de gelden alsnog te doen
gemolesteerd namens de Vereeniging van Gestorten bij de penningmeesteres
neesheeren in Suriname.
Mejuffr. M. Lucasgen
Thuis werd door de leden van d#
Ambenganweg 11.
Loge Concordia op de voor hen ge»
Speciale matinee
Het baantje van straatroover is bruikeltjke wijze afscheid van hun
Zondagmiddag 4 dezer om 4.30
erg gemakkelijk gelukkig, ontslapen Broeder genomen.
■uur geeft het Luxor-theater een niet
Door \den heer Mittemeyer
matinee-voorstelling ten bate van- want behalve dat deze heeren
grafdienst
voor
oppassen
evenwerd
een stichtelijke
moeten
goed
Pa van der Steur.
Uw komst zal zeer op prijs ge- Cueele voor hen onaangename gehouden, waarbij het fijn innerlijk,
belicht
van hun slachtoffers, leven van Essed zuiver
reacties
steld worden.
en
hebben zij doorgaans nog andere werd. De beproefde moeder
gevaren te duchten. Daar is in de overige familieleden werden zeer
Geestelijke zorg voor
eerste plaats de politie en
wat zeker belangrijk getroost door zijn
nog erger is
de kans om ge. goed gekozen woorden.
Toen sprak Dr. DelPrado,
lyncht te worden door de bevolMarine
als Voorzitter der Vereeniging van
King. Dit ondervond WoensdagDoor den Gouverneur Generaal avond om half 9 een straatroover Geneesheeren in Suriname, waarwerd indertijd bepaald,
dat ten op Kapasan, die in de drukte een bi] hij �ln schitterende -bewoorbehoeve van de geestelijke zorg sarong vanaf de schouders van dingen, treffend de loopbaan van
voor het Marine-personeel voor een Inlands die vrouw wegrukte Essed schetste.
Hij deed v.n. uitkomen dat, . alden duur van den oorlog nog en er vandoor ging. Op haar gebenoemd zouden worden 3 reserve gil, zetten de omstanders den hoewel Essed maar kort heeft motoen
3 reserve roover achterna, kregen hem te gen leven en merken, hij
vlootpredikanten en
gepraesteerd,
hulp-vloot aalmoezeniers.
pakken en gaven hem zoo'n ge- reeds zooveel.had
De benoeming van deze funcduchte afstraffing, dat hij ernstig dat hij tot een hoogte *was opgetionarissen is bereids geschied. gewond ln de C.B. Z. moest wor. klommen .die-imaar weinigen .Tex*„
merkte
Als reserve-vlootpredikanten zijn den opgenomen.
mogen te >bereiken. Hij
o.m. op dat met het heengaan van
benoemd Ds. S.A. van Hoogstraten, predikant in dienst van
Essed een ster van hoogere «orde
de Zending, Ds. J. M. Linde y e r,
aan den medischen hemel werd
predikant der protestantsche gegedoofd.
toeDe familie .werd hartelijk
meente te Soerabaia, terwijl de
gesproken, lnjhetibijzonder*Esseds
naam van den derden predikant
kamp
echtgenoote, voor jwie Izooals hiernog niet bekend is. Als reserve
reeds gezegd,talgemeen beboven
hulp-vloot aalmoezeniers zijn beWoensdagavond werd tegen half 7
noemd pastoor G. J. J. van geduchte consternatie verwekt in wondering werdigevoeldlvoor bijRavesteyn uit Madloen, paswijze waarop zljihaarlinan
de Zeemanstraat door het zonder- stond, ooik als-verpleegster
en
toor C. A. A. Schoenmalinge optreden van een Chinea. helpster bij zijn weik. *
j
kers uit Blitar en pastoor H. sche vrouw,
1
die plotseling ln een
Aan
kinderen beval »hU
Wess e 1 s uit Paree.
diepen
waterput
was gesprongen. aan, deEssed's
groote kwaliteiten wvan
Dis. van Hoogstraten is bereids
middel van een /ladder en hun vaderials een lichtend Ivooropgeroepen om met ingang van 1 Door lang
touw werd de vrouw beeld üvastUe*4iouden.*Ss <7"*
Augustus zijn werkzaamheden bij een
de toegeschoten omwonenden
Tot de wnedicUen#dei6tudenten
de Marine te aanvaarden met den door
rang van Luitenant ter Zee der weer op het droge gehaald. Er richtte sprekernog hetywoord.yien
lste klasse. Deze nieuwe werkkring stond ongeveer 1,80 m water ln op het hart drukkende,*de»herln%
is hem niet vreemd; tijdens het den put, doch de vrouw had slechts nering aan.<deze#plechtigheldß*te
Europeesch verlof van den vloot- heel weinig water binnen gekrebewaren in *het JbewustziJn.Trfdat.
predikant Ds. Bartlema in het jaar gen en kon na een korte beha», zij de laatste <eer Jhebbenlbewezen
1934, nam hij diens functie voor deling in de C.B.Z. weer huis- aan het stoffelijk overschot»van
den tijd van 8 maanden waar.
waarts keeren. Het bleek, dat zij een der, grootste Surinaamsche
af en toe een aanval van ver- medici. .
geldloterij standsverbijstering krijgt.
'
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De afdeeling Soerabaja v.d. Vereeniging van Indon. Geneeskun-

Viool-recital Szvmon

Goldberg

Voor Pa's

!

Kunstkring

•

,

Gisteravond trad voor den
Kunstkring op de vlolist Sz ymon G o 1 d b e rg- Het spel
van dezen kunstenaar kennen wij
reeds uit zijn tournee's met Lili
Kraus, het bevat het beste van
wat violisten-traditie kan geven.
Wij beschouwen ■ daarom Goldberg
als een van de groote violisten
van dezen tijd, «en artist van het
hout, waaruit figuren als Huberm&nn gesneden zijn. Hij paart een
breede, diepe muzikaliteit aan een
sterk gevoel voor stijl en zijn
techniek, die niets van het virtuoos-opzichtige heeft, staat nochtans op het hoogste plan. Maar
vooral worden wij getroffen door
den edelen puren toon van zijn
viool, een Stravidarius door de
bezielde hand van een begenadigd
kunstenaar tot trilling gebracht.
Bij het juichen en klagen, bij den
breeden zang van dit instrument,
voelen wij ons opgeheven tot de
schoonheid, waarvan de dichter
zong, dat zij ln de hemelen is.
Ds zaal van ihet Kunstkringhuls
was ontstellend leeg. Het lijkt wel,
of naarmate de beweging voor
geestelijke activiteit in Indië toeneemt, het publiek zich meer en
meer van geestelijk genot afwendt.
Dat een groot artist als Goldberg
voor zulk een klein gehoor moest
spelen, stelde ons diep teleur. Wij
hadden een grootere behoefte aan
schoonheid in dezen tijd van het
grofste materialisme verwacht.
Goldberg opende het concert
met La Folia, een werk van Corel,
li, bestaande uit een thema met
variaties en een prachtig voorbeeld, tot welk een inspiratie
deze kunstvorm, die zoo gemakkelijk tot handwerk leidt, kan
voeren. Het beleefde een schoone
uitvoering.

Het glanspunt van het concert
was de monumentale vertolking
van de sonate ln g kleine terts
van Joh. Sebastiaan Bach
voor

solo-viool geschreven. De uitdrukkingsmogelijkheden van een simpel instrument kende de Leipzlger
Cantor als geen andere. Bij de
meesterlijk gespeelde fuga vergat
men dat één viool deze wereld van
klanken schiep. Een vlucht van
melodieën aan de inspiratie ontwiekt, te vergelijken met het beeld
van een vlucht witte reigers tegen
het azuur van den hemel.
Met het Rondo in A groote

Straatroover

de

—

—

-

Consternatie in Chineeschen

.

.......

fdo

Nieuwe groote

groote geldloterij
staat ten name van de Weezengestichten Protestantsche Gemeente
te Soerabaia, terwijl in deze loterij
voorts zullen deelhebben: het Algemeen Armenfonds Nederlandsch.
Indië, de Oranje Nassau Gestichten Pa van der Steur te Magelang,
de Soekaboemische Opvoedingsge-.stichten, de Bataviasche VincenDe nieuwe

tius

Vereenlging,

terts van Schubert Introduceerde Katholieke
Goldberg een vrij

het Roomsch

Jongensweeshuis
te
lang, onbek'nd Padang, het Roomsch Katholieke
werk van dezen meester, roman- Meisjes-weeshuis te Padang, Vertisch en dweepend zooals meerdere bond Vereenigingen Pro Juventute
van zijn werken en dat Juist daar- Batavia, Pro Juventute te Banom wel een bekorting kan velen.
doen# en Pro Juventute te Malang.
.
Na de pauze volgde Romantic
pieces op. 75 van A. Dvorak, terwijl
werd besloten met het pittig virtram
tuoose Introductlon en Rondo Capriccloso van Saint Saëns.
Een ernstig ongeluk vond gister
De begeleiding, die geen bijzon- ochtend plaats op Simpang. Een
dere
technische en muzikale Inbeemsche verpleger, die zonder
eischen stelde, was toevertrouwd voldoende nit te kijken op zijn
aan Willy van Swers, een fiets de poort van de C.B.Z. uitreed,
door eep passeerende tram
bekend Bandoengsch musicus, die werd
gegrepen en zoo ernstig gekwetst,
zijn taak met consclentie vervulde, doch gehandicapt was, doordat dat hij kort daarop overleed.
Naar men meent, treft de beln verband met de lage stemming
van den concertvleugel op een sa- stuurder van de tram geen schuld.
lonvleugel moest worden begeleid. Het was de achteloosheid van den
De toon hiervan droeg niet ver verpleger, waaraan het ongeluk
moet worden toegeschreven.
genoeg.
Het publek, dat de grootheid
van het vioolspel doorvoelde, ver- uit em viool-sonate van Handel,
goedde ln lang en enthousiast ap- waarvan de jubelende finale een
plaus wat het aan forto niet kon koninklijke prestatie was. De vlogeven. Na de ovatie aan het slot list werd met een lauwerkrans ge*
Bpeelde ? Goldb ere£ eenige
declen huldigde u t

Door

overreden

SLUITING OPENBARE
LEESZAAL

Dessaronde betrapte
inbrekers

Het Emma-njonumeiit te Socivbaja.
*

Verjaardag van wijlen

Koningin Emma
Tweetal kransleggingen
Heden, \2 Augustus,

gedenken
wij den geboortedag van wijlen
Konlngin-cnoeder Emma, deze nobele, vorstelijke vrouw, wier leven
was gewijd aan liefde, hulp en
steun ten aanzien van haar
medemenschen,k% wisr overlijden
haar gelukkig heeft Jbaspaard voor
het onnoemelijk
leed. dat
thans over haar land en de wereld ls uitgestort. \
In den vroegen 4 morgen, vóór
den aanvang van Siet werk, verzamelde zien een» 12-tal zuster»
van de C. B. Z.»voar hst aan de
nagedachtenis <van t wijlen Koningin Emma .gewijde fmonument op
het Hmma-park. i'Om kwart over 6
legden zij een»'fraalen zwarten

Kostganger

van

Geen vijandelijke

onderdanen

Bij
ls
gouvernementsbesluit
beslist, dat H.K. Pil ke, chef
van de Biljartfabriek Emma te
Batavia-Centrum en wonende aldaar Gang Cbaulan No. 31,
J. H. Mathias, beëedigd makelaar, ■wonende te Soerabaja,
Setallstraat No. 38, mevrouw
J.W. E. Po hier geboren Ronkes, wonende te Polewali (Celebes) mevrouw de weduwe M. A.
Hilkt geboren Quentin en haar
minderjarige kinderen Kathe Henriëtte Nettle, Trudel, Augustine
Hannl en Eliae Antoinefcte, allen
te Malang, Soembaplein No. 2.
mevrouw Kathe Rosa Rachel
Grossman n, te Soerabaja en
mevrouw
de weduwe Neeltje
Lutjohan Wlencke geboren Jansen, wonende te Malang,
Wilhelminastraat No. 28, niet als

werden

vijandelijk

onderdaan zullen wor-

Kerknieuws
Cbln. Chr. Kerk.
Djoharlaan 4,
Soerabaja.
Zondag. 4 Au?. 1940, 8.30
Vim. Maleise Dienst: Dg. H. A, O?
Hllderin?, 1000 vm.
HOÜJ Dienst:
Ds. H. A. O. Hlldering.
Malang.
Zondag, 4 Aug. 1040, 8.30
vm. Holl. Dien: MeJ. Chr. Slotemalcer de Bruine, 10.00 vjn. Maleise

Dienst: Goeroe Ols Klenï- Hoek
-

De in Nederland

Voor de bemanning van Nederlandsche
oorlogsschepen

diefstal.

van

Ook verdacht
moord.
Woensdag j.1. [werd door den
landrechter hier ter stede de niet
\
gelijkgestelde
Menadoneesche
tot
jongeman H.d.P. veroordeeld
totaal 5 maanden l gevangenisstraf

aangenomen

eerstejaars

Wij hebben naar aanleiding van
postdienst ls een rehet
uit Bern ontvangen bericht,
geling getroffen, waarbij boeken
melding is gemaakt da:
wa'arin
bemantijdschriften
voor
de
en
alle
afkomstige leerlingen
uit
Indië
en
Nein
ning van de in Europa
Koninklijke Militaire Aca
derlan<?sch-Indlë patrouille erende van"deongedeerd
zijn, een aan he:
Nederlandsche oorlogsschepen kos- demfe

Door den

wegens 'diefstal eii\ verduistering.
het Departement der
in Dij teloos naar
Dit jongmensch woonde
te Batavia-C. kunnen
Marine
mevrouw P e t e r s. die kort gele-- worden opgezonden.
den in haar woning fean de Peterverstraat >(Boeboetan)Hwerd
De verzending dient te geschiemoord. Tijdens het \politleonderden als ongefrankeerd postpakket

„A. I. D." ontleende opgave gepuvan de namen dezer
cadetten. In deze opgave zijn ock
opgenomen de namen der cadetten, die in Nederland zijn aangenomen ivoor het K.N.1.L., die ln het
2de en 3de studiejaar zitten.

bliceerd

zoek naar deze moordaffaire weren kan vanuit alle post-, bljpostden in de kamer van d.P. eenige en hulppostkantoren plaats hebvan b:rt; op ne postpakket en de strook
voorwerpen gevonden,«die
diefstal afkomstig blekèn te zijn. van de adreskaart dient te worden
D» politie liet toen de heer d. O. vermeld „Marine lectuur'.',»
vroeger ,in de kost
Het maximumgewicht blijft gebij
is geweest, komen en
onmiddelsteld op 10 K. G. per postpakket.
lijk herkende de heer d.G. de hem
gewezen voorwerpen als zijn 'eigendommen.
Het Jongmensch werd in preventieve hechtenis gesteld. Aanvankelijk ontkende hij,, doch na 2
diefdagen bekende hij zich' aan
hebben Ontvangsten over Juli 1940
stal en verduistering te
schuldig gemaakt. In ,de eerste
1.85
plaatsheeft hij in zijn jvorlg kost- Strafgevangenis
2.50
huis 8 boeken gestolen.\welke alle. ,Prov. Waterstaat
5.30
in zijn kamer 'bij wijlen\mevrouw. .Inspectie van Financiën
3.—
Peters werden aangetroffen.- Ver- P. T. T. Dienst
10.85 )s
der heeft hiJ,-toen»hU *reeds in de Telefoonkantoor
4.85 §•
Petersstraat .woonde, enkele kle- Afd. Comptabiliteit
17.45
dingsstukken van den ftoeer d.G., Gemeente Boerabaia
108.83
die de penatoe bij vergissing bij Provinciï Oost Java
21.30
gehouden, Marine Etablissement
hem .had afgeleverd.
16.50
Fraser
Eaton
aan
-verduishij
zich
ook
waardoor
10.70
P.
M.
K.
De
gemaakt.
tering heeft. schuldig
28.50
landrechter veroordeelde den 25- Ned. Ind. Landbouw
7.35
jarigen d.P.voor tbeide misdrijven Ned. Handel Mij.
Mij
Gas
20.—
Ned.«lnd.
resp. tot 3 maanden en 2 maanMadoerastoomtram
25.—
den gevangenisstraf.*Hij is thans Gyselman en Steup
25.— %
in de gevangenis gedetineerd.
N,
2.50
N.
Intusschen wordt d.P. door de O. L. Prins
2.50
van
Politie ook ernstig verdacht
Ingezetenen van: Bankalan 9.54
denjmoord *op ; mevrouw Peters.
Sidoardjo
13.64
Hieromtrent.bestaan verschillende l
4.54
Soemenep
ontkent Maandelijkse!*»} contrlb. 273.30
aanwijzingen, doch d.P.
is tot
;halsstarrig en het .bewijs
'dusver niet geleverd. Het onder1 629.70
Totaal, '
Bij draden?Worden; dankbaar aanhoek'.terzake duurt inmiddels

Genoemd blad ontving thans een
aanvulling op deze opgave, bevattende de namen'der; cadetmn van
het eerste studiejaar, die in
Nederland voor de verschillende wapens bij het tKoninklijke

Nederlandsch-Indlsche

aangenomen.
Wij laten deze
onder volgen:

Steuncomité Sociaal
Fonds

»,

Leger zijn

aanvulling hier-

Infanterie: E. d'Araaud van Boeckholta, A. B. W. Berkelaax, J. B. Bil-

derdUk, H. van Blommestein, M. H.
Bodmer, A. K. Boelhouwer. W. Boidlngh, R. A. A. Budel, M. Comfurius.
H. N. CoPbet, P. M. Crlnce le Roy.
N,Vo.
F. A. A. Ponteln.
J. Gaillard, B. van
Glnkel,*,H. Geeriigs, P. C. de Ha»s.

_

H. P. A. M. Holshelmer, H. A. Ugen.
R. J. Jenny, P. Koot, R. E. Litan.
P. Polak, J. G. do Pree, E. van Renesse, C. de Roode, J. E. van der
Slikke, P. C. H. M.ivanjStokkum, J.
Taaja, J. van derVTogt, P. A. A.
van West, B. Wolff.jA. W. Zomer,
Cavalerie: J. H. Poeschmann.
Artillerie: P. E. Bouman, M. C.
Braum, T. C. Buzink, G. A. Coppoolse, C. P. Dekker, G.'.E. Peuffietau
de Bruyn, W. M. van den'Goortoerg,
E. Grütonacher, P. S. de' Jong, C.
van Kampen, S. M. Kleiman, W. g.
Klay. P. J. E. Kooper, A. M. J. de
Krulf, T. J. C. Luslnk, M. H. Mesdag,
H. H. Mulder, W. A. Muurllng, R. W.
Palm, J. M. Ravelli, J. Y, Veis. J.
Vierkant, J. H. Wasslngton.
Genie: ' J. A. de Bie, O. Groot, E.
Marcella.
vaard
Penningmeester W.Militaire
A, W.
administratie:
van het Fonds, den .Heer J.A. A.
J.
A.
A.
M.
Bruins,
Geuze,
van
KlaRantnr, p.a. Gemeente .Spaarbank, veren, H. L. van Loenen.
Sderafeala,"
WiUemskade 3
••

•

"

„

„

„

voort.

.

door\den

„MR.

SMITH

WASHINGTON”
In Sampoerna
Princess
„Mr.* Smlth »goes J.to Washlng-, Luchtpost
Manilla
ton" welke Jfilmrfreedsi een gala
voorstelling Toeleefde hu, het, Sam". 4 Met, de vextralKnllmTvlucht, op
poema theater rfenJdie' zoo gewelDlnédag, 6?Augustus as.*ten 6 v.m.
dig insloeg, gaat (reeds aanstaande van<Batavia-centhnnf vla Tarakan»i
Dinsdag voor *het groote publiek. naart Manilla' kunnent, pewoiïe* en'i
Zooals wij ireeds Meeschreven hete, raanmteekendef luchtpoststbïkenl
ben, hebben jwijTnier te maken Worden-Teizonden* u 1 tYI u'lmet feenïzeeribyzonder filmwerk - dfvoofde'navolgendeïbevan den,grooten Frank Capra, dat ctemmingen:
x
y
het. zien zeker -waard Is, zoodat wij
PhillppllnenXalsme-,
Tarakan.,óe
niet meer onze lezers en lezeressen de,— gïfraiikeerdtLvolßens'de, tabehoevenaan ite sporen om'deze rieven „Transpaciïle Airroute jrla
meester-productie te gaan zien.
Hongkong"
naar:
«De film gaat franaf Dinsdag aj.
zoowel dn Sampoerna als in Prin de Marlannen^metkGuam,, Carolinen. Marschau-ellanden. Hawail,
C65S.
Gezien hetjEueces dat üeze film Noord-, Midden-ten,Zuld-Amerika,
Brlttannië «n
reeds te «Batavia Joeleefde, ver- Groot
Je, Portugal, ZwedenAZwitserland
wachten wiJ.tdatizJJ voor uitver- en Vaticaanstad.,
,
kochte zalen zal gaan.
T
Laatste dichtingerfVefeóerabajan
Provinciale Landbouwvoorlichtingsdienst Maandagge Augustus ia a"»-- t
—

en

1

voor

•

Provinciale Waterstaat

j

*

•

—

-
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Ingang van l»Augustus 1940

In vasten dienst van de
ProjlncietposWavaT'
Ingenieur 2de klasse
te|Bah j<ie.wafg£~I Tr. R. O.'B'uie*s t r'e 5
bU de
PutoviMoM'exVerkeerslnspeoUe van
.Th. K l
l-i va k a<nj; \
~

-

*

Met

|

&

»

-

tie\td.vw<dA Werktuigkundige

-

te

SoerabajajK. M. Gralchen;
d« td. wei. Keuringsambtenaar te
Soerabaja, W.
a a n
v
dpg;
~*i.

•

SiV

K

'

stukKen:*

aangeteekende

1
11

'ijj

stuktanrao.Bo

v.m.

Militair Gerechtshof

■

~

<letr.2de iklasse
de
rlnekazerneiOedjóengjte Boerabala

Koninginnedag

terzake TOo'het.nüsariJf
zettelijke
ongehoorzaamheid,
2
gepleegd" is «veroordeeld tot
Vergadering Oranje-comité. maleh
S maanden gevangenisstraf
Gisteravond vond onder voorv verlaging tot marinier der met
3de
zlttersdhap van den burgemees- klasse, is in Ihooger beroep bij
ter, Mr. W. A. H. Fuchter, sententie van het Hoog"Militair*'
een vergadering plaats "van het Gerechtshof van N. I. ddo, 26 Juli
werkcomité, afdeeling van het 1940 bevestigd.
Oranje-comité te Soerabaia ter
bespreking van de wijze, waarop
de as. Verjaardag van H.M. de
Koningin , zal worden herdacht.
Het cosnité* besloot, dat deze
verjaardag m elk geval niet orf
Wederom ontving een stadgeopgemerkt voorbij zal gaan.
goed nieuws uit Nederland.
noot
werd besproken,
Breedvoerig
ons hieromtrent nog wel
hoe de burgerij in staat zal wor- Omdat
vragen bereiken,
willen wij even
den gesteld op sobere, maar niet- vennslden
boe het bij hen; ging.
temin treffende wijze van zijn Hij
telegrafeerde naar het Interverknochtheid aan het Oranjehuls nationale
Roöde Kruis te.Genève,
'blijk te geven.
antwoord
betaald, en gaf naam
De plannen zullen nog nader en nauwkeurig
adres van de fa.
met de desbetreffende autoriop. Het telegram kostte
.mllieleden
teiten, worden .besproken,. en-, daaxj

Nieuws uit Nederland

na woMenieepubüceerd;

...
.

Joodsche Godsdienstoefening

„

Met ingang van 1 Augustus 4340
benoemd tot 'Adjujict-limdbouwoonsulent ln >vasten '«Jlenst van de Hoog
Provincie'Post-Java,-P. E l e nb a a s, thans
met de Het iVonnlsKvan ,den
wtarnemlng dier betrek- raad tèSoerabaia*ddo.«lB fluni *40>
tijdelijke
zij king.
waarbij V J.* L. v.<HH. etb. no. 4493,
op
Ma,<
Marinier
by

opname noodlg bleek.

een

Postpakketten met lectuur De Indische K.M.A.-cadetten

bultenbussen
kantoorbus

In den nanacht'van Dinsdag
Woensdag twee personen l gewaar,
die aan *taet ■ inbreken .waren ln
een der toko's. Een' handgemeen
ontstond, toen men tot arrestatie
wilde ovetrgaan.
Daarbil werd een der „stads*
wachten" van Tadjlnan, genaamd
Troenoredjo. door houwen ernstig
gekwetst. Belde Inbrekers wisten
te ontkomen.
1
Het slachtoffer werd Woensdagochtend naar het Zendingsziekenhuis te Malang overgebracht, waar

deelins sociale zaken der Gemeen,
te, voorts msvrouw de N o o y en
mevrouw Sclultz.

-

dame veroordeeld
Wegens

ging en vin het
en
Vleeschdrager
Pfeiffer, hoofd van de af-

Burgemeester Fudhter plaatsCe
fraaien grooten krans van
witte bloemen, getooid met een
oranje lint en een sjerp in de
kleuren van de nationale vlag.
Krans van het Oranje-Comité
naast den eenige uren tevoren g
Tegen 10 uur werd hedenmorlegden
krans van de C.B.iS.gen door burgemeester Fuchter zusters. Nog eenige oogenblikken
als Voorzitter van het Oranje- bleven de Gouverneur, de burgeComité hier ter stede een krans meester en andere aanwezigen in
gelegd aan den vost ,van hst Ko- stilte voor het monument staan.
Tosn ging ieder weer zijns weegs.
ningm monument.

gewone

,

den' beschouwd.-.

nog gescihreven: „Van
de Europeesohe verpleegsters en
verplegers der C.8.Z." Even keek
men nog naar den dofzwarten
krans op de treden van het monument. waarover de roode morgenzon haar eerste zachte stralen
wierp. Toen .-gingen de zusters
heen om de dagelijksche taak, óók
het bieden van hulp en steun aan
haar naasten, 'weer aan te vangen
v

kaartje was

vermoorde

De Openbare Leeszaal en Biblio- Eer. landbouwer ernstig gekwetst
theek met de filialen zullen MaanOnze redacteur te Malang melct:
dagmiddag 5 Augustus as. (VerGedurende een dessaronde, uit.
Jaardag van H. K. H. Prinses
door twee landbouwers
t'êvoerd
Irene) gesloten zijn.
(BoeloelaTadjinan
fan dessa
warg, Zuld-Malang),

Bij deze korte, docih treffende
met e-n paars en
van
waren nog aanwezig:
plechtigheid
een oranje lint, aan den voet
het monument, onder de beeltenis Gouverneur van der Plas,
van de door aile Nederlanders d 3 hseren Hagenaar, voorzoo giliefae Konln3in-<moed?r. Op zitter, van de Middenstandsvereehet oranje lint stond te lezen: niging alhier, Dietvors, se,Ult liafde en trouw". Op een cretaris der Middenstandsvereenikrans, getooid

i

Oppositie der geneeskundigen

met de overbrenging van de
C.B.Z. naar haar nieuwe gebouwen zal worden voorzien in
een sedert den vorlgen oorlog
gevoelde behoefte, vaneen

1

,

Hedenmorgen arriveerden met
den nachttrein uit Batavia, «i.e
ruim drie kwartier te laat was,
Dr. T h e u n i s s e n, hoofd
van den D.V.G., Dr. F i s c h e r,
inspecteur van hst Ziekenhuiswezen en de heer Broekveldt,
inspecteur 1ste klasss der Generale Thesaurie. WU hadden even
voordat de besprekingen met de
Soerabalasohe medische autoritei,
ten zouden aanvangen een onderhoud met Dr. Theunissen, waari.i
wij hem vroegen een verklaring
te willen afleggsn aangaande de
plannen met de nieuwe CB.Z.
De heer Theunissen
antwoordde, dat dit voorbarig
sou zijn, aangezien over de besprekingen te Soerabaia het
oordeel der regeering moest
worden afgewacht. Het be.
richt in het „Sorrabaiasch
Handelsblad" was niet geheel
juist, er is nooit gesproken
van een klassen-ziekenhuis.
De plannen gaan in de richting
van een categoraal ziekenhuis,
dit is een instelling, waarbij
gedacht wordt aan een speciale verpleging. Xe Soerabaia is
bijv. de verpleging van t.b.c.patiënten zeer in het gedrang
gekomen, terwijl er in de ber.
geen plaats
gen practisch
meer is.
De heer Theunissen legde in
het bijzonder den nadiuk op
het voorloopig karakter dezer oplossing. Het is
geenszins de bedoeling om het
oorspronkelijk C.B.Z.-plan te
abandonneeren, doch in elk
geval voor den duur van den
oorlog dient een plan beraamd te worden, dat het
land geen tonnen behoeft te
kosten, geld, dat thans voor
meer urgente doeleinden besteed kan worden. Komt daarna weer een tijd van geldruimte, dan zal zeker de oorspronkelijke opzet worden uitgevoerd.
A
Wij komen binnenkort no* op
deze aangelegenheid terug, doch
zouden nu reeds willen opmerken,
dat de goedkoopste
weg is in het geheel
niets te doen en den toestand ook ten aanzien van de
Marine-afdeeling te laten zooals
hij is. Heeft men eenmaal de gebouwen een andere bestemming
gegeven, dan vreezen wij, dat na
eenige jaren, de maatregelen die
als „voorloopig" zijn aangediend,
„definitief" zullen worden.

1

Een motie der Indische
geneeskundigen

Iwij

I

'

ontvingen
Van bevriende zijde
een
van „De
exempiaar
West", een te Paramaribo yerschijnend dagblad, waarin een 'geHedenmorgen tegen 6 uur had
Memoriam
voelig geschreven
op den Westerbuitenweg een ernop
staat
over
den
28
Maart
J.l. te
Een
Austinongeluk
plaats,
stig
W-F.RParamaribo
Dr.
overleden
tamelijk
taxi, L. 10465, ls met
s s e d, in leven hoofd van $ het
grooten snelheid van den weg af- E
Soeraafdeelingslaboratorium te
langs
eerst
een
schampte
geraakt,
Daar
Essed
te
Dr.
bala.
Soerab&U
vloog
telefoonpaal en een boom en
vrientoen dwars een brug vóór het kan- en over geheel Indië vele zljnibehad,
die
hem
om
Acden
toor van den Gouvernements
en karaktereigencountants-Dienst op. De auto kwaamheid
laten -*wij
schappen
hoogachtten,
ijzeren
de
rechdoor
sloeg zich
gedeelten
eenige
die
hieronder
.-Uitrit
brug
heen,
terleuning van de
volgen.
als veer werkte en de Austin vast Memoriam
De moedige strijder.
bleef houden, zoodat deze, met het
ziekte
Wie Essed tijdens zijn
linkervoorwiel boven de goot hanmoeiterügzag,
rechtervoorwiel
hier
kon
slechts
het
en
met
gende
iongevoel
een
van
weemoed
linkerbrugleuning,
lijk
steunende op de
«door Iden
tot stilstand kwam. Was de auto derdrukken, wanneer hij-opgewektniet met een der kapspanten aan zieke met diens bekende
spontane hartelijkheid
de rechterbrugleuning blijven ha- heid en
■?
ken, dan had zij een geduchte bui- werd ontvangen.
Terwijl Essed lichamelijk meer
teling in de sloot gemaakt,
wera,
en meer hulpbehoevend
bleef zijn verstand buitengewoon
Intusschen was een passeerende
argelooze helder. Menigeen vreesdejdat'zijn
Inlandsche vrouw,deeen
vroege ochkrachtige geest het toch,zou
voetgangster, in
tenduren cp weg naar de stad, door geven wanneer men bemerktettnet
de auto gegrepen, 7 meter meewelk een grondigheid shem «eigen,
gesleurd en tenslotte in de goot hij zijn ziekte bestudeerd ,had en
geworpen, waar zij in het dikke hoe oplettend hij den'langzamen,
modderwater verdween. Gelukkig maar zekeren voortgane in het
rustig
kon men haar snel weer op het ziekteverloop volgde, om
droogs halen, doch zij was zeer en b?heerscht, met bijna mathezijn
ernsüg gewond en moest onmidmatische nauwkeurigheid
dellijk in de C.B.Z. worden opgeeinde te voorspellen.
Een oppasser van den
nomen.
Hij bleef echter niet in doffe bePandhuisdienst, die juist op zijn rusting werkeloos zitten, hij aanfiets over de brug de straat op vaardde slechts met wijsgeerlgwilde rijden, werd door de auto held hetgeen het noodlot hem bevan zijn fiets af geslingerd. Ook schoren had.
worden ophU moest in de C.BZ
Gedreven door zijn groote vitagenomen, doch is waarschijnlijk liteit voerde hij den strijd om het
ln
niet zoo ernstig gewond als de bestaan
een grondbeginsel
volvrouw.
met ijzeren
de biologie
harding, maar niet met overmoed,
overweldigende
Omtrent de oorzaak van het tegen de hem
ongeluk, konden wij nog geen po- ziekte.
sitieve inlichtingen verkrijgen. Het
HIJ onderwierp zich aan de Inschijnt, dat de taxi door marine- grijpendste
behandelingsmethoden,
menschen was afgehuurd
zon- indien deze imaar op wetenschapder chauffeur.
pelijk aannemelijke gronden gebaseerd waren. Hij bezocht hiervoor
zelfs de beroemdste specialisten ln
verschillende landen.
verhoogd
verloren,
Hij heeft den strijd
Ihij heeft ïmet een bewondemaar
ƒ250 boete
renswaardigen moed het onderspit
gedolven.
Tegen het ongeoorloofd verhooBewondering moest men hebben
gen van huishuren of pension- en voor Essed's eneïigle wanneer men
hotelprtfzen wordt nog steeds met zag hoe hij tijdens zijn ziekte zich
kracht opgetreden. Tegen een op de hoogte hield van alles. Hl]
zekere mevr. B. W., wonende te was vol belangstelling voor zijn
Modjokerto, werd door de afd. vrienden en kennissen, alle corresPrijsbewaking der politie proces- pondentie werd. prompt bijgehouverbaal opgemaakt wegens het den. Eenige dagen voor zijn dood
verhoogen van den huurprijs van las en redeneerde hij nog over zijn
twee huizen aan de Moesistraat vak, over kunst en over muziek.
Bewondering kreeg men eveneens
hier ter stede met ieder ƒ5 per
bevoor
zijn familie, die, in zijn
Door
den
landrechter
almaand.
behier werd de hulseigenaresse ver- lang, de situatie waardig

Twee gewonden

,

digen, gelezen de berichten in het
~Soerab. Handelsblad" van 23 en
24 Juli, „Sin Tit Po" en\„Soeara
Oemoem van 26 Juli, dat plannen
zouden bestaan de bïstemming van
de nieuwe C.B.Z. te wijzigen in
dien zin, dat ze gedeeltelik gebruikt zal worden voor de verpleging van het Marine-personeel
en anderdeels geëxploiteerd als
klasse-ziekenhuis, gehoord de besprekingen enz., van oordeel dat:

Stemmen uit Paramaribo

GOEST

De oorspronkelijke plannen
slechts voorloopig
van de baan

In Memoriam Dr. Essed.

Ernstig ongeluk op
Westerbuitenweg

ook Nederland ronder* den
druk van hetjNazl-dom.,. lsecekomen, la uiteraardj.de «bezorgdheid
der. Joodsche »«»Jngezetenen voor
familiebetrekkingen in
hunne
,Nederland toegenomen, omdat
memde
het
bij zonder jdegensfde. Joden, »kent.
Daar in

dezenlzlelenood<de

*

be-

hoefte aan ••godsdienstoefeningen
to 't bijzonder .wordt frevoeld, hebben de besturen van da, Israëlietlsche gemeente en de Vereenlglng
voor Joodsche Belangen besloten
om op Zondag 4 Augustus

4

e,a

morgens

9

het'.gebouw «van Loge
(

uu r ln

Ce Vrlendeen,godsdienstoefening, te

Na afloop volgt een gewone
bijeenkomst.cwaarin plannen zullen wordenVbeeproken tot het
regelmatig doen, houden van godsdienstoefeningen voor de Westersche of Askenazische Joden. De
Oostersche of Sefardische Joden,
houden reeds regelmatig kerk-

diensten doch hun taal
tersche Joden.
De godsdienstoefening»rar» Zonda* a.s_ wordt geleid door den
heer S. H. Cch e n. t'rwiil
S den dienst een toepasselijk

wyken 6teric eJC yan die entritueel
der Wes-

.worden»door
den,*beerk
e 9 y.
«
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vliegtuig-en scheepsmodellen.

|l

|i

-II ,!

-

WENKEN EN RAADGEVINGEN BETREFFENDE HET
GEBRUIK VAN INDISCHE PLANTEN, VRUCHTEN, enz.
bevat een botanisch gedeelte, een medisöh gedeelte, als.
mede een aanhangsel met verschillende bereidingswijzen.

f 2.50

De bijbehoorerude platenatlas bevat bijna 150 afbeeldingen
in de natuurlijke kleuren van de verschillende Indische
geneeskrachtige planten.
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Modhtar

jAm

muziek

Bladeren beneden 17 J. (ees toegasg

D&gelljkg matinee en Tooraroodmuziek op het terras

SERIE VERKOOP

DAMES JAPONNEN
SERIE

SERIE

SERIE

6. 90

9.75

14.75

EEN UNIEKE GELEGENHEID OM UW
GARDEROBE OP VOORDEELIGE WIJZE AAN
TE VULLEN.
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HOUSE COATS

11
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ADart« dessins
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WEGENS NIEUWE AANVOEREN UIT EUROPA.
amerikaansch
flocket voile
rAfACMATTEftI
KATOEN
lER Donkere kleuren met witte
Modeme

vanal

t"J Cf\

I

50

Cent

pe, meter.

LINGERIES

Nieuwe dessins en kleurencombinaties.

275x365 cM

««xsos

Korting

..

.

f 14.95
11.75
7#C

Nachtjaponnen, onderjurken.
pyama's, bustehouders.

50%

AIjIMERIMEIV N. V.
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KUNDANDAS

~,

levert U dagelijks
een uitgebreide keuze SNIJBLOEMEN.
Steeds in voorraad
versche BLOEMEN- en GROENTENZADEN.
Poedjon
Soerabala
Malang.
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150x215

5.95
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150ö35
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SOUPLE VOILE
60 cent

Spoedig in

SEERSUCKER
PRINTS
CRINCKLE CRêPE
C « DCM .„„

swikkiaar.

Voor houaecoats

(Mierikaanach)
GeWoemde dessins. 90cM. breed.
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per meter.
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Complete bouwkits voor scheepsmodellen

II

middellijk zulk een zeer apart en heerlijk
koel costuum laat aanmeten

Robert,
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Film en genre | Hoofdrollen

I

|§

.

I

Bloseopen |

5 % Korfing.
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veel genoegen.
Onze bouwkits met al het benoodigde
materiaal, ten deele reeds bewerkt en een
duidelijke werkteekenlng, brengen de mogelijkheid om een schitterend model te
bouwen binnen ieders bereik. U heeft
een groote keuze tusschen beroemde
historische schepen, oude zeilschoeners
en meer moderne vaartuigen.
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dat aan hooge eischen voldoet en gemaakt
is van de beste Amerikaansche Kunstzijde, m
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GOEDKOOP WERK kan door EEN lEDER verricht worden.

GOED en MOOI WERK EISCHT

VAKKENNIS.
Beleefd aanbevelend,
Maison A. SQUILLAftI
Kallasln 48
Telf. Z. 2593

t7ta
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Adverteert in

„DE MAJLANGEII"

HET DAGBLAD VOOR MALANG EN OMSTREKEN.

8

20th

c

Ook een stier heeft gevoel

FILMSCHLAGERS DER LAAT*

CENTURY

-

FOX

QTP

§

VER-

T4TST7M.

met

ALICE FAYE

-

DON AMECHE

FILMWERK MET EEN VERHAAL VOL SPRANKELENDE HUMOR EN GEESTIGE INVALLEN. EEN ROLPRENT. WAARVAN lEDER.
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van eigenwaarde.
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Mutt en Jeff:
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E 3» HOLLYWOOD CAVALCADE 1 VlDftlßllil
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VOOR HET EERST ALS MATINÉE

3en

een vroolijk voorprogamma.

Zondarmor*en 10 uur

BOUWMEESTER PAUL STORM
Entrée F. 0.25 en F. 0.40.

en Zondagnamiddag 4.30 nar.- LILY
.

•

.

8
fiTV
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MIRIAM HOPKINS
„VADERTJE LANGBEEN"

«...
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AAP BOUBER in het Hollandsche lachsucces

i

Toegankelijk voor alle leeftijden.
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Londen, 1 Aug. (Reuter). Ofschoon
ter eff3Ct3nbeurs de handel ln het
«.gemeen rustig was, waren er eenige

lichtpunten, voornamelijk oliewaarden, welke scherp aantrokken
als
gevolg van de Aimerikaansche restricties op den uitvoer van vliegbenzine, hetgeen de markt een reden
tot stijging achtte vcor aandeelen
van binnen het Britsche Imperium
werkende oliemaatschappijen. Goud.
gerande
fondsen noteerden hooger.

Sheets Oct./Dec.
Stil.

Singapore,
Sheets Spot
Sheets Augustus
Sheets Oct./Dec.
Sheets Jan./Maart
Sheets f.o.b. Aug.

18%

31

Zwarte*

19

j uü

i Aug.
37

37

37%
3514

36%
35%

33

32%

37%

37%

Stil.

Lui.

New-York, 1 Augustus.

Sheets Spot
22%
22%
19%
19%
trekken. Industrieels waarden lagen Sheets Juli/Sept.
Het slot bleef onveranderd.
onregelmatig.
De
markt lag met luien handel
Wallstreet was besluiteloos.
termünrubber met kleine zaken. Er
bestond later vraag
beneden het
BEURS TE NEW-YORK.
niveau v/d. markt.
31 Juli 1 Aug.
Cit. Service Common 5%
5%
Singapore, 1 Aug. (Opening).
69
Cit. Service Pref.
69
Sheets Spot
36%
Shell Union
8%
9%
Sheets September
36%
Socony Vacuum
8%
8%
Sheets Oct./Dec.
35%
Standard Oil of
Sheets Jan./Maart
32%
33%
33%
New Jersey
37%
Sheets f.o.b. Augustus
Tide Water
9%
9%
Blankets Aug./Sept.
31%
Bethlehem Steel
79
79
24
Bark Aug./Sept.
17%
Republic Steel
17%
Stil.
Un. States Steel
53%
53%
Anaconda Copper
20%
20%
Kennecott Copper
27%
27%
DE RUBBERSITUATIE.
Intern. Nickei
23%
22
Londen, 1 Augs. (Aneta). Volgens
Southern Pacific
8%
8%
het
bulletin van het Internationaal
Union Pacific
82
83
Rubber Comité bedroeg het wereld73%
73%
Chrysler Ccrp.
rubberverbruik in Juni J.l. 81.006 ton,
General Motors
45%
45%
tegen 96.922 ton in Mei, waarvan het
Hudson Motor Car
3%
3%
continent resp. 10.000 en
Europeesch
7
7
Curtiss Wright
21.000 tens consumeerde.
Douglas Aircraft
72%
71
De
wereld-rubberuitvoer bedroes
United Aircraft
36%
37
110.453
tons. tegen 110.779 tons in
165
163%
Dupont de Nemours
waarvan
uit de quotalanden
Mei,
33%
33%
General Electric
resp. 102.615 en 99.464 tons.
Standard Brands
6%
6%
2.42
2.42
Ccrporate Trust
Gem.
Onreg.
Dow Jones' Averages:
DE SISAL-SITUATIE.
126.13
126.14
Industrials
(Reuter).
Londen, 1 Augs.
Ten
26.95
Railways
26.29
aanzien
van de situatie voor sisal
22.70
22.83
Utilities
op, dat in Oost
De omzet bedroeg 330.000 aandeelen. merkt de „Times'' gecontroleerd
Afrika slsal wordt
door
den minister van voorziening.
Van de productie van 130.000 ton
SUIKERNOTEERINGEN.
gaat.65.000 ton naar Engeland, 30.000
(Contract
No.
41
ton naar Frankrijk en de rest naar
31/7
1/8
de neutralen en Amerika.
0.91%
0.88
September
Sinds de Fransehe capitulatie moest
Dece-rcber
de Fransche toevoer worden afgesneMaart
den en de distributie worden herzien.
Mei
Thans is de vraag: dient de productie
Niet
Flauw.
te worden beperkt, in verband met
I
prtfsh.
den verminderden afzet? Het vraagstuk
is dieper dan een tijdelijke
v ,
ontwrichting
van vraag en aanbod
Londen, 1 Augustus.
RubL:r.
ten gvvolge van den oorlog.
13',4
13
Sheets Spot
13
1274
Sheets September
12"/,,
12"/lt
Sheets Oct./Dec.
127„
Sheets Jan./Maart
12V«
12
Het Agentschap von het
1174
Shsets Apr./Juni
De markt was stil en prijshoudend.

Kaffirs toonden een neiging tot aan-
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Sawaan n/ Excelsiorveld.

Festiviteiten vanaf hedenavond 10 uur in de Tooneelzaal van de oude Societeit Concordia, Tegalsaxie.
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met JOE E. BROWN.

Geheel Soerabaja oordeelt, dat dit de beste film is van
H| JÖE E. BROWN. die U 2 volle uren amusement geeft
ij
Voor alle leeftijden.
|

ZONDAG a.s. ALATINéE
10 uur v.m. en 4.30 uur n.m.
DOUGLAS FAIRBANKS Jr.
ELISSA LANDI in
.

—

„THE AMATEUR GENTLEMAN"
Entrée ƒ 0.25 en ƒ 0.40.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.

JI

vertoont HEDEN e.v.a.
de succesvolle Indische filmproductie:

„SITIAKBARI"

met ROEKIAH, Raden MOCHTAR en Annie LANDOUW.
Een Indische film, die alle vorige producties verre over.
treft, wat verhaal, zang, actie en regie betreft.
Voor alle leeftijden.
ZONDAG a.s. MATINéE .10 uur v.m. en 4.30 uur n.m.
JACK HOLT
WAYNE GIBSON in

„TRAPPED BY G-MEN"
Entrée ƒ 0.25 en ƒ 0.40.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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TELP. N. 3901
SOERABAIA.
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(Saps at Sea)
LAUREL
OLIVER HARDY BEN TURPIN.
met STAN
danig geschokt en voor herstel
zijn
zenuwen
OLLIE'S
huren OLUE en STAN een boot, die veilig vastgemaakt
is aan een pier, tenminste dat denken admiraal OLLÏE
en commodore STAN.
De pret begint eerst goed als de boot afdrijft en dei toeschouwers daardoor de lachstuipen nabij zijnVooraf: FOX' WERELDNIEUWS.
Voor alle leeftijden.

Zondagmorgen 10 uur:

"V

„THE EMPEROR'S CANDLESTICKS"
met WILLIAM POWELL en LUISE RAINER.
Voor alle leeftijden

Zondagmiddag 4.30 uur:
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Nederland werd afgekeurd, omdat het thema het diep
menschelijk
drama aller tijden is, van den zondeval
tot den dag des oordeels. Vooraf: FOX' WERELDNIEUWS.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
Zondagmorgen 10 uur:

lcd[wdsA.
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„LOVE FINDS ANDY HARDY"

met Lewis STONE

J

ji

R

„MEN ON THE BOUNTY"
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Town", "Los» Hori-

„THE COWBOY AND THE LADY"
met GARY
COOPER

MERLE OBERON.
Voor alle leeftijden

'

00*

•

Di<«t.rf fc,
<

ARNOLD

*

KIBBEE

TNCMAS .

Zondagmiddag 4.30 uur: „ROSE MARIE"
met Nelson EDDY Jeanette McDONALD.
Voor alle leeftijden.
De geheele opbrengst komt ten bate van Pa van der
Steur.
-

heden EN MORGEN
LAATST:

U-Wt-IJ.'TT
33fIV/H
„HET LIED VAN DE VRIJHEID"

(Let freedom ring)
met Nelson EDDY Virginia BRUCE. Lioncl BARRYMORE
Victor McLAGLEN' Edward ARNOLD.
Voor alle leeftijden.

ö
4£raï O
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™

met Iledy LAMARR
Robcrt TAYLOR.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
_

•

'

Voor alle leeftijden.

Vanaf Zondagavond: „THE GREAT WALTZ"
met Luise RAINER Fernand GRAVET Miliza KORJUS.
-

MAXIM
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HET THEATER MET AfR-CÖNCQTIONfIfJtI

,
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>
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PARAMOUNT vertoont
EEN KOSTELIJKE

'AMIIQfStc
AlVlUatlVltlNlor>LM.

lIM,

mrirriv
«ï ftfeJfcfl&B wil wituattt
A l JHiwU
met

RAY MILLAND

ELLEN DREW

wilt u op de meect moderne manier fran sch leeren en
MOET U BESLIST DEZE GEESTIGE ROLPRENT KOMEN KIJKEN !
Vooraf: Een goed verzorgd bijprogramma. .

daarbij

Entrée

L

-

r

I

JANINE DARCEY
-v7»

tranen storten
STORTEN VAN »«m
HET LACHEN

y

PETER LORRE
cin
YIKbINIA FIELD

«'

.

?

DAN

v

"nrfTA~ïöüitio kiiTi"T.

ƒ 0.25 en ƒ'Q.4O.

.
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VOOR HET EERST ALS MATINèE

een aa ""g voorprogramma.
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„TROPENNACHT IN SAIGON"

80X01

FRANK CAfRA
Plor *>r SIDNIY BUCHMAN
A COI'JMBIA PICTURE
.

Toï.'»"wiHi t«"!

-

het sublieme meesterwerk:

«fUIAM

*

'

.

.

TEWART

Jtimes

£DW*«O

RAINS

pened On. Night"
"Mr. Dt.ds Go« To

"

-

ÏEdiÏÏTashiilgton

J!
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EEN van de ontelbare enthousiasTE RECENTIES UIT HOLLAND EN BUITENLAND. DIE DAGELIJKS BINNEN-

\

I

.

talent op de beste wijze is gebruikt. Een
werkelijk in ieder opzicht prachtige film.

•'•■will

\

I
I

[

fj

\

greintje van hun

Heden en
volgende avonden

met Charles LAUGHTON Clark GABLE Franchot TONE.
Een filmwerk zoo weergaloos, dat ze over de geheele
wereld opnieuw uitgebracht wordt en wij twijfelen er
niet aan, of ze zal ook te Soerabaia opnieuw het succes
oogsten, dat ze alleszins verdient.
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
Zondagmorgen 10 uur:

tevoren. En hij heeft zijn
spelers aangevuurd tot het geven van verwaarin elk

.

een nieuwe copie van:

heeft Frank

,

Mickey ROONEY
Cecillia PARKER.
Voor alle leeftijden

.

i£RAM4AN
gjte, SË|jSl5

Capra

tolkingen,

He en
volgende avonden
.

met Isa MIRANDA Fernand GRAVET.
Een film van het Sint Petersburg en Weenen van voor.
heen, met hun feesten, galante heeren en sohoone courtisanes. De Telegraaf schreef:
daarom is Iret
zoo te betreuren, dat deze film voor de vertooning in

gelukt dan ooit

•

I

(Le mensonge 'de Nina Petrovna)

rU.fc.UJsn

verstaat het meesterlijk
zijn publiek te laten lachen om een in wezen ernstig onderwerp en ondanks dien
lach den ernst van het gegeven duidelijk
te maken. Dat'is hem in deze film beter

�

B

'

OTeater sï«,k3
de Fransche Sonora film:
„DE LEUGEN"

Dapra dit verhaal filmischen vorm gege-

ven

'

tegen gewone avondprijzen.

'/isawcoiiMTOm)

<•**•*

Op onnavolgbare wijze

T

1

~~

„DE TIJD" schrijft o.a.

+

"

Extra voorstelling van:

„ZEEBONKEN"

v

"FRANK CAPRA'S grootste triomf

\

.

.

PRINCESS \

&

flta!

de dol

„ZEEBONKEN"

_.

,

—I

\]l

ƒ 160)

!

i

vaar
«n Kindaran

26.— (c.a.

MtNEILL & Co.

eer/lichte

è#n geneeskrachtigezeep

£

FRASER EATON & Co.

_

.

-

liet.

A

MACLAINE WATSON & Co.

praeparaten.

SAMPOERNA

>n

fH

J

IJ
fj

gedeelte met

FREMANTLE

Brochures en inlichtingen
worden gaarne verstrekt door:

zijn vaak zeer onooglijk, lastig en

•

—
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West-Australië-Dienst

ifPUWOIX

9

/

PASSAGE PER BLUE FUNNEL LINE

Huidaandoeningen^

plf

LEVERT ETEN

VERLOF IN AUSTRALIË

—

/ÏÏS6.A

J

I

;

j

eigen gemakken
APARTEMENT mei
BUITENSHUIS

GROOT

5875

...U denk! misschien zelfs dal
het iemand anders is maar bent
U er wel geheel zeker van dat
U vrij bent van B.0. (Body Odour
lichaamsreuk). Bij ondoelmatige

deze zeep verwijdert alle
onreinheden en neemt de oorzaak
van B.0. weg.
V"

�

„BEWARE SPOOKS"

W

Per direct

doordringen en daar hun huidweelsel voedende, zuiverende en genezende werking uitoelenen.
Ter absorbeering van de door de
aandoening soms optredende vochtafscheiding, poedere men na het
mandiën de huid rijkelijk met het
prachtig opdrogende en tevens genezende Purolpoeder.
Vrijwel alle huidkwalen moeten
spoedig zwichten voor de buitengewone éigenschappen der Purol-

van

1%

[

|

BESCHIKBAAR: 6EM. GROOTE en KLEINE KAMER

j H

i

I

fULIANA

*

»

~L A ARM

Hotel Pension

„

j p|

voort met de denderende vertooningen van:

j

»

|f

[|

|

..

sm

tijdig Uw maatregelen en gebruik
van nu ai aan Lifebuoy Toilet Zeep.
Het krachtige, antiseptische schuim

|||

gaat ter herdenking van zijn 7-jarig JUBILEUM

'

..

sss

lichaamsverzorging kan de transpiratie de poriën verstoppen en dan
heeft B.0. vrij spel. Neem daarom

""HO �

è
J

»

»

laag
Purol, waarover men een weinig
Purolpoeder strooie. Purol bevat in
de eerste plaats een krachtig ontstekingwerend bestanddeel, dat de
bacteriën doodt en de aangedane
plek volkomen zuivert. Voorts zijn
erin opgenomen geneeskrachtige
medicamenten, die diep in de huid

t CELIJKTIJDIG

-

—

„

getaste

||

"

'

I

••

—

I

Wegens tijdsgebrek geen voorverkoop.

Lf

.

»

.

CANIDRÖME

IJ

jI

„

hardnekkig weerstand biedend aan
alle behandeling, tot men zijn toevlucht zoekt bij de zoo voortreffelijke Purolpraeparaten.
Het verdient alleszins aanbeveling
de aangedane plaats steeds te wasschen met warm water en de medicinale Purolzeep. Deze is uiterst
zacht en reinigt schitterend.
Des avonds bedekke m*n het aan-

H

W

lj

*
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KAJOETANGAN 10-12
Telf. Ml. 800.

g
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N.V. Dagblad „De Malanger"

WINDHONDENR ENNEN
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VERKOOPKOERSEN..

te MALANG:

De gehcclc opbrengst aan etitrce's komt ten
goede van het „Krachtig Indië Fonds"
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Van de Banken te Soerabala.
d.d. 2 Augustus 1940.
ƒ 7,64
TT en zicht Londen
7,64
TT en zicht Zuid-Afrlka
6,11
TT en zicht Australië
TT en zicht New-York/
X,89%
San Franclsco
43%
TT en zicht Zürich
90
TT en zicht Singapore
*5%
TT en zicht Japan
TT en zicht Bombay/Calcutta/
57%
Rangoon
71
TT en zicht Bangkok
95
TT en zicht Manila
4»%
TT en zicht Hongkong
13*
Shanghai
en
zicht
TT
en
zicht Amoy
TT
13%
TT en zicht Foochow/Swatow
Chin. nat. Dollar
13
op Hongkong

Soerabsiasch Handelsblad

p/|

P|

—

—

2e IV S. n.
1910.
Suiker. New-York was veeli
Rubber. Londen was V„ tot %
flauwer gestemd en daalde 3 V4 punt penny hooger, New York was op spot
op September levering.
%
dollarcent lager doch onveranderd
posities. De T.T. rates
De locale markt voor export ln de Ód de verdere
Augustus op Londen en New York zijn onvertweede hand is zeer stil.
levering wordt aangeboden tot ƒ 8.60 anderd.
(Singapore basis).
Koopers voor sheets op 32% en
De consumptie prijzen 4jn ongewij- voor crêpe op 30 % ct.
zigd.
G a p 1 e k. Augustus/Oct. ƒ 1,70
De Nivas verkocht 2391 tons Supe- koopers.
rieur voor export.
Gaplekmeel- Augustus fob.
723
ƒ 1,90 verkoopers.
Aan consumptie suikers werden
Gepeldogwor.
tons Superieur verhandeld.
Grondnoten.
levering
ƒ
9,10 gedaan.
ready
Koffie. New York kwam 5 teerde
Augustus
levegesorteerde
Gepelde
punten lager af.
9,—
ring
ƒ
nominaal..
Hier Is de markt stil op een prijs
Kapokpitt®
van ƒ 14, voor goede readjr onderkoopera
ƒ 1,70 mei aanbod op I Mo.
neming» WIB.

PRODUCTENMARKT 2 AUG.

JAVA

ia

pl
g|

—

Batavia—Caicutta
Batavia—Shanghai
Batavia—Hongkong

—

Ül

|

—

Batavia—Singapore
Batavia—Japan

—

Zaterdagavond 7 uur

a. s.

_

(Openins).
7.55
7.65
1.87% 1.89 V4
90
43%
45%
56%
57%

Aug.

Batavia—New-York

—

New-York.
Hubberfermljnmarkt.
(noteeringen prime smoked sheets
contract no. 1 B. dollarcent per lb.).
31/7
1/8
19.08
19.12
October
18.90
18.81
December
18.81
18.73
Januari
18.69
18.61
Maart
18.54
18.46
Mei
Onreg. Lusteloos.

U

_

Batavia, 2
Batavia —Londen

|

—

_

_

—

'

—

PRODUCTEN-INDEX.

Middenkwaliteit
Oct.-verscheping
31 JUll 1 Aug.
9.39 nominaal per lb.
Heden
173.3
173.3
Stil.
173.0
173.3
Vorige dag
Vier weken geleden
172.3
173.0
52 weken geleden
134.2
133.6
Rio Koffie.
Basis 18 September_ 1931..
New-York,
31/7
1/8
Mei
T.T. NOTEERINGEN.
Juli
September
3.89
3.84
Londen, 1 August'is.
December
Londen—Batavia
7.58
7.62 (off.)
Februari
%
4.02
4.0314
Londen—N.-Ycrk
Flauw.
Flauw.
Londen—Shanghai
0/V/ u
Londen —Bombay
1/67»
Zilver.
Londen, 1 Augustus. Londen—Hongkong
Lenden—Singapore
2/4'/»
Cash 22'/u d. Forward 22'/„ d.
1/3*/,,
Londen—Japan
Het was een stille markt zonder
feature. Na officieele vaststelling der
31/1
1/8
koersen was de tendenz stil; er wer- Slot N.-York—Londen
%
3.83
3.87
den geen • zaken gedaan.
Slot N.-York—Parijs
Slot N.-York—Japan
23.48 23 48
New-York, 1 Augustus.
31/
1/8
De officieele prijs bedroeg 34% Rubber pl. Inv. Trust 23/6
23/6
dollarcent per oz.
War Loan 2%%
99%
99%

ivvuivc-'I

|

Londen.

Ai

1

'

—

Ai

■

Beursoverzichten

New-York, 1 Augustus.
Crêpe Spot
18% vr.
Sheets Spot
19%
19%
Sheets September
19% vr.

T.T. KOERSEN.

1

Mandei en Financiën

Peper.
Londen, 1 Augustus.
Tin.
Londen, 1 Augustus.
Prompt £ 267% vraag, £ 368
Zwarte Singapore-peper Jull/Aug.
ongenoteerd.
Witte
Muntok-peper aanbod.
Lev. 3 mnd. £ 267 % vraag, £ 26754
Aug./Sept. 4V m aanbod. Zwarte Lam.
aanbod.
pong-peper Aug./Sept. 2 u /i, aanbod.
Chicago, 1 Auguatus.
Tarwe.
Sept.-verschepln? 75 T 4 dollareents
New-York,
31/7
1/8
lager per bushel.
Lampong-peper:
Lusteloos.
September
3.32
3.32
December
3.41
Maïs.
3.42
Buenos Aires, 1 Augustus.
Januiri
De slotnoteerlng ln papleren pesos
3.46
3.47
voor maïs t-a.q. Aug.-verscheplng 4,27.
Stil.
Goud.
Londen, 1 Augustus.
Chlcago, 1 Augustus.
Goud ln staven fijn per ons troy
Levering September 61%.
open marktprijs 8/8/0.
Niet prijshoudend.
Katoen.
New-York, 1 Augustus.
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ln hun nieuwste avonturen:
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Het nieuws voor degenen, diehet Ochtendblad niet lazen
„Blitzkrieg” of

Roemeniè's moeilijke
positie

uitputingso rlog?

31 Juli Rui)*
goedkeuring,
Ondanks
de
die
ter).
pers
Roemeensche'
werd
in de
uitgesproken over de resultaten
van het bezoek van de Roemeen,
sche staatslieden aan Salzburg en
Rome, is het duidelijk dat door
dit bezoek slechts weinig verlichRoeting in de moeilijkheden van
bestaat
Er
menië is gebracht.
oneenigheid in het regeeringskamp
enkele
en een crisis wordt binnen
Boekarest,

Berichten uit Duitsche en Italiaansche bron
wijzen op het loslaten van het „blitzkrieg”
denkbeeld. waarvoor een uitputtingsoorlog
in de plaats zou treden

Japan's politiek programma

Dus geen „blitzkrieg”
Rome,
I Virginio

31 Juli

(United Press).
Gayda schrijft
in de
„Giornale D'l tal i a" dat

de tactiek die thans door ie mogendheden van de ~as" in den aanval op Engeland

wordt

gebruikt,

bestaat
nit
het
voortdurend
loshameren op de Britsche eilanpunten van het
den en vitale
Britsche wereldrijk in plaats van
dat de methoden van den „Blitzkrieg" worden gevolgd.

dagen

For our Foreign readers

Het vliegbenzine-uitvoerverbod

verwacht.

Washington, 31 Juli
(Reuter). Terwijl het heden door
de Amerikaansche regeering uitgevaardigde verbod op den uitvoer
van benzine voor vliegtuigen van
op
toepassing is op alle, niet
Westelijk halfrond gelegen
het
landen, zal het voornamelijk tot
uitwerking
hebben dat hierdoor

wordt dat voorraden
vliegtuig-benzine Japan bereiken,
daar
door de Britsche blokkade
bewerkt, dat de
reeds
wordt
in
as-mogendheden
Europeesche
ontvangen.
niet
Europa dit artikel

verhinderd

de
Beweerd wordt dat
op
door
sche 'staatslieden wijze Hitier
Of het verbod van d 3 AmeriWagneriaansche
regeering op den uitkaansche
ontvangen, en aat hij rvun wieae
eenig
vraag- voer van vlieg-benzine in
onbeteekenende
deelde het
voor*Transsylstaat
met
den
verband
betreffende de in
op in
te- stuk
vanië geëischte grensherzieningen durenden Japanschen druk

Denkt Duitschland zóó Engeland
te verslaan...?

Synopsis of principal neus
in this number
Reports from German as well as
from Italian sources make it clear.
that for the time being there wlll be
no „blitzkrieg" against England; „war
of exhaustion" is now mentioned as
the best way to beat England.
government
published
Japanese
statement, in which it was mentioned,
that Japan will perfect structure of

state in interest of defence; first step
in carrying out new national policy
will be foundation of new order in
greater Asia.
Spokesman of Japanese admirallty
declared, that embargo on the export
of petrol for flying to countries not
with in western hemisphere is meant

to exercise economical pressure on
Japan, which is considered anfriendly act. Embargo in mean time will
oorlog
den
Gayda verdeelt
not
influence Japanese warfare.
verblijvende Amerikanen
gen Engeland in twee deelen, na- zoo spoedig mogelijk op te lossen. China
i Berlijn, 31 Juli (Reuter).
de
plaats
tijdens
bedreigingen,
een
eerste
het
de
•
dat
en
di 3 door
melijk in de
On Swiss independance day comHedenavond werd te Berlijn
Men is van meening
Japanners tegen deze Amerikaan- mander in chief of Swiss army, gewaairin verstoren van de interne organiverklaring
uitgegeven,
besprekingen in Rome nauwde
nie«
welke sche burgers worden geuit, is
neral Guisan, declared. that every
stelling wordt genomen tegen eik satie op de Britsche eilanden en keurig werd omschreven,
tijdstip, waarop man in Swiss is ready and on his
afsnijhet
plaats
oorlog
tegen in de tweede
Hongabekend,
het
doch
„de
aan
dat
Roemenie
denkbeeld
van provincies moeten, afstaan.
doch het verbod door de regeerlng te post to defend Swiss independence.
op nalfslacnden van de verbindingen
Engeland slechts
rije zou
van
werd afgekondigd,
met
de
rest
af- Washington
gevoerd
deze eilanden
omtrent een Roetige wijze zou worden
elk denkbeeld
or> dit punt
hei
doet
aandacht
wordt
wereld.
wel
de
y.rklaring
de
bepaalde
deze
van
In
stand doen
gunste
„Duitschland
vallen.
gezegd:
provincies ten
voigendc
Gayda schrijft: „De ocrlog, die meensche
kaper?
voert den oorlog tegen Engeland tegen Engeland en zijn imperium van Hongarije ondervindt levenKlaarblijkelijk worden de Britmet evenveel vastbeslotenheid en wordt gevoerd, is een gebeurtenis, dig verzet van de zijde der Roedoor het verbod
zekerheid, als het den krijg tegen die voor het lot van Europa en meensche leiders
in Transsyl- sche
New Y o rk, 1 Augustus (Reuniet beïnvloed, daar Canada nog ter).
Polen en Frankrijk heeft g-voerd de „nieuwe Europe:sche orde"
liet Duitsche vrachtschip
in
premier Gigur* steeds ia staat is vlieebenzine
Londen, "1 Augustus (L.E.F.). In verband met De last voor de voering van den wezenlijk van beslissend gewicht
s e r" (Weser?) dat sinds
„W
e
s
had
Staten te koopen. het uitbreken
zijn de omstanrust thans op de schouders zal zijn. Echter
onderhoud de Veretiiigde
van den oorlog te
langdurig
tu
een
staat
het uitblijven van den grooten Duitschen aanval op Enge- oorlog
dit dominion in
eenige duizenden digheden
slechts
van
van de oorlogvoering met den fcider van de vroegere waaronder
anker lag 1 bereidt
Puntarenas
voor
namelijk de bemanninManiu zal zün f;ehiele huidige voorraad thans volgens een bericht uit San
tegen Groot-Brittannië niet pre- nationale
boerenpartij,
land doen de Britsclie bladen allerlei gissingen omtrent de mannen,
verschepen.
te
Engeland
monaar
aan de „New
gen van de onderzeebooten,
(Costarica)
dezelfde als die, waaronder waarbii hij uiteen zette dat het
Jose
Groot-Brittanniè Y'
is
redenen hiervan, en over de wending, die de oorlog zal tor-torp:dobooten en vliegtuigen. cies
is Bovendien
voor, om
Times"
vertrek
k
zijn
de oorlog tegen Frankrijk werd voor Roemenië noodza.keli.lK
gevoerd.
herziening van zün grenzen nog in staat uit midden-Amerika
gewapende kaper dienst te
als
etn
nemen, n.m. of het een Blitzkrieg dan wel een uitputtingsolie-oroducten,
Venezuela
te aan- en
De oorlog tegen Engeland moet
ten gunste van Hongarije
te doen.
Het verschil ontstaat niet zoo- vaarden;
waaronder ook vliegbenzine,
noodwendig op andere wijze worweigerde
evenwel
oorlog zal worden.
Maniu
feit
Grootzeer
door
het
dat
tegen
betrekken.
den gevoerd dan de krijg
me»
De correspondent Z3gt, dat naar
goed
verdeaigd categorisch in te stemmen
trankrijk, waarbij een leger van Brittannië een
van
Roemeensch
verluidt
het fonds, dat de regeeaandoen
de
Duitsche
afstand
dat,
welk
vorm
door
de
situahet
De „Time s" constateert
man
werd gebruikt. Bij eiland is. dan wel
dat
verklaarde,
1.000.000
Hij
van
ring
Costarica toestond voor
grondgebied.
gevaar
voor
doordat het Briteen massieve aanval op een bepaald de
val ook moge aannemen
methode van oorlogvoering, tie. ontstaan
3.500.000
totaal
d?r bemanin
geh'ele,
het
levensondernoud
dat
zich
over
de
de
wereldrijk
Augustus ningen van Duitsche schepen, werd
van
1
bevolking
punt dan wel gelijktijdige aanvallen op vliegvelden en vliegtuig- die thans tegen Engeland wordt sche
'Washington,
tellende
aan
zielen
den
kan
slechts gebruik geheel e wereld uitstrekt,
is zich (U. P.). De minister van Oorlog, gebruikt voor het reisvaardig madie tegenstand enorm zal zijn, daar het geheele gebruikt,
fabrieken
waardoor En- Transsylvanië vastbesloten
oorlog deelneemt,
beperkt
een
gemaakt
dergelijke Stimson, verklaarde in de mili- ken van fc ?t schip, hetgeen
van
worden
een
een
tegen
prijs
tot
eiken
bij
aanval
als
Engelsche volk gereed is, zoowel van een moreel als van een aantal militairen.
geland zoowel
den
verhij
en
Huis
van
verzetten
schendine
de
van
het
%£n
neutraliteitswet
concessie
te
taire
commissie
in de verdediging de beschikking
materieel standpunt.
In antwoord op de vraag, wanzocht premier Gigurtu om d?n Afgevaardigden, dat de vereenig- van Costarica beteekent.
over daadwerkelijke meestHet blad wijst erop, dat de R.A.F. de eerste defensie-linie vormt neer Duitschland eindelijk zal krilgt
steun van het Roemeensche leger de Staten zich geplaatst zien voor
uit
verrijdende eenhedende
toeslaan, wordt in de verklaring
en ook de eerste aanvals-linie met mogelijkheden, die nog groovijand, die Engevoor
de bewoners van Zev?nberzijn
impedeelen
van
schillende
geduManiu een eventueelen
gezegd dat „Duitschland
zal
gen
verklaarde
30 dagen
Tenslotte
in
ter zijn dan die van de marine.
mogelijk
het rium.
rende de vijf weken sinds
hij zelfs niet de leiding land
nog!
dat
van den wapenstilstand
zou
De „Time s" waarschuwt voor het gevaar van illusiesten sluiten
van e;n centrale regeering
dat het eventueiken dag en ieder, De oorlog tegen Engeland kan aanvaarden, wanneer hem niet de
Frankrijk
met
een
dat
waaruit
Hitier
op,
de
Hitier
en
merkt
bestaat
zorgen
gevaar
van
aanzien van
eele
Engeland
daarom
niet
met
bliksemsnelheid
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Onze redacteur te Malang meldt:
Dinsdagavond vergaderde het
M.V.U.-bestuur onder leiding van
deh heer Lokollo ter bespreking van het incident, Zondag jl. in het stadion voorgevalXerxes-bestuur, dat ter
len.
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den voorzitter mr. Ham pel en
den vice-vcorzitter den hetr Den
Ex ter. Het bestuur had reeds:
schriftelijk medegedeeld, den spe-1
ler Tri-ebel voorloopig voor ombepaalden tijd te schorsen als Xerxes-lid. mM'? in verband met het
feit. dat hii „verstoken ls van de
meest elementaire begrippen, een
soortman waardig". Aan het
M.V.U.-toestiuir werd verzocht, d»
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litie-ond'erzoek afgeloopenopgelegd
een definitieve straf
worden. Vermoedelijk zal dit neerkomen op levenslange schorsin».
(Met minder zal in dit geval
moeilijk kunnen worden volstaan.
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weken alvorens
duurde nog eenigeziekenzaaltje
acer ln het eerste
40
voor
was
gemaakt
commodatie
patiënten. Een daz later waren
alle plaatsen becet! Men kwam
reeds plaats tekort en het verolegend personeel
stond de eigen
men zelf oo
waardoor
af,
bedden
bij
ligmatten moest slapen en
lange rietoerbeurt op de eenlge
ten ligstoel, die de inrichting rijk
was!

Red.)

Ongemerkt kan nog worden dat
Juni J.l. ook re-ds een incident is geschied tUdens een
wedstrijd van Xerxes, waarbij de
M.V.U. de Xerxes-spelers Tel we.
Harenberg en Oesman
voor resp. 3, l'/2 en I\'2 mnd.
schorste.

van de PP.R.K- de

volgende mededeeling-

Te Palembang
Gou*
BU schreven van den Isten
30
Juli
vernements Secretaris ddo.
Aan de Memorie van ToelichDe Apostolisch Vicaris van Palem-1
In het afdeellngsverslag van den 1940 werd aan den Voorzitter van den
volgende:
Volksraad nopens de zesde aan- Raad 'van Advies inzake den Algemeej bang. Mgr. Dr. H. M. Mekkelholt te-is ting ontleenen wij het
aangevraagd
oen
Dit
wordt
in
Maandagmiddag
Omroep
en
aan
Jl.
Palemban?
crediet
vullingsbegrooting van het depar- nen Oosterschen
schrijft de Palenibang- ter bestrijding van kapitaalsuitde P.P.RK.. den heer ruggekeerd,
tement der marine lezen wij het Voorzitter van
gedaan va:i schë
correspondent
van het >,Bt. gaven, welke ln verband met de
mededeeling
Soetardjo.
volgende
verde principieele instemming van den Nieuwsblad". Mgr. Mekkelholt
huidige bijzondere omstandighede
naar
jaar
per
van
hiet
vorige
de
overdracht
trok
Landvoogd
met
inden onvermijdelijk zijn en waarbetuigden
leden
Zeer vele
werd daar tot bisschop gevoortbrenging
de
Rome
en
en
samenstelling
bij de begrooting voor 1940
stemming met deze aanvullinjswijd. Van Rome uit werd een bezoek op
van het Algemeen Oostersch Omroepis gerekend.
begrootlng, waaruit de wil der Re- programma
niet
gebracht aan Holland, waarna de reis
aan de PPRK.
Aangezien het niet mogelijk ls
van de
geering tot verhooging
voortgezet. Met
naar
Amerika
werd
Ingevolpe deze Landvoogdelüke beeen eenigenmaite volledig overzicht
maakte Monseigparaatheid der weermacht nogslissing zal zoo eenigszins mogelijk het een China-clipper
Het
maals duidelijk blijkt.
strekt eerste P.P.R.K.-programma op 1 No- neur de reis naar Manila en arri- te verstrekken van de te treilen
voorzieningen, kan de hier gegehuns inziens onder deze bijzon- vember a.s. worden uitgezonden.
veerde 26 Juli op Java.
tot
De
van
Palemban?
ven raming uiteraard geen aangroote
hoofdpastoor
omstandigheden
dare
Op gelijke wijze als bil de NXR.O.M. was Monseigneur tegemoet
gereisd. spraak maken op juistheid.
eerustótelllng, dat Zij, zooals ln
zal
van het In verband met de droevige tijdsomvertegenwoordiger
de memorie van toelichting wordt land een
De ln de raming begrepen maatbij de PPR.K. worden aangewewerd afgezien van een regelen
verklaard, daar waar de gelegen- zen, waartoe ds'lieer Ir. C. Hillen, standighedenplechtige
omvatten in alsemeenen
ontvangst. Op zin;
officleele
aanwezig hoofd van de PT.T., zal worden beheid
tot bestelling
Kertapati werd Monseigneur verwelaanschaffing van machines en
bleek, van deze gelegenheid da- noemd. De bovengenoemde Raad van komd door de bewoners van de pasdelijk gebruik heeft gemaakt en Advies zal in een permanent lichaam torie en enkele leden van het comité. werktuigen, welke bestemd zijn
dtt ZIJ zldh voorstelt, bij moge- analoog aan den bastaanden N.I.R- Het directie-vaartuig van de SS. was voor den aanmaak van specifieke
de
lijkheid van levering binnen re- O.M -raad worden omgezet.
ter beschikking gesteld van liet ge- onderdeelen voor de vloot en den
vraagstuk,
Het
dat
onderwerpenke
Paaan
inrichtingen
overvaart
naar
delijken fljd tot aanschaffingen
zelschap voor de
maritieme
voor het eerst in den lembang. Aan den aanlegsteiger wal, welke in normale tijden
van nog ander materieel over te sedert 1936 een
Initiatief-voorstel-Soevorm van
dubbele haag de pad- sleclits ulf de oorlogvoerende en
?aan om eerst -vervolgens bij tardjo in den Volksraad aanhangig stonden in een
vinders en verkenners, de kabouters bezette landen en het moederland
aanvullende b>egrooting nieuwe werd gemaakt, heeft dus nu eindelijk en
de welpen opgesteld, die .Monseig- konden
betrokken en
credletén «Taarvoor aan te vra- zijn oplossing gevonden.
neur
met een luid hoera verwelkom- waarvan worden
thans zelf
de
aanmaak
gen.
den. In de gereedstaande auto, die
met de pauselijke en Nederlandsche ter hand moet worden genomen;en
aanschaffing van machines
Met voldoening Was voorts kenverstandaardvlaggen was versierd,
koopvaardij
nis genomen van de mededeeling.
trok het hooge gezelschap naar de werktuigen voor het aanmaken
van diverse munitiën;
pastorie.
dat het in de bedoeling ligt het
Om krart ever vier had de liturgiopvoering van de transportmodaarvoor in aan&eWring komende Opleiding begon 1 Augustus
sche ontvangst plaats in de kerk. die gelijkheden
materieel zooveel mogelijk hier te
tusschen de werk.
In aansluiting; op hetgeen hierjeheel gevuld was. Onder het zingen plaatsen en de bassins van hel
lande te doen a&nbouwen.
over vroeger reeds is gemeld, kar van de hymne Sacerdos et Pcntifer Marine-Etablissement;
thans
dat •rad Monseigneur in vol paars het
worden medegedeeld.
Men.zou gaarne de verzekering
diverse voorzieningen aan gekerkgebouw
binnen. Na een korte
de opleiding voor het diploontvanaren.llar*naast het in de zoowel
bouwen,
wegen en terreinen, welhet
Sacrament
heilige
adoratie
voor
Groote
toelichting genoemde bedrag van ma van 3en stuurman
k
e
v.erband
houden met vormbeMonseigneur
het
eerst
betrad
voor
Vaart als die voor het
voorlocln totaal ƒ 09 millloen voor aan- li?
maatregelen.
troon,
doelde
den
die
rechts
bisschoppelijken
nioioma van Scheepswerktuieschaffing van licüt materieel ook
Het ligt in de bedoeling alle ultkundiee aan de Zeevaart vocraan in de kerk was opgesteld.
ln voldoende mate rekening
is TechnischeSchoold?r
Pastoor
Mikkers riep daarna gaven voor bijzondere maatregelen
gehouden met de kosten van onMonseigneur een hartelijk welkom toe te boeken op ds daarvoor geëlgen.
K. P. M. te Batavia-Centrum. dederhoud, accommodatie, aanschaf- finitief
in zijn vicariaat en bood de betuigin- de, bestaande onderdeelen van
<»!st;ren em aanvang heeft gen
van eerbied, liefde en trouw aan post 1,
fing van reserve-onderdeelen, uitonderafdeeling I (kapi.
van priesters en geloovigen.
breiding van pe-rsoneel en andere ®encmen.
taalsdienst)
van de begrooting van
dankMonseigneur sprak in zijn
T-t be'de cursussen ziln 1on?edaarmee samenhangende uitgahet
land.sbedrijf
Marine-Btablisseover
die
grocte
blijdschap,
woord
de
ven, een en ander opdat bedoeld -lui toegelaten van verschillend?!!
hij weer in zijn ge- .ment (Afdeeling IXA) onder behem
bezielde,
nu
landaard,
de
wie
dus
genomen
voor
thans
materieel in gebruik
zal
terug is. Hij me- paling, dat eventueele credietkunnen worden, zoodra het in In- mogelijkheid openstaat voor een liefd Palembang
dat overschrijdingen bij die onderdeegroote
moreerde
het
dië zal zijn aangekomen. Op welk mocie toekomst bij eer der groot- hemzelf, de congregatievoorrecht,
Priesters Hen dekking vinden in het bij het
der
bedrijven
ste
en
hier
'belangrijkste
bedrag moeten deze meerdere
van het H. Hart en aCe geloovigen nevenvermelde niéuwe onderdeel
uitgaven voor 1040 resp. 1941 wor-' te lande.
van Zuid-Sumatra ten deel viel, toen uitgetrokken crediet.
De Jongelui zijn in een inier- hij als een van de twaalf uitverkoreden gera'aimd?
n»"t endere-ebraeht.
Ket onderwerpelijk crediet, ad
nen de heilige bisschopswijding op
Het
internaat is gevestigd het graf van den H. Petrus en Pau- ƒ 1.250.000, hetwelk voor vlrement
Eenlge kden stelden het op
naar
lus te Rome mocht ontvangen.
1941 wordt aangewezen,
prijs te vernemen fiw het bedrag naast het schoolgebouw der Zeekomt in aanmerking voor toepasvan / 69 millloen over de onder- vaart Technisch? School. MolenNa het „T-ï Deum" besteeg Monvliet -West No. 14. alwaar iedere seigneur het altaar en gaf vandaar sing van artikel 105 der Indische
scheidene objecten verdeeld ls.
kamer met voorvoor het eerst
leerlln?
aan de veriamelde Staatsregeling.
T
den tuin van het geloovigen zijn bisschoppelijken zeVoorts werd verzocht om een faleril Vrjiat l
was de eenvoudige
nadere, eenigszins globale speci- internaat b?~ -"t n.a. "elesenheid gen. Hiermede plechtigheid
afge-°rreat:°z-'- maar stemmige
ficatie van 3*e In post 9.13 („Uit- tot tenr'?'-n. !n de
loopen, waarna in de K.5.8.-zaal geonttoestaat.-gedurende
len
de
gaven ln verband met bijzondere
bestend cm Monseigneur
tot legenheidbegroeten.
omstandigheden**) begrepen nieu- snanningsuren, selegenheid
Zondag a.s. zullen
even
te
er,7
.
terwiU een Pontificale Hoogmis
we personeele. materleele en ka- biljartspel. •oirTrng.
en de offitijdschrifïppstsM
voorts
e<m
met.
pitaalsuitgaven ad ƒ 2.686.600
rïceptie plaatshebben.
cleele
piaalsmede
een
ten aanwezig is.
Dept. van Binnenlandsch Bestuur.
resp. ƒ 4.300.000 en ƒ 2.500.000.

Zondag, 4 Augustus.

Frotestantsche Kerk.

Lindeijer,
J. M.
radio-uiteendin».
Darmokapel 9.30 U- vjn. ds. K. G.
Eckenhausen, Docpsbediening; 7
u<
njn. de heer L.A.F. Ie Mat. Jeugddiensten:
Noorderfcerk 7-30 u. v.m.
de heer L.AJP. Ie Mat. Darmokapel
7.30 u. v.m. ds- J. M. Lindeijer. Mal.
diensten: B:>e'ooetankerk 8 u. vjn. da
Doopöbedieheer J. W- Rumbajan,
vin?. Oedjoengkerk 9 u. van. de heer
6.30 u.
C- Rlrimasse. Noorderkerk
n.m. de heer C. Rlrimasse Buitendiensten: Pamekasan 9 u. v.m. ds.
O. Bleeker. Soemenep 7 u. n.m. ds.
O. Bleeker Modjoksrto 11 u. v.m. de
heer J. W. Rumbajan. Maandag a.s.
7.30 u. n m. ds. O. D. Bleeker.

:

Leger des Iïells. Gatotan 36: Zondag a-s. 8 u. v.m. Zondagsschool voor
kinderen van 4 tot 18 Jaar; 930 u.
vm. Wjjdingsdienst: 7 u. n.m. Openbare verlossinsssamenkomst. Woensdag aA 7-30 u. n.m. Vereenigde samenkomst
in de Loge de Vriendschap te Toendjoengan.
Donderdag
a.s. 5 u. n.m. Dameskrans-

.

Officier ter

mede<?'draeen, zich

Röntgengebouw. oersoneelswonlngen, enz. In 1933 werd de
taak der C. B. Z. overgenomen
(m?t subsidie), waardoor opnieuw
uitbreiding noodig was.
In het achterland werden voorts
oo vele plaatsen poliklinieken gesticht. alsmede >;en hulpziekenhuis (te fiwaroe).

een

uitende o.m.

i

I
:

no.

ScheepswerktuigIn het internast staan de Jonge- DipICQU, voor
lui onder toezicht van den sport- kundigen.
week gaan alle
Eenmaal per
leider. die in het bezit is van midnaar
r» a C te Gymnastiek en die jongelui een geheelen dag
behalvj vrije-en orde-oefeningen, Tandjong Priok, teneinde
aldaar
ook andere soorten sport met hen rechtstreeks kennis te maken met
beoefent, zooals tennissen, zwemwat hun toekomstig werk zal zijn
men, enz. Gezwommen zal woren hen reeds thans vertrouwd te
den in het zwembad Tjikini.
maken met het leven aan boord.
Tandlong
zij te
De
ge- Verder zullen
eigenlijke
opleiding
werken,
schiedt aan de Zeevaart Techni- Priel: practisch leeren
sche School, alwaar aan d.e adspi- terwijl aldaar tevens de roei- en
rant stuurlieden les wordt ge- zeilsDort met sc'neepssloepen zal
zevan volgens het Nïderlandsch worden beoefend.
Het geheel staat onder leiding
8.5.-programma, terwijl de adspirant werktuigkundigen zullen wor- van den Directeur der Zeevaartden opgeleid vcdr het Voorloopig Technische School.
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telt fan bétroWên'en

té

|;

—

V?Mu>V>'Mri

Kei faST 1920 "e?tï ïïfiftügu'i;.?'• -Vi aan het' polilu -i:oips van

;

regeering
tijke
Been
t« nemen en deinst er niet voor; t#iug, inosst worden gegeven. Deze bleek niet
té kunnen worden geëffectueerd zonder
personen op te offeren, wanneer,'de Wook de

Benoemd in vasten dienst van den
Lande t:t hoofdagent (hoofdrechercheur) van politie 2de kl.. F- A. Z.
Tengbergen en P. R. RU nd e rs. beiden thans tijd- wd. hoofd,

|

Advent Gemeente. Gang Butteweg:
HolL diensten Vrijdag van 7—8 u.
n.m. en Zaterdag van 11—12 u. vin.

Benoemd tot controleur Iste kl- oij
het 8.8. P. c van der Valk.
thans controleur b/h blnnenlandsch
Bestuur met bepaling, dat hll blijft
geplaatst in de provincie West-Java.
Gepl. in de provincie Oost-Java, de
controleur Iste kl. B/h 8.8. Ch- J.
Gr a de r, thans gepl. in het gouvernement de Groote Oost.

van poliagent (hoofdrechercheur)
Gepl. In het gouvernement Bortie 2de kl. gepl. B/d algemeene oo- neo
de adspirant-controleur bjj het
litie te Batavia (provincie West-Java). Blnnenlandsch
Bestuur H. Verkuil,
in de provincie Oost-.
thans gepl.
Gerekend van 12 Juli 1940. wegens Java.
lichamelijke ongeschiktheid voor alOntslagen, op verzoek, met ingang
len verderen landsdienst tengevolge
van
31 Augustus 1940, eervol en met
van ziekte, niet ontstaan door eigm
dienst
schuld of moedwüllze handelingen, recht op pensioen uit 's Lands
r-'rvol ontheven van d? waarneming de gewezen commissaris van politie
le klasse bij de stadspolitie te Soerader betrekking van hoofdagent <hooM(gouvernement Soerakarta),
rechercheorj van politie lsie kl.
H. karta
H. Pi. t e n R a a.
Z w i e r s.

de K ï: H.

De

Interneeringen

1

Het Oolreden reden

|

Mutaties

1

in bijdragen en subsidies. Het zou
wanneer
echter onmogelijk z«n,waren
van
niet velen doordrongen
den eeest en de gedachte, dat
r.aast het brengen van techniek;
wetenschap, enz. een van de bevan
langrijkste
uitingsvormen
Men zou
voorzoover het dehet eeestpliike en ideëele leven fensiebelang
zulks
toestaat
het
is:
zending!
van
Westen
de
vermeerDe medische staf werd
Malang
nog gaarne eenlge nadere mededeellnzending
te
Moge
de
derd door dr. Lodder <en dr. Van
iaren in de gelegenheid ziln, gen ontvangen over snelheid, beder Horst, terwijl de Indisch arts vele
van den Christus: ..Ge- wapening en doel van torpedomobet
Woord
vrijwel
reeds
van
Raden Soerotijo
de oprichting af aan het werk neest de krenken!" in vervullln™ torbooten en duikbootjagers, alsook over de tot dusverre daarmeTïfbonden is geweest. Bovendien te *cm gaan.
Thans is een mijlpaal bereikt. de hier te lande opgedane ervais dr. Wempe reeds eenige jaren
san de Inrichting werkzaam en De balans wordt ongemaakt. En ring.
ceven menige plaatselijke specia- daarbij zal ongetwijfeld veel materiaal gevonden zijn. dat vertroulisten geregelden steun.
Wat eerstbedoelde vaartuigen
Thans bestaat gelegenheid tot wen hWt in de toekomst!
voor
de locale defensie betreft,
onname van 600 patiënten, onder 1 In die gedachte rijst onzerzijds werd voorts gevraagd of ook de
geluk*
harteliiken
i
pade
een
woord
van
mede
EuroDfsche
verdere in Indië getouwde booten
tiënten der klasse-afdeeling. Jaar- wensch aan allen, die bijgedragen aan
alle verwachtingen en eilijks worden ca. 10.000 personen 1 hebben tot de behaalde resultaschen
hebben voldaan.
ten!
opgenomen, verdeeld in 8.000 In-

tegen de N.S.B.

Israël iet ische Gemeente Socrabaja,
Boeboetan 130: Hedenmiddag 6 uur
a.sSabbat-ingang-dienst. Zaterdag
7.30 u. vjn. Sabbat-dienst met voorGebed voor het
lezen uit wetsrol.
KcninklUk Huis; gebeden voor gewonde en gesneuvelde soldaten- Zondag a.s. Speciale Godsdienstoefening
met predikatie in de Loge de Vriendschap, Toendjoengan. Maandag a.s.
7.30 u. vm. RosJ-godesJ-dienst rrtet
voorlezen uit wetsrol.
Finksterzending,
Plampitan
130:
lederen Zondag 7 u. n.m. Holl. dienst,
spreekster: Zr. M. A. Alt.
Armenische Kerk, Ketabang: ZonOchtenddienst:
dag ba 8 u. v.m.
8.30 u. v.m. H. Mis.
Christian Science Society. (Scheepmakerspark 43). Tak van de Moederkerk „The First Church of Christ.
Scientist in Boston U.S.A." lederen
9.30 u. v.m. en
iederen
Zondag
Wcensda? 8 u. n.m. Alle diensten in
de Nederlandsche taal. uitgezonderd
op den laatsten Zondag en den tweeden Woensdag van de maand, welke in
gehouden.
worden
het
Engelsch
Leeskamer geopend iederen werkdag
van 10.30—12 u. v.m. en Dinsdag en
van 6—7.30 u. n.m. Op
Donderdag
Zon- en feestdagen gesloten.
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Een taar later waren er reeds heemsrhen en het restant ongeveer
er werden gelijkelijk verdeeld tvsschen Euruim 200 oatlentcn: biigehrnrd
aangrenzende huiz-n
1930 rop?anen en Chineezen.
en barakken gebouwd. In
B
Wat de toekomst betreft: H i<sï
gehuurd
werden nog 4 hvizen
zlekenliuiscomplex
t<»
Soekcsn
door dr. De Jong. die een jaar teal is er nog iuist
voren den medlschen staf kwam volgebouwd
kanel of pendoüo
om
een
ruimt'
versterken.
trant te bouwen
ln
eenvoudieen
kon
1929
in
Naast de huurhuizen
en Nederlandvoor
.Tavaansche
8
tevans een stuk terreinvan
patiënten >*n
voor
sche
diensten
bouw gekocht worden voor 8 mil- personeel,
aan welk plan in
ziekenle. waaroD een modern
te denken
d 0 z e tijden niet uo
huis werd gebouwd volgens de valt!
to date
met
dit
en
t>lann?n vanden heer De Boer, centrum a 1 b3sis zal het aantal
leeraar aan de Cultuurschool.
buitenpoliklinieken
vermeerderd
Medio October 1931 werd dit zie- worden.
Sindsgeopend.
kenhuis officieel
Het medische zendingswerk ln
dien werd het geregeld uitgebreid
duizenden
operatiezalen, Oost-Jav3 wordt door
met ziekenzalen,

Holl. dien-

sten: Eoeboetankerk 9.30 u. van. as.

'

op 30

ontving

KERKNIEUWS

werd geseind, dat efin
ƒ1.250.000 ls aangead
crediet
vraagd ten behoeve van het Marine Etablissement.
Reeds

■

onderzoek in

Aneta

voor M.E.

I

M.V.U.-bestuur stelt

credieten

Crediet

Terugkomst Mgr.
Mekkelholt

Omroep

j

Jaar geleden werd
Zendings-ziekenhuis

Oosfersche

en de P.P.R.K.

voorloopig geschorst

Suppletoire

Onze redacteur

De

3e H S.H. Vrijdag, 2 Augustus 1940

In het onlerzoek worden de volNamen van Landverraders
gende groepen van personen
te
van
zich
beeischt,
zulks
en
diensten
aanvaarden
toenvan
den
Staat
veiliging
Kleurloozen
De V.C. gaf het Voorbeeld aan Politiek
trokken
worden gepubliceerd
scherpe maatregelen te nemen tegen maals h.t.l. bevindende personen van
tot
genaturalia.
de
Nederland
wier mentaliteit van bedenkelljken Duitsche nationaliteit.
11
*■*
notiveeren met een beroep op het hen,
seerde Duitschers;
Het onderzoek, dat thans wordt ingeDe regeering ontkent, aldus gistervoort
duurt
a
aard
is. Waar zij zich echter wel yin.
Onderzoek
>lijkbaar voor hem vaststaande feit, dat
b.
die
1
degenen,
van
overheidssedert
Januari
naar
de
loyaliteit
morgen de reseeringsgemachtigde voor
is
het
ultsteld
onthouden,
meent
te
dat
E
ie N.5.8.-ers landverraders zijn, doch stooten uit de maatschappij van perso1939 nog Ud of donateur zijn geAlgemwne Zaken dr. H. J. Lcvelt
dienaren, geschiedt zonder aanzien des
In
Overgaande tot de beschouwin;ot nog toe beschikt de regeering niet 8
weest
de
wel
anop
De
kan
den
heer
van
N.S.B.
dan
persoons.
regeering
Volksraad,
den
dat
aanzien
de
op
zij
goede
nen,
van
wier
ten
van
loyaliteit
r
termijn
*ijn
tweeden
in
welke
gen,
aver bewijzen dat N.5.8.-.ers zich aan
dere wijze met de N.S.B. betrekkinC. C. van Helsdingen verzekeren, dat
intemeeeringer, een
verplichting tot
overtuigd is.
gewijd &an de N.S.B. en wat daarhebben schuldig gemaakt. 6gronden
landverraad
gen
;
welke
betrokkenen
hebben
onderhouden
positie,
naarmate
de
zette
eersten
termijn
regeering
kennisgeving
de
reaan
den
in
De
Volksraad zou
mede verband houdt, heeft
Ware dit anders dan zou ongetwijfeld
degenen te wier aanziea op
ook
c.
strengere
hooger
bekleeden,
ls,
Mei
een
den
lOden
zij
bestaan,
den
Volkshoe
ook
vóór
daar
Immers
niet plaats
gecring gistermorgen in
tot het instellen van strafvervolgingen uiteen, onrust in
deugdelijke aanwijzingen door het
en
wel
aangelegd,
worden
maatstaven
gemachmaatschappij
op
viel
den
voet
van
van
haar
zekere
de
hebben
artikel
3 I. S.
z
raad bij monde
worden overgegaan.
van hen meer inbetrokken diensthoofd, het Bestuur
reden,
om
deze
dat
feit,
dr.
over
vermeende
Zaken
nemen
het
Anderzijds
toegeven,
te
kan
de
regeerlng
voor Algeir.eene
tigde
De regeering heeft In eersten termijn *waar
of het hoofdparket een nader on<?;rzij op het gevaar, dat dreigde van zicht mag worden verwacht en de door
dat geen wettelijke bepaling zich teH. J. I e v e 1 t haar voldoening
uiteengezet, op twelke gronden zij zich dat
zoek noodig wordt geacht.
vertrouwensposten
grootehen
bekleede
gen
en
buitenlanzijde
kennisgeving aan den Volksraad of
van
N.5.8.-'ers
uitgesproken over de erkenning, dat
de
gerechtigd acht om niet bij voorbaat
re voorzichtigheid eischten, ook op pollsloeg.
publicatie verzet.
acht
De
heer
tegen
ders,
niet
voldoende
haar antwoord in vele opzichten de
aan te nemen, dat alle personen, die
Het onderzoek zal met gestrengheid,
terrein. Voorts kan de regeering
tlèk
op,
dit
verband
dat
er
in
noodlge klaarheid heeft gebracht,
Verboom
wees
met
op eenigerlei wijze aanrakingen
den heer Van Helsdingen mededeelen, doch ook met rechtvaardigheid plaats
Op het huidig tijdstip heeft de regeewelke in de samenleving xoo zeer
hebben gehad, déloyaal of po- (de daartegen gevoerde actie niet dateer- dat het onderzoek zich niet alleen uit- hebben.
N.S.B.
de
terug, maar dat
ring er oveiwegend bezwaar tegen da
maanden
gewenscht werd. Geen verschil van
van
de
enkele
zijn.
staatgevaarlljk
tentieel
lin
inzicht bestaai over het feit, dat de
namen van de geïnterneerde NederIk schetste de verschillende beweeg- zij ree cis op een veel eerder tijdstip
orstaatsgevaarlijke
regèeeen
De
als
landers aan de openbaarheid prijs te
Ingezet.
N.S.B.
redenen, die personen er toe hebben ge- den Volksraad was
geven. Zij zette reeds uiteen, dat die
erkennen,
doch
ganisatie is aan te merken. De regaarne
leid tot de N. S. B. toe te treden, hoe ring wil zulks
geering heeft zulks in de meest perinterneeringen op den lOden Mei
aan
het
dat
af
of
toe
feit
«i
die toetreding niet zelden aan pressie dit doet niet
volgende dagen volgens eenige sobere
tinente bewoordingen verklaard en
kort
den
nog
was,
die
zich
tot
vóór
wijten
degenen,
'te
vrees
voor
broodroof
of
lij wil nogmaals herhalen, dat zij
gedragslijnen en zonder een behoorlijk
hoe het zich als donateur verbinden aan lOden Mei onbevredigd toonden over het
deren,
haar
vooronderzoek hebben plaats
in die beweging een reëel gevaar
regeering
regeering
gehad.
feit,
uit
het
van
de
Waar
de
zich
eersten
voortsproot
in
in
vaak
beleid
terde N.S.B.
Antivoord aan Volksraad mijn tegen heeft gekeerd, was niet de Vooraleer
ziet voor de bestaande Staats- en
had
lof
brachten
tot
svmpathie
publicatie
voor
enkele
den
lOden
Mei
allen
kan
worden
op
men
dat
rechtsorde en dat zij een onoverbrugcritiek, welke op haar beleid is geopperd, overgegaan, waarmede betrokkenen in
punten
van het programma \an die be- voor de doeltreffendheid van de voorGistermorgen den Volksraad in
bare tegenstelling aanwezig acht
doch de wijze waarop sommige leden die het openbaar als déloyaie of staatsgeweging, een sympathie, die, zooals de bereide maatregelen. Het was juist de
tweeden termijn antwoordend op het
tusschen hetgeen de N.S B. nastreefook anderen onmogelijkheid, om de door de regeerjng
critiek hebben ingekleed. Zij ontzegt vaarlijke individuen worden gebrandverklaarde,
heer
Verboom
debat over de zesde suppletoire oorde en de beginselen, welke aan het
geen enkel lid van het geachte college merkt, is het een minimum-elsch van
hadden.
getroffen voorbereidingen bekend te
regcede
regeeringsvan
de
heeft
logsbcgrooting,
beleid en de roeping
dwong
de
eersten
terer
toe
om
op
regeering in
stellen, die haar
het recht met haar van meening te ver- billijkheid en rechtvaardigheid, dat het
Wanneer
Algemeene Zaken
ring over deze gewesten ten grondgemachtigde
voor
een
te
in
kringen,
men
schillen en straffere maatregelen te beonderzoek naar de noodzaak van een
gestelde
vragen
antwoord
mijn uiteenzette, dat
terzake
volgende op11.J.
Levelt
het
slag liggen.
dr.
kobestrijgeding
het
pleiten
zijn.
Zij
als
de
meest
felle
niet
alle
dan
door
haar
van de interneeringen haar
geven,
genomen
handhaving
in
dat
die zich thans
gemerkt over het recht van critiek
opzoodanig
aanhang
opzicht
beslag
S.
landverhaar
behandelen
kon.
erkent
dit
B.
in
gekregen en dat vaststaat,
als
de
N.S.B.
en
mende
factoren
ten
volle
de
heeft
Dat de N.
ders van
Juistin de verhouding tusschen regeering
heid van de uiteenzetting van den heer dat op betrokkenen terecht de Interraad zou hebben gepropageerd en geor- werpen, tegenover fascistische en na- de daad heeft de regeering echter (.oen
v
en Volksraad
Roep,
die op klare wijze de taak en neringsmaatregel is toegepast.
ganiseerd, zooals de heer Mussert ver- tionaal-socialistische denkbeelden in het blijken, dat zij zich van het gevaar beplicht van de leden van den Volksraad
klaarde, daarvan ls hier te lande niet algemeen niet geheel afwijzend stond, wust was en dat zij er niet voor terug
Tegenover ds forsche en scherpe cri- heeft belicht.
gebleken doch de regeering meent dit dan lag het haar verre om de door deö deinsde ingrijpende maatregelen te neDe regeering blijft verschil aën Jn
welke verschillende sprekers in
tiek,
het
daarvoor
punt verder bulten beschouwing te kunnaar
de
tijdstip
interneeringen, welke op den voet
heer Verboom vertegenwoordigde poli- men toen
Wel moet de regeering er echter
nen laten, daar het wèl vaststaande feit, tieke groep ln een minder gunstig dag- hare meening gekomen was en de be- eerste termijn hebben geuit, meende de
van
artikel 37 I. S. plaats hebben, en
bezwaar tegen maken, wanneer haar
dat N. S. 8.-ers in het moederland licht te stellen. Inderdaad, de voorzitter veiliging van den Staat zulks eischte. regeering een krachtige uiteenzetting
die,
welke
krachtens artikel 20 van de
bestreden beleid wordt toegeschrelnndsverraderlijke handelingen hebben van het hoofdbestuur van de Vader- Late men ervan overtuigd zijn, dat het te mosten stellen, die, naar zij hoopte,
Regeling
op
den staat van oorlog en
ven aan aarzeling, slapte en gebrek
gepleegd, ook de N. S. B. zelve suspect landsche Club heeft reed.? ln 1935 stel- dezelfde richtlijnen zijn, die ook thans klaarheid en vertouwen zou schenken.
van beleg geschieden, een verschil, dat
aan doortastendheid.
maakt. Geen verschil van opinie bestaat ling genomen tegen de N.S.B. en de sug- nog aan het beeld der regeering ten Hooghartigheid was haar vreemd, openvooral hierin bestaat, dat eerstbedoelde
Dit verwekt onrust en vrees, dit
ook over het feit, dat een groot euvel,
van
kenmerk
haar
anthartigheid
grondslag
liggen.
het
te
de
de
V.C.
lossen
op
interneeringsprocedure
ln
om
grooter waar«»
gestie
brengt de regeeringsorganen in diseen groote ziekte, met groote middelen N.S.B. afgewezen.
De regeering heeft er steeds
woord.
voor
borgen
de
rechtszekerheid
biedt.
De regeering wil nogmaals waar- I
crediet, dit verstoort de zoo noodige
bestreden dient te worden. De regeering
blijk van gegeven een open gedachten(De heer
Op hetVerboom:
de
die
opvatting,
zich
tegen
samenwerkifife en saamhoorigheid
heeft van de Juistheid van die opvat- zelfde oogenblik, waarop de G.G. den schuwen
wisseling met den Volksraad op prijs
Niettemin is de regeering bereid
samenleving beeft verbreid,
de
in
tusschen overheid en samenleving.
daadwerkelijk
blijken,
toen
ting
doen
stellen, oox en vooral wr.nneer het
te
opdracht
leider van de N.5.8., den heer Mussert,
tot publicatie van de nanog
hoogc
zouden
verscheidene
als
Het was dit element in de beschoutij de N.SJ3. ais een staatsgevaarlijke
samenleving
zaken betreft, welke de
ontving).
het
men
paleis
geïnterneerde
der
op
functies
worden
beklce<"
Nederlanders
ambtelijke
wingen van de zijde van den Volksvereeniging ln strijd met de openbare
sterk beroeren. Zij kan het niet ante
geven, wanneer bedoeld onderrede
van
den
door
die
of
personen,
De
heer
Verboom
lid
donateuraad, -waartegen de regeering stelorde verklaarde en een groot aantal
iers dan een voordeel achten haar bezoek zal zijn beëindigd.
van de N.S.B. zijn geweest of op an
hield echter een erkenning ln van
ling heeft genomen en waaraan zij
NJ3.8.-ers deed interneeren.
voor
het
College
dit
voetlicht
leid
in
de
met
N.S.B. dingen
dere wijze banden
die beweghu
het feit, dat er in
het karakter van opbouwende crizij
der openbaarheid te brengen en
Het is naar de mcening der rewaren, die ook de V.C. aantrokken,
hadden. Zulks Is stellig onjuist. D>
Wanneer de neer Tharurln de ongetiek ontzegt.
haar geboden gelegenheid dan
de
heeft
geering in strijd met dc rechtvaarvan
het
natiodeze
zaal
versterking
de
wenscht
nle:
wenschtheid
van rasdiscriminatie als
in
regeering
zooals
ook ten volle aangegrepen om ln duidigheid en evenzeer in strijd met
argument
naliteitsgevoel, een grooter beset
over personen uit te weiden doch
voor
de publicatie van de naZij verwacht daarvan geen nut voor
delijke bewoorJlngen een uiteenzetting
het maatschappelijk welzijn alle
zij verzoekt degenen, die deze mceTan de waarde van tucht en discimen
van
geïnterneerden
aanvoert, dan
te geven van de richtlijnen, welke aan de samenleving, doch slechts van een pleit datzelfde argument tegen een pupersonen nit de samenleving uit te
ntng uitten, de daarvoor aangewepline, meer eerbied voor het gezag
gedachtenwisseling, waarbij met een]
haar beleid ten grondslag liggen. De
stooten, die op eenigerlei wijze heben
meer sociale rechtvaardigheid.
zen instanties de aanwijzingen of
volledige
respecteering van elkanders blicatie van de namen van degenen, die
regeering heeft het op prijs gesteld in
ben deelgenomen aan- of in conper 1 Januari 1939 lid of donateur waDe bedoeling van de regeering nu
gegevens, waarover zij mochten bestandpunt,
zakelijk do afwijkende meedeze zaal te kunnen aanhooren, wat
tact hebben gestaan met de N.5.8.,
was in het licht te stellen, dat wanschikken, over te leggen.
ren
van de N.SB. Immers, ten aanzien
tegenover
ningen
elkaar
worden
gesteld.
ook diegenen derhalve, waarvan een
er in de samenleving aan gevoelens en Een dergelijke uitwisseling
neer dit het standpunt was van povan
déloyaie Inheemsche
vereeniginmoge
nogmaals
Ik
gedachvan
In dit verband
wenschen leeft, en door de vertegen- ten weet de regeering op
deugdelijk onderzoek heeft aangelitiek-geschoolden, het toch geen
is
gen
nimmer
tot
van napublicatie
Soangaandacht
van
heer
de
den
volle
waarde
onder
woordigers van de verschillende groeverwondering
toond, dat zij noch staatsgevaarlijk,
behoeft te wekken
men
van
leden
en
te schatten en draagt een geheel ander
donateurs overgekoepon brengen, dat de opvatting, als
pen onder woorden werd gebracht.
noch deloyaal zijn.
dat polltiek-kleurloozen hun symgaan.
regealng
De
heeft
karakter dan een geringschattende critegen de gezou er een groot aantal N. S. 8.-ers
pathieën
voor bepaalde programvraagde
pubrsatie
tiek,
de
gezagsapparaten
ernstig bezwaar; in
die de regeering onder verwijt van
geweest zijn onder
Het verwonderde de regeering wel
De regeering aanvaardt critiek;
ma-punten van het nationaal-soclaplaats
de
eerste
voornamelijk
slapte
wijl
zU,
onder
het
Blnnenen
wat
dies
meer
van een persoon,
en
ln gebreke
eanlgszins den heer Thamrin zoo krachlisme meenden te moeten omzetten
de mogelijkheid van het uiten van
die
op
bepaaldelijk
onjuist
is.
stelt.
een
1
Tegen
zoodanige
blijft
Bestuur,
landsch.
crltlek
Januari
1939
lid of donateur
tig voor massa-arrestaties en voor het
in een als donateur toetreden tot
critiek is een wezenskenmerk van
het
lid
mevan
de
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heeft
de
de
haar
eersten
N.S.B.
regeering
termijn
in
was,
geenszins
Wellicht
uitvast staat,
beginsel, dat de goeden nu eenmaal
een beweging, die de nationaal-sohet democratische stelsel. Zij aanregeering
te
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ernstige
der
aanzien
is.
bedenkingen
staatsgevaarlijk
onverof
déloyaal
te
hoomet de kwaden moeten lijden,
cialistische denkbeelden voorstend,
meeningsverschillen
vaardt
en
misverstaan
en
daartermijn
eersten
kort
Dat
zal
handhaven.
Laat
men
er
van
overthans
in
het
onderzee'*
aanhanjlg
(Vroolljkheid)
Het
ren pleiten.
en'dat deze personen niet door dit
streeft er naar tegenover elkaar
tuigd zijn, dat de regeering het haar moeten uitwijzen. Men''zou met
om zij herhaald, dat ej slechts één aceen
■was bij vele andere gelegenheden, dat
of
enkele feit als landsverraders
inzichten zoo mogelijk te
staande
wegens
zijn
ambtenaar
tief
besturend
eersten
en
plicht
dergelijke
publicatie
personen
voornaamsten
acht
deal
deze
dit geachte Ud van een uiterste bestaatsgevaarlijken mogen worden
apaiseeren en te overbruggen. Zij
relaties met de N. S. 8.-geïnterneerd is.
ze gewesten te beschermen tegen elk
en voor een deel, naar het zich laat
zorgdheid blijk gaf, dat de polltloneele
gebrandmerkt.
respecteert de meeningsuitingen,
groot
vrij
er
een
aantal
perDat
zich
gevaar,
van
aanzien,
ook
binnen
en
uit.
dat zij
ten onrechte
fci&atregeien der regeering te ver gaan
Si publieic
welke in dit College naar voren kovoor geen maatregel zal schromen, die gerucht brengen en de tamenlevinS
De regeering beschikt over voldoende sonen van Duitsche nationaliteit onder
«n dat daarbij onschuldigen worden gemen, zelfs wanneer die dlrrnrtraal
zij voar de handhaving van de binnen. materiaal :n handen gjven om als
trvfen. Ne f?pr T*-irln wil de discri- materlnal om de bewcs?redrnen van de hot part'* "orus bevond. Is d-.ruan tc
stuan tegenover haar eisen visie.
bij
öut
de
van
de
[wyita,
de
mept^litonische veiligheid noodig oordeelt.
minatie, welke hij in dezen voorstaat, toetreding tot de N-ö-B. en
rechter op te treden.
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men waren om Het Oranje Nassau
Gesticht te bezichtigen en toen
de plechtige opening van het nieuwe paviljoen ten einde was, meende de grijze Pa ook, dat hij voort
kon gaan om zijn hooge gasten
het resteerende gedeelte van zijn

4e I S.H. Vrijdag:, 2 Augustus 1940

„Defensieve mentaliteit”

gesticht te toonen.
Gouverneur Winkler hield hem
echter tegen en zeide ook nog wat
te willen vertellen. Spreker zei
dankbaar te zijn de kennismaking
met Pa van der Steur" eiTzijn ge-

sticihit

te hebben kunnen

wen.' Zes en twintig

Zij is in

vernieu-

Bezetting

jaren geleden
werd hij, toen nog- aspirant-controleur, van Gombong naar Ma-

wezen de oorzaak van

nederlaag

Fransche
van

de

Rijnland het begin

gelang overgeplaatst.

Reeds toen
was de naam van Pa van der
Steur en zijn gesticht wijd en zijd
bekend. Een 'schets geven van
hetgeen door Pa van der Steur gedurende zijn rijk leven tot stand
Is gébracht, wil spreker niet. Het
zou ook niet noodig zijn, want
iedereen in Indlë weet dat, en Pa
van der Steur heeft zich in deze

Hoe kon Frankrijk zich
verslagen achten?

Met een vloot die de Middellandsche
Zee beheerschte
samenleving een
onvergetelijke
plaats verworven.
en een luchtmacht die
Dit werk heeft ook de aandacht
nog intact was?
van de regeering en ook van H.M.

de Koningin getrokken. Jaren geleden werd Pa van der Steu.* een
Koninklijke onderscheiding toegekend. maar sindsdien is hij voortgegaan met zijn onbaatzuchtigen

het gebeurde berust. Dat is een
noodlottig besluit gebleken.
Londen echter kan den Franschen daaruit geen verwijt maken. Want de Engelsche regeering van die dagen weigerde
Frankrijk bijstand, ondanks de
verplichting,
voortvloeiende uit de bepalingen
van het verdrag van Locarno.
Anthony Eden, als minister van
buitenlandsche zaken, besefte
wat er gebeurde, maar kon zijn
medeministers niet ln beweginsr
brengen. Hij wist de conferentie
van Londen van Maart 1936,
gepaard met een bijeenkomst
van den Raad van den Volkenzeer

Londen, 23 Juni.
In een van zijn laatste redevoeringen voor het begin van
de Duitsche invasie in WestEuropa heeft Chamberlain, de
man die zoo weinig voorzien en
zoo weinig begrepen heeft, een
woord gesproken, dat men nog

duidelijke

arbeid ten bate van het misdeelde
Indische kind.
„Het is mij dan ook een bijzonder groote vreugde, aldus
bond, te Londen te bewerken.
gouverneur Winkler,
dat ik
met bitterDaar werden inderdaad eenige
thans niet met lege handen
heid
door
genomen, waaraan
besluiten
kom en dat ik U tharfs kan
door
menig Brit
nooit iemand een begin van
med«deelen, dat het H.M. de
kan hooren
Koningin behaagd heeft' om U,
uitvoering gegeven heeft. Hitier
Villanus
Pa van der Steur, te bevordeaanhalen.
had, met zijn vermetelheid die
tot Officier in de Orde
„Hitler heeft
I ren
zelfs den Duitschen generalen
van Oranje Nassau.
de omnibus gemist", zoo ver- staf aan het schrikken gebracht
kondigde de Britsche premier had, het pleit gewonnen.
Een plechtig moment
Nu stonden alle mogelijkheVervolgens wees spr. erop, datl toen met vol zelfvertrouwen.
waarbij Hitier heeft zijn kansen laten den voor hem open. Hij kon den
Besluit,
iet Koninklijk
ontem deze hooge koninklijke
voorbijgaan, was zijn bedoeling. Westwall bouwen, de verschanierschelding werd verleend, reeds Zelfs nu nog zou, aan het einde
sing die, als een Chineeschen
van den 22sten Mei dateert. Het van de geschiedenis, dit onDuitschland tegen mogemuur,
aan de zoo droevige tijdsom.-a van der Steur, tusscben de portretten van het KoninkiijK huis, houdt een bezielende redevoering. Links Gouve-neur YVinkler,
i Isstandigheden
te wijten dat eerst doordachte woord juist kunnen lijke vijanden in het Westen
thans aan het besluit gevolg
is blijven.
beveiligde, terwijl hij in het
ner van Inrichting ls dan de anwerd gesteld dit nieuwe pagegeven.
worden
kunnen
Dat is toe te schrijven aan Oosten deed wat hij wilde. Zonviljoen te laten bouwen.
dere oude gebouwen
aldus ging gou„Maar
Nadat Pa vander Steur zijn
het feit, dat de Angelsaksische der de bezetting van het RijnOpening nieuw paviljoen.
aan
verneur Winkler voort
groote dankbaarheid hiervoor
wereld zooveel tijd tot voorbe- land en zonder den Westwall,
deze koninklijke onderscheiVervolgens ging het heele gezel-1
had uitgesproken, ging hij
reiding
heeft gekregen. In geen die de Duitsche oorlogsindustrie
ding dient zeer bizondere beschat» naar het nieuwe paviljoen,
voort: „En omdat de eerste
heeft men het buiten het bereik van eenigen
geval
echter
dat dezer dagen is gereed gekoteekenis te worden gehecht.
srift voor dit nieuwe gebouw op
feit,
K£.
van
zeggen,
het
Vit
het
dat
recht
te
dat Hitier zijn vijand bracht, had Hitier zijn
op
ln
dag,
en
het
men
dat
dezen
den lsten April geschonken
den 22sten Mei dateert, blijkt
van den gouverneur van
bijzijn
De
tijd
heeft
verdaan.
Majesteit
door
Hare
Oost-Europeesche politiek bewerd
Koimmers dat onze geliefde
Midden-Java, officieel in gebruik
voorbij heeft laten gaan, zwaarlijk, of slechts met het
hij
ningin Wilhelmina en omdat de
Koningin in
de ontzettende
zou worden eenomen. Achter ln
tweede gift vanons Prinselijk
heeft hij waarlijk niet verlum- allergrootste risico kunnen voedagen welke volgen op den
ae zaal stonden groote portretten
Gezin kwam, zal ik dit nieuwe
Hij heeft dien gebruikt tot ren. De passiviteit van hen, die
inval, nog gedachmeld.
van H. M. de Koningin en het.
Duitschen
„Koningin
gebouw
het
Wilhelover
voor
Pa
van
krachtsinspanning
Prinselijk Gezin, gedrapeerd met
u,
ten
had
een
van in- door hem toen reeds zich bemina Paviljoen" noemen".
het rood, wit >en blauw van onze
der Steur, en voor uw zegenaard, die mogelijk dreigd moesten voelen, heeft
dustrieelen
rijken arbeid. En het zal voor
driekleur en het oranje van ons
voor hem gemaakt heeft wat hem aan de veiligheid geholNa neg enkele woorden te hebVorstenhuis.
u wel een bizondere voldoeaan
is gebleken. En niet pen, welke hij voor de uitvoestrijd
mogelijk
gewijd
ben
den
tusning zijn dat Zij in dien verNadat het muziekcorps van het
en het Kwade,
Oranje Nassau Gesticht nogmaals schén het Goede
enkel daarvoor alleen. Hij heeft ring van zijn plannen noodig
schrikkelijken tijd u niet heeft
getuiteevergeten en het besluit
het Wilhelmus had gespeeld, nam «raarvan de wereld thans
den winter gebruikt om zijn te- had.
Pa van der Steur het woord. Hij ge is en waarin ook wijeen aankende, dat u deze uitzonderlijk
kort
aan geoefende troepen aan
Verslagen?
heette allen welkom en sprak zijn deel hebben en zich tot zijn puhooge onderscheiding verleente
vullen.
Die troepen mochten
dankbaarheid uit jeeens gouver pillen gericht <te hebben, om voorde."
In Frankrijk heeft de geest?
neur Winkler voor diens bezoek al alle mogelijke best te doen om
dan niet op het peil gebracht van defensie gezegevierd, tot
Ontroerd en
het ware ver- zijn
en belangstelling.
dat men vroeger van het ongeluk van het land en heel
zich deze nieuwe zaal, welke den steend door eenals
welke
verrassing,
Na met -enkele woorden te heb- naam van onze geliefde en geëer- te groot
leger gewend was, zij
Duitsche
leek,
të
schoon
luisteren
ben gememoreerd onder welke biedigde Koningin draagt, waar- de de grijze 75-jarige Pa van der waren goed genoeg voor het Europa. De 83-jarige verdediging
treurige omstandigheden het Mor dig te
van Verdun heeft alle macht
toonen, ging Pa vander
the grand old werk, waarvoor hij hen noodig verkregen.
derland thans
onder den hiel Steur voor in liet gebed. Na dit Steur
Foch, de man vau
man
van
Indië's
misdeelde
van den Duitschen onderdruk- gebed knielde Pa vander ateur Jeugd, zooals hij zoo dikwijls ge- had. Zonder de oefening echter, twee groote, offensieve overker
verkeert, wees spr. erop voor het portret van Hare Majes.
naar de woorden die zij door het uitstel van het winningen was reeds lang genoemd wordt
wglfre groote moeilijkheden
deze telt Koningin Wilhelmina orai den Ivan
wij offensief gekregen hebben, hadWinkler en
gouverneur
toestand" voor zijn gesticht mee- zegen vanden Allerhoogste voor meenen geen indiscretie
te begaan, den zij waarschijnlijk in bruik- storven. Foch schreef men de
brengt. Het Moederland pleegde
indien -wij vermelden, dat alle aan. baarheid te kort geschoten. uitspraak toe, dat men eerst
Jaarlijks immers een flink bedrag Haar af te smeken.
verslagen is als men. dat zelf
ten
wezlgen ontroerd waren en
voor Pa van der Steur bijeen te
getroffen door de plech- Hitier heeft niets noodeloos verzeerste
erkent.
verrassing.
De
brengen. Kort na den fatalen 10tigheid van dit moment. Een zuimd, geen omnibus gemist.
Frankrijk heeft zich, door
den Mei kreeg Pa van der Steur
Tijdens den rondgang: het gezelschap loopt door een schoollokaal.
Alvorens verder te gaan met ons oogenblik kon Pa van der Steur Dat hebben anderen gedaan, zij
de
regeering van Pétain
echter een 4000-tal circulaires als verslas dienen wij eerst te ver- zijn ontroering niet meester wor- die dat van hem geloofd hebben.
onbestelbaar t?rug
het ook niet met eenzij
hij
toen
de gelukwenmelden. dat alle;mogelijke moeits den, doch
Indië hielp op vorstelijke wijze
stemmigheid
van
de
ontvan die regeein
aanwezigen
schen
is gedaan om deze koninklijke onDefensieve mentaliteit
„Maar
ring
aldus ging Pa van
verslagen verklaard,
derscheiding geheim te houden, vp.ngst had genomen, verzocht
Waar de Fransche generaals
der Steur voort
Indië beeft
ook voor Pa vander- Steur aelf. hij allen met hem mee te gaan en
terwijl zijn vloot de Middelgebouwen
zijn
ge- hun verzuim hebben begaan, is
enkele
van
nog
mij op prachtige wijze geholom hem aldus een verrassing te sticht te bezichtigen, welke men
Iandsche
Zee nog beheerschpen. Uit alle lagen der bevolen mevrouw W i n k 1 e r arribereiden. Wij kunnen er terstond nog niet gezien had. En wij zagen nog precies aan te wijzen. Ook
zijn luchtmacht
te,
terwijl
king
en
uit
werden
alle streken van
veerden, die vergezeld
aan toevoegen, dat men hierin Pa van der Steur zijn gasten den Engeland treft daarvoor ver.
nog
geducht
een
d«n Indischen archipel zijn
element in
door den resident van Kedoe en
eesiaagd is.
antwoordelijkheid. maar bovenal
P a va n di *i weg wijzen, druk pratend en verde bijdragen
den oorlog vormde, en termevrouw Burgerhoudt,
binnengevloeid.
Steur wist niet waf. tellend hoe alles
tot stand was de Fransche leger-aanvoerders.
den assistent-resident van MageVan het noordelijkste puntje
wijl zijn troepen in het groohem „boven het hoofd 1 eekomen en hoe het Oranje NasEn wel juist om hun ..defensieve
lang en mevrouw Leenman s.
van Atjer tot Corontalo. En
h
hij verkeerde slechts s sau Gesticht, dat met zooveel liet.
e";
te
menschenreservoir van
i
n
Bij aankomst van den gouverneur
mentaliteit". Ik heb vroeger
het is door deze rijke finanveronderstelling, dat gouvsr- - de en geduld werd
inde
ontzaglijke gebieden
opgebouwd,
Afrika
speelde het muziekcorps van het
herhaaldelijk op dit punt gecieele bijdragen dat ik in staat
neur en mevrouw Winkler geko- - groeide en nog groeit!
bezet hielden. Men ziet hiergesticht, dat nabij den ingang opwezen, maar het is nu, op een
gesteld stond, het Wilhelmus.
Met
uit wat het voor een volk
slot de groote
oogenblik waarop de fouten der
als het zijn kolo.
beteekent,
Franschen zoo open en bloot
Bezichtiging van het
verrasing:
niën
slechts
als aanhangsels
gesticht.
liggen, onvermijdelijk erop terug
beschouwt, als het niet beging het gezelschap,
Vervolgens
te komen.
Het Officierskruis
onder leiding
van Pa van der
grijpt wat zijn pioniers over
Zooals wij in het kort reeds
Steur, het gesticht bezoeken en de
De grootste aller fouten Is
zee
voor zijn grootheid en
grijze Pa zette uiteen hoe het gemeldden heeft de gouverneur
begaan, toen Frankrijk vch
zijn
kracht hebben gedaan,
Midden-Java,
van
de heer
sticht in den loop der decennia geneerlegde
bij
den
militairen
zijn Rijk niet enkel
en
dat
i
k
Woensdagmore
1 r,
W n
groeid was en welke historie aan
opmarsch der Duitschers In
gen in tegenwooriUzheid van
uit het moederland bestaat,
elk der vele gebouwen verbonden
enkele
bestuursambtenaren
het Rijnland. Duitschland
is. Wij kunnen eraan toevoegen,
maar dat er genoeg overen leden van het bestuur van
dat alle gebouwen van het gewas gebonden dit niet te
blijft als het
moederland
het Oranje Nassau Gesticht
sticht sedert den 26sten Juli een
doen door het verdrag van
bezet is, om door te vechten
met hunne dames, aan Pa
naam van vorsten uit het Huls
Locarno, een verdrag dat
voor de bevrijding. Steekt
van der Steur het officiersvan Oranle hebben gekregen. Zoo
Ilitler uitdrukkelijk en vrij.
kruis van de Orde van Oranje
heet het kerkje de „Kapel Willem
hierin niet een groote leewelke
overhandigd,
I", een paviljoen
Nassau
willig had erkend.
„Willem II"
ring voor ons volk?
hooge
onderscheiding
den
terwül vele andere echte Oranjeregeering
De
Fransche
van die 1 Gelukkig heeft onze regeering
bejaarden vader van de misnamen op de gebouwen prijken.
wilde
dagen
verwijten,
er
te- zich niet te
wat
maatregelen
deelde Indische jeugd bij KoPa van der Steur meende on deze
ninklijk Besluit van den 22sten
wijze te moeten antwoorden
gen nemen, en de Duitschers vroeg of laat de tegenwoordige
op
de mededeeling van Duitsche zijMei j.l. is verleend door H. M.
terug drijven. Dit had zonder Fransche regeerders,
als zij
de Koningin.
de: dat Hl tier den 27sten Juli ziln
gaan beseffen wat hun ondermoeite
kunnen
geschieden
daar,
triomphalen
Hieronder laten wij het volintocht in London
gelijk men weet. de Duitsehe werping aan een
meedoogenledige verslag van deze plechzou doen en daarmede het laatste
legerleiding van die dagen den loozen tegenstander en aan een
tigheid volgen, welke samenbolwerk in Europa van de vrijheid
viel met de officicele
ingeen beschaving zou hebben genotroepen instructie gegeven had, vijand, die niet op strijd maar
men.
bruikname van een nieuwe
slechts op buit uit was, beteein geen geval den strijd te aanNa een bezork aan het kleuterslaapzaal, welke Pa van der
terugtocht
kent,
Een
zou
zich verwijten moeten.
vaarden.
in
huis, waarvan de zeer jeugdige
Steur
het Koningin WilhelDuitschland
zeer
versUsk'.rende,
mina Paviljoen gedoopt heeft.
bewoners allen met een groot:
Achter de zegekar.
oranje-sjerp uitgedoscht
gehnd
waren
onafzienbare
gevolpen
Romeinsche
triomphaters
De
Des morgens om kwart voor tien p,mg men naar de vertrekken der
hebben. Het waren toen ae
zagen wij in de recreatiezaal van meer opgeschoten
overwonnen vorsten achkinderen, die
Fransche generaals, die de actie lieten
het Oranje. Nassau Gesticht be- den gouverneur -een zanghulde
ter hun zegekarren aanloopen,
halve Pa van der Steur den bur- brachten. Na nog eenige andere
verwierpen. Het Fransche leger geboeid en vernederd. De Duitsemeester van Magelang en me- paviljoens
bezichtigd te hebben,
was voortreffelijk, zoo zeiden schers zijn practischer. Zij elvrouw van Lissa Ness el; gin? het gezelschap naar het Pazij, voor de verdediging des
kolonel en mevrouw
B ij 1 e- viljoen Irene, een
schen van de overwonnen Franslaaplands; het was echter niet vol- schen dat zij
v e 1 d; overste en mevrouw zaal, welke ongeveernieuwe
hen dienen in hun
halfjaar
een
Van Beusekom; en over- geleden in gebruik werd genomen
doende gemotoriseerd voor een strijd tegen de overgebleven vijste J o n g e r t. Het was ongede trots van Pa van der Steur
aanvallende beweging. Daarop anden, tegen hun eigen, standveer tien uur, toen gouverneur
en welke uiteraard veel moderIn een der slaapzalen.
heeft de Fransche regeering in vastiger gebleven landgenooten,
tegen hun eigen bevrijding.
Waarlijk,
onder alle verbaWedstriidpuntentelling d'uplicate Culbertson voor verhoogin? van 2
en 3 was het bod van West safe, zingwekkende dingen, die Hitier
Oost—West kwetsbaar.
maar od h?t nippertje. De lange tot stand heeft gebracht, is dit
kleur van West was laag, de vèr- de verbazingwekkendste, de te
deeling zoo slecht als een hand
met em zevenkaart maar zijn voren ondenkbaarste. Dit is anapocryphe
kan. Voor offensieve kracht moest ders dan het
Kijk vooruit!
West wel een sterke kaart bij Oost woord van de „garde die sterft
meekrijgen of een buitenwoon goe- maar zich niet overgeeft". Dit
Ik ben tot de gevolgtrekking ge
de aansluiting.
lijkt niets op het historische
komen, dat slechts één speler op
gezegde dat „alles verloren is
ce duizend de juiste filosofi? van
Daar West een stopper in schopbehalve de eer". Had de dappen had was
het bieden bezit. De andere 990
het onwaarschijn- perheid
van de Fransche troelijk, dat Oost er ook een zou hebschijnen iedere bi?ding als een
Bovendien,
Oost pen niet beter verdiend dan deb?n.
zelfs
al
had
afzonderlijk probleem te beschouaas van klaveren om d?ze kleur te ze daad, die in kleinheid de powen.
verhoogen en stoppers in de rood;
kleuren dan nog was er niet ge- litici, welke haar hebben voornoeg voor ';en 3 sans bod. En be- bereid, evenaart?
Bij de eerste ronde kijkm zij
Wij zullen nu moeten ervahalve een sansbod zat in de hand
naar
'ens
hun kaarten, tellen de
van West geen toekomsi.
ren. hoe het Fransche volk daar
honeurslagen en beschouwrn de
verdeeling en doen dan een bod,
Het gedubbelde 4 schoppencon.
Bovendien kan ?en kw?t?baar verder op reageert. Wij zullen
en
gemakkelijk
gemaakt
tract
werd
naar niet hopen een niet.kwest- niet gissen, omdat wij het temdat hen voor dat moment bevreverdedigers maakten slechts de baar paar te bestrijden voor zoopo der feiten toch niet kunnen
digd. Bij d? volgende ronde herdrie topslagen van troef. D? 120 van het een deelscore betreft in bijhouden. Maar ik wilde deze
zien zij hun schatting aan de hand extra Dunten voor Noord Zuid ï?et bizonder wanneer hun troefuitspreken, omvan de informatie welke zij kre- door den dubbel zouden voor rob- kleur de laagste van alle is. Daar- beschouwingen
zij
dat
v?el
beteekend
hebmLsschien
een grondslag
berbridge
niet
om bestond voor het bod van Wrst
gen en doen dan een bod dat webpn. maar bij cïuDiicate kwamen
ge«n gegronde reden. De opvattincr kunnen vormen, zelfs nog
na
derom geschikt lijkt. Maar sl:chts zit hierdoor ver boven het gemid- van Oost was nog meer beïnvloed twee weken, van de
buitenspoéén op de duidend gebruikt inzicht deld? wedstrijdpuntental. West door ret op het. 0015 vrij drie- rig pijnlijke
dingen, die wij nu
voorstellingsvermogen
bij rritiseerde sterk de dubbel door klaverenbod van West na 2 harten. beleven.
Gelukkig
ls het BritOost
er
hij
,Oost
omdat
ten
rechte
ledere bieding ';n ziet ver vooruit od w?es dat troef vrouw niet als
Zek?r kon Oost niet weten dat sche Rijk nog merkwaardig oni
naar het mogelijke effect van wat | vastpn s'a" gerekend mocht worden. West die kleur herbood uitsluitend gedeerd. Zijn
luchtvloot doet
dubbel was dan ook zeer gedoor de lengte van deze kl?ur. glorierijk werk, en het
jon dat moment een juist bod kar. De
waagd En toch ben ik van mer Daarom, al was de dubbel van Oost
heeft
zijn.
zijn 8.E.F., de kern
1 ninz dat deze fout voor 75% bij licMvaardis. kan ik hem niet ver- heelemaal
, West
ligt en voor 25% bij Oost. oorde3len, maar ik veroordeel zijn van zijn leger, uit de Fransche
Het volgend spel zal dit toe- He
moeilijkheden begonnen bij de bieden dat tot den dubbel aanleikatastrofes kunnen redden.
lichten.
v-rhooging door Oost van het twee ding gaf. In mijn oog had Post
ra van der Steur en Kolonel Dr. Bjjleveld passceren een uer kinderzalen.
I klaverenbod. Volgens de regel van steeds moeien passen.
Zuid geeft.
(Nadruk verboden)*
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VERKEERSONGEVAL.
Op Ranspal sprong Dinsdag de
cornet van een uit Soerabaja afkomstige vrachtauto uit dit voertuig
terwijl het nog niet geheel tot stilstand was gebracht. Hij kwam leelijk
en moest met inwendige
terecht
kneusingen en vrijwel buiten kennis
naar het Zendingsziekenhuis Soekoen
worden overgebracht.

GEMEENTERAADSZITTING.
De agenda verscheen der tegen
Maandag 12 dezer uitgesoihreven zitting van den gemeenteraad. De mees.
op
betrekkking
te punten hebben
bouwobjecten. Hiervan kan speciaal
genoemd worden eene verbetering
voor het gedeelte
der bergenbuurt
De aldaar bij
nabij Oro-Orodowo.
het begin Goentoerweg gebouwde pas.
serlooösen zullen voorzien worden
van een

Frontgebouw.
In dit frontgebouw komen 18

ko's van verschillende

to-

afmeting. De

totale kosten worden geraamd op
ƒ 16.000—, De toko's worden ondergebracht ln de vleugels van het ge-

bouw.

In verband met de tijdsomstandigheden Is in het ontwerp beton en
ijzer vermeden en werd hoofdzakelijk
met toepassing van Inlandsch materiaal rekening gehouden.

LUCHTVERDUISTERINGSWEE.
de Politierechtbank werd door
de Justitie «en derde geval aanhanvan overtreding der
gig gemaakt
en
IrtichtverduiateriEgsordonnantie.
te
dit
geval
is
ook
toevalligerwijze
Ba toe geoonstateerd.
Bij de laatste luchtverduistermgsln Ooet-Java had mevr. A.
O uit Batavia, tijdelijk, gelogeerd in

BU

Zou Je me willen aanhooren,
wanneer ik in de volgende race
win. lieveling?
UuigtY

FEESTAVOND.

I

In de militaire sociëteit wordt Zaterdagavond a,s. om 9 uur een feestavond gegeven, toegankelijk voor re- springconcours voor onderofficieren
serve-, landstorm-, militie, en Euro- der cavalerie en een sportnummer
peesche onderofficieren van het garvoor ongegradueerden van het 6de
nizoen met hunne dames.
Na ver- escadron cavalerie.
tooning van smalfilms wordt een bal
met attracties georganiseerd.
De handicaps voor het springconcours worden vastgesteld door eene
VOOR RIJVERKEER AFGESLOTEN. commissie, welke uit drie deskundigen zal bestaan. Verwacht wordt, dat
Reeds eender werd er de aandacht ook Soerabaja een contingent deel.
op gevestigd dat de Sportweg ln geen nemers (en deelneemsters!) zal levan belde richtingen voor rij verkeer veren.
is opengesteld. Tot dusverre werden
slechts waarschuwingen uitgedeeld bil NAAR DE BESTUURSACADEMIE.
overtreding, doch eens moet de tijd
aanbreken dat daaraan een einde
Uit de residentie Malan? werden
komt.
aangewezen tot het volgen der studie
Het berijden van den Sportweg per aan de bestuursacadetnie te Batavia:
auto. motor of rijwiel kost voortaan de wedono-kotta van Probolinggo
per keer een kwartje hetgeen afge- Raden Soejoedi alias
leid kan werden uit het tarief, het. Kertoprodjo, de ass.-wcdonowelk de landrechter mr. V a n D ij k kotta van Pasoeroean Raden
Donderdagochtend
aangelegd heeft Boediono alsmede de assvoor een automobilist en eenige wiel- wedono van Blimbing (Noord-Malang)
rijders, die geverbaliseerd werden.
Mas A r w o k o.
Uit de residentie Kediri werd toeWEEKEIND-VOETBAL.
studie Raden
gelaten tot de
Zondagmiddag 4
dezer zal het S 1 n e S 1 h, ass.-wedono.
bondseiftal der M.V.U. ln het stadion
De studie vangt In September aan.
den strijd aanbinden met de Soegeschiedde na een
De aanwijzing
rabajasche club Mena Moeria. schriftelijk en mondeling vergelijkend
De wedstrijd vangt aan om 4.30.
examen, ln
de afgeloopen maanden
Gouverneurskantore te Soerabaja
ten
BOND VAN EVANGELISATIE.
gehouden.
Evangelisatiesamenkomst op Maandag 5 Augustus 's avonds 1 uur ln
VERKIEZINGEN REGENTSCHAPSKAAD.
de bovenzaal der Prot. Kerk. Spreker
evangelist H. van de Bovenka mp; onderwerp:
De klop op
Op 27 dezer werden te Toempang
de deur. Allen zijn van harte wel- gekozen: R. B. Prawlro Soekom.
dlrd ] o,
zittend lid, gepensionhadjlhßldneerd ass -wedono,
w a n, zittend lid. handelaar; en
DEMMO-CHAUFFEUR TERECHT.
Mas Woelangsoepeno,
Een chauffeur van een der groot- gep. ass.-wedono (nieuw lid).
demmo-ondernomingen
ste
alhier
Op 31 Juli werd te Malang gekohad vorige week een vrachtje naar
zen het zittende lid Raden S oeArabieren
charterden
Benige
Kediri.
d o n o, wedono kotta- Op 6 Augustus
zijn vehikel, en de tocht was tot Paheeft de verkiezing
te Pa gak
as
a.s.
par gunstig
volbracht, toen de
brak. De passagiers stapten uit zon- plaats.
der eenige betaling en zeiden „Je kunt
or words to that
het me doen",
effect! Intusschen dacht men te Malang. dat de chauffeur op stap was,
en na lang sporen slaagde men erin achter de waarheid te komen.
Aan reparatie ln het binnenland van
Papar viel niet te denken, en zoo
moesten er hulpkrachten uit Malang
gerequireerd worden!
,

De muur

BESTRIJDING JEUGDWERKLOOSHEID.
De Ind. Mij. voor werkloosheidsbestrijding (M.W3.) gaf eene brochure uit. waarin met woord en beeld
een overzicht gegeven wordt van de
mogelijkheden tot opleiding door middel van de M.W3.-cursussen. Het
nieuwe schooljaar staat voor de deur
en voor velen rijst de vraag, op welke wiJae de studie moet worden voort,
gezet. Vooral voor hen. die cp de
lagere school of op een der middelbare scholen bleven steken wegens
financieele moeilijkheden der ouders,
doordat zU geen studiehoofd hebben
of cm welke reden dan ook, is deze
vraag moeilijk te beantwoorden. De
weg tot verdere studie schijnt dikwerf afgesneden te zijn. en daarmede vaak de kans op eene betrekking.
Doch Juist voor deze categorie Jonde M.W.B. uitkomst
gelieden kan
brengen!
De Indische maatschappij kan gevaklieden gebruiken. Heusch
schooldeeenvoudige
handenarbeid, nog
ook
zoo vaak geschuwd door het Indische
Jongmensch, is eervol en bevredigend. en brengt bovendien geld lp
huis! De M.W.B .-cursussen zUn veelal vakcursussen, dia erop gericht syn
...

IMaar

17.01 Programma.

17.03 Theeconcert.
18.00 Zangles.
13.40 Concert.
19.C0 Nieuws.
19.23 Concert.

*

19.45 Lezing.

20.09

1

king.

20.30 Gramofoon.
21.00 Paul Huf.
21.30 Alfredo.

21.40 Dansmuziek
22.01 Concert.

16.30 Wilhelmus.
16.33 Theemuzlek.
18.00 Zang.
18.30 Soll.

19.00 Nieuws.
19.20 Cinemaorgel.
19.40 Zang.
20.00 Soll.

21.00 Hawallan.

21.33 Vocaal.,

22.00 Dansmuziek.

P. M. ï.
16.30
17,00
18.00
18.15

'

Pond s'\

CONCERT TIN BATE VAN HET
KONINGIN WILHELMINA FONDS.
Neg even vrillen wij er aan- herinneren dat op Zaterdag 3 Augustus
as. een concert wordt gegeven ten
bate van het Koningin Wilhelmina
Fonds door de Heeren W- Hessehar
(viool) en Alexis Antonikovski (piano)
in het Kunstkring-huis ten 9 u. n.m.
Uitpevcerd zullen
worden werken
van Handel. Vivaldi, Chopin, Wiejniavrskl, Walder ea.
Het entrée .ijsjnïl voor een leder,
verpllchtjnï2f£h!er, van het 'koom
et'
pen van een' programma tegen een
minimumprijs vfcn, Yso ets., waarvan
de opbrengst Zal; bestemd zijn voor
bovengenoemd dqel.
Wij tw!]folen "er niet aan of er
zal cp genoemden datum een avend
van muzikale prestaties
te eenleten
vallen, zoowel voor muziekliefhebbers
als voor hen. die ingewijd zijn in de
geheimen van toonkunst.
De namen
der beide executanten
zi.ki daarvoor een waarborg, dus mag
niemand thuis blijven, ondanks radiogenietingen.
%

Baloe
UITBREIDING GENEESKUNDIGEN
DIENST.

Reeds eenlgen tijd geleden is het
gebleken dat, vöoral nret het oo* cp
h«t aantal zich buiten de sanatoria
te Batoe
ophoudende arme t.b.c.patiënten, al het geneeskundige werk
onmogelijk door slechts één Gouvernemcnts arts kan worden verrichtDit feit was aan alle tot oordeelen
bevoegde instanties bekend; de ambtenaren van het 8.8. en de inspecteur van den Provincialen D.V.G.
waren het onderling hierover volkomen eens. De moeilijkheid. was echter, welk lichaam een tweeden geneesheer zou
aanstellen en welke
instantie de kosten zou kunnen en
willen dragen".
Gelukkig is kortelings een oplossing voor bedoeld netelig vraagstuk
gevonden.
Een paar dagen geleden is een besluit van het Ho:fd van den D V.G.
te Batavia
afgekomen, waarbij de
Gouv. Ind. arts van Batoe, R. Tris o e 1 o, benoemd werd bij de Provincie Oost-Java. In zijn plaats komt
nu de Gouv. Ind. arts. Tan, die korl
geleden zijn studie aan de N.I.AS.
te Soerabaia beëindigde.
Gouv.
Deze voor . Batoe nieuwe
Ind. prts is belast met de werkzaamheden verbenden aan de polikliniek
en met enkele tournées naar Poedjon
en Ngantang.
Thans te eindelijk bereikt, dat dokter Trisoelo geheel vrij gemaakt is
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12.00

19.00 Nieuws.
19.25 Allerlei.

21J30 Wereld-progr.
Eng. en Ned.

18.45 Nieuws
19.00 Nieuws
19.30 Nieuws
20.30 Nieuws
21.15 Nieuws
33.30 Nieuws
0.30 Nieuws

Pr.

Eng.

Holl.

Eng.
Eng.

HoU.

18.15 Nieuws
30.00 Nieuws
20.30 Nieuws
23.20 Nieuws

Holl.
Pr.
Eng.

19.00 Nieuws Eng.
19.35 Nieuws Mal.
21.15 Nieuws Holl.
21.30 Nieuws Holl.

21.20 Zigeunermua.
21.40 Gramofoon.
22.00 Potpourri's.

,

22.30 Dansmuziek.
PMI1 45 Al.
17.05

Liederen.

SINGAPORE.

Hotel-Orkest.

14.10 Sluiting.

22.00 Dansmuziek.

20.30 Muziek.
20,45 Nieuws.
21,00 Gramophoon.
21.30 Nieuws.

6.00 Gramofoon.
6.30 Nieuws.
6.50 Gramofoon,
7.30 Nieuws.

-

7.40 Concert.

8.00 Gramofoon.
13.20 Nieuws.
13.40 Concert.

117.00 Theemuzlek.
18.00 Gramofoon,
18.20 Allerlei.

10.40 Hlll Billies.
19.00 Nieuws.
68 M.
19.25 IKROS.
90 M.
19.25 Orkest.
Belde zenders

20.45 Varia,
21.00 Nieuws Fr.
21.15 Varia.
21.30 Nieuws Eng.
11.45 Causerie Er*
22.00 Concert.
23.30 Nieuws Eng.
21,00 Muziek.

20.00 Nieuws Hol!.

19.00 Nieuws.
19.30 Mal. muziek.
19.35 Nieuws Mal.

22.20 Nieuws Arab.

20.20 Varia.
20.30 Causerie.

7.30 Nieuws.
12.35 Nieuws.

16.30 Wilhelmus.
16.33 Theemuzlek.
18.00 Muzlek-zang.
18.30 Accordeons.

P. M. T.

Gramofoon.
Theemuzlek.
Hawallan.
Cinemaorgel.

SAIGON.

7.15 Nieuws.

13.55

19.00 Nieuws.
19.20 Concert.
20.00 Verzoekjes.
20.30 Varia.

SINGAPORE.

22.30 Causerie.
22.45 Gramophoon
23.30 Nieuws.
30.DU M.
0.30 Nieuws Holl,

12.55 Hotel-Orkest.
13.40 Nieuws.

13.20 Nieuws.
13.35 Concert.

Eng.

Muziek.'

30.15
20.30 Nieuws.
21,15 Nieuws Hol]
21.30 Progr. overz
31.40 Nieuws.
22.00 Muziek.

A. R. V. O.

11.00 Wilhelmus.
11.05 Concert.

SAIGON.

19.30 Nieuws 'Heil
19.45 Cabaret,

20.15 Actualiteiten.
20.30 Nieuws.
20.45 Concert.
22.00 Chln. progr.
23.00 Concert.
2320 Nieuws Eng,

7.00 Wilhelmus.
7.03 Gramofoon.
7.30 Nieuws.

Holl.

Pr.

Concert.

20.00

21.00 Allerlei.
21.30 Operette.
22.20 Hawallan.
23.00 Dansmuziek.

B. B. C.-LONDEN.

Nieuws'

12.45 Gramophoon
18.00 Concert.
18.15 Nieuws Eng
19.25 Causerie.

'

20.00 Coacert.
21.00 Zang.

Wllhelmlna

Concert.

13.00 Tango's.
19.30 Nieuws.
13.20 Nieuws.
Bultenl.
20.00
13.35 Concert.
overzicht.
14.00 Orkest.
30.30 Studio-Orkest. 1420 Nieuws.
23.30 Liederen.
17.01 Programma,
17.03 Thee-concert,
AUSTRALIË.
18.00 KI. muziek.

SHANGHAI.

19.40 Gramofoon.
19.50 Potpourri.

Bondowoso

—

S3S

19.50 Concert.

21.15 Nieuws Holl.

21.40 Dansmuziek.
22.10 Arab. muziek
2220 Nieuws Arab.

SHANGHAI.

17.00 Allerlei.
18.00 Chln. les.'
1820 Er. les. ( 1
18,40 Chln. muzkk
18.45
19.00
19,05
19.20
19.80

24.00 Dansmuziek.

AUSTRALIË.

Wereld-progr.

Eng. en Ned.

Nieuws

Chln.

Cffln. muziek
Nieuws Chln.
Muziek.
Nieuws.

19.45 Muziek.
19.50 Russ. muziek
20.00 Nieuws Russ.
20.15 Russ. muziek,
20.20 Varia.
20.30 Causerie.
20.45

19.50 Potpourri.
20.00 Verzoekjes.

Varia.

21.00 Nieuws Pr.
21.15 Varia.
21.30 Nieuws Eng.
21.45 Causerie Eng.
22.00 Concert.
23.30 Nieuws Eng.

24.00 Muziek.

GOEDERENLOTERIJ.
Het doet ons genoegen hierbij melding te kunnen maksn, dat het streven van Mevrouw Sospardi, Hoofdonderwijzeres van de S.V.B.
alhier
tot het houden van een
goederenloterij, waarvan da totale opbrengst
bestemd zal zijn voor het KONINGIN
WILHELMINA FONDS in die maLe
werd beloond, dat de 2500 loten a
geheel
zijn
ƒ 0,10
thans
uitverkocht, zoodat de trekking dezer loterij
op Zondag a.s. den 4en Augustus 1940
ten 9 ure in het gebouw van bovengenoemde schoolvereniging zal kunnen plaats vinden.
GAGAH POETIH.
Het is de Stadspolitie alhier mogen
gelukken, den afzender van den brief
geadresseerd aan:
„Mijn
hartedief
Soemartina" te Badean, waarin zich
een levende slang bevond zooals eerder ln dit blad gemeld, te
vinde'.i.
Deze bleek de persoon te zijn van
Soeratmo, die geholpen werd door Achmad
beiden zijn leerlingen van de

trokken Instanties tieae wadoek, die
[slechts een beperkt complex gronden
kan bevloeien, nog onvoldoende en
heeft de Irrigatiedienst te Madioen
een tweede wadoek ontworpen,
die
zal komen in de desa Saradan en
waarvoor de noodige projecten reeds
bü de bevoegde instanties lijn inge-

De

punten:

agenda

omvatte

een 15-tal

<

Als punt 1 kwam in behandeling
de
2e begrootingswyziging
voor
het dienstjaar 1940- Het voornaamste

hierin was:

Zware herstellingen aan de wegen

Kademangan-Soerahwadang tot een
in- bedrag van ƒ 1900.—.

disnd. De nieuwe wadoek zal een
houd krijgen van ongeveer 2.000.000 m'.
Hiermede kan 1.200 ha. worden bevloeid van de gronden ten noorden,
van Tjaroeban. welke gronden aansluiten op het Notopoerogebied. De
nieuwe wadcek zal niet alleen dienen
voor de Oostmoesson-bevloellng. doch
zal tevens ten gcede komen aan de
Westmoejson-bevloeiïng,
hetgeen in
verband met Ijet dikwijls minder, goed
doorkomen
van de regens in dén
Westmoesson foor. dit gebied zeer van
belang is. Indien ook deze wadoek
voltooid zal zijn,
dan is daarmede
weer een verbetering tot stand gekomen vcor wat'betreft de voedselvoorziening van de bevolking.
Gehoopt
Piergoeroean)
Riajat) B(ondowoso)
wordt
dat de Provincie zoo spoedig
en wonen ook in de dessa Badean
mogelijk de voor deze wadoek
die eerstgenoemde op het ongelukkig digde fondsen beschikbaar zal benoostellen,
idee heeft gebracht, met het doel, zoodat met de uitvoering
daarvan dizocals beiden voor de politie verklaar- rect een aanvang
kan worden geden, geadresseerde een doodschrik maakt.
aan te jagenDe Landrechter, die van soortgeEEN HEUGLIJKE TIJDING.
lijke grapjes niet gediend was. verOnze stadgenoot, de heer B. Groeoordeelde op 30 Juli Jl. beide personen
elk tot een geldboete van ƒ 3.— sub- ne veld, Hoofd der 2e E.L.S. heeft van
den Nederlandschen Consul-Generaal
sidair 6 dagen hechtenis.
van Zwitserland
bericht ontvangen
dai zijn ln Nederland
vertoevende
echtgenoote en kinderen
in goeden
welstand verkeeren.
Het door hem ontvangen telegram
vermeldde dat de familie nog steeds
te Bergen woonachtig is en niet wordt
KONINGIN WILHELMINAFONDS.
Door een groot aantal ingezetenen lastig gevallen,
van het Regentschap Ngawi zijn aldie
lerlei artikelen bijeengebracht,
docr verloting ten behoeve van net
Koningin Wilhelminafonds te
gelde
zullen worden gemaakt. De verloting
REGENTSCHAPSRAADVERGADERING.
zal plaatshebben cp 5 Augustus a.s.
des avonds
de
in
kaboepaten.
Op dezen
avond
zal
de
Maandagmorgen
Invergaderde
de
Regentschapsraad van Blitar in de
„Kridahcemsche damesverceniging
ning Poetri Ngawi" voor versterking Raadszaal op den Aloon-a:ocn. Bjde gecommiteerden
van den inwendigen mensch zorgen. lialve
waren
Teneinde een ieder in de gelegenheid eveneens aanwezig ■, de heer Wiggers,
te stellen aan deze. verloting deel te directeur van de Regcntschapswerken
nemen Is de prijs der loten bepaald en de heer Bonk. Regentschapscontroleur.
op ƒ 0.25 per lot.
D*
voorzitter
R.M.AA. Warsodmjrat. Regent van Blitar opende
met
een welkomstwoord de vergadering, waarby hij zich in het bijzonder richtte tot het nieuwe Raadslid M. Wirjodipoero,
dat voor het
EEN TWEEDE WADOEK.
eerst de vergadering bijwoonde.
Verder bracht Mj in korte bewoorHerhaaldelijk hebben wij bijzonderheden vermeld over de wadoek Noto- dingen in herinnering hoe ons Land
dit in den oorlog
was betrokken en
poero, die naar wij vernemen
jaar geheel gereed komt. waardoor in sptffl.lt de hoop uit, dat deze moeilijke
de tijden
spoedig
voorbij zullen zijn
verband met de betere irrigatie
oogsten van de thans in den grond I waarbij
ons recht zal zegevieren.
staanden aanplant ongetwijfeld gun- Een ieder werd opgewekt met alle
stiger zullen zijn dan voorheen het hem ten dienste staande middelen
geval was. Hoewel deze wadoek een Ce
Reseering
te steunen. Voorts
belangrijke rchrede vormt op den v.erden met eenise oogenblikken van
weg naar een betere voedselvoorzie- stilte herdacht zij die vielen bij
ning in deze streken, achten de be- de vervulling van hun plichten.

I j

Na genoemd tijdstip zal slechts het
telegraafloket tot 1
uur njn. en daarna van 3
5 u.
n.m. zün geopend, uitsluitend voor het
verzenden van ! telegrammen en telegrafische postwissels, zcomede voor
het verzilveren van
laatstbedoelde
postwissels.
i
De verzending en ontvangst van
posten, de lichtingen der hulpbrievenbussen en de postbestellingen zullen
op genoemden datum paats hebben
als voor werkdagen is bepaald.

19.83
33.33

17.00 Allerlei.
18.00 Chln. lea.
1820 Fr. les.
18.40 Chln. muziek.
58 M.
18.45 Nieuws Chln.
18.30 Ikros.
19.00 Chln. muziek.
19.05 Nieuws Chln.
90 KL
19.20 Muziek.
18.30 Gramofoon.
19.30 Nieuws.
Belde zenders
19.45 Muziek.
19.00 Nieuws.
19.50 Russ. muziek,
19.25 Voor jarigen. 20.00 Nieuws Russ.

—

Nieuws.

6.01 Gramofoon.
6.30 Nieuws.
6.45 Gramofoon.
7.30 Nieuws.
7.45 Gramofoon.
11.01 Filmmuziek.
11.30 Plano.

19.00 Causerie.

A.R. V.O.

—

gesloten.

Gramofoon

20.10 J. H. Rltman.

»

GROOTE VOETBAL-WEDSTRIJDEN.
Op het S hio n g Tlh Huiterrein aan den Telengsarieweg
achter den watertoren te Djember
zullen de komjnde dagen de vo'lgende
wedstrijden werden gespeeld:
Zaterdag 3 Augustus 1940: „Saroetomo" (Djember)
„Happy" (Kampioen le kl. competitie S.V.B. Soerabaia).
Zonda? 4 Augustus 1940: Combinatie
„Shlong Tih Hui/D.S.V.
(DjemDE FOST-DIENST OP 5 AUG.
ber)
..Happy".
Beide wedstrijden vangen te 4 u. 30
In verband met den verjaardag van
H. K. H. Prinses Irene zullen de post- n.m. aan. van
de netto-op50%
loketten op Maandag 5 Augustus ai.
brengst
komt
ten bate van het
ten 12 uur s"middags worden „Koningin

haar gemaakt.'..Haar manier van'
doen was niet normaal. Ze was
bang en ik wist deksels goed, dat
dat niet van mij was."
„B:n je daar zeker van. Arthur?''
„Groote hemel, Ja," zïi hij ongeduldig.
„Begin jij nu ook al te
Naar het Engelsch
twijfelen net als ae anderen?"
Tcch was het goed weer bij elvan
kaar t? zlin in on?s oude openhartige kameraadschao. We zaten
Mary Roberts Rinehart
op het balcon te rooken, Arthur
zooals gewoonlijk op het hek. en
de meeuwen cirkelden
m*et veel
61.
gekrijsch over het water. Maar
Het geval met Maggie had hem er was nog één vraag, die ik hem
d£ ?d ik toen.
diep getroffen. Voor het
eerst wilde stellen en dat Tony
Ruther„Arthur, zou het
sinds Juliette's dood vonden we
weer onze oude intimiteit terug. ford gewaest kunnen ziln. dien ie
Hij wist niet ho? Juliette was ge- toen dien nacht op hef dak hebt.
en dien Je achterna bent
dood. „Er moeten wei ten heele- gezlïn
gegaan?"
boel menschen zijn geweest, die
haar uit den weg wilden ruimen.
Hij keek me stom verbaasd aan
Maar waarom was dan die Jordan en zei:
„Tony? Groote hemel nee! Wat
vermoord? Zij had er heelemaal
nkt gevaarlijk uitgezien."
ter wereld zou hij daar heblxn
willen doen?"
„Maar waarom heb Je dat brief„Ik weet het niet. Maar ik g£toch geschreven?"
zei ik.
je
loof,
dat lk een knoop van zijn
„Waarom ter werïld ben Je niet
sportpak in den tuin bij de klimgewoon naar haar toegegaan?"
roos neb gevonden."
„Daar had ik nogal de kans
HU lachte er om. Ik had de devoor." zei hij droos. „Ik heb het tective-koorts
ts pakkan gekreê<n keer geprobeerd, en toen gooi- gen, zei hij. lemand laat altijd
de ze de deur voor mUn nrus wel een knoop cf zco iets voor de
dicht."
politie achter. En het zou goed
hij had zich verantwoor- voor me zijn. als ik maar eens t'£n
delijk voor haar gevoeld en ook, dutje ging doen en de zaak aan
zei hij, had hij zich bezorgd over de autoriteiten overliet.

Feuilleton

NIROM.

—

19.00

>

—

—

Ngawi

——

Blitar

Bijdrage aan het nationaal steunfonds tot een bedrag van ƒ 1000

Toekenning van eene subsidie aan

.

de stadsgemeente Blitar bedragende
ƒ 3000.—, ter beschikking van den
nieuwbouw van
een Gemeentelijk
Ziekenhuis (waarvan de bouwkosten
ongeveer ƒ 10.C00.— zullen bedragen).
Deze
begrootingswijziging
werd
zonder hoofdelijke stemming aange-

nomen.
Verder werden ondervolgendé verordeningen vastgesteld. Een netheidsverordening; Bouwverordening; Brood-

bakkerijverordening;

Logementen-

verordening; Eet- en drinkwarenvcrordening; Dakbedekkingen
een
autolykwagen verordening.
Gunstig
werd beschikt over het
voorstel tot restitutie van de huur
van den autolijkwagen aan Mevr. de
wed. R. Arsad Prawiraatmadja.
De
he?r Keuls was van meening, dat dergelijke verzoeken aan de beslissing vr.n
net
College van
gecommiteerden
moesten worden overgelaten en is
van oordeel dat bij voorkomende
gevallen voor het personeel en ambtenaren \an het regentschap geen
huur wordt geheven.
De Voorzitter neemt dit over; e.e.a.
zal in een herziening op de iijkwagenordonnantie bij de eerstvolgende
veredeling worden voorgesteldBij de rondvraag vestigt dr. R
Boeman tri <e aandacht op de geboden gelegenheid van opzending van
lepralijders.
De Geneeskundige Dienst zal eaarne de benoodigde gegevens ontvangen
en het hare bijdragen, dat lep-alUders, die zonder familieleden zijn dan
wel geen huisvesting hebben en daardoor meestal rondzwerven spoedig in
daar.oor bestemde inrichtingen worden opgenomen, een goede
ter voorkoming van verderemaatrefiel
verspreiding van deze zoo gevreesde ziekte.
Alvorens tot sluiting over te gaan
richtte de Regent zich tot den gecommiteerde den heer Jil.J. Morsink
Controleur B B- die sedert 1937 alhier
[in het Rcuntsohap werkzaam waf,
en thp.ns benoemd is tot Assistent
Resident met eene plaatsing te Batavia, alwaar hij ter beschikking van
den Adviseur van Inlandsche zaken
zal worden gesteld.
In het kort memoreerde hij het vele
en gcede werk, dat door den heer
Morsink ten dienste van het Regentschap werd verricht. Een luid applaus
bevestigde de volle instemming van
het gesprokeneDe heer Morsink dankte voor
het
hem toegesprokene.
Eene genouden collecte ten b«hoeve
van het Nationale steunfonds 'rracht
op. (goed zoo, alle
!f}°
* stjes
'helpen).

I

op Borneo dacht tegen Mei jl„ dat
het Jongste Oordeel ophanden zou
zijn aldaar en zij deden hunne gezinnen weghollen naar Malang. waar
in hotels en pensions een onderdak
w«rd gevonden. Ook andere plaatsen
op Java zagen aldus de bevolking
toenemen door vrees, die weldra tot
eene soort complex aangroeide.
Het eigenaardige was daarbij, dat
toen ln Juni de zomervacantie aanbrak, Gouvernementsambtenaren uit
die plaatsen op Borneo. wier kinderen reeds sinds lang het onderwijs
t« Malang volgden, hun kroost met
2 maanden vacantie naar de Buitenbezittingen deden overkomen! Ook
officieren, die derwaarts werden over.
geplaatst, behielden hun kalmte en
namen rustig hun gezinnen mede.
De vrijwillige storm op Malang is
lntusschen nog niet bedaard en in
vele hotels ziet men families van
elders. In eenlge gevallen bleek zelfs
geen plaats te wezen voor kinderen
van ouders uit bedoelde plaatsjes,
zoo sterk was de toeloop naar eeu
der lagere scholen!

Aangezien fie offlcleren-ruitera van
Midden- en
West. Javasarnizoenen
dit jaar niet kunnen deelnemen aan
het concours hippique te
Malang,
besloot het bestuur der H.S.M. in
eene Dinsdag gehouden vergadering
het a,&. hippisch sportfeest tot één
dag te beperken, en wel op Zondag
i September. Een voorloopig programma werd opgesteld. Dit telt een handicap-springconcours
voor bereden,
onbereden officieren en burgerleden
der H.S.M. ln 2 categorieën met
afzonderlijke prijzen voor ledere categorie. Voorts een jachtrit voor onderofficieren der cavalerie, een tally
ho voor damesleden der H.SjM., een

ie AUGUSTUS.

—

—

—

NIROM.

!

Een aantal Europeesche bewoners
van een tweetal plaatsjes „ergens"

van den ass.-wedono van Kepandjen
werd uit den dienst ontslagen, waarbij nader uitgemaakt zal worden met
welk praedicaat dit zal geschieden.
De bestuursschrijevr
Iste klasse
ten kantore
Moeljoardjo
van den ass.-wedono van Batoe werd
overgeplaatst naar Kepandjen en de
idem Iste klasse
Marka s a n,
werkzaam ten kantore van den wedono-kotta van Malang, in zijne plaats
te Batoe aangesteld.

CONCOURS HIPPIQUE.

beweerde,
schreeuwenden
dat hl] tot Regent was benoemd en
dergelijke dingen meer. Terstond werd
zijn familie te Poerwosari getelefoneerd, die den man zou halen en
voorloopig huisvesten. Een eigenaardige bijzonderheid is, dat de voorganger van dezen schrijver, eveneens te
Loembang als schrijver dienende, wegens krankzinnigheid moest worden
ontslagen, Begrijpelijkerwijs geeft dit
aanleiding tot allerlei gissingen.
man, die

i

Malang.
De bestuursschrljver
Iste klasse
W O s Ü a n, werkzaam ten kantore

.

verdienste dachten te vinden!
VLUCHT NAAR MALANG.

.

VRIJDAG

—

—

MuSek,

|

—

In October 1939 werd er door een
Inlander woonachtig te Karang-Sono,
Soemeh genaamd, een beginman amok
gedurende
gemaakt ln de missigit,
waarbij de
een godsdienstoefening,
man, die gelukkig ongewapend was
enkele personen, o.w. den mantri-politie te ltJf ging. Hy werd echter overmand en kort daarop naar het gesticht te Soember-Porrong vervoerd,
waaruit hy in Maart van dit Jaar ontslagen werd waarna hj] in zijn kampong terugkeerde.
Woensdag kreeg de man ochter wederom een vlaag, waarbij hij zijn
kamponggenooten attaqueerde, zonder
echter,' daar men voor hem op zUn
hoede was, veel onheil uit te richten.
Hij werd overmand en er werden
maatregelen genomen om hem weder
uit den kampong te verwijderen.
Zoo was er,. eveneens Dinsdag een
lnlandsche Schrijver uit Loembang,
nabil Pasoeroean. Soekarin geheeten,
die te La wang artiveerde met de bedoeling een familielid van hem te bezoeken. Daar hij die niet aantrof,
besloot hij naar de woning van een
der schrijvers van het A. W.-kantoor
te gaan. die?een vroegere schoolgenoot van hem «as. Toen hij daar
binnentrad begon hij op hevige manier te schreeuwen en te bazelen,
waardoor de familie, die zich ter ruste
had begeven danig schrok. Toevallig
was de mantri-politie in de buurt, die
het luid gesprek hoorende dacht, dat
de radio zoo hard was aangezet.
Binnentredende ontwaarde hij echter
en
gesticuleerenden
den
hevig

DE SOOS-HERAUT.
De agenda Augustus
1 9 4 0 van de Societelt ..Vereeniglng
beDjemiber" te Djember kondigt
halve de gebruikelijke bioscoop-voornog aan:
stellingen
Maandag 5 Augustus: Jaarlijksche Al(de
Ledenvergadering
gemeene
ounten van behandeling publidagen
ceerden wi) reeds eenlge
elfden)
Woensdag 14 Augustus: Maandelijksch
bridge-concoürs.
Wat de filmprogramma's
betreft, van nu af zullen deze niet
meer iedere week aan het publiek
worden toegezonden.
Beschrijvingen en/of programma's
van de te spelen films worden in de
Soos-Heraut gedrukt. Deze moet dus
goed bewaard worden, want de oplaag
is beperkt en bij zoek raken kan geen
nieuw exemplaar beschikbaar worden
gesteld.
Naar aanleiding van de circulairs
Inzake de tijdelijke contributie-verlaging mocht het
bestuur reeds van vele leden bericht
ontvangen, dat zil de oude contributie
voorloopig wenschen door te betalen.
Hiervoor reeds erkentelijk, zou het
bestuur het toch toejuichen, wanneer
nog meerdere leden dit goede vooren
beeld zouden
willen velgen
den administrateur der societeit daarvan zouden willen doen blijken.
„Met de medewerking'
van U, le ld en, hopen wij,
de societeit ln stand
te kunnen houd e n". Aldus besluit het bestuur deze opwek-
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Heeft men nog niet aan den eisch
voldaan voor toelating tot een vaxcursus (1 Jaar Mulo-onderwas), dan
kan men eerst de voorbereidende cur.
sussen volgen. De brochure geeft een
antwoord op vele vragen aangaande
deae cursussen, en dient daarom ln
handen te komen van alle jongelui,
die nutteloos rondloopen. geen uitVOOR DE MILITAIREN.
zicht op werk hebben door verkeerd
noodig zijn!
Op verzoek deelen wU mede, dat de gerichte of onvoldoende opleiding of
Het gaat hier om de wateraanvoer opbrengst
der aan Prinses Irene opbleven steken, om welke reden dan
voor de bergenbuurt, die hoe langer gedragen liederen bestemd ls voor de ook. Daar
zijn cursussen voor autoder
ultloopers
hoe meer tegen de
hoefsmederij,
dus
ndsverdedlgers.
monteur,
Installateur,
la
bergen opkruipt, thans reeds 455 M.
slechts voor de kustbewakers.
hulshouding (meisjes)
hulp-analist,
hoogte bereikte en ln de naaste toe- niet
electrotechniek. radiotechniek, mekomst tot 430 M. gevorderd zal zijn.
CONSTERNATIE IN KLENTENGSTRAAT.
taalbewerking. land- en tuinbouw.
H«t water-reservoir Betek heeft een
1eerbewerking, enz. Ook t« M a 1 a n g
zoodat
van 480 M..
bodemhoogte
worden
cursussen gehouden.
Donderdagochtend sloeg een dogvoortgezette exploitatie daarvan onDaar ls vooral behoefte, zelfs drlnnu
acht
men
de
cartpaard
Klentengstraat
op
wordt.
Reeds
in
mogelijk
-ende behoefte, aan
metaalbewerhet ©ogenblik aangebroken om het hol en liep een Chineesch toko in.
Leger wacht. De Kon. MaHet
kers.
op
518
waarbij een Inlander met pikoelan. -in wacht.' De
nieuwe reservoir Dinoj?, dat
Vliegdienst wacht,
die daar passeerde, medegenomen öroote particuliere bedrijven op Ja.
M. Hgt. in te schakelen!
In de bergenbuurt is in de spitsuren werd naar binnen. Temidden van eer.
en Borneo wachten. D i t
geen voldoende druk te onderhouden, gerinkel van glasscherven, breken van va. Sumatra
uw
kans!
is
nog vergroot houtwerk en een sauve-qul-peut van
welke moeilijkheden
Brochures kunnen gratis afgehaald
de clientèle in de toko kwam het
worden door verdiepingsbouw.
Het zal noodig zijn, het ln 1935 paard tegen een binnenmuur tot stil- worden aan de gemeente leesbiblio(Ardjoenostraat), 1.E.V.-clubgebouwde reservoir Dinojo in te stand. Toen alles ontward was, viel theek
van Betek. Deze de ravage nogal mede. De Inlander huis (Idem). Katholiek militair tehuis
schakelen Inplaatsechter
slechts mo- werd gewond.
(Regentstr.), arbeidsbeurs (Taloonomschakeling is
lor 16» en de kantoren der plaatsegelijk wanneer de capaciteit der leilijke dagbladen aan Kajoetangan.
ding tusschen de reservoirs wordt NIEUWE AUTOBUSVERBINDING.
Het cursusgeld ls maximum ƒ 3,
vergroot tot het maximum verbruik
heeft
Zondagochtend
een proefrit
en beter geldbelegging
ot met ca. 70 liter per sec. Hiervoor plaats tusschen Dampit en Pasirian per maand,
kan ben zich feitelijk niet indenken!
is noodig een nieuwe leiding met een met een autobus van de maatschapdiameter van 25 cM.
pij K.OA te Malang. Het ia de beOVERPLAATSINGEN.
doeling om binnenkort met een geregelden dienst langs den Zuid-SmeWaterverbruik en aanvoer
De commissaris van politie 2de kl.
rieweg aan te vangen Het totstandna
G.
E. J. K r o s s e werd ovsrstadsgebied
ral
zal
komen
dezer
zeker
ee.
verbinding
Het Westelijke
de uitbreiding eene oppervlakte krij- Ne bedrage leveren tot de welvaart geplaatst naar Soerabaja, hetgeen
reeds de 3de maal Is. dat de Krogen van 100 Ha., waarvan 83 Ha. in die streek.
InHa.
met
kodillenstad hem tot standplaats werd
17
en
Europeesche
met
aangewezen. Van begin 1930 tot m;inaantal
bebouwing.
Het
PASSERVERBETERING.
landsche
dio
Europea"34 vertoefde de heer Krosse daar
5.000
woners stellende op
Ten raadhuize werd de laatste hand reeds, om na terugkomst van verhet wanen en 3.400 Inlanders zou
gelegd aan een project strekkende tot
April "35 er wederom geterverbruik op 12 L. per sec. ajn ge-te verbetering van den prooten passer, lof in te
plaatst
dit
worden. In Februari '39
voor
dienstleiding
De
ramen.
gemoeid volgde
waarmede ruim ƒ 26.500.
eene plaatsing te Malang, en
bied berekend zijn op een maximum
zal
thans komt Soerabaja weer aan de
3 maal zoo zal zijn. Het werkmakenhoofdzakelijk
uurvertaruik dat minstens
van betonbestaan uit het
In zijne plaats werd de comgroot U als het gemiddelde uurver- nen luifels voor en tusschen de 12 beurt.
missaris 2de kl. F. R. Thl e m
moet worgerekend
zoodat
bruik.
aan de Noordzijde gelegen loodsen.
den op eene capaciteit van-minstens Openbare aanbesteding wordt niet na een langjarig verblijf te Soerabaja
uit
moet
36 L. per sec. Dit debiet
wenscheüjk geacht in verband met te Malang ln functie gesteld.
De heer Krosse had zich te
de nieuwe «anvoerleiding bij den des- de constructie.
sawez Dinojo worden afgetapt, hetvele vrienden gemaakt, die
Malang
4jn
mille
nog
noodig
Voorts
zal
16
geen vergrooting der leiding met zich voor den bouw van een krans van hem zeker noode zien vertrekken.
brengt tot 30 aM. diameter.voor net kleine pedaks rond den passer; het Mevr.
H. Kross e—H eyOp da begrooting-'4O is
s t e k trad geruimen tijd op als
zulVoorlooptg
zullen
er
80
worden.
werk uit leeningsgeld ƒ 45.000,— uit- len er 26 gebouwd worden aan de secretaresse der Ver. van Huisvrougetrokken en gehoopt wordt dat on- Westzijde van het passercomplex, dus wen alhier, terwijl zy tevens zitting
der main de redactie van het maanddanks de onbekende prijzen
langs de Koelonpasserstraat. De huur. had Ook
zal
zijn.
voldoende
dit
terialen
blad.
voor de Co vim beteekeut
op
minstens
toko'tjes
der
is
prijs
haar vertrek een verlies. Gaarne wen.
ƒ 17,50 p.m. te ramen.
zaak.
de valschemunters
schen wij hun een goed verbef toe
ln de Krokodillenstad 1
BESTUURSMUTATIES.
nog
De politie arresteerde Dinsdag
Dan valt nog gewag te maken van
de verTot mantri-politle van Klepoe (diseen Chinees. betrokken bijhalve
de
guloverplaatsing van lr. W. A.
van valsche
vaardiging
trict Toeren) werd benoemd de hoofd, Cllgnett,
Woensdag
nor
leeraar in de wis-,
en
ten
kanToempang.
Soedjono,
schrijver
te
dens
natuur, en scheikunde aan het Goufabrikan tore van den wedono van Loemaaantal
waarmede
het
een
vernementslyceum, naar Soerabaja. De
ten op 8 gebracht werd. De nieuwe djang.
familie Cllgnett blijft echter te debetrekking op bsSapandhuisdienstbeambte
De
hadden
arrestaties Toempang. die in tokos t
aer stede woonachtig.
te
beProbolinggo
o
werd
r
van
u'
woners
van
In zijne plaats werd dr. A. H.
door
middel
bestuursschrijvex
gewaren
en
tot
en
werkzaam
noemd
Bijplaatst by den wedono-kotta van ParUs te Malang geplaatst.
de halve guldenfabrloage eenige

De afgeloopen Dinsdag stond ln het
teeken van onrust, wat vermoedelijk
toe te schreven ls aan atmosferische
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81,13

Madioen
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cursussen.

—
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De

16.84

16.88
FRANKRIJK:
SINGAPORE:
80.96
SAIGON:
35.46
31.3
AUBTRALIB:
ZWITSERLAND:I623

—

11.41
109.89
90.36
1323
16.86
19.68
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Ter gelegenheid van den verjaardag
van HM. Koningin Wiihelmlna op
31 dezer zal de voorzitter der plaatselijke af deeling der 1.K.P., de heer
W. J. Vermeulen, leeraar
in de geschiedenis aan het Oouvernementslyceum. op natter te bepalen
plaats en tijd eene rede uitspreken.
HjM. de Koningin wordt einde
der
maand 60 Jaar.

.

—

i 1 j j I

een derde wateraanvoerielriing
tusschen de reservoirs Dinojo en Betek te doen aanleggen, waarmede een
bedrag van i 5.000— gemoeid is. Dit
bedrag heeft «ledhts betrekking op
de arbeidsloonen. daar ten aanzien
van de materialen geen opgave kan
worden gedaan. Het ls onmogelijk,
van de importeurs een eenigszins
bruikbare noteering te krijgen, dia
dfcn nog slechts 24 uur van kracht
la. Voor de aanschaffing van het
materiaal zal dus t.z.t. een spoedvergadering van den gemeenteraad

A.R.V.O.S
P.M.Y.:

8.8.C.:

tenders!

19.61
8129
88.31
13.93

NIROM!

,

Het gemeentebestuur heeft voorge-

steld.

Lawang

verschillende

B. B. C.-LONDEN,
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4e II S H. Vrijdag, 2 Augustus 1940

Radio programma's

van de polikliniek en al zijn aandacht kan besteden aan het t.b-c.werk ln de kampong, waarvoor hy
steeds zeer veel Interesse had.
Wij wenschen dokter Trisoelo en
den armen zg. buiten-patiënten geluk
met de benoeming van een tweeden
geneesheer, waardoor eerstgenoemde in staat zal zijn zich nog meer dan
vroeger te wijden aan de zoo ernstig
door hem opgevatte taak, de nooden
van de arme t.b.c.-patlënten te lenigen, wat ongetwijfeld aan deae laatst en zeer ten goede zal komen.

i

Malaiig

<

!

Uit Oost-Java

een der woningen te Batoe, een pe- om ln 1 of meer Jaar de Jongelui In PREDIKBEURTEN
PROTESTANTSCHE
txoleumgaslamp laten branden ln een staat te stellen, ln de maatschappij
GEMEENTE.
vertrek, het welk zij behoedzaam aan een bescheiden plaats te veroveren.
Zondag, 4 Augustus 1940.
de ramen afgeschermd had met de- Het voorland dezer Jongelui waa voorkens. Aan de ramen. Dus had eü been. coo'n 30 Jaar geleden nog,
IMalang. 9 u. Hr. van Haasen.
de luchtkokers erboven vergeten, en de schrijftafel. Daar begon hl) als
Ijawan;. 9 u- Ds. van der Woude
de politie constateerde, hoe het licht- .1.klerk, klom via hulpcommies en com- Intrede.
hoofdcommies, en hij
schijnsel door die gaten een uitweg mies op tot
Batoe. 9u. Hr. van den Bovenkreeg er dan nog soms den „persoon- kamp.
vond naar het Heelal...
vertrok de dame we- lijken titel" van boekhouder of ad.
Intusschen
derom naar Batavia, zoodat zij voor minlstrateur 9de klasse bij! Die glovoo r b U
en
de aj. zitting der politierechtbank rietijden zijn
komen niet weerom. Andere wevermoedeiyk verstek zal laten gaan!
gen moeten bewandeld worden, en de
M.WjB. verleent daarbij duchtige meVERJAARDAGVIERING H.M.
ONRUSTIGE DAG.
dewerking!
KONINGIN.

—

Toch was zl.ln e?zlcht zorglijk de struiken. Het licht bewoog zich ondanks zijn openhartigheid dien
in de richting van de schuur en dag. niet alles had verteld wat
teen hit naar binnen ging.

Ik ging geen dutje doen. Ik
ging dien middag zwemmen en
oaarna zat Ik in d> zon aan Allen
Peil te denken. Het was moeilijk
hem ts zien in dat leven van Julletti?. zooals dat uit haar appartementen was gebleken. Toch moet
hij er deel van hebben uitgemaakt.
Het was dien avond dat lk me
begon of te vragen, of Arthur tenrlctt> tcch een rol speelde in het
mysterie.
Ik was den heelen da« telkens
gaan kijken en
Fven bij Magglt
'a naohts om twaalf uur loste lk
de verphegster af, zoodat deze
beneden wat kon gaan eten. Lizzie had in de eetkamer wat voor
haar klaar gezet en lk zei haar,
dat ze zich niet hoefdï te haas-

ten.

bleef daar op het slot gericht.

hij wist.

Ik was verstijfd van schrik en Ik sliep dien nacht vast. Ik gelk herinner me, hoe ik daar naar loof dat men op een pegeven mcbulten stond te staren en ln de ment een punt
bereikt, waarop

stilte de verpleegster beneden slaap een soort ontvluchting is.
met bordjes en het tafelzilver »oen Ik wakker wend scheen de
hoorde rammelen. Toen liet lk het Z ol},_
m^n kame* en ik hoorde
lis vallen en rende ik naar Ar- Arthur douschen. Er kwam een
neerlljke geur van koffie <:n gethur's kamer.
bakken
spek van beneden; een
Hij was er niet. Hij was zelfs
visschersboot was od
nog niet naar bed gegaan. Ik weg
naar
huls
en de brutaalste
stond ln de deuropening naar
braaien zat buiten od ten
binnen te kijken. Daar lag zijn
en was druk bezig mijn ciboek: ln de aschbak lag een no& tafeltje
garetten op den grond te gooien.
rockende sigaret. Maar hl] was
Het was allemaal heel normaal
Z
kolossale roode kwallen
ii
i
Toen ik terug ging naar de trap, cu*
zee ronddreven Maar toen
in
kwam hij de voordeur in. Het was ik naar buiten ging om
de kraai
donker in de hal, maar .ik kon weg te jagen zag
ik, dat er nog
vaag den omtrek van zijn gestalte
was .,half onder water en bij
zien en ik hoorde hem de deur iiS,
eiken go.fslag dichterbij komend.
zachtjes dicht doen. Ik sloop weg Het leek een
mannenzakdoek. ncren bij Maggles deur staande
loop-nd docr ziln kir'
hoorde ik hem voorzichtig de
k
het beklemmende
trao opkomen en even later zlln gevoel, dat
hem
lk
kende.
kamer binnengaan.
Toen ik bil Maggte terugkwam, Eén ding stond voor mij vast:
otg ik d»t tij een been buiten bed ik moest hem gaan halen. Nu i-'
had en dat zij probeerde op te het achteraf bekijk, weet ik nle'
tornen. Ik legde naar terug <n zeker, waarom ik voelde- dat do
was - Maar toch det
toen de verpleegster er weer was
Nadat lk mij haastig ha'
liet ik h:n alleen.
Maar toen lk dkn nacht in mijn aangekleed, ging ik naar bened:.

„Wilt u haar alstublieft
niet
cileen laten, Juffrouw Lloyd," zei
de verpleegster, toen ze de kamer
uitging. „Ze schijnt te slapen,
maar zoo nu en dan probeert ze
haar bed uit te komen."
Ze ging naar beneden- lk bleef
een tijdje naast Maggles bed ritten. Ze sliep rustig en lk gin?
tven naar de badkamer om nieuw
ijs voor haar te halen. Toevallig
keek ik naar bulten en toen zag
lk iemand met een zaklantaarn ln bed stapte bgsjfta ik,
dat
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