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Voornaamste

Het groote conflict

Nieuws

Zweedsche dagbladcorrespondenten te Be r iyn verklaarde, dat de
De dingen bewegen zich ln
de Ouitschers hun operaties aan het
Vereenlgde Staten naar een
front moesten staken als
cli- Russische
gevolg
den
onbegaanbaren
max. Roosevelt's rede op de Na- toestandvan
der wegen.
vy Day deed dit reeds voelen. Het
scherpe conflict met Lewls, die een
De Duitschers zyn verbaasd
groote «taking ln de mUnen heeft
over de hevigheid va n het Russiafgekondigd, ls geen toevallig inci- sche afweervuur te Kroonstad, dat
dent. Als Amerika werkelijk wil blijkbaar nog heviger is dan het
spervuur te Londen. Het
gebied
zorgen dat Hitier wordt verslagen, van Leningrad
wordt met bijzondezal het voor oorlog niet meer mo- re hardnekkigheid door de Russen
gen terugdeinzen. Als het, verder verdedigd.
redeneerend, oorlog wil voeren,
zal het offers moeten brengen, zal
De Japansche officieele woordvoerder
Ishii ontkende iets af
met name een deel der sociale win- te wetenKoh
van de berichten
omsten, tijdelijk, door de arbeiders- trent een incident aan de grens
klasse moeten worden prijsgege- tusschen Rusland en Mantsjoekwo.
ven.
Wat op het oogenbllk binnensBetreffende den stand van de
lands geschiedt ls ongeveer het Japansch-Thailandsche handelsbedat
sprekingen verklaarde Ishii,
volgende. De goederen
worden deze „bijna beëindigd" zijn.
schaarscher, omdat een belangrijk
deel der Industrie oorlogsmateriaal
produceert. De prijzen stijgen dus,
bltleus. Zijn ambities houden pas
en de arbeiders dwingen telkens halt'blj het Witte Huis. Gedreven
weer loonsverhooglngen af, welke door een mengsel van eerzucht en
slechts nieuwe prijsstijgingen ten gekwetste IJdelheid koos hij, toen
gevolge kunnen hebben. Amerika
Roosevelt weigerde hem het vlcezal moeten overschakelen op oor- presldentschap toe te zeggen bij
logseconomie, hetgeen wil zeggen
herkiezing, de zijde van Willkle.
dat de staat op eerigerlel wijze Toen was Lewis al mis. Willkle;
moet zorgen, den menschen het per slot, was de candidaat van
geld te ontnemen om even veel „big
business" en Lewis verwarte koopen als in vredestijd. De staat
de de belangen van de arbeiders
kan dit doen door belastingen, door met zijn eigen belangen. Hij bleef
een systeem van gedwongen spa- mis. Hij verklaarde, af te zullen
ren, door vrijwillig sparen, hoe dan
treden als voorzitter van zijn verook. Maar de menschen. alle men- bond, de C.1.0., als Roosevelt zou
schen, zullen een deel van hun wel- winnen. De groote massa der levaart moeten prijsgeven, wil Ameden van de C.1.0. stemde nietterika Inderdaad het arsenaal worden min op Roosevelt en Lewis trad
der democratieën.
inderdaad af. maar bleef voorzitVoorts zal bij voorbeeld het tekort ter . der mijnwerkers en poogde
aan geschoolde arbeiders moeten zijn ouden Invloed te herwinnen.
leiden tot langere werkweken veel- De man moet worden»; verteerd
eer dan kortere. Op twee manieren door het mengsel van
eerzucht en
worden zoodoende offers gevraagd gekwetste IJdelheid. Hij
bestreed
van de arbeidersklasse. Offers, Roosevelt op
schier leder gebied.
let wel, die tot nu toe niet of nau- Arbeiders zijn loyaal aan hun leiwelijks zijn gebracht. Het Amerlders, en speciaal mijnwerken zijn
kaansche voU? beseft daarom nog het, overal ter wereld. Zij brengen
onvoldoende, wat oorlog
zeggen een belangrijk deel van hun
lewil. Het hoefde nog niet te vechten, ven door onder den grond. Zij hebhet zag de werkloosheid dalen, het ben een speciale mentaliteit, zij
zag ln feite talrijke verschijnselen zien de wereld
door de oogen van
van een hoogconjunctuur. Een be- hun leiders. Dat laadt op die leischeiden benzlnerantsoeneering en ders een ontzaglijke verantwoordevooral de dienstplichten waren lijkheid. Zij was kennelijk te groot
verschijnselen van ernstige tijden, voor John Lewis.
vroegen offers, maar zij vielen als
Thans staat dan het onvermijdehet ware niet erg op. In de bulten- H«ke groote conflict tusschen Roolandsche politiek (Ireef Amerika sevelt en Lewis op het punt van
steeds dichter naar oorlog. De con- uitbreken. Roosevelt heeft herhaalsequenties ln het binne&land die- delijk een beroep gedaan op Lenen zich aan, en zullen aanvaard wis, om de staking af te gelasten,
moeten worden. Het ls al te gemak- onder aanbieding van arbitrage en
kelijk, tijdens e» vergadering te andere waarborgen eener rechtNew York Lord Hallfax te lnter- vaardige behandeling van de grierumpeeren, en hem toe te roepen ven der arbeiders. Lewis heeft gedat Engeland een inval moet doen weigerd. Steenkool is een onmisop het continent. Amerika zal eerst bare grondstof voor de geheele oormoeten zorgen voor de schepen, ds logsindustrie: een staking in de
vliegtuigen, de tanks, de kanonnen mijnen doet zich onmiddellijk _jn
en het zal vermoedelijk ook moeten tallooze fabrieken voelen. Roosevelt overweegt nu. stakingen welhelpen met een leger.
de ke de oorlogsproductie benadeelen
De arbeidersklasse geeft
grootste moeilijkheden, maar de onwettig te verklaren. Het keeroverreding
redeneering geldt voor het heele nunt is bereikt; met
Amerikaansche volk. De boeren bleek bij een deel der arbeiders on
bU voorbeeld houden
voorraden voldoende te bereiken. Misschien is
achter, drijven prijzen op, gebruik � onbillijk te spreken van de arbei
of misbruik makend van het feit. ders, omdat persoonlijke factoren
dat de regeering niet over dwin- zoo'n groote rol spelen, maar het
gende volmachten beschikt
om feit kan niet worden geloochend,
'

te

gaan. Dat de
gemakkelijk
gewonnen geven is overigens niet
verbazingwekkend. ZU hebben tij-

arbeiders zich niet

dens Roosevelt's bewind groote
winsten geboekt, menige achterlijke sociale toestand is opgeheven.
ZU zUn allicht huiverig, de verkregen voorrechten weer prils te geven. Misschien zullen zU tijdig bedenken. dat Roosevelt zich steeds
hun warme vriend heeft getoond,
dat hU vertrouwen verdient. Misschien ook komen zit tüdig tot de
conslusie. dat een tijdelijke teruggang barre noodzaak is. omdat zij
alles zouden verliezen, voor onbepaald langen tijd. als Hitier mocht
winnen.
Vele arbeiders zijn inderdaad bereid. Roosevelt's leiding te volgen.
De American Federation of Labor
van Green staat achter den president. De C.1.0.. waarin John Lewls, ofschoon geen voorzitter meer,
nog altijd een zeer machtig man
ls. toont zich minder verstandig.
Lewis. die thans nog voorzitter ls
mljnwerkersboud.
den
van
spreekt tot de verbeelding der arbeiders als een man van actie. Hij
verstaat de kunst ~to get things
done". In zijn methoden'was hij
niet kieskeurig, maar hll bereikte
veel. Deze Lewls is uitermate am-
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Aanval op

leiders der
weermacht

Geen veranderingen aan het
front van Moskou

Stockholm. 28 October (Reuter).
Volgens de Berlilnsche correspondenten van de Stockholmsche bla
den worden Duitsche
voorraden
zoo ver mogelijk naar, het Oosten
opgevoerd en daar opgeslagen ten
behoeve van de bsstormlng van
•
Moskou.

Moskou. 28 Oct. (Aneta Reuter).
De Russen gaven te middernacht
het volgende communiqué uit:
Heden bevochten onze troeüen
den vijand ln de richtingen , van
Mojaisk, Malo-Yaroslavetz. Volokolask en Kharkov. De aanvallen
op. onze stellingen in een aantal
sectoren van het westelijk front
werden afgeslagen met zware verliezen voor den viland. Volgens onvolledige gegevens werden gisteren 11 Dulijsche vliegtuigen vernietigd. Wij verloren 12 toestellen.
Volgens juiste cijfers werden gisteren 20 Dultsche vliegtuigen bil
Moskou neergeschoten en niet 8.
vijandelijke
Heden werden 6
vliegtuigen nabil Moskou neergeschoten.

De correspondenten verklaren
ook dat de onbegaanbare toestand
der wegen momenteel noodlg hebben gemaakt, dat de operaties
werden gestaakt, doch zij voegen
hieraan toe, dat de operaties
zullen worden hervat zoodra
de
toestand der wegen zulks toestaat.
*

Londen, 28 October

Duitsche

Ongeschokt Nederlandsch moreel
Duitschland klaagt dat onze landgenooten
de nieuwe orde nooit zullen leeren begrijpen

Een fluistercampagne tegen
de Duitsche propaganda

Londen, 28 October
(A.N.P.„Deutsche
Zeitung
für die Niederlande" bevat steeds
meer bewijzen van het ongeschokte moreel van het Nederlandsche
volk en van het doeltreffende verzet tegen alle Duitsche listen.
Nieuwe voorbeelden worden gegeven in het nummer van 23 September j.l„ waarin wordt
verklaard: „De fluistercampagne in
Nederland is gelijk een voortdurende filmvoorstelling, welke
voortdurend de officieele Duitsche berichten bestrijdt en de
Britsche
propagandaleugens
gebruikt om
dat de mijnwerkers Lewis volgen. de bevolking te beïnvloeden. Dit
gaat steeds voort ondanks de teledere democraat zal den gang van leurstellingen
in verband met de
zaken betreuren. Roosevelt Im- geruchten omtrent een Brilscher
waarom zouden inval. De Nederlanders klemmer
mers moet nu
tenein- zich aan de illusie vast en erkenwij het ons ontveinzen?
nen niet de realiteiten van den oorde de democratie te redden, grijpen log, die ten slotte over Nederlands
naar dwangmiddelen. HU doet het plaats in Europa zullen beslissen.
Wij hebben weinig hoop, dat de Nestellig met tegenzin. Soms hebben
derlanders dit ten slotte
zullen
arbeiders goede redenen om woor- gaan begrijpen. Wij hebben een
groot leergeld betaald, doch niets
den van platonische liefde te wangeleerd."
trouwen. maar Roosevelt liet het
allerminst bil woorden. HU deed
De boeren en de nieuwe orde
zeer veel. meer dan eenlge andere
Londen, 28 October <A.N.P.-Ane
president der Vereenigde Staten, ta). Voor den
„Nederiandschen"
cmroep besprak Roskam
voor de arbeiders.
dezer
Men mag hopen dat het conflict dagen den Nederiandschen landstand op ware nazi-wijze en vervele wolken zal verdrijven. De pu- klaarde, dat de rijkscommissaris,
die de hoogste macht in
blieke opinie is de politiek van LeNedervertegenwoordigt, met
land
wis c.s. hartelijk moe. De publieke
den
landstand de gelegenheid had geopinie is de politiek van Lindberg, schapen voor de
boeren om de
van hun klasse te herwinnen eeWheeler, Van den Berg, even haren
telijk moe. Het heeft er veel van werkelijkheid te maken van
leuze ,het boerenland in boeren-de
weg. dat Roosevelt thans in staat hand".
Is zijn tegenstanders niet alleen tj
Dit beteekent volgens hem, dat
bestrijden, maar ook te breken. Hit. de boeren en allen, die betrokken
zijn bij de voortbrenging van leler kan alleen worden verslagen vensmiddelen,
hun eigen
zaken
met volledige medewerking der zullen regelen en een beslissend
Vereenigde Staten. Amerika moet aandeel zullen hebben in het ecoleven van het land.
besluiten, omdat de Amerikaan nomische
In de nieuwe orde
zoo 'zelds
sche belangen geen keuze laten" Roskam
is er geen plaats voor
groepen en partijen,
Het ls zoo belangrijk, dat het be- verschillend-»
zoodat het boerenfront en alle besluit spoedig wordt genomen. Zoo- staande landbouworganisaties zijn
als het nu gaat, rijst de hoop dat samengesmolten in dp. nieuwe organisatie, den landstand. TuinInderdaad beslissingen zullen val- bouw, visscherij
- en* boschbezit zijn
ook in den landstand opgenomen.
len.
Aneta). De

—

—,

—

(Reuter).

•

*

De Duitschers geven toe, dat de
Russische verzekering elke straat
vernietigden
olietransporten
en elk huis te zullen verdedigen Russen
geen ijdele woorden zijn en zij
beseffen,, dat de verovering van Moskou geen gemakkelijke taak zal
Londen, 28 Oct. (Aneta Reuter).
zijn.- Aan alle zijden wordt de In- Radio-Moskóu meldde hedenavond
tensiteit van het vuur der afweer- dat de Duitschers op groote schaal
batterijen, die Moskou verdedigen' vliegtuigen gebruiken voor transalgemeen toegegeven.
port van «lie naar t het
oostelijk
front. De omroeper zeide, dat de
Russische vliegers 150 van deze
De hardnekkigheid der Russen
olietransportvliegtuigen
in
den
Thans komt een bericht van Orelsector ontdekten. •
Zweedsche correspondenten, dat
Russische vliegers
de Duitschers verbaasd zijn ové; den en bombardeerden mitrailleerde transce hevigheid van het Russische af- portvliegtuigen en vernietigden
er
weervuur te Kroonstad, dat blijk- minstens 100.

Het vertrouwen in
de Britten

3016

—

3017. Na kantoortijd: Expeditie N. 3U13.

Uit Roskams verhandeling bleek
verder, dat de juiste vefhouding
zou worden geschapen
tusschen
den landstand en den staat.
Als
voorbeeld verklaarde hij, dat
de
drooglegging van de
Zuiderzee
een aangelegenheid is, welke den
staat aangaat, doch de verdeeline
van het drooggelegde land
zal
een kwestie zijn, waarover alleen
de landstand zal kunnen
bwüssen.
De rede van Roskam
scheen
hierop neer te komen,- dat
deze
N S.B.norganisatie de
algeheele
controle verkrijgt over de productie en de voorziening van levensmiddelen.
Dr. Posthuma zal algemeen ad
viseur van den landstand
worden.
Aan het einde van zijn rede ont
hulde Roskam, dat een aantal Ne
derlandsche boeren reeds in OoslEuropa werk», achter de
Neder
landsche en Duitsche
scldaten
terwijl „in Nederland honderden
"ereed staan om hen te volgen".

Radio-Oranje over den landstand
Aneta seint uit Batavia, dat „Raio Oranje" Dinsdagnacht tot de
joeren in
Nederland sprak over de'
ïazi-instelling,
den
landstand,
3n de Nederlandsche boeren aanspoorde om te weigeren met de
onderdrukkers en
landverraders*
samen te werken. De nazi's trach•en het heele boerenbedriif te nazificeeren en de landstand is thans
een proefballon. Zoo dit lukt, dan
zullen er geen onafhankelijke boerenbedrijven

meer bestaan.

~Daarom, bezoekt niet de vergaderingen van den landstand en de-- e ,?al vanzelf afsterven. want de
Duitschers
zijn
bevreesd om
moeilijkheden met de Nederlandsche boeren te veroorzaken, daar
ztl den Nederlandschen landbouw
en de Hollandsche koeien te zeer
noodig

hebben

Havenuitbreiding in Nederland
Londen, 28 October (A.NP-AHet Ham bureer Fre'mdeno
blatt van ÓT
27 September
j.l. meldt
dat ten Zuiden van het
Eems-kanaai groote
stukken grond zijn
aangekocht voor deri aanleg van
havenwerken en den bouw van
fabrieken in verband met -*e
voorgenomen uitbreiding van de
haven van Groningen.
De haven van
zal met
een oppervlakte Rotterdam
van 850 ha. worden
de haven van
Mprttmtni-

-hfift-l

Medemblik.

4

Het door Italië bezette

Met betrekking tot de berichten
over een terugkeer naar
Japan
van den JaDanschen ambassadeur
in de Vereenlgde Staten, admiraal . Ncmura, zeide Ishil, dat hij
niet dacht, dat het. thans de tijd
was voor den Japan-chen ambassadeur om naar Japan terug
te
keeren.
Intusschen ontkende Ishll iets
Tojo
met legeren at te weten van de berichten omtrent een incident aan de . grens
marine-autoriteiten
tusschen Rusland en Mantsjoekwo.
Hij verklaarde evenmin iets af te
Shanghai, 28 October *Un. Pr.). weten van een uitstel van den teUit betrouwbare Japansche bron- rugkeer
van den Japanschen amnen werd vernomen, dat generaai
te Bangkok, Teijl Tsubassadeur
Hata,verleden week ln Tokio een bokami, naar
Japan.
conferentie heeft gehad met premier Tojo en vooraarstaande persoonlijkheden uit Kwangtung, alsmede marine-autcriteiten.
Naar gemeld wordt hadden de
besprekingen betrekking op:
Londen, 28 October (Reuter). Er
Eerstens: de vraag in hoeverre den nadruk op leggend, dat Engehet Japansche leger bereid zal zijn land titans een onafgebroken front
zich uit China terug te trekken voor tegen de as heeft, dat zich
uithet geval een toenadering tusschen strekt van Solloem af tot aan Sin*
gapore, schrijft de „Times"
Amerika en Japan mogelijk ls.
heden: „Er Is heel wat gesproken
Tweedens: een eventueele super- over
„het
de mogelijkheid van
campagne met het doel een eind te
openen van een Westelijk front'
maken aan het Ohina-incident.
als hulp nan Rusland. Het zal
Derdens: de door Japan tegen- goed zijn er aan te denken, dat er
over Rusland aan te nemen hou- andere fronten zijn dan het Westeding voor het geval Duitschland er lijke, en wel
op
fronten waarop
ln slaagt dat land te verslaan, of meer practische
en op vcor Rusindien Rusland den strijd voortzet, land meer winstgevende wijza de
op welke wijze van de Manchurijk
krachten van het Bntschs
kuosche concentraties gebruik kan kunnen
worden ontplooid, fronten,
worden gemaakt.
welke worder bediend door talOfschoon generaal Hata's ont- rijker en veiliger
verbindingen,
oieding te Tokio van het grootste fronten waar wij of recht-treeksch
belang word? geacht voor een ver- contact met den vijand hebben o£
dere voortzetting van de Chinatot stand kunnen brengen zoncampagne, is men ln de "meeste dit
der
dat hij in staat is dit te beJapansche kringen de meening toe- moeilijken.
Kortom: het front van
gedaan, dac het Tojo's sireven is het
„Midden-Oosten"
dat ln
met alle militaire kringen tot over- werkelijkheid wordt
gevormd
eenstemming te kemen, waardoor door het Nabije Oosten
ln Lybië
het mogelijk zal zijn betreffende en zich
cnonderbrchen
China tot een voor Amerika alles- naar het Verre Oosten tot uitstrekt
aan Sinzins . aannemelijke oplossing te gapore,
welk front werd opgekomen.
zoowel voor den aanval als
Ten aanzien hiervan was men ln öouwd
voor de verdediging en dat
de
diplomatieke kringen vroeger de grootste mogelijkheden omvat ten
meening toegedaan, dat Washingdienste van de gemeenschappelijton weigerde eenigeriei concessie ke
zaak van het Britsche rijk
en
te doen. daar het geloofde dat het onzen
bondgenoot. Het
Russi-chen
Japansche leger niet voor eenlge is
eveneens het front, waarachter
toenadering was, terwijl een evengroote
de
zee- en luchtlijnen in
tueele overeenkomst met het hui- mate
veilig
worden
beheerscht
dige bewind wel den steun van het door
Groot-Brittannië en de Verleger zcu hebben.
eenlgde Staten".

confereerde

Volgens

logsmaterieel vernietigden.

Stormloop op Moskou in
modder vastgeloopen

-

De strijd om de Krim

Radio-Moskou hebben de
Duitschers in vijf dagen van strijd
om de Krim 20.000 dooden en ge:
wonden verloren.
Bij hun eerste mislukte offensief
tegen de Krim verloren zij 30.000
dooden en gewonden tusschen 24
September en 1 OctoberMet betrekking tot het Moskou&aar nog heviger is dan het sper- front
zelde de .omroeper dat sevuur te Lonaen. De Russen verde- dert 12
October de
Russische
digen met bijzondere hardnekkigvliegtuigen,
die
den
in
gebied,
heid het
Orel-sector
dat hun tusschen
Leningrad':en het Udoga-meer iö (ten zuiden van de hoofdstad) opeovergebleven. De afdeeling
Rus- reerden, 400 vrachtauto's, tientalsische jachtvliegtuigen te Lenin- len verplaatsbare benzinetanks en
grad'is sterk genoeg om de Duitpaarden
sche bommenwerpers voortdurend een groot aantal door
voortgetrokken wagens met
:e bestoken.
oor-

Welken koers zal Japan volgen?
met

3013
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Moskou tijdelijk gestaakt

Onbegaanbare toestand der wegen maakt
voortzetting der operaties onmogelijk

Tojo confereerde

Telefoonnummers: Wisselbord Noord

LOSSE
—

'

gebied

Oct. fUnited Press).
Pim?.
In de staatscourant werd een besluit van Mussolinl afgekondigd,
geanwaarbll voor door Italië
nexeerd gebied de doodstraf werd
ingesteld voor het verborgen houden van vuurwapenen, munitie, ex.
plosieven en grobte hoeveelheden
stapelproducten.

Suner wil tegen Russen vechten
Madrid. 28 Oct. (United Press).
De minister van Buitenlandsche
Zaken, Suner. zeide in een radiorede, dat hij bereid was zich bil
de .„communistische' patriotten"
aan het oostelijk front te voegen,
indien dit noodlg'was.
Oostersche generaals bij Hitler
Londen, 28 Oct. (Aneta Reuter).
Gemeld wordt, dat Hitier op zijn
ihocfcxwartier de generaals Ali
Fuad en H. Hussein Erkilet, ontving, die van een inspectie aan 't
Oostelijk front terugkeerden. Zij
bezochten ook maarschalk ■ Von
Brauchitsch en generaal- Keitel.
•

-

Verklaring van Inoenue verwacht

De vean
Britschea

ctie

Uw..,,

'"

mogelijkhd

S ,Z dJo

J*

l

"

,

D

—

—

Geen accoord mogelijk geacht
Singapore
uitgeweid over de
Na
te
hebben
In tegenstelling hiermede
zijn
bultenlandsche diplomaten
van beteekenls van Singapore als barmeening, dat een
Amerikaansch- rière tegen de Japansche ambities,
Japansche overeenkomst tot de onde Times" de
aandacht
mogelijkheden behoort, aangezien &p het feit, dat dit front „ook de
Amerika niet van plan is zijn hou- nand uitstrekt naar de bevriende
ding ten opzichte van China te wij- vesting van Manila, de
laatste
zigen. Men meent echter dat Japan van de keten van versterkingen
de onderhandelingen voortzet in af- en bases, welke zich over den Pawachting van ~de gulden gelege- cific uitstrekt". Het blad
verheld"
hetzij een
ineenstorting volgt dan: Melding werd
ge,

Ankara, 28 Oct. (Aneta Reuter).
'Een belangrijke verklaring inzake
de buitenlandsche politiek zal door
inoenue in de nationale
vergadering worden afgelegd. De rede van
den president zal
gebroadcast
worden.

Jan Walch, een

moedig

Londen. 28 October

Aneta).

„Volk en

—

van Rusland, dan wel, dat Ameri-

ka dusdanig in den Atlantischen
Oceaan de handen vol zal krijgen,
criticus dat Japan zonder eenige oppositie
Thailand zal kunnen bezetten.

(A.N.P.-

Vaderland"
er bij het de-

.

maakt van indirecte hulp aan Rusland in het Verre Oosten- Kan dit
niet daarop neerkomen, dat zich
daar een gelegenheid
voordoet
voor meer directe huip? Is
het
niet mogelijk, dat de
krachtige
en voor geen compromis vatbare
eenheid van streven tusschen Engeland en de Vereenigde
Staten
in deze wateren kan dienen om
Japan er van te weerhouden over
ïe gaan tot dien laatsten
stap,

Voorbereiding op „het ergste”
Reizigers alt Japan
verklaren,
dat het Japansche leger zich
koortsachtig
„op
het ergste"
voorbereidt door het verhaasten
van een nationale mobilisatie van
waartoe Duitschland het wenscht
?rbeid en kapitaal ten bate van de ie
brengen,
een aanval op Rusmeest vitale bedrijven.
gebied
lands
het Verre Oosten?
ln
Naar men zegt heeft men ook de Indien zij
bereid zijn hun krachvan
Inzameling
oud
metaal
geïnEen nieuwe Nazi-burgemeester
tensiveerd,
terwijl
algemeen ten voor dit Goel te vereenigen, beschikken zij tezamen over een niet
aangelegd.
schuilkelders
worden
Londen. 28 October (A.N.P.-At?
verwaarloozen macht' om
hun
-neta) Volgens den
„Nederland- Die in de omgeving van de gouverop tastbare wijze kracht bij
•schen" omroep van 25 dezer werd r.ementsgebouwen zullen niet voor Dolitiek
de nieuwe burgemeester van? mr. Diibliek gebruik zijn. Ook ls de re- te zetten".
L.Ch.J. Peeters. door den N.5.8.- geering overgegaan tot beperking
commissaris Marchant d'Ansem- van het brandstcfverbruik.
oourg geïnstalleerd in tegenwoordigheid van vele Duitsche autoriIshii beantwoordt de rede
teiten.
Peeters verheerlijkte in een revan Knox
devoering de nieuwe Europeesche
orde_zoodat geen enkele twlifel beTokio, 28 Oct. (Domei).
Comstaat t.a.v. zijn politieke overtui- mentaar leverend
op de verklaging.
Stagnatie in
ring van den Amerikaanschen miDe Nederlandsche rechtbanken in nister van Marine, kolonel Kncx,
met betrekking tot de onvermijEngeland
delijkheid van een Japanich-AmeNew York, 28 Oct. (Aneta Rtr.)
botsing, ze;de
Koh De productie der fabrieken van U.
Londen. 27 Oct.* (A.N.P.). rikaansche
de
plaatsvervangende 3.-Steel zal naar bekendgemaakt
Heden legden de leden van de Bij- Ishii,
zondere Nederlandsche Rechtbank woordvoerder van den Japanschen werd, tot £0 a 30 procent van de
in Engeland den eed af ln handen regeerlngspersdienst: „Knox druk- capaciteit worden ingekrompen als
van den minister-president, prof. te zich zeer krachtig uit, dat
is gevolg van gebrek aan steenkolen
Gerbrandy, die daartoe door H.M. waar en hij moet de verantwoor- i.v.m. de mijnwerkersstaking. . U.
de Koningin was gemachtigd. De delijkheid dragen, voor hetgeen hij S.-Steel deelde mede, dat de progriffier van het nieuwe college zegt". Ishii voegde hieraan
toe, ductie in de meeste districten binlegde den eed af voor den officier dat hij meende, dat de verklanng nen twee
geheel zal worden
van minister Knox „de
van Justitie.
meening stopgezet, indii-n dé
mijn-arbeid
weergeeft
van de Amerikaansche niet onmiddellijk wordt hervat.
De samenstelling van de politieEr werd gen woord gehoord van
rechtbanken is anders dan aanvan- regeering".
andere
staalmaatschappijen.
Toen hem werd gevraagd naar de
kelijk werd gemeld. Tot politierechter werden.benoemd Mr. C.J. den stand van de Japansch-Thai- doch gemeend wordt, dat zij in een
Baron van Asbeck, Mr. D.A. van l&ndsche handelsbesprekingen, ver- soortgelijke positie verkeeren.
den Hamel en Prof. Mr. J. A. klaarde Ishii, dat deze „bijna de-,
Roosevelt bestudeert te
Veraart.
finitief beëindigd" zijn.
Tot ambtenaar van het Openbaar
nemen maatregelen
Ministerie zijn benoemd Mr. A. H. De verschepingen naar Rusland
Drilsma, Mr. A. M. van OosterWashington, 28 Oct. (An. Rtr.).
Ishii antwoordde
ontkennend,
houdt, Mr. C. W. A. Schurmann
*°cse *eH
£
toen
hem
werd
verklaarde,
gevraagd
of
de dat hij de algemeene
Clerks, Mr. P. A. J. M. van DortJapansche
wetgeving zal
regeering
ofïlcleele
meen
mond
Mr. B. J. Slingenberg.
dedelingen had ontvangen
met bestudeeren om het stakingsvraagvan 3 dezer dringt
partement van Volksvoorlichting,
enz. op aan iets. te doen
tegen
den criticus, Journalist en directeur van de eenige Nederlandsche
tooneelschool, dr. Jan Walch, die
volgens het blad den geest van ziln
leerlingen vergiftigt door zlln walgelijke houding en taal".

—

Mijnwerkersstaking
begonnen
de staalindustrie

Financieele moeilijkheden
Curaçao

Londen. 28 Oct. (Aneta A.N.P.).
Het verzoek van de staten van Curacao en de Kamer van Koonhandel aan H.M. de Koningin inzake
-e monetaire politiek vormt een
zeer delicate aangelegenheid. Het
komt in de eerste plaats neer op
den terugkeer van den
gouden
standaard en ongetwijfeld tevens
op een zeker wantrouwen ten aanvan
pond
<

zien

het

dcïcnsic iindustric ®n to

betrekkin? tot het besluit van de
Amerikaansche regeering, Inzake
de verzsndlng van oorlogsmaterltel naar de Sovjet-Unie via
Ar-

op

sterling..

De situatie is echter nog te fluctueerend en niemand kan de toekomst overzien, zoodat het voorbarig is, bepaalde stappen te nemen.
Curag-oscbe moeilijkheden
worden ten volle ingezien.
Het
grootste deel van
den export wordt
in ponden sterling betaald, terwijl
de meeste invoeren ln
dollars
volda an. De afn den invoeg uit
?
i
o?
hÏ
de Vereenigde
Staten is grooter nu
00 u 't Holland is gestaakt.
i
Ten gevolge
van een en ander

v«!
rtn l^

"

(Aneta Rtr.)
Twfc, 2B Oct.
eei
Tpnti
i ofpersconferentie werd gevraagd,
hli de
verplichte arbltra5S R voor
e
of voor opschorting
w
van
van K
het stakingsrecht
bij het de-

changel. Ishii uitte de
meening,
dat deze stap door de Vereenlgde
staten Is genomen omdat üc route
van Boston naar Archangel d e beste is voor da verzending van oorlogsmaterieel naar de SovjeUUnie.
Ssvraagd, of ,er
eenlge reden is, waarom de
Sovoorlogóinaterieel /la
Wladiwostok kc.n vervosren ant-

e™ rtdeïfi™

Swordei

«"«««en
mede. dat hil
ï van Lcwis
Reen antwoord
hnri nr>t
rZaek m de
£ de

OOr fc

SovfeVunle ISSSi afte^¥laftei?
dcS

woordde' Ishii 'dat de
wettelijk dit kan doen
het
ansc e vo k zou het
zenden
i
l
v&n oorlogüinaterleel naar
een nad met
S dh eid
n

°

Nieuwe Britsche vlieg- en vlootbases
voor Amerika?
Washington, 28 Oct. (An.
De diplomatieke betrekkingen met Huil weigerde tijdens een Rlr
t>er'«"
conferentie mede te deelen ot
Amerika
leg en vlootbases
Ü
van
Engeland kunnen
„22.! entaar
op
worden v^rkrp
de
Va n d€ Ajner
lkaansche
rtdt

groot 6 bezor

Sd2aa

•••••vttnt»,

,

)

HnlS

S^

T

die belangrijk
Japan «en. diplomatieoen voor de scheepvaart opzal'networke mis,ie naar Washington
IJtam
neemt
het bezit van-het
selmeer, door de regeering
zenden zeide Ishii dat het denkzal
n
c
aracao
zeer
worden overgenomen
snel toe tereW lnute [essant ls. „Doch Ameeveneens i« i
'zal worden uitgebreid.en CYCneens
arbehoelten steeds Kro0 »i
lan ?. dat de mlssl e zou
moeten cf
sturen" zoo zelde hij.

,
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Pneumatisch blauwdrukraam,

Buünt dm fieal»
hêrtnt (til mttr.

80 X 110 cM. of grooter.
i
Brieven met prijsopgave onder No. 1120 a Bureau van dit
Ochtendblad.

„Geel ons ook nu
goede Sherry"

Roosevelts rede

Vroegen OUD's thouote

afnemcrS.
WJ Hier;
Is hi| I

Eenige belangrijke passages
heeft zijn uitdrukking gevonden

Washington, 28 Oct. (Rtr.)
Aan hetgeen reeds uit de door president hoosevelt ter gelegenheid
van den Navy-Day gehouden redevoering werd gemeld, kan nog het
volgende worden toegevoegd:

De Sherry
voor gastvrije mcntchen
Importeur»

■

Wed. C. Oud Pz. Co. N.V.
Wljnlcoopen «md* 1877
&

Amerika
De internationale arbeidsconferentie
New Yor k, 27 Oct. (Reuter).
Honderd en zestig gedelegeerden,
drie en dertig landen vertegenwoordigende, waren tegenwoordig
toen New Yorks burgemeester La
Guardia Maandag de internationale arbeidsconferentie opende.
In zijn welkomstwoord tot de
gedelegeerden
zeide La Guardia.
dat het doel dier conferentie moet
zijn de wereld een
behoorlijken
levensstandaard te bieden
een.
waaraan alle landen zich kunnen
houden.
Hij vervolgde: „IK hoop, dat deze conferentie niet enkel een protocol zal opleveren, doch dat men
tot een wezenlijk werkschema zal
komen- Deze arme wereld is dood
gedrukt door plechtige overeenkomsten en daardoor in den oor—

log gevoerd."
Hieraan voegde hij nog toe: „Ik
zou de nazi's er toe dwingen alles
weer op te bouwen, wat zij ver-

nield hebben."
Daarna werd op voorste] van
Ralph Assheton, Parlementair Secretaris van het Britsche ministerie van Arbeid, miss Francis Perklus, Amerikaansche minister van
Arbeid tot voorzitster verkozen.
Het voorstel van den Britschen
gedelegeerde werd gesteund door
den voorzitter van de Chineesche
Arbeidersvereniging, Hsyeh-Fah,
wlen als hulde aan China de meest
enthousiaste ovatie gebracht werd,
welke eenige spreker dien dag ontving.
Miss Perklns, haar verkiezing
aanvaardend, verklaarde dat
de
hulpbronnen der wereld uitgebreid
moeten worden ter verkrijging van
„een peil van comfort, welke voor
het geheele menschdom nuttig is
en ln vrede genoten kan worden,
wy leven niet in een wereld,
waarin alle hulpbronnen tot volle
ontwikkeling zijn gebracht en wij
zijn tot de ontdekking gekomen,
dat alle gepraat omtrent overproductie groote nonsens is".

Newïor k, 28 October (Reuter). Joseph Ilaalsworth,
een
Engelschman, werd gekozen tot

voorzitter van het werknemerscomité op de internationale arbeidsconierentie, terwijl de voorzitter der Chineesche arbciders-

vakvereeniging Chu llsueh-Fan
tot vice-voorzitter werd verkozen tot vice-voorzitter van het re-

geerings-comité, waarvan
de
Chileensche minister van Arbeid
Munoz voorzitter is. Shau KingHwei, adviseur van het Chineesche minister van Propaganda,
is benoemd tot
vice-voorzitter
van het
werkgevers-comité,
waarvan de Amerikaan Ilenry
Harriman voorzitter is.

Waar de „Kearny” werd
getroffen

ln het bevel aan de Amerikaansche vloot, om op het eerste gezicht te schieten. En deze orders blijven gehandhaafd.

Verder heeft het Huls van Afreeds gestemd voor
gevaardigden
beweerd,
heeft
dikwijls
„Ilitler
dat zijn veroveringsplannen zich een amendement op een gedeelte
van 2937,
niet tot over den Atlantischen van de neutrallteltswet
kracht
dat thans niet meer van
Oceaan uitstrekken. Zijn onderzeeërs en raiders bewijzen het mag zijn ten gevolge van de gecomtegendeel. Zulks doet ook het ge- pleegde gewelddaden. De
beheele ontwerp voor zijn nieuwe missie voor touitenlandsche
trekkingen van den Senaat heeft
wereldorde".
van
bovendien het verwijderen
zeer
nadeellge
bepalingen
over
andere
president
de
sprak
Hierna
van die wet aanbevolen. Dat ls op„e geheime Duitsche kaart, waaren geeft blijk van
begrip
betrekking
met
recht
plannen
Hitiers
jp
voor de werkelijkheid. Onze Ame„at Zuid-Amerlka stonden aangegekoopvaardUschepen
rlkaansche
ven, waarna hij vervolgde:
om
bewapend
worden
duidelijk,
het
moeten
~Deze kaart maakt
dat de plannen der nazi's niet al- zichzelf te kunnen verdedigen teleen tegen Zuld-Amerika zijn ge- gen de ratelslangen van de zee.
richt, doch. tegen de Vereenlgde Onze Amerikaansche koopvaardijschepen moeten de vrijheid bezitStaten zelf.
goedeander ten, onze Amerikaansche
Uw regeering heeft een
vervoeren
naar
de
havens
vervaarren
te
bezit,
haar
document ln
digd in Dultsclüand door Hitler's van onze vrienden. Onze Amerikoopvaardijschepen
regeering. Het Is een gedetailleerd kaansche
worden
beschermd door
om
de
moeten
voor
plan, dat de nazi's
vloot. Men
nand liggende redenen nu nog niet onze Amerikaansche
twijfelen,
er
niet
aan
te
behoeft
doch
dat
pubiiceeren,
wenschen te
zij klaar hebben om aan de door dat ons volk de goederen zal aflegehen overheerschte wereld op te leg- veren, ons volk, welks vloot
ln de traditie van het ~damn
gen,
indien Hitier wint. Het is loofttorpedoes,
fullspeed ahead'.
een plan om alle bestaande gods- the
Onze nationale wil moet spreken
dienstlgen af te schaffen, de Proons
uit elke loopende band van
testantsche, Katholieke, Mohamapparaat.
Ongroote
lndustrieele
medaansche, Hindoesche,
Boedbreidhistische en Joodsche. De eigen- ze fabrieken, onze werven
Onze
dommen van alle kerken zullen door den zich voortdurend uit.
het Reich in beslag worden geno- productie moet worden ver veel vulmen. Het kruis en alle andere sym- digd. Dit mag riet worden gehinbolen van godsdienst zullen worden derd door de zelfzuchtige obstrucgevaarlijke
zal tie van kleine doch
verboden. De geestelijkheid
worden minderheid van lndustrieele leivoor eeuwig tot zwijgen
gebracht, op straffe van opsluiting ders, die extra-winsten verlangen
waar of ..business as usual".
concentratie-kampcn.
in
geEvenmin ma? dit worden
reeds nu zoo vele
onbevreesde
hinderd door de zelfzuchtige obmannen borden gekweld, omdat structie
van een kleine doch gezij God boven Hitier plaatsen. In
minderheid van vakvervaarlijke
van
onze
beplaats van de kerken
beschaving zal een internationale na- renigingsleiders, die een
een dreiging vormen voor de werkezi-kerk worden ingesteld.
de arbeiderskerk welke zal worden bediend door lijke belangen van geheele
natie.
klasse
en
voor
de
uitgezondoor de naziregeering
den rederaars. In plaats van den Onze voor de verdediging onontbijbel zullen de woorden van „Meln beerlijke zeeroutes strekken zich
Kamf" als een „Heilige Schrift" thans over mlle zeeën uit, en om teworden opgelegd en opgedrongen. gemoet te komen aan de buitengevan wone behoeften van het heden en
En ln plaats van het kruis
Christus zullen twee symbolen wor- de toekomst wordt onze vloot erooden gesteld.
de swastika en het ter dan ooit. Onze vloot is klaar
bloote zwaard. De God van «bloed om op te treden. De eenheden die
naen ijzer zal de plaats innemen van op den Atlantlschen Oceaan
actie.
den God van liefde en mededoo- trouilleeren zijn reeds in
Iïaar officieren en manschappen
gen.
Deze grimmige waarheden, die behoeven mijn lof niet.
ik U vertelde over de huidige en
Ons nieuwe leger ontwikkelt
toekomstige plannen van het Hitgeleidelijk aan de kracht, die
lerisme, zullen natuurlijk morgen
noodig is om tegenstand te biein de gecontroleerde pers en radio
den aan de agressors. Onze solvan de as-mogendheden krachtig
daten van nu beschamen de
worden tegengesproken. En somtrotsche tradities van het Amemige Amerikanen zullen
blijven
rikaansche leger niet. Doch travolhouden, dat Hitler's plannen
ons niet behoeven te verontrusten,
dities zijn niet voldoende
om
duikbommenwerpers
en dat wij ons met niets moeneer te
schieten of tanks te vernielen.
ten bezighouden wat voorvalt verder dan een geweerschot afstand
Daarom moeten en zullen wij
van onze eigen Kusten. Van de vervoor elk van onze soldaten de
zekeringen van deze Amerikaanuitrusting en de wapens verniet even goed, doch
sche burgers
hoe gering in aanschaffen
tal ook
zuilen
veel beter dan van eenig ander
ln de komende
dagen als gewoonlijk met instemleger ter wereld. En dat doen
ming door de as-pers en
wij onmiddellijk. Want dit
en
-radio
melding worden gemaakt, in een
bedoelen wij wandit alles
poging om de wereld te overtuineer wij spreken van een totale
nationale defensie. Het eerste
gen, dat de meerderheid der Amerikanen zich verzet tegen
hun
doel van die defensie is Ilitler
wettig gekozen regeering en
tegen te houden. Hij kan worln
werkelijkheid slechts er op wacht
den tegengehouden en worden
gedwongen zich in te graven. En
om zich bij Hitier aan te sluiten
wanneer hij dezen kant uit komt.
dat zal het begin zijn van zijn
ondergang, omdat een dictatuur
Het motief van deze Amerikanen
is echter niet het punt waar
van de Hitleriaansche soort enhet
om gaat. Het gaat er om, dat de
kel kan leven indien voortdunazl-propaganda in wanhoop zulke
rend overwinningen worden behaald
en steeds grootere verop zichzelf staande verklaringen
blijft aangrijpen als bewijs
voor
overingen gemaakt.
Amerika's verdeeldheid. De nazi's hebben hun eigen lijst van moDe feiten van 1918 bewijzen dat
derne Amerikaansche helden op- het machtige Duitsche leger en
gemaakt. Gelukkig is het een korhet vermoeide Duitsche volk zeer
te lijst en lk ben blij, dat mijn snel kunnen afbrokkelen en ineennaam daar niet op voorkomt. Wij storten wanneer zij geslaagden
allen, Amerikanen van alle over- tegenstand ontmoeten. Niemand,
tuigingen, staan voor de
keuze die bewondering koestert voor de
tusschen de wereld waarin wil eigenschappen van moed en volwenschen te leven, en de wereld harding, kan koud blijven bij het
die Hitier en zijn horden ons zou- aanschouwen van den krachtigen
den willen opleggen. Niemand van tegenstand van het
Russische
ons wenscht zich een hol te graven volk. De Russen vechten voor hun
en onder den grond te leven,
eigen
in eigen vaderland en hun
algeheele duisternis als een
ge- haard-steden. Rusland heeft bemakzuchtige mol. De
opmarsch hoefte aan alle soorten van steun
vliegtuigen tanks, kanonnen,
van het Hltlerisme kan
worden
gekeerd
en zal worden
medische artikelen enz.
voor
gekeerd.
een geslaagde verdediging tegen
Heel eenvoudig en heel kort ge- den invaller. Reeds krijgt het van
wij hebben ons woord ge- Engeland en de Vereenigde Staten
zegd
geven het onze te doen
om het groote hoeveelheden van die noodHitlerlsme te vernietigen. En na- zakelijke voorraden.
dat wij hebben bijgedragen
tot
Doch de behoeften van het grooop- te Russische leger zullen van lanhet doen eindigen van den
en onze hulp en die
marsch van het Hitlerlsme zullen gen duur zijn
wij helpen, een nieuwen vrede op van Engeland zullen eveneens van
te bouwen, die aan eerlijke men- langen duur moeten zijn. Onlangs
een vroeg een senator aan den minister
schen op de geheele wereld
betere kans zal geven te
leven van Buitenlandsche Zaken rekenen voorspoed te hebben in veilig- schap omtrent onze hulp aan Rusheid, in vrijheid en in vertrouwen. land. Zijn antwoord luidde: „Het
antwoord op die vraag hangt er van
men is, den oi>Eiken dag nemen onze pro- af, hoe verlangend
van
Hitier
marsch
keeren en
ductie en ons vervoer van wa- hem te vernietigen bijtezijn
poging
pens voor degenen die op
d»
verovering
van
de
wereld.
Als
tot
slagvelden strijden, toe. Dat is
een voldoend sterk verlangen
onze eerste taak. En het is
de men
heeft om Hitier te verslaan, is het
wil van het volk, dat deze zoo onverschillig, wie helpt hem te verdringend noodige wapens
niet
Op onze Amerikaansche inin Amerikaansche havens zul- slaan.
rust de geweldige taak niet
dustrie
len liggen te roesten en
even- alleen onze eigen legers uit te rusmin naar den bodem der zee ten. doch ook om hulp aan Engezullen worden gezonden. Het is land, Rusland en China te verleede wil van het volk, dat Ameri- nen od het punt van bevoorrading.
ka de goederen zal
afleveren.
In het volbrengen van die taak
Als een openlijke uitdaging van mogen wjj niet falen, en wij zullen
dien wil zijn onze schepen
tot er niet in falen.
zinken gebracht en onze zeelieVoor ons Amerikanen is het niet
wennen
den gedood. Ik zeg, dat wij niet gemakkelijk geweest te
van plan zijn, ons daarbij neer aan de verschrikkelijke werkelijkte leggen. Ons vaste besluit om heid van een wereld, waarin de begewone
ons daar niet bij neer te leggen ginselen van de meest

P.). De

onderminister

van Marine,

James Forrestal, onthulde in een
redevoering, dat de torpedo, welke
den terpeaobootjager ~Kearny"
heeft getroffen, de zijde van het
schip openscheurde, een stuk
van het aek en een deel van den
opbouw wegrukte.
Voor zoover kan worden vastgesteld zoo verklaarde Forrestal
is geen geval bekend van een torpedobootjager, die in zulk een vitorpedo
taal gedeelte door een
staat
werd getroffen en toch in
was op eigen kracht naar een haven op te stoornen.
—

—

Lord Halifax over hulp aan
Rusland
New York, 28 Oct.
Lord HaWax werd begroet met uitWestelijk
roepen als „open een
front" tijdens zijn redevoering ter
gelegenheid van de Russische oorlogshulp-bij eenkomst. welke gisteravond hier werd gehouden.
Ook
(Reuter).

werd hij herhaaldelijk door soortgeonderbroken,
lijke opmerkingen

verder applaus zijn sueech
verscheidene minuten ophield.
In zijn redevoering riep Halifax
de slogan ,/There will always be a
Russia" ln het leven. Welke ook de
zij»,
uitslag van den strijd moge
zelde hij. er zal altlid een Rusland
zön, gesterkt, geschraagd en met
toewijding gediend door zijn volk.
terwijl

26 Oct.

(A.NP.).

maal extra werk.
De leden van de bemanning worden, als zij drie volle Jaren vaartljd hebben en den leeftijd van 23
hebben bereikt, gemonsterd als vol
matroos. Het civiel personeel op

vrachtschepen zal niet langer aan
het werk gehouden worden oo Zaterdagen en Zondagen na 7 uur.
terwlil het aantal vrije dagen per
jaar ls verhoogd van zes tot negen.
Voorts zal ln de toekomst aan
alle zeelleden bij de K.NJS.M., onverschillig ras en afkomst hetzelfde worden betaald voor gelijk werk.
Tenslotte is er een verhooging
van
gages toegestaan van 10%.
die echter gestort wordt ln het
spaarfonds en welk bedrag zal
worden uitbetaald na den oorlog.

Japan
Gebruikelijke ceremonie
Londen. 27 Oct. (Reuter). Volgens ln Londen ontvangen Inlichtingen zal de nieuwe Japansche minister
van Bultenlandsche Zeken, generaal
Shlgcnorl
TJgo, morgen een begin
maken met het ontvangen van het
oorpa dlplomatlque te Tokio.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

De Japansche koers
een einvan het regenseizoen zou
dilemma,
s
Japan
maken
aan
de
ln Noordoch of Japan nu aanvalt richting,
delijke dan wel Zuidelijke
een algemeen conflict met Ruserland en het ABCD-blok zou
worden.
door verhaast
Honolulu, 27 Oct. (U.P.).
Hallett Abend, die voor Reaen de New
ders Dlgost
reis door
een
Vork Times
per
het Verre Oosten maakte. Isalhier
Zeeland
Nieuw
Clipper uit
aangekomen. HIJ zelde, dat Japan zoo lang wacht, teneinde op

Britsche pertstemmen
Londen, 27 Oct. (Reuter).
Te Londen werd kennis genomen
Tan de vijandige houding, welke
door de voornaamste'Japansche
ook
bladen wordt genomen en
van de redevoering, die door generaal Tojo te Osaka werd gehouden.
Verwijzende naar de verklaring van generaal Tojo, dat de
politiek van Japan „onherroepelijk" is en dat er geen „terugkrabbelen" mogelijk is, vrageq
waarnemers zich af hoe het mogelijk zou zijn een compromis te
vinden tusschen Japans onherroepelijke politieke en de politiek der Vereenlgde Staten, die
even vastbesloten is en *een teekenen vertoont van terugkrabbelen.

op de bekendmaking der Japansche regeering dat zij voornemens
ls de besprekingen met Washington
voort te zetten."
De politieke medewerker van de
Daily Express verklaart dat
de waarschuwing van
kolonel
Knox, dat Japan voorbereidingen
treft om een crisis te forceeren, in
ruime mate bevestigd wordt door
de inlichtingen, waarover de Britsche regeering beschikt. De correspondent gaat zelfs zoo ver te verkla.
ren, dat vóór het midden van de
volgende maand ernstige verwikkelingen worden verwacht.
Intusschen brengen de Londensch ebladen de arrestatie van twee
Britsche onderdanen ln Japan weder ter sprake.
De diplomatieke
medewerker
van de T 1
s verklaart,
dat
men zich te Londen met verontwaardiging herinnert, dat het Britsche protest tegen de
arrestatie
van ae Britsche onderdanen Martyr en Mason, welke meer dan een
maand geleden plaatshad,
geen
enkel resultaat heeft opgeleverd en
dat ln het geheel geen reden werd
opgegeven voor hun arrestatie, terwijl ondanks de dringende vertoo-1
gen van slr Robert Craigle
aan
geen Brltschen consul werd toegestaan hen te bezoeken.
De diplomatieke
medewerker
van de
DailyTelegraph
verklaart, dat men zich in politieke
kringen te Londen afvraagt, hoe
lang de Britsche regeering
deze
kwestie zal laten zeuren
zonder

me

te nemen.

Horoscoop
voor heden
Voor nea,
29 October, „Scorplo".
den
Octobcr
29sten
zUn Gedie op
boren, liggen de beste uren van den
—

das tusschcn 9.45 en 11.« v.m., 1.45
en 3.45 n.m. en 7.45 en 9.45 's avonds.

De overige uren van het etmaal
moeten als minder gunstig worden
beschouwd.

geschikt om
Deze dag 's weinig
oogmerken door leuter kracht,
üwe
wijze tot voorbij door het opleggen van Uw wil aan
gemakkelijke
fndo-China te kunnen oprukken anderen, te bereiken. Een gemocdeeen
en verklaarde, dat Japan
lllk woord zal eerder tot het gewensehkrachtige defensie alsmede een te resultaat lelden. Wekt echter niet
tegenoffensief zal ontmoeten ln te veel den Indruk als trekt gU u
het geval van stappen m die rich- heden geheel ln het defensief terj*,
ting.
want dat kan argwaan wekken. Maakt
belachelijk, vooral heden is
niemand
Abend verklaarde, dat toen hij dat een wapen, dat vriendschappen
van het vorige
op 1 Dcember
Werkt vooral regelver- kan beëindigen. buien
Jaar naar het Verre Oosten
van te weinig
zonder
matig.
trok, Singapore toen „gemakkeenergie.* Weest heden bo.
te
of
veel
aanval",
lijk openlag voor een
voorzichtig, waakt er voor,

medewerker
De diplomatieke
van deTlmes, die de heftige uitbarstingen tegen Amerika ln
de
verJapansche pers bespreekt,
klaart: „Dit ls een vreemd vervolg

krachtige stappen

Welke plannen?

—

—

(U.

Lon.de n,

Door de afdeeling scheepvaart van
óen Nederlandschen Centralen Bond
van Transport Arbeiders ln Londen
's een overeenkomst gesloten, die
een belangrijke verbetering in de
arbeidsvoorwaarden beteekent.
In den Noord Atlantic ls, benoorden de parallel van
10 graden
Noord, het extra 12 uur per week
werken aan dek afgeschaft en het
aantal dagelijksche werkuren verminderd van 9 tot 8; in de andere
zones zijn de extra uren verminderd
\an 12 tot 8. Op schepen waarop
wacht op wacht afgeloopen moet
worden ls het aantal
werkuren
aan dek verminderd van 84 tot 72.
DIJ de kustvaart wordt voortaan
extra betaald voor uren boven de
acht per etmaal gewerkt ln die
gevallen dat
de menschen gedurende drie opeenvolgende dagen
werkten cn wacht liepen. Het overwerk wordt betaald met 65 cent per
uur (vroeger 30, 40 of 50 cent). Dit
overwerk wordt ln alle gevallen betaald als b.v. een Ud van de bemanning absent ls door ziekte of
ongeval en ook ln geval van nor-

—

—

Fhi 1 a d e 1 ph i a, 28 Oct.

Betere arbeidsvoorwaarden
voor onze zeelieden

Nederlandsch-Indië toen nog vendien
niets verzuimt, dat ge U, Li
niet „het noodige materieel had dat ge
werk
zoowel als ln Uw partlcu.
om een
gelijktijdige zee- en Uw aangelegenheden,
van alles op
luchtaanval af te slaan" en dat llere
de hoogte stelt.
dat

de Philippijnen toen „ongetwijfeld de zwakste schakel" vormGehuwden, verloofden en anderen,
den. Abend voegde hieraan toe,
door banden der liefde gebonden
die
geheel
dat het beeld thans
en
mogen heden gerust alles uit
zijn.
al ten gunste van de democrasentimentsoogpunt beschouwen: dat
tieën is gewijzigd.
is beter dan een te materialistische
kijk.
De hangende problemen
Vrouwen, op 29 October geboren,
hebben
meestal een breede belangTokio, 27 Oct. (U.P.). Itaro
stelling:
ztf hebben gevoel voor huMlzuno, leider van de
afdeeling
z{)n
ad-rem. Gewoonmor,
Bultenlandsche Handel van het lijk treden meestal
op en hun
zeer
tactvol
zl)
departement van Bultenlandsche pogingen om tusschcn anderen beZaken, verklaarde op een persconmiddelend op te treden hebben als
ferentie, dat. ofschoon men
tot regel
Organisatorisch
verdusver in Japan niet tevreden is mogen succes.
Is aanwezig en kan ln de pracover de Japansch-Russlsche han- tjjk
met succes worden gebruikt. Da
delsovereenkomst, toch ~de han- meest
geschikte beroepen zijn: ongende problemen tusschen
Rusland en Japan de een na de andere derwijzeres, geestelijke en sociale arbtenenhuLs-decaratrtce,
beidster,
opgelost worden."
schrijfster en schilderes.

Australië
Opvoering

industrieele

Mannen, gefcoren op den 29sten October, blinken uit bU de Jacht, het
ge.
visschen of zeilen. De meest
schikte beroepen zijn: makelaar ln
onroerende goederen, bankier, ver-

oorlogsinspanning

(Nadruk verboden)

Canberra, 23 Oct. (Reuter).
De Australische
minister-president Curttn maakte heden de benoeming bekend van de oorlogs- en
productie-leiders ten toehoeve van
ide organisatie van een zoo groot
mogelijke industrleele oorlogsin- ■UtHitu
Voor de oorlogs-afdeellng

wer-

den benoemd de minister van Marine en munitie Makin en de minister van Bevoorrading en ontwikkeling, Beasly. De minister voor de
oorlogsorganisatie en industrleele
onderzoekingen Dedman werd tot
menschelijkheld, van het
meest nizoen ln Zuid-Saghalien. Hierdoor productieleider benoemd.
gewone fatsoen worden
neergezou Japan de beschikking krijgen
maaid door de vuurpelotons van over de daar aanwezige kostbare
eigendomde Gestapo. Wij hebben vele van voorraden olie en de
Gods zegeningen genoten, wij heb- men der aldaar gevestigde
visben geleefd ln een uitgestrekt en schersmaatschappljen. Men gerijk land en door onzen vlijt en on- looft. dat Rusland niet zal vechten,
ze arbeilszaamheld hebben wij het tenzij het op het vasteland wordt
Sommige aangevallen.
tot bloei gebracht.
Somlge deskundigen echter bedat
ons
zeggen,
groote geluk ons heeft misleid, dat wij twijfelen dit. aangezien een dergegroote
geen partuur zijn voor de gedrilde lijke stap een conflict op
zou
verhaasten.
meeschaal
ZIJ
massa's, die ln de Spartaansche

—
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The flame of ; Ft"New Orleani I •»

Marlen*

:
L* malton
du Maltals ■
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Vlvlane
Romance
Louli Jouvet

i Am.

Judy OarlanC

Extra-uitvoerrecht

de

toegezegde steun
daadwerkelllk
er
wordt. Deskundigen zijn het

Oarzoe

Kranggaa

echter over eens. dat voor een dernoodlg
gelllke actie 200.000 man
zouden zijn. Er moge aan herinnerd worden, dat Japan met 60.000
man troepen niet ln staat was Nannlnz en Kwangsl te behouden.

thee

mie»

—

New

Sanpoerna

a

Sa.
Mu.

(ten bedrage van 5 procent
waarde) is vastgesteld.
De maatregel treedt heden

=

in werking*

DAMES PILLEN. Verjpngingskuur voor Dames. Succ. gegard.
ƒ 1.50 gr. ƒ 2.80. „lIANARYN
PILLEN". Voor Maandst. succ.
gegard. ƒ 1.75 en ƒ 5.75. ~HANARIN'S PILLEN". Voor Wlttevl. succ. gegard. ƒ 1.75 en ƒ 3.25.
Bij vooruitbet. franco thuis.
Firma DE INDISCHE KRUIDEN
Gg. Tengah 22
Semarang.

van

de Vier Azen

Orleani.

Mariene
Dletrlca

Ro.

Jack Oakia
Allee Fay#

Am.
m

b

Amuaemeai

Ro. s Roman
Avontuur -

DagelUk» matlat» en vooraTondeoncert
door ensemble JL'LILS lOOÜMA.V.
f'lceelo Clobi
Bar en Dancing.
Tabaria i
Bar en Dancing.

l/.eridutiai
DONDERDAG, 30 OCT. 1941
t.h. v. dien Heer W. C. J. Volten,
Koeteistraat 45.

ZATERDAG, 1 NOV. 1941

t. h. v. den Heer G. C. Spiekerman van Weezelenburg, Darmo
Boulevard 47.
MAANDAG. 3 NOV. 1941
t. h. v. den Heer Thornberg,
Coen Boulevard 78.
DINSDAG, 4 NOV. 1941
t. h. v. den Heer R. Wlnsser,
Goenoeng Sarleweg.

ZATERDAG, 8 NOV. 1941
Commissie Vendutie van de fa.
M. S. Noach, In hare localen,
Kallasln 121.
=3

naar

Luistert

N.I.R.OM.
Nieuws: 06=30; 07.30; 13.20; 14.20:
19.00 en 22.00.

A.R.V.O.
Zendtijden*

7.00—08.30: 11.00—14.30; 16.30
Nieuws: 07.30; 13.20 en 19.00.

Nicutc» uit Buitenland
n.

b.

c.

MANILLA

oo.jo

(Ned.) goin.

41.49. 49.30
05.20 (Ned.)
05.30 (Eng.)
06.15 (En».)
07.30 (Eng.)
08.30 (Eng.)
1130 (Eng )
19 15 (Xrd.)
20.30 (Eng.)
21 30 (Eng.)
25.51
06 00 (Eng.)
06 30 (Eng.)
18 05 (Eng.)

19.45 (Eng.)
(Eng )

20.15
SINGAPOBE
13.30
CUl'KKINQ
17.45
21.10
2130
22.30
STDNET
19.15
29.40
22 00
MOSKOU
19 35
S. rRANClSCO 29 00
22.00

t

—

Roblnto»

liellendoorn:

Shanghai

—

,

Muziek la
IMu.
1» leren i

Sensatie
Muziek
At.

Amerikanen vertrekken uit
(Reuter).
Shanghai, 26 Oct.
Tengevolge Tan de oniekerheld In de
aankomst van AmerikaanseJie passagiersschepen hebben 150 te Shanghai
wonende personen, die naar Amerika
naar ver.
wenschen te vertrekken,
pasage geboekt naar Ma*
luidt
nlla op het Fransche schip „d\\rta<nan". Zij hopen te Manlla plaats t'
kunnen krygen op een Amerikaanse!
schip.
Verklaard werd, dat Fransche schepen thans de eenlge tUn. welke tusachen Shanghai en M&iilla varen.

WlUlaia

rraneea

Kinderen Denedeo II jaar geen toegang
Kinderen benelen 13 Jaar geen toegang

•)

—

-

Bridgerubriek

Ee The lone
wolf keep»
a dale

Oea

Taylor
Huuej

Ce
% omero

|

thee

—

R uth

:A».

Lueky

Uatlm

In welingelichte kringen wees
men er op. dat een Inval in Yunnan zou bijdragen tot de
uitvoering van Japans
fundamenteele
het
programma-beëindiging van
aangezien
China,
in
Birincident
weldigende vraagstukken
zoo- ma immers momenteel
Chlna's
wel sociale als economische
en eenlge aanvoerlijn is, welker
caphysleke —en wij zijn uit dezen
strijd te voorschijn gekomen als oacitelt binnenkort tot het uiterste
ge- zal worden opgevoerd onder Amehet machtigste volk, dat de
schiedenis kent en het meest vrije. rikaansche leiding. Ook het einde
Thans hebben wij,
Amerikanen, staande voor deze
nieuwe
uitdaging; van een machtigen vijand onze dekken opgeruimd en
hebben onze gcvechtspositics ingenomen. Wij zijn gereed om ons
land te verdedigen en het geloof Misdaad wordt niet betaald lagen klaver naar de dummy werd
'eruggekecrd. West zette het aas
onzer vaderen, om datgene te
Het ls bijna niet te gelooven, dan. Incasseerde harten boer en
doen, wat God ons heeft geleerd een
ervaren speler een bridgespeelde een kleine ruiten na.
als onzen plicht te beschouwen".
misdaad heeft begaan, als hier
Vanaf dat moment was het voor
onder beschreven, maar toch ! l en leider niet meer mogelijk tien
Britsch oordeel
zulks het geval.
Jagen binnen te halen. Hij IncasLonden, 28 Oct.
(Reuter).
gever.
Noord
2 slagen in klaveren, 2 in
seerde
De diplomatieke
correspondent
Niemand kwetsbaar.
schoppen, 1 In ruiten, 2 hooge troevan „Reuter" schrijft, dat de rede
Noord
van president Roosevelt op Navy
ven en 1 lage aftroeving in elke
Day zoowel een oproep tot
het
hand.
Amerikaansche volk was om paZuid was hier de boosdoener,
raat te zijn als een waarschuwing
door
een tweede ronde troef te beaan het adres van Hitier. dat hij
ginnen,
alvorens de klaveren aan
niet kan rekenen op de vermeende
te breken. Het correcte spel is hitr
indolentie van het Amerlkaansche
volk. Zij was voorts een nieuwe
den eersten slag met harten heer
boodschap van bemoediging
en
te nemen en een kleine klaveren
belofte van steun aan de volken,
na te spelen. Indien West den slap.
die lijden onder en strijden tegen
neemt met het aas en met troef
de nazi-onderdrukking.
nakomt,
neemt de dummy dien
De onthullingen in RooSevelt's
slag, om dan direct de schoppen
rede betreffende de Duitsche oogaan te breken. Door deze gedragsmerken t.a.v. Zuid- en
MlddenAmerika en van een nieuwe welijn te volgen kan de leider 3 sla.
reldorde op het gebied van
de
•jen met lage troeven maken.
godsdiensten moeten,
aangezien
Biedverloop:
De uitkomst had voor Zuid een
zij van zulk een gezaghebbende zijOost.
Zuid.
West.
Noord.
aanwijzing
moeten zijn, dat do
de komen, de ernstige
aandacht I *
pf
pas
IA
verdedigers
voornemens waren
trekken van de menschen. die vrij 1 sans
pa.- -roef te spelen.
2
pas
zich
zijn om te denken en voor
En indien zulks
3 V
pa4
pas
zeiven te oordeelen.
il een goed idee was voor hen, was
pas
Nu het de geallieerden
volledi- pas
'iet voor den leider zeker geen
gen steun heeft toegezegd zal geen
West
vrouw
Toed idee om hen daarbij nog een
opende
met
harten
risico het Amerikaansche volk er de dummy nam
'andje te helpen.
slag
den
met
hit
van weerhouden er voor te
zorspeelde
en
een
aas
kleinen troef
gen, dat zij alles krijgen wat Ame(Nadruk verboden).
naar Zuid's heer, waarna met een
rika hun kan geven.
*

Se. Robert

Vlieg-

taaeatM

van de

—

DietrlcV

j

utt»

commando'

van een extra-uitvoerrecht op

V/oensdag 29 October

Raymond
Mauey

Nelly KeSy;

ordonnantie, strekkende tot hef-

fing

j ro.

j

gedood

nen, dat Japan de voorkeur zal geven aan onderhandelingen
door Tengevolge
van aanrijding
den minister van Buitenlandsche
Zaken Togo om concessies te verAneta meldt uit Batavia, dat de
krijgen. of wel. dat het direct zal
toeslaan, indien het aan DultschBritsche consul-generaal aldaar,
land gelukt Rusland te verplette- T. Carli s 1 e,
door een auto is
ren.
aangereden en gedood.
geIn weer militaire kringen
looft men, dat Japan plannen koestert via Indo-China Yunnan binop
nen te vallen met het doel den Blrmaweg te blokkeeren vóór de door
Officieel wordt gemeld, dat de
Amerika volgens
Bruikleenwet

—

Uoot4r*iie»

ea iran

Abe Ltaeoln

Britsche consul-generaal

dien wij hebben aanvaard en gewonnen
den strijd
met onbekende zeeën, met woeste bosschen,
met woestijnen en met groote vlakten. met woeste stroomen en verschroeiende droogte en met vreemde overheerschers, een tijd
van
binnenlandschen strijd, van over-

»

rua

C»pliol

Ned.-Indië

—

Waarheen vandaag?

spanning.

Shanghai, 27 Oct. (UP.). In
gelooft
militaire kringen alhier
men. dat Japan
toebereidselen
treft voor de bezetting van NoordSaehalien, daarbij gebruik makend
van het kortelings versterkte gar-

meedoogenlooze
methoden van
wreedheid zijn.opgevoed. Zij zeggen, dat wij dik zyn geworden en
en dat wij ten onderslap en lui
gang zijn opgeschreven. Doch zij
die zoo spreken, kennen Amerika
en de Amerikaansche levenswijze
niet- Zij weten mee dat d't land
groot is omdat het een land ls van
nooit eindigenden strijd. Ons land
werd het eerst bevolkt en werd geleidelijk ontwikkeld door mannen
en vrouwen, in wie de drang naar
avonturen leefde, het vuur
van
rustelooze arbeldszaamheld, en
een gevoel van persoonlijke onafhankelijkheid, dat geen onderdrukking kan verdragen.
Wij hebben
den tijd gehad van harden strijd,

acteur.

kooper,

i

mptr

Nederland
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Notities

„

Voornaamste

Het groote conflict Nieuws
Zweedsche dagbladcorrespondenDe dingen bewegen zich ln
de
Vereenlgde Staten naar een climax. Roosevelt's rede op de Navy Day deed dit reeds voelen. Het
«cherpe conflict met Lewls, die een
groote staking ln de mijnen heeft
afgekondigd, ls geen toevallig incident. Als Amerika werkelijk wil
zorgen dat Hitier wordt verslagen,
zal het voor oorlog niet meer mogen terugdeinzen. Als het, verder
redeneerend, oorlog wil voeren,
zal het offers moeten brengen, zal
met name een deel der sociale winsten, tijdelijk, door de arbeidersklasse moeten worden prijsgege-

.'

A. F. du Booy.

gevold van den
onbegaanbaren
toestand der wegen.

De Duitschers zijn verbaasd
over de hevigheid va n het Russlsche afweervuur te Kroonstad, dat
blijkbaar nog heviger is dan het
spervuur te Londen. Het
gebied
van Leningrad wordt met bijzondere hardnekkigheid door de Russen
verdedigd.

"

De Japansche officieele woordvoerder Koh Ishii ontkende iets af
te weten van de berichten
omtrent een incident aan de grens
tusschen Rusland en Mantsjoekwo.

Wat op het oogenblik binnensBetreffende den stand van de
lands geschiedt ls ongeveer het Japansch-Thailandsche handelsbesprekingen verklaarde Ishii,
dat
volgende. De goederen
worden deze „bijna beëindigd" zijn.
schaarscher, omdat een belangrijk
deel der Industrie oorlogsmateriaal
produceert. De prijzen stijgen dus, bitleus. Zijn ambities houden pas
en de arbeiders dwingen telkens halt'bij het Witte Huis. Gedreven
weer loonsverhooglngen af. welke door een mengsel van eerzucht en
slechts nieuwe prijsstijgingen ten gekwetste IJdelheid koos hij, toen
gevolge kunnen hebben. Amerika Rooseveit weigerde hem het vlcezal moeten overschakelen op oor- presidentschap toe te zeggen bij
logseconomie, hetgeen wil zeggen herkiezing, de zijde van Willkie.
dat de staat op eenlgerlel wijze Toen was Lewis al mis. Willkie,
moet zorgen, den menschen het per slot, was de candldaat
van
geld te ontnemen om even veel „big business" en Lewis verwarte koopen als ln vredestijd. De staat de de belangen van de arbeiders
kan dit doen door belastingen, door met zijn eigen belangen. Hij bleef
een systeem van gedwongen spa- mis. Hij verklaarde, af te zullen
ren, door vrijwillig sparen, hoe dan treden als
voorzitter van zijn verook. Maar de menschen. alle menbond, de C.1.0., als Rooseveit zou
schen, zullen een deel van hun wel- winnen. De groote massa der levaart moeten prijsgeven, wil Ameden van de C.1.0. stemde nietterika Inderdaad het arsenaal worden min op Rooseveit en Lewis trad
der democratieën.
inderdaad af, maar bleef voorzitVoorts zal bij voorbeeld het tekort ter • der mijnwerkers en poogde
aan geschoolde arbeiders moeten zijn ouden invloed te herwinnen.
leiden tot langere werkweken veel- De man moet worden verteerd
eer dan kortere. Op twee manieren door het mengsel van eerzucht en
worden zoodoende offers gevraagd gekwetste IJdelheid. Hij bestreed
van de arbeidersklasse. Offers, Rooseveit op
schier ieder gebied.
let wel, die tot nu toe niet of nau- Arbeiders zijn loyaal aan hun lei-

Aanval op Moskou
Onbegaanbare toestand der wegen maakt
voortzetting der operaties onmogelijk

leiders der
weermacht

met

Stormloop op Moskou in
modder vastgeloopen

Geen veranderingen aan het
front van Moskou

Stockholm. 28 October (Reuter).
Volgens de Berlilnsche correspondenten van de Stockholmsche bla
den worden Dultsche
voorraden
zoo ver mogelijk naar. het Oosten
opgevoerd en daar opgeslagen ten
behoeve van de bestorming van
'
Moskou.
'

De

correspondenten verklaren
ook dat de onbegaanbare toestand
der wegen momenteel noodig hebben gemaakt, dat de operaties
werden gestaakt, doch zU voegen
hieraan toe, dat de operaties
•

schoten.

neerge-

vernietigden Duitsche
olietransporten

Russen

—,

maar ook te breken. Hit.
wis, ofschoon geen voorzitter meer.
worden verslagen
kan
alleen
ler
nog altijd een zeer machtig man
medewerking
volledige
der
Is. toont zich minder verstandig. met
Vereenigde
Staten.
Amerika
moet
Lewls. die thans nog voorzitter is
bestrijden,

mllnwerkersbond.
den
verbeelding
der arspreekt tot de
van
actie.
Hii
beiders als een man
thlngs
get
„to
kunst
verstaat de
done". In zijn methoden'was hij
n!et kieskeurig, maar hij bereikte
Teel. Deze Lewls ls uitermate am-

besluiten, omdat

sche

<2e

belangen geen

Amerikaan
keuze laten*

Het ls zoo belangrijk, dat het besluit spoedig wordt genomen. Zooals het nu gaat, rijst de hoop dat
inderdaad beslissingen zullen val-

len.

Ongeschokt Nederlandsch moreel
Duitschland klaagt dat
landgenooten
de nieuwe orde nooit zullen leeren begrijpen
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Oostersche

generaals bij

gebied

Hitler

Londen, 28 Oct. (Aneta Reuter).
Gemeld wordt, dat HiUer op zijn
(hoofdkwartier de generaals
Ali
Fuad en H. Husseln Erkilet, ontving. die van een inspectie aan 't

front terugkeerden. Zij
bezochten ook maarschalk ; ■ -Von
Brauchitsch en generaal* Keitel.

Oostelijk

Verklaring

Met betrekking tot de berichten
Japan
over een terugkeer naar
van den Japanschen ambassadeur
ln de Vereenigde Staten, admiraal . Ncmura, zelde Ishll, dat hij
niet dacht, dat het. thans de tijd
was voor den Japan-chen ambaste
sadeur om naar Japan terug
keeren.
Intusschen ontkende Ishll iets
af te weten van de berichten om*
Tojo
trent een Incident aan de . grens
tusschen Rusland en Mantsjoekwo.
Hij verklaarde evenmin lets af te
Shanghai, 28 October «Un. Pr.).
van een uitstel van den teUit betrouwbare Japansche bron- weten
rugkeer van den Japanschen amnen werd vernomen, dat generaai bassadeur te Bangkok, Teijl TsuHata,verleden week ln Tokio een bokami, naar Japan.
conferentie heeft gehad met premier Tojo en vooraanstaande perDe mogelijkheid van een
soonlijkheden uit Kwangtung, alsmede marine-autcriteiten.
Britsche actie
Naar gemeld wordt hadden de
besprekingen betrekking op:
Londen, 28 October (Reuter). Er
Eerstens: r]e vraag in hoeverre den nadruk op leggend, dat Engehet Japansche leger bereid zal zijn land thans een onafgebroken front
uitzich uit China terug te trekken voor tegen de as heeft, dat zich
het geval een toenadering tusschen strekt van Solloem af tot aan Sinhegapore, schrijft de „Times"
Amerika en Japan mogelijk is.
gesproken
„Er
den:
is
wat
heel
Tweedens: een eventueele super„het
campagne met het doel een eind te over de mogelijkheid van
Westelijk
van
een
openen
front'
maken aan het Ohina-incldent.
als hulp aan Rusland. Het zal
Derdens: de door Japan tegen- goed zijn er aan te denken, dat er
over Rusland aan te nemen houfronten zijn dan het Westeding voor het geval Duitschland er andere
op
lijke, en wel fronten waarep
in slaagt dat land te verslaan, of meer practische en op vcor Rusindien Rusland den strijd voortzet, land meer winstgevende wijze de
cp welke wijze van de Manchuvan (het Bntsche
rijk
kuosche concentraties gebruik kan krachten
kunnen
worden ontplooid, fronten
worden gemaakt.
welke worder bediend door
talOfschoon generaal Hata's ont- rijker en veiliger
verbindingen,
oieding te Tokio van het grootste fronten waar wij of reciitstreeksch
belang word: geacht voor een ver- contact met den vijand hebben of
dere voortzetting van de China- dit tot stand kunnen brengen zoncampagne, is men ln de "meeste der dat hij in staat is dit te beJapansche kringen de meening toe- moeilijken. Kortom: het front van
gedaan, dac het Tojo's streven ls het „Midden-Oosten"
dat in
met alle militaire kringen tot over- werkelijkheid
gevormd
wordt
eenstemming te kemen, waardoor door het Nabije Oosten In Lyblë
het mogelijk zal zijn betreffende en zich cnonderbrciien
uitstrekt
China tot een voor Amerika alles- naar het Verre Oosten tot aan Sin.
zins aannemelijke oplossing te gapore,
welk front werd opgekomen.
bouwd zoowel voor den aanval als
Ten aanzien hiervan was men ln
de
de verdediging en dat
diplomatieke kringen vroeger de voor
grootste mogelijkheden omvat ten
meening toeredaan, dat Washingdienste
de gemeenschappelijton weigerde eenigeriei concessie ke zaak van
en
rijk
van
het
te, doen, daar het geloofde dat het onzen RussiichenBritsche
bondgenoot. Het
Japansche leger niet voor eenige ls eveneens het front, waarachter
toenadering was, terwijl een evende zee- en luchtlijnen in • groote
tueele overeenkomst met het hui- mate
veilig
worden beheerscht
dige bewind wel den steun van het door Groot-Brittannië
en de Verzou
leger
hebben.
eenlgde staten".

marine-autoriteiten

—

—

Geen accoord mogelijk geacht

In tegenstelling hiermede

bultenlandsche

diplomaten

Singapore
Na te hebben uitgeweid over de
beteekenis van Singapore als barrière tegen de Japansche ambities,
vestigt de rimes" de
aandacht
op het feit, dat dit front „ook de
nand uitstrekt naar de bevriende
vesting van Manila, de
laatste
van de keten van versterkingen
en bases, welke zich over den Pacific uitstrekt". Het Dlad
vergevoist dan: .Melding werd
maakt van indirecte hulp aan Rusland in het Verre Oosten- Kan dit
niet daarop neerkomen, dat zien
daar een gelegenheid
voordoet
voor meer directe huip? Is
het
niet mogelijk, dat de
krachtige
en voor geen compromis vatbare
eenheid van streven tusschen Engeland en de Vereenigde Staten
in deze wateren kan dienen om
Japan er van te weerhouden over

zijn

van
AmerikaanschJapansche overeenkomst tot de onmogelijkheden behoort, aangezien
Amerika niet van plan is zijn houding ten opzichte van China te wijzigen. Men meent echter dat Japan
de onderhandelingen voortzet in afwachting van „de gulden gelegeheid"
hetzij een
ineenstorting
van Rusland, dan wel, dat Amerika dusdanig in den Atlantischen
Oceaan de handen vol zal krijgen,
dat Japan zonder eenige oppositie
Thailand zal kunnen bezetten.

van Inoenue verwacht meening, dat een

Ankara, 28 Oct. (Aneta Reuter),
Een belangrijke verklaring inzake
de buitenlandsche politiek zal door
ïnoenue in de nationale vergadering worden afgelegd. De rede van
gebroadcast
den president zal
worden.

Jan Walch, een

moedig

criticus

(A.N.P.Londen, 28 October
„Volk en
Vaderland"
van 3 dezer dringt er bil het de-

Aneta).

,

—

Voorbereiding op „het ergste”

Reizigers uit Japan
verklaren,
van Volksvoorlichting,
tegen dat het Japansche leger
iets. te doen
zich
den criticus, Journalist en direc- Iroortsachfrig
„op
het ergste"
teur van de eenige Nederlandsche voorbereidt door het verhaasten
tooneelschool, dr. Jan Walch, die van een nationale mobilisatie van
volgens het blad den geest van zijn arbeid en kapitaal ten
bate van de
leerlingen vergiftigt door zUn walmeest
bedrijven.
vitale
gelijke houding en taal".

Dartement
enz. op aan

stap,
te gaan tot dien laatsten
waartoe Dultsc-hland het wenscht-

een aanval op Rusie brengen,
lands gebied in het Verre Oosten?
Ir.dien zij bereid zijn hun krachten voor dit aoel te vereenigen, beschikken zij tezamen over een niet
te verwaarloozen macht' om
hun
oolitiek op tastbare wijze kracht bij
te zetten".
—

Naar men zegt heeft men ook de
van oud metaal geïninzameling
Uit Roskams verhandeling bleek
Een nieuwe Nazi-burgemeester
terwijl
tensiveerd,
algemeen
verder, dat de juiste verhouding
aangelegd.
schuilkelders
worden
zou worden geschapen
28
Londen.
October (A.N.P.-Atusschen
Die in de omgeving van de gouverien landstand en den staat.
Als -neta) Volgens den „Nederland- r.ementsgebouwen
zullen niet voor
omroep
•schen"
van
voorbeeld verklaarde hij, dat
25
dezer
werd
de
drooglegging van de
Zuiderzee de nieuwe burgemeester van? mr. Dubliek gebruik zijn. Ook is de reovergegaan tot beperking
een aangelegenheid is, welke den L.Ch.J. Peeters, door den N.5.8.- geering
staat aangaat, doch de verdeeling commissarls Marchant d'Ansem- van het brandstofverbruik.
Een fluistercampagne tegen van het drooggelegde land
za. bourg geïnstalleerd in tegenwooreen kwestie zijn, waarover alleen digheid van vele Duitsche autoriIshii beantwoordt de rede
de Duitsche propaganda
de landstand zal kunnen
b«i!s- teiten.
Peeters
een
sen.
verheerWkte in
revan Knox
Londen, 28 October
devoering de nieuwe Europeesche
(A.N.P.De rede van Roskam
scheen
Aneta). De „Deutsche
Zeitung hierop neer te komen,' dat
Tokio, 28 Oct. (Domei).
Comdeze orde„zoodat geen enkele twitfel befür die Niederlande" bevat steeds NS.B.-organisatie de
mentaar
op de verklaalgeheele staat t.a.v. zijn politieke overtuileverend
ging.
Stagnatie in
meer bewijzen van het ongeschokring van den Amerikaanschen micontrole verkrijgt over de
te moreel van het Nederlandsche tie en de voorziening van producMarine,
nister
van
Kncx,
kolonel
levens- De Nederlandsche rechtbanken in
volk en van het doeltreffende ver- middelen.
met betrekking tot de onvermijEngeland
zet tegen alle Duitsche listen.
delijkheid van een Japansch-AmeDr. Posthuma zal algemeen adNew York, 28 Oct. (Aneta Rtr.)
Nieuwe voorbeelden worden ge- viseur van den landstand
botsing, ze;de
worrikaansche
Koh De productie der fabrieken van U.
(A.N.P.).
OcU
Londen. 27
geven in het nummer van 23 Sep- den.
de
plaatsvervangende 3.-Steel zal naar
Heden legden de leden van de Bij- Ishii,
bekendgemaakt
tember j.1., waarin wordt
vervan
woordvoerder
den Japanschen werd, tot £0 a 90 procent van de
Aan
het
van
zijn
einde
rede
ont
zondere
Nederlandsche
Rechtbank regeeringspersdienst:
klaard: „De fluistercampagne in hulde Roskam, dat een
„Knox druk- capaciteit worden ingekrompen als
aantal Ne in Engeland den eed af in handen
Nederland is gelijk een voortdurenzeer
uit, dat
te
zich
is gevolg van gebrek aan steenkolen
krachtig
derlandsche
reeds
van
den
minister-president,
prof.
boeren
Oostin
de filmvoorstelling, welke
voortNeder Gerbrandy, die daartoe door H.M. waar en hij moet de verantwoor- i.v.m. de mijnwerkersstaking. . U.
durend de officieeie Duitsche be- Europa werk*, achter de
dragen, voor hetgeen hij S.-Steel deelde mede. dat de prolandsche en Duitsche
scldaten. de Koningin- was gemachtigd. De delijkheid
richten bestrijdt en de
Britsche terwijl „in Nederland
zegt".
Ishii
voegde hieraan
griffier
van
het
toe. ductie in de meeste districten binhonderden
nieuwe college dat hij meende,
propagandaleugens
gebruikt om
nen twee wek«y geheel zal worden
dat
de
verklaring
legde
~sreed
staan
om
af
voor
volgen".
hen
te
den
eed
den
officier
de bevolking te beïnvloeden. Dit
van minister Knox ~de
stopgezet, irtdiön dé
van
meening
mijn-arbeid
Justitie.
gaat steeds voort ondanks de teweergeeft van de Amerikaansche niet onmiddellijk wordt hervat.
Radio-Oranje
over
den
landstand
De samenstelling van de politie- regeering".
leurstellingen in verband met de
Er werd gen woord gehoord van
geruchten omtrent een
is anders dan aanvanrechtbanken
Britscher
Aneta
seint
uit
de andere
Batavia,
dat
„RaDe
werd
Toen
gemeld. Tot politieinval.
Nederlanders klemmer
hem werd gevraagd naar doch gemeendstaalmaatschappijen,
io Oranje" Dinsdagnacht tot de kelijk
wordt, dat zij in een
den
van de Japansch-Thaizich aan de illusie vast en erkenstand
rechter
Mr.
werden.benoemd
C.J.
-oeren in Nederland sprak over de
soortgelijke positie verkeeren.
nen niet de realiteiten van den oorvan
landsche
handelsbesprekingen, verAsbeck, Mr. D.A. van
ïazi-instelling,
den
landstand. Baron
log, die ten slotte over Nederlands ?n de
den Hamel en Prof. Mr. J. A. klaarde Ishli, dat deze „bijna de-,
Nederlandsche
boeren
aanplaats in Europa zullen beslissen. spoorde om
finitief beëindigd" zijn.
Roosevelt bestudeert te
te weigeren met de Veraart.
Wij hebben weinig hoop, dat de Neonderdrukkers en landverraders'
Tot ambtenaar van het Openbaar De
nemen maatregelen
derlanders dit ten slotte
verschepingen naar Rusland
zullen samen te werken. De nazi's trachzij n benoemd Mr. A. H.
Ministerie
gaan begrijpen. Wij hebben
een ten het heele boerenbedrijf te naDrilsma, Mr. A. M. van Ooster28 Oct. (An. Rtr.).
groot leergeld betaald, doch niets
ontkennend, „Washington,
zificeeren en de landstand is thans houdt, Mr. C. W. A. Schurmann Ishii antwoordde
President
Rocsevelt
geleerd."
toen
hein
werd
gevraagd of
een proefballon. Zoo dit lukt, dar Clerks,
de dat hij de algemeene verklaarde,
Mr. P. A. J. M. van Dort- Japansche regeering
wetgeving zal
zullen er geen onafhankelijke boeofflcieele
memond en Mr. B. J. Sllngenberg.
om het stakingsvraagdedeelingen had ontvangen
De boeren en de nieuwe orde
renbedrijven meer bestaan.
met bestudeeren
betrekking tot het besluit van de stuk In de defensie-industrieën te
„Daarom, bezoekt niet de vergaFinancieele moeilijkheden op
Londen, 28 October <A.N.P.-Ane
Amerikaansche regeering, Inzake bestrijden.
derineen
van
Curaçao
den
landstand
en
deta). Voor den
„Nederiandschen" ze zal vanzelf afsterven,
de verzending van oorlogsmateriS net
want de
28 ° ct
cmroep besprak Roskam
eel naar de Sovjet-Unie via
Rtr.)
dezer Duitschers
Ar?.?i
Londen.
28
zijn
(Aneta
A.N.P.).
bevreesd
Oct.
om
m
dagen den Nederiandschen landee n persconfe106113
changel.
V"
Ton+Ï-,
Ishil
moeilijkheden met de NederlandHet
uitte
de
meening,
verzoek van de staten van Cuerd Kevraacd, of hll de
stand op ware nazi-wijze en ver- sche boeren te veroorzaken,
dat deze stap door de Vereenigde
daar racao en de Kamer van KoonhannK
r verplichte arbltraklaarde, dat de rijkscommissaris, zl) den
del aan H.M. de Koningin Inzake Staten is genomen omdat de route
Nederlandschen
we eX2P
die de hoogste macht in
voor opschorting
v,«i
Neder- en de Hollandsche koeienlandbouw
Se
van
monetaire politiek vormt een
Boston naar Archangel de bes- van het stakingsrecht
t
te zeer
bij het deland vertegenwoordigt, met
zeer delicate aangelegenheid. Het te ls voor da verzending van oorden noodig hebben
landstand de gelegenheid had gelogsmaterieel
komt
de
ln
eerste plaats neer op
naar de Sovjet-Unie
schapen voor de boeren om de eer
den terugkeer van den
gouden
wsrd 2 sv "agd, of ver
°*
van hun klasse te herwinnen en
etwo "n
standaard en ongetwijfeld tevens eenlge reden is, waarom de Sovwerkelijkheid te maken van
op
Havenuitbreiding
een
zeker wantrouwen ten aande
e
in Nederland
n
oorlogjinaterieel
? ?
/la „«Si
voorts mede. dat hll
leuze ,het boerenland in boerenzien van het pond sterling.Wladiwostok ken vervoeren, antReen ankwoord van Lewis
Londen. 28 October (A.N.P.-Ahad onthand".
De situatie ls echter nog te fluc- woordde Ishil'dat de Sovjet-Unie' vangen op zijn derde verzwk
..Hamburger Fremden- tueerend
Dit beteekent volgens hem, dat om de
en
niemand kan de toe- wettelijk dit kan doen doch
staklns af te Keiasten.
het
de boeren en allen, die betrokken dat � va n ?] September j.l. meldt, komst overzien,
het voorba- Japansche volk zou
ten Zuiden van het Eems-ka- rig ls, bepaalde zoodat
zijn bij de voortbrepging van lezenden Nieuwe Britcche vliegstappen te nemen. van oorlogsmaterleel het
naai
groote
een
en vlootbases
stukken
naar
nagrond
zijn
vensmiddelen, hun eigen
zaken
De Curac-osche moeilijkheden!
met gCoote bezorSdheld
voor Amerika?
zullen regelen en een beslissend aangekocht voor den aanleg van worden
volle ingezien.
aandeel zullen hebben in het eco- havenwerken en den bouw
Het
van grootste ten
deel
fabrieken
van den export wordt
ln
verband
met
nomische leven van het land.
-?e
ponden
in
sterling betaald, terwijl De diplomatieke betrekkingen
In de nieuwe orde
zoo zelde voorgenomen uitbreiding van de de meeste Invoeren
met
ln dollars
van Groningen.
Amerika
Roskam
is er geen plaats voor haven
oe
v
De haven van Rotterdam zal met Cl
m. J ?5 den voldaan. De afverschillend-' groepen en partijen, een
hankelijkheid
Kngeland kunnen
Commentaar leverend op
de
worden v<>rVr«
oppervlakte van 850 ha. worden de Vereenigde van den Invoeg uit
zoodat het boerenfront en alle be- uitgebreid,
Va
Staten
ls
grooter
nu
de
terwijl
Amerlk
de
haven
aansche
staande landbouworganisaties zijn
van de Import uit Holland ls eestaakt.
rtflt
at Japan een - diplomatieMedemblik. die belangrijk zal worsamengesmolten in de nieuwe or- oen
W
van
een
en
ke
voor
missie
naar Washington
de
ander
scheepvaart
d"
op
IJ'net
ganisatie, den landstand. Tuinzou
neemt net bezit van het *v*nd ?t*r.
N
lde
Ishil
dat
bouw, vlsscherlj entboschbezit zijn selmeer, door de regeering
het
zal
denk£ a a< vao zeer snel toe, terDe details van J de ovèree'nVnmc»
worden overgenomen en eveneens
beeld Interessant la. ~Doch Amp1f f
ook in den landstand opgenomen.
steeds * ro °
zal worden uitgebreid.
n be
het

Het

vertrouwen

in

de Britten

Mijnwerkersstaking
begonnen
de staalindustrie

<

i

—

Het door Italië bezette

oor-

(Aneta Reuter).

zullen worden hervat zoodra
de
toestand der wegen zulks toestaat. vliegtuigen nabij Moskou
De Duitschers geven toe, dat de
Russische verzekering elke straat
en elk huls te zullen verdedigen

;•

Oct. fUnited Press).
Pim?.
In de staatscourant werd een besluit van Mussolinl afeekondigd,
De Russen gaven te middernacht waarbij
geanvoor door Italië
het volgende communiqué uit:
nexeerd eebled de doodstraf werd
Heden bevochten onze troepen ingesteld voor het verborgen houden vijand ln de richtingen , van den van vuurwapenen, munitie, ex.
Mojaisk, Malo-Yaroslavetz. Voloplosieven en grotote hoeveelheden
kolask en Kharkov. De aanvallen stapelproducten.
op, onze stellingen ln een aantal
sectoren van het westelijk front Suner wil tegen Russen vechten
werden afgeslagen met zware verliezen voor den viland. Volgens onMadrid, 28 Oct. (United Press).
volledige gegevens werden gisteDe minister van Buitenlandsche
ren 11 Duitsche vliegtuigen verZaken. Suner,-zeide
een radionietigd. Wij verloren 12 toestellen. rede, dat hij bereid in
was zich bil
Volgens juiste .cijfers werden gisde .„communistische
patriotten"
teren 20 Duitsche vliegtuigen bil aan het oostelijk front te voegen,
Moskou neergeschoten en niet 8. indien dit noodig'was.
vijandelijke
Heden werden 6

Moskou. 28 Oct.
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Londen, 28 October
(Reuter).
Volgens Radio-Moskou hebben de
Dultschers in vijf dagen van strijd
om de Krlm 20.000 dooden en ge-

voortgetrokken wagens met
logsmaterieel vernietigden. '

:e bestoken.
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De strijd om de Krim

Welken koers zal Japan volgen?
Tojo confereerde

LOSSE

tijdelijk gestaakt

»

geen IJdele woorden zijn en zij beseffen,, dat de verovering van Moskou geen gemakkelijke taak zal
Londen, 28 Oct. (Aneta Reuter).
zijn. Aan alle zijden wordt de in- Radio-Moskóu meldde hedenavond
tensiteit van het vuur der afweer- dat de Duitschers op groote schaal
batterljen, die Moskou verdedigen;' vliegtuigen •ebruiken voor transalgemeen toegegeven.
port van elie naar'het
oostelijk
front. De omroeper zeide, dat de
Russische vliegers 150 van deze
De hardnekkigheid der Russen
olie4ransportvliegtuigen
in den
Thans komt een bericht van Orelsector ontdekten. •
correspondenten, dat
ders, en speciaal
Russische vliegers
zijn Zweedsche
mitrailleerCe Duitschsrs verbaasd zijn ové/ den en bombardeerden de transhet, overal ter wereld. Zij brengen ce hevigheid van het Russische afportvliegtuigen en vernietigden er
een belangrijk deel van hun le- weervuur te Kroonstad, dat blijk- minstens 100.
ven door onder den grond. Zij hebben een speciale mentaliteit, zij
zien de wereld door de oogen van
hun leiders. Dat laadt op die leiders een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Zij was kennelijk te groot
voor John Lewis.
onze
Thans staat dan het onvermijdelijke groote conflict tusschen Roosevelt en Lewls op het punt van

zag in feite talrijke verschijnselen
van een hoogconjunctuur. Een bescheiden benzlnerantsoeneering en
vooral de dienstplichten waren
verschijnselen van ernstige tijden,
vroegen offers, maar zij vielen als
het ware niet erg op. In de bultenlandsche politiek djeef Amerika
steeds dichter naar oorlog. De con- uitbreken. Roosevelt heeft herhaalsequenties ln het binnenland die- delijk een beroep gedaan op Lenen zich aan, en zullen aanvaard wis, om de staking af te gelasten,
moeten worden. Het ls al te gemak- onder aanbieding van arbltragè en
kelijk, tijdens e» vergadering fe andere waarborgen eener rechtNew York Lord Halifax te lnter- vaardige behandeling van de grierumpeeren, en hem toe te roepen ven der arbeiders. Lewis heeft gedat Engeland een Inval moet doen weigerd. Steenkool ls een onmisop het continent. Amerika zal eerst bare grondstof voor de geheele oormoeten zorgen voor de schepen, de logsindustrie; een staking in de
vliegtuigen, de tanks, de kanonnen mijnen doet zich onmiddellijk _Jn
en het zal vermoedelijk ook moeten tallooze fabrieken voelen. Roosevelt overweegt nu, stakingen welhelpen met een leger.
de ke de oorlogsproductie benadeelen
De arbeidersklasse geeft
grootste moeilllkheden, maar de onwettig te verklaren. Het keerredeneering geldt voor het heele nunt is bereikt; met overreding
Amerikaansche volk. De boeren bleek bij een deel der arbeiders on
bil voorbeeld houden voorraden voldoende te bereiken. Misschien is
achter, drijven prUzen op. gebruik � onbillijk te spreken van de arbei
of misbruik makend van het feit. ders, omdat persoonlijke factoren
dat de regeering niet over dwinzoo'n groote rol spelen, maar het
om
gende volmachten beschikt
feit kan niet worden celoochend,
prijsstijging tegen te gaan. Dat de dat de mijnwerkers Lewis volgen.
arbeiders zich niet gemakkelijk ledere democraat zal den gang van
gewonnen geven is overigens niet zaken betreuren.
Roosevelt Imwaarom zouden
verbazingwekkend. Zll hebben tij- mers moet nu
groote wij het ons ontveinzen?
teneindens Roosevelt's bewind
menige
achterlijgrijpen
redden,
de de democratie te
winsten geboekt,
ke sociale toestand ls opgeheven. naar dwangmiddelen. HU doet het
ZU zijn allicht huiverig, de verkre- stellig met tegenzin. Soms hebben
gen voorrechten weer prijs te gearbeiders goede redmén om woorven. Misschien zullen zij tijdig be- den van platonische liefde te wandenken. dat Roosevelt zich steeds trouwen. maar Roosevelt liet het
hun warme vriend heeft getoond, allerminst bij woorden. HU deed
dat hU vertrouwen verdient. Mis- zeer veel. meer dan eenlge andere
schien ook komen zij tijdig tot de president der Vereenlgde Staten,
conslusle, dat een tijdelijke terug- voor de arbeiders.
Mcn mag hopen dat het conflict
gang barre noodzaak ls. omdat zij
alles zouden verliezen, voor onbe- vele volken zal verdrliven. De pupaald langen tijd, als Hitier mocht blieke opinie is de politiek van Lewis c.s. hartelijk moe. De publieke
winnen.
is de politiek van Llndberg,
opinie
Vele arbeiders zlin inderdaad bereid. Roosevelt's leiding te volgen. Wheeler, Van den Berg. even harDe American Federation of Labor telijk moe. Het heeft er veel van
van Green staat achter den presi- weg. dat Roosevelt thans in staat
tegenstanders niet alleen tj
dent. De C.1.0.. waarin John Le- ls ziin

van

Telefoonnummer*: Wlsselbord

wonden verloren.
BU hun eerste mislukte offensief
'tegen de Krlm verloren zij 30.000
dooden en gewonden tusschen 24
September en 1 OctoberMat betrekking tot het MoskouDaar no? heviger is dan het sperfront zelde de .omroeper dat sevuur te Lonoen. De Bussen verde- dert 12
October de
Russische
lgen met 'oilzondere hardnekkigheid het gebied, dat hun tusschen vliegtuigen, die ln den Orel-sector
Leningrad "en het Ladoga-meer ij (ten zuiden van de hooMstad) opeovergebleven. De afdeeling
reerden, 400 vrachtauto's, tientalRussische jachtvliegtuigen te Lenin- len verplaatsbare benzinetanks en
grad-Is sterk genoeg om de Dultpaarden
sche bommenwerpers voortdurend een groot aantal door

>

welijks zijn gebracht. Het Amerl-

BIJ ABONNEMENT RUIM RABAT.

Dit nummer bestaat uit VIER bladen

ten t e Berlijn verklaarde, dat de
Duitschers hun operaties aan het
Russische front moesten staken als

ven.

kaansche volk beseft daarom nog
zeggen
onvoldoende, wat oorlog
wil. Het hoefde nog niet te vechten,
het zag de werkloosheid dalen, het

ADVERTENTIE-TARIEF: / 0.50 per eenkolom-regel met een minimum Tan 10 regels (3 cM.)
Familieberichten / 3.J5 per plaatsing van l*J regels, voor eiken regel meer ƒ 0.50 extra.
Teksten worden ilechti voor denzeltden dag aangenomen b(J aanbieding vóór 10 uur voormlddaj.
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rusteloost irbeldaaamheld, ea
een gevoel tui persoonlijke onafhankelijkheid, dat geen onderdrukking kan verdragen.
WU hebben
den tijd gehad svan barden strijd,
dien wij hebben aanvaard ea u gewonnen
den strijd metipnbezeeën,
kende
met woeste tooMchen,
klasse en voor de geheele natie. met woestijnen
met groote vlakOnze voor de verdediging onont- ten, met woesteenstroomen en verbeerlijke zeeroutei strekken'zich schroeiende droogte en met vreemthans over alle zeeën uit, en om te- de overtoeerschers, een UJd
van
gemoet te komen aan de buitenge• strijd,' van ■ overblnnenlaadschen
wone behoeften van het heden cn weldigende-vraagstukken
zoode toekomst wordt onze vloot rroowel sociale als economische
en
ter dan ooit. Onze vloot is klaar physleke —en wU zijn uit dezen
om op te treden. De eenheden die strijd te voorschijn gekomen als
op den Atlantischen Oceaan
gepa- het machtigste volk, dat de
trouilleeren zijn reeds in, actie. schiedenis Kent en het meest vrUe.
Haar officieren 1 en manschappen
behoeven mijn lof niet.
Thans hebben wij, Amerikanen, staande voor deze nienwe
uitdaging van een machtigen vijHet nieuwe leger
and
onze dekken opgeruimd :> en
Ons nieuwe leger ontwikkelt
hebben onze gerechtsposltiei inde
kracht, die
geleidelijk aan
genomen. Wij zijn gereed om ons
noodig is om tegenstand te bieland te verdedigen en het geloof
den aan de agressors. Onze solonser vaderen, om datgene te
daten van nu beschamen de
doen, wat God ons heeft geleerd
trotsche tradities van het Ameal>
onzen plicht te beschouwen".
rikaansche leger niet. Doch traom
dities zijn niet voldoende
Commentaar op Roosevelts
neer te
duikbommenwerpers
schieten of tanks te vernielen.
rede
Daarom moeten en tullen wij
voor?elk van onze soldaten de Washington, 28 October (Reuter)
veruitrusting en de wapens
speciale correspondent
van
niet even goed, doch De
schaffen
„Reuter"
Frank Oliver, schrijft:
veel beter dan van eenig ander
Terwijl president
in
leger ter wereld. En dat doen zijn redevoering terRoosevelt
gelegenheid
en van den Navy
wij onmiddellijk. Want dit
Day geen enkelen
dit alles
bedoelen wij wan- nieuwen Amerikaanschen
stap om
neer wij spreken van een totale
tot staan te brengen aankon
nationale defensie.. Het eerste Hitier
dlgde, heelt hij van een psycholodoel van die defensie Is Hitler
tegen te houden. Hij kan wor- gisch standpunt het Amerlkaanstappen
den tegengehouden en worden sche volk verscheidene
weg,
gedwongen zich in te graven. En verder gebracht langs den
het
om
een
dien
moet
nemen
beter
zijn
van
begin
zijn
dat zal het
het
ondergang, omdat een dictatuur besef te krijgen van hetgeen
eiken
van de Hitleriaansche soort en- Illtlerlsme beteekent voor
kel kan leven indien voortdu- Amerikaan in zijn eigen land en
rend overwinningen worden be- van hetgeen dei Amerikanen moete
haald
en steeds grootere ver- ten doen om hun levenswijze
kunnen handhaven in den wereldoveringen gemaakt.
strijd tu&schen twee lijnrecht teDe feiten van 1918 bewijzen dat genover elkander staande filosohet machtige Dultsche leger en fieën.
het vermoeide Dultsche volk zeer
De rede vormde een scherpe
snel kunnen afbrokkelen en Ineen- waarschuwing aan het adres van
storten wanneer zij geslaagden het Congres, dat de president de
tegenstand ontmoeten. Niemand, herroeping wenacht van het artikel
die bewondering koestert voor de van de neutrallteltswet, dat
aan
schepen verbiedt
eigenschappen van moed en vol- Amerikaansche
harding, kan koud blijven bij het de havens van oorlogvoerende lanaanschouwen van den krachtlgen den binnen te loopen.
tegenstand van het
Russische De onthullingen van den presivolk. De Russen vechten voor hun dent van de naziplannen
m.b.t.
eigen vaderland en hun
eigen Zuld-Amerika zullen 'er ln ruime
haard-steden. Rusland heeft be- mate toe bijdragen de Zuld-Amerlhoefte aan alle soorten van steun kaansche republieken er aan
te
vliegtuigen, tanks, kanonnen, herinneren, dat tegenover het Hltvoor lerlsme eenheid ' geboden ls. De
medische artikelen enz.
een geslaafcde verdediging tegen onthullingen zullen
ongetwijfeld
den Invaller; Reeds krijgt het van vele Amerikanen tot het
besef
Engeland en de Verecnlgde Staten brengen,van
een
vérstrekwelk
van
nooddie
groote hoeveelheden
kenden aard de plannen van Hitier
zakelijke

Roosevelt waarschuwt zijn landgenooten

la

De internationale

—

arbeidsconferentie

BRAND

De aflevering van
de goederen over
den oceaan

om te

vechten

om gaat. Het gaat er om, dat de
nazi-propaganda In wanhoop zulke
op zichzelf staande verklaringen

blijft aangrijpen als bewijs
voor
Amerlka's verdeeldheid. De
nazi's hebben hun eigen lijst van moderne Amerikaansche helden opgemaakt. Gelukkig is het een kormijn
te lijst en lk ben blij, dat
naam daar niet op voorkomt. Wij
allen, Amerikanen van alle overtuigingen, staan voor de
keuze

Hitlers woorden weerspreken tusschen de wereld waarin wij
wenschen te leven, en de wereld
zijn daden
die Hitler en zijn horden ons zouWashington, 28 Oct. (Rtr.)
Aan hetgeen reeds uit de door president Roosevelt ter gelegenheid
vao den Navy-Day gehouden redevoerine werd gemeld, kan nog het
volgende worden toegevoegd:

den willen opleggen. Niemand van
ons wenscht zich een hol te graven
en onder den grond te leven,
in
algeheele duisternis als een
gemakzuchtige mol. De
opmarsch
van het Hitlerlsme kan
worden
gekeerd
en zal worden
gt*
—

keerd.

~Hitier beeft dikwijls beweerd,
Heel eenvoudig en heel kort getfat iUn veroveringsplannen zich zegd: wij hebben ons woord geniet tot over den Atlantischen geven het onze te doen om het
Oceaan uitstrekken. Zijn onder, Hitlerisme te vernletlgep. En nateeërs en raiders bewijzen het dat wij hebben bijgedragen
tot
.

tegendeel. Zulks doet ook het geheeie ontwerp voor zijn nieuwe

ophet doen eindigen van den
marsch van het Hitlerisme zullen
wereldorde".
wij helpen, ren nieuwen vrede op
te bouwen, die aan eerlijke menHierna sprak de president over schen op de geheele wereld
een
de geheime Dultsche kaart, waar- betere kans zal geven te
leven
op Hitiers plannen met betrekking en voorspoed te hebben In veiligtot Zuid-Amerika stonden aangege- heid, in vrijheid en in vertrouwen.
ven, waarna hij vervolgde:
„Deze kaart maakt het duidelijk, Schietorder blijft gehandhaafd
dat de plannen der nazi's niet alproEiken dar nemen onze
leen tegen Zuid-Amerika zUn geductie en ons vervoer van waricht, doch tegen de Vereenlgde
pens voor degenen dié op
de
Staten zelf.
slagvelden strijden, toe. Dat is
Uw regeering heeft een ander
onze eerste taak. En het is de
document ln haar bezit, vervaarwil van het volk, dat deze zoo
digd ln Dultschland door Hltler's
niet
dringend noodige wapens
regeering. Het ls een gcdétallleerd
in Amerikaansche havens zuldat
de nazi's om voor
plan,
de
len liggen te roesten en
evennaad liggende redenen nu nog niet
der
zee
naar
den
bodem
min
publiceeren,
wemschen te
doch dat
zullen worden gezonden. Het is
zij klaar hebben om aan de door
de wil van het volk, dat Amerihen overheerschte wereld op te legka de goederen zal
afleveren.
gen,
Indien Hitier wint. Het ls
Als een openlijke uitdaging van
een plan om alle bestaande godsdien wil'zijn onze schepen tot
dienstlgen af te schaffen, de Progebracht en onze zeeliezinken
testanlsche, Katholieke, Mohamden gedood. Ik zeg, dat wij niet
med&ansche, Hlndoesche,
Boedvan plan zijn, ons daarbij neer
dhistische en Joodsche. De eigente leggen. Ons vaste besluit om
dommen van alle kerken zullen door
ons daar niet bij neer te leggen
het Relch ln beslag worden genoheeft
zijn uitdrukking gevonden
men. Het kruis en alle andere symin het bevel aan de Amerikaanbolen van godsdienst rullen worden
sche vloot, om op het eerste geverboden. De geestelijkheid
zal
zicht te schieten. En deze orvoor eeuwig tot zwijgen
worden
ders blijven gehandhaafd.
gebracht, op straffe van opsluiting
ln concentratie-kampen, waar
Verder heeft het Huls van Afreeds nu zoo vele
onbevreesde
mannen worden gekweld, omdat gevaardigden reeds gestemd voor
zij God boven Hitler plaatsen. In een amendement op een gedeelte
plaats van de kerken van onze be- van de ncutraliteltswet van 1937,
kracht
schaving zal een Internationale na- dat thans niet meer van
zi-kerk worden ingesteld, een mag zyn ten gevolge van de gecomgewelddaden. De
kerk welke zal worden bediend door pleegde voor
bebuitenlandsche
door de naziregeerlng uitgezon- missie
den redenaars. In plaats van den trekkingen van den Senaat heeft
van
bijbel zullen de woorden van „Meln bovendien het verwijderen
Kamf" als een „Heilige Schrift" andere zeer nadeeliêe bepalingen
van die wet aanbevolen. Dat ls opworden opgelegd en opgedrongen. recht
begrip
én geeft blijk van
van
kruis
van
plaals
het
En ln
werkelijkheid.
voor
de
Onze
AmeChristus zullen twee symbolen workoopvaardijschepen
rlkaansche
en
gesteld,
de
swastika
hel
den.
om
Woote zwaard. De Ood van bloed moeten worden bewapend
en Ijzer zal de plaats innemen van zichzelf te kunnen verdedigen tegen de ratelslangen van de zee.
den Ood van liefde en
mededooOnze Amerlkaansche koopvaardijgen.
schepen moeten de vrijheid bezitgoedeten, onze Amerlkaansche
Het motief der isolationisten
ren te vervoeren naar de havens
Deze grimmige waarheden, die van onze vrienden. Onze Amerlkoopvaardijschepen
Ik U vertelde over de huidige en kaansche
toekomstige plannen van het Hit- moeten worden beschermd door
lerisme, zullen natuurlijk morgen onze Amerlkaansche
vloot. Men
ln de gecontroleerde pers en radio behoeft er niet aan te twijfelen,
van de as-mogendheden krachtig dat ons volk de goederen zal afleworden tegengesproken. En som- veren. or.s volk, welks vloot gemige Amerikanen zullen
blijven looft in de traditie van het ~damn
volhouden, dat Hitier's plannen the torpedoes, fullspeed ahead'.
oas siiet behoeven te verontrusten, Onze nationale wil moet spreken
en dat wij ons met niets moe- uit eiken loopenden band van ons
ten bezighouden wat voorvalt ver- groote lndustrleele apparaat. Onder dan een geweerschot afstand ze fabrieken, onze werven breivin onze eigen kusten. Van de verden zich voortdurend uit.
Onze
zekeringen van deze Amerlkaanproductie moet worden verveelvulsche burgers
hoe gering in aan- dlgd. Dit mag riet worden gehintal ook
zullen ln de komende derd door de zelfzuchtige obstrucdagen als gewoonlijk met instemtie van een kleine doch gevaarlijke
ming door de as-pers en
-raddo minderheid van lndustrleele leimelding worden gemaakt, in een ders, die extra-winsten verlangen
poging om de wereld te overtui- of „business as usual"..
gen, dat de meerderheid der Amegezich verzet tegen
hun Evenmin mag dit worden
rikanen
in hinderd door de zelfzuchtige obweittig gekozen regeering en
werkelijkheid slechts er op wacht structie van een kleine doch geom zich bij Hitier aan te sluiten vaarlijke minderheid van vakverbewaaneer hy dezen kant uit komt. eeniglngsleiders, die een
Het tnotlef van deze Amerikanen dreiging vormen voor de werkels echter niet het punt waar* het lijke belangen van de arbeiders—

—

—

—

Résumé van het nieuws van
den afgeloopen nacht
Offensief vastgeloopen?
Kuibyshev, 28 October (U. P.). Op den 25-sten
dag van het Duitsehe offensief tegen Moskou schijnen
de Russische strijdkrachten er in geslaagd te zijn den
Dmtsehen opmarsch tot staan te brengen.
Krachtige tegenaanvallen uitvoerend in den uiterst
korten Mojaisk-Malo-Yaroslavetz-sector van het centrale
front, waar de Duitscliers de laatste veertien dagen pogingen deden om door te breken, behalen de verdedigers
betere resultaten dan gedurende den geleidelijken terugtocht der laatste 25 dasen.

*

—

—

—

;

—

—

—

voorraden.
zijn;
Doch de behoeften van het grooDe rede vormde ook een waar
te Russische leger zullen van lan- schuwing
aan de arbeiders en aan
en onze hulp en die
gen duur zijn
wericgevers,
de
dat de
Industrie
van
van Engeland zullen eveneens
langen duur moeten zijn. Onlanes een onontbeerlijk onderdeel ls van
vroeE een senator aan den minister de totale defensie en dat de goedevan Buitenlandsche Zaken 'reken- ren, die voor Engeland, Amerika
en andere landen bestemd zijn, ln
schap omtrent onze hulp aan Rushoeveelheden moeland. Zijn antwoord luidde: ..Het steeds grooter
vervaardigd.

wU niet
er niet ln falen.'

Wij zijn niet

Indolent
wennen

aan de verschrikkelijke werkelijkheid van een wereld, waarin de begewone
ginselen van de meest

van het
worden

meest

—

om Moskou

van Hitiers
derde
stoot naar Moskou is zich nu aan
het ontwikkelen en het verlies
van stalino in het Zuiaen werd
bekend gemaakt, doch er heerscht
een opmerkelijke vastberadenheid
in de Russiscne achterhoede. Dit
geldt niet alleen voor Kulbychev,
waar de arbeid tot inrichting der
stad als tijdelijke zetel der regeerlng gestadig wordt voortgezet, doch volgens de laatst hier
aangekomen reizigers ook voor
Moskou. In Moskou functionneeren de autobussen, ondergrondsche en trams normaal, de bioscopen zijn nog open en meer dan
tweehonderd nieuwe levensmiddelenwinkels zijn geopend ln verband met het toenemende voedphase

Heftige strijd

om

Kharkov

ko u, 28 October (Reuter). De Duitsch'ers,
versterkt door een versche divisie/ intensiveerden hun
woe»te aanvallen in de voorsteden van Kliarkov, doch
de Ruaaen bieden hardnekkigen tegenstand. De straten
in'de voorsteden van Kharkov zijn bezaaid niet lijken
�an Duitschers en vernielde tanks. De Duitschcrs verloren in één dag rondom Kharkov ca. 3500 officieren
Mo

i

enminderecu

In

vele straten worden antl-

tank-versterkingen
opgeworpen,
terwijl burgerwachten, studenten

en andere inwoners behulpzaam
van een uitgevan tankvallen,
breid systeem
barricaden en loopgraven in de
buitenste wijken van de hoofdstad, in de richting vanwaar de
vijand kan worden verwacht. Regen. hagel en wind slaan neer op
de menschen, die loopgraven en
schuilplaatsen graven In de moestuinen, akkers en tuinen, welke
ver buiten de stad gelegen zijn.
De zelfde regen en hagel maken Hltlers transport op alle wegen, behalve de verharde verkeerswegen, tot een zeer moeilijk
vraagstuk. Dit geldt voor het geheele centrale front, van de Noorgebieden
delijke moerasachtige
nabij Kallnin, tot aan de onbetreden wouden en drassige zijwegen
ln de Zuidelijke sectoren ln de
richting van Tula en Kaluga. Het
ls te begrijpen waarom Von Bock
den irrcotsten druk ln dit derde
stadium van zijn
offensief op,
slechts twee richting e», n.l. Mo-.
zijn bij den bouw

1

In het Zaiden bevinden de Duitschers zich mogelijk op 15 tot
20 kilometer afstand van Rostov aan den Don en het punt, waar
iJJ de hoofdstad het dichtst genaderd zijn» bevindt zich op 50
tot 60 kilometer afstand van Moskou.

van de nijpdie door Orel loopt, heeft
stuwkracht
nimmer de noodlge
gehad om een beslissend karakter
te kunnen aannemen, terwijl de
snelle verplaatsing aan den Noordelijken arm, die op Kallnin is
gericht, eenmaal gevaarlijk leek.
De gevechten duren daar echter
nog steeds voort. De Russen vechten nog steeds door ln de straten
waarvan reeds een
der stad;
groot deel ls weggevaagd tijdens
den onafgebroken strijd.
De Zuidelijke arm

selvraagstuk.

Londen, 28 October (Reuter). In gezaghebbende kringen te Londen acht men heden het feit, dat er
de laatste dagen niet veel beweging heeft plaatsgehad
aan het Oostelijk front, een gunstig teeken.

con-

tang,

Kulbychev, 27 Oct. (Reuter;. Maurlce Lovell, Reuters
bijzondere correspondent meldt:
De

Britsche marine-tanker
getorpedeerd
New York, 28 Oct. (Reuter). Een
Britsche Marine-tanker, die Amerikaansche olie naar
Engeland
vervoerde, werd den 20sten dezer
tijdens een aanval op een convool
250 mijl ten Westen van Monrovia
getorpedeerd, aldus melden marinekringen. volgens welke de aanval plaatshad nabij het punt waar
vrachtschip
het Amerilcaansche
tot
..Lehlgh" den dag tevoren
zinken was gebracht.
mat
Het Brltsche tankschip
6996 ton, ls eigendom van de Brltlsh Tanker Coy en was geregistreerd te Londen.

zes.

Churchill
Londen, 28 October

De Engelsche koning en
begaven zich heden van
kingham Palace naar 10
street om de lunch te
met den premier en

(Reuter).

koningin

het Buc-

Downlng-

gebruiken

schen de ontwikkeling van koloniale volken en die van ons eigen ras
ln strijd zou zijn met al hetgeen,
waarvoor wil vechten. Wanneer
wil voor de vrijheid vechten motten wil «een grenzen stellen aan

den vooruitgang van andere rassen, die daar op ons zien voor hun
welzijn".

dat
De minister geloofde niet,
voor
er eenlge hinderpalen zlln

volledige gelijkheid, doch er ztjn
wel hinderpalen ln den vorm van

vooroordeelen.

Constitutioneele reorganisatie op
Ceylon

Londen. 8 October
ministerie van
maakt bekend, dat de

(Reuter).

Koloniën
Brltsehe
regeering het vraagstuk van
de
ln
constltutloneele reorganisatie
Ceylon ln
overweging
nadere
heeft genomen.
De noodzaak en het belang van
•en reorganisatie wordt ten volle
Soor de regeering erkend,
doch
alvorens een besluit te nemen ten
janzien van de huidige voorstellen
voor de reorganisatie, waarover
Het

Gelukwenschen
George

aan

den premier
'Reuter).

Londen, 23 Oct.

ring George

van Koning
Ko-

heeft gelukwensche.n

gezonden aan den president van de
onafhankelijke Syrische republiek,
Sjedkh TaJ Eddln al Hassanl.
Dit beteekent de formeele erkenvan
ning door de Brltsehe
het onafhankelijke Syrië, welk? on- ioo weinig eenstemmigheid ls geafhankelijkheid op 27 September J.l. ureest, doch welke van zulk een
ge- troot belang zijn voor het welziln
door generaal Catnoux werd
van Ceylon, zou de Brltsehe reproclameerd
geering wenschen dat de situatie
worin nadere beschouwing zal
Iran
Democratisch
den genomen en nader zal worden
besproken door middel van
een
Peshawaï, 28 October (Reuter). commissie of een conferentie.
het volk
In een radiotoespraak tot verjaarter gelegenheid van zlin
Regelingen hiertoe kunnen ondag, gaf de nieuwe sjah Mohamier
de oorlogsomstandighèden niet
getroffen, doch de kwestie
med Resa heden de verzekering,
worden
dat hll zlin uiterste best zal doen ral zoo spoedig mogelijk na afloop
om de zaak van de democratie ln ran den oorlog ln behandeling worIran te bevorderen.
genomen.
aldus sprak ien
De democratie
ls de beste regeeringsvorm
hll
Mohammedaansche protestactie
en hU hoopte, dat de Iranen voorin Br.-Indlë
hun
deel zouden trekken uit
nleuw-verkregen vrijheid.
New Delhi, 28 Oct. (Reuter). De
Een beroep doend voor nationale leden
van den Mohammedaanschen
hij,
dat
een
eenheid, verklaarde
verlieten heden de zitting van
volk. dat ontkomen moet aan de bond
de wetgevende vergadering
uit
wereidsche ellende, ln zichzelf protest
tegen de ..wllze,
waarop
vereenigd moet zlin.
net Mohammedaansche
aanbod
De Iraansche minister van Onderwijs. die ook voor de
radio voor samenwerking door de regee.

—

—

sprak,

verklaarde:

..Thans

zijn

ring

de Iranen een vril volk,
verantwoordelijk voor hun «lgen woorden en daden. Terwijl wil ln het
verleden zonder meer instructies

wil thans
instructies uitvoeren, welke
overeenstemming zlin met
wensch van een vrij volk".
opvolgden.'moeten

was

genegeerd."

Tevoren deelde de Mohammedaansche leider Jlnnah in een toespraak tot de vergadering de redie geerlng mede: „Gil moet. Indien
ln gU onze samenwerking wenscht,
den ons thans een wezenlijk aandeel
geven van het gezag ln de regeermg, niet alleen in de centrale regeering. doch ook in de provinciale -*egeerlngen".

De strijd in Abessinië

Z.H. de Paus steunt

Geslaagde overval door
patriottische troepen
(Reuter).
Nairobi. 28 October
In het gezamenlijke communiqué
Jat heden door de hoofdkwartieren
#an het legerbevel en de
luchtmacht te Nairobi werd uitgegeven,
wordt gemeld, dat op 24 October
een vllandelllke patrouille uit het
Deva-gebled ten Noordwesten van
Gondar. aangevallen werd door

Fransche gijzelaars
Stappen van den nuntius
te Berlijn?
Bern, 28 Oct. (Reuter) Volgens
telegram uit
Vaticaanstad
heeft Z.H. de Paus den Franschen
kardinaal Tlsserand in particuliere
audiëntie ontvangen. De H. Vader
had een zeer langdurig onderhoud
met hem. Het verluidt, dat
het
vraagstuk betreffende het
doodschieten der gijzelaars in Frankrijk werd besproken.

een

De vorige week droeg de H. Stoel
den Pauselijken nuntius te Beflljn
op bij de Duitsche regeering stappen te doen ten gunste van df gijzelaars te Nantes en Bordeaux.

_

JaLsk én M&lo-Yaroslavetz.
centreert.

De derde phase

Britsche erkenning
onafhankelijk Syrië

mevrouw
Churchlll.
Vereenlgde
Het was de eerste gelegenheid,
den president ln de
de
waarbij
hunne majesteiten
gebracht,
Staten te weeg heeft
van
de
s
pasten
waren
Ohurchlll
zij
te
wordt
beWashington
doch
patriottische troepen en met grooschouwd als een heftige en bezie- op 10 Downingstreet.
te verliezen teruggeslagen werd.
van
het
korede,
verst*
bezoek
lende
die tot ln de
Hoewel het
De patriotten leden geen veruithoeken van het land weerklank ninklijk paar geheim is gehouzal vinden en nog wat meer Isola- den, werden de koning en
konin- liezen.25
Op
dezer vielen onze vliegeen
gin bij aankomst luide door
tionlsten zal wakker schudden.
en
tuigen een vijandelijk kamp
toegejuicht.
menigte
eroote
gemotoriseerd
transoort
nabil
een
De aanvullende bruikleenwet
Gurama. ten Zuiden van Gondar.
gereed
De levensmiddelenvoorziening in
met
bommen en machinegeweren
geval van een invasie
aan. Een aantal voltreffers werd
Washlngton. 28 Oct. (Aneta Rtr.)
(Reuter). waargenor*|n.
Roosevelt onderteekende
heden
Londen, 28 October
Gurama*een belangrllk marktde aanvullende bruikleenwet ten De minister van Levensmiddelen
generaal Nasi
centrum
bedrage van oneeveer 6.161
mlluiteenzet voorraden vanwaar
Woolton gaf een
betrekt voor zlin troelioen-dollars. Ook teekende hij het Lord
van
de pen. die ln net Gondar-gebled omt'.ng van de werkzaamheden
besluit tot de centralisatie van de vrijwillige
levensmiddelen-controsingeld zlin.
bruikleenwet
administratie van de
een inval. Hij
op 27 dezer werd door de R.A.F..
„by emergency management" van leurs in geval van
de mili- 'en aantal bommen eeworpen ln
het uitvoerend bureau van
den verklaarde, dat wanneer
president onder leiding van
Ed- taire autoriteiten bepalen, dat een 1e loopgraven nabil Deva. ln het
„invasie-geGondar-gebled. Verkenningsvluchward Stettinius. die weer tot admi- bepaald gebied een
de
nistrateur van de bruikleenwet be- bied" is. alle winkels in dat gebied ten werden uitgevoerd door
luchtmacht.
gesloten zullen worden en 't opneiuid-Afrikaansche
noemd werd.

neerge-

van
maaid door de vuurpelotons
de Gestapo. Wij hebben vele van
Gods zegeningen genoten, wij hebben geleefd in een uitgestrekt en
lijk land en door onze vlijt en onze arbeidzaamheid hebben wij het
Sommige
tot bloei gebracht.
groote gezeggen, dat ons
luk ons heeft misleid, dat wij
geen partuur zijn voor de gedrilde
massa's, die ln de Spartaansche
meedoogenlooze
methoden van
wreedheid zijn opgevoed. Zij zeggen. dat wij dik zijn geworden en
slap en lui
en dat wij ten ondergang zijn opgeschreven. Doch zij
die zoo spreken,- kennen Amerika
en de Amerlkaansche levenswijze
niet- Zij weten meezat d't land
groot ls omdat heit een land ls van
nooit eindigenden strijd. Ons land
werd het eerst bevolkt en werd geleidelijk ontwikkeld door mannen
en vrouwen, in wie de drang naar
avonturen leefde, het vuur
van

slag

voedseltoestand in Ierland
Londen, 28 October (Reuter). De
Dublin, 27 October (Reuter). minister van Koloniën Lord Moyverklaarde heden ln een redeHoewel aanvoer van verscheidene ne
levensmiddelen voering te Londen, dat ..het maonontbeerlijke
tuspractlsch tot stilstand ls gekomen, ken van een onderscheid

—

Huls te houden.

Het maken van onderscheid
in strijd met de democratie

De

—

(Reuter)
Lenden, 28 October
Hedenochtend werd een vijandeliik Jachtvliegtuig ln de nabijheid
van de.Fransche kust door een van
geonze Jagers ln zee omlaag
ïchoten.
■/ Thans ls bekend geworden dat
tijrog drie vijandelijke Jagers
dens de offensieve patrouilles van
gisteren door onze Jachtvliegtuigen
towerden vernietigd, zoodat ln

ae diplomatieke betrekkingen met
Dultschland in de naaste toekomst
Dij de een of andere geschikte geJongste
legenheid, vooral na de
van
Cordell
Huil'
verklaring
„Men zendt geen nota's aan zeeroovers."
Het is nog te vroeg om de reactie
te beoordeeien, welke de rede van

Voor ons Amerikanen !s het niet

gemakkelijk geweest te

De

den aan de conferentie.
Zij zag den dag tegemoet
zoo
zelde-zlj
waarop de vrije arbeiders en vrije geëmployeerden van
de landen, die geen Jld zijn van het
Internationale arbeidsbureau, op
een internationale conferentie zouden kunnen bijeenkomen. (N. b.
Dultschland, Italië, Spanje, Japan
en Rusland maken niet langer deel
uit van de organisatie).
President Roosevelt noodlgde de
gedelegeerden uit de laatste zitting
van de conferentie op het Witte

lijks den weg baant voor een qor- taal
vijandelijke vliegtuigen
meent men te verloren zijn gegaan.
iogsverfclaring
Washington, dat
wellicht de Inleiding.vormt tot fiK afbreken van Britsch koningspaar lunchte bij

,

De
controleur, een
er
zal dan
verdeebillijke
voor
een
ü en ral
kunnen
hng der levensmiddelen
zorgen. De winkels zullen daarna
heropend worden.

.

-.

•

Het Britsche Rijk
'vrijwillige "k levensmiddelenman ofeenyrouw, en zijn koloniën
beschikbaar
weten wat

men van de voorraden zoo «nel mogegelijk tot «tand sou worden

—

vernietigd

Terwijl de redevoering nauwe-

vrnZEKERINGEN

<

Zes vijandelijke vliegtuigen

Wat Japan begrijpen moet
dat
Er was weinig ln de rede,
rechtstreeks voor Japonsche consumptie was bestemd,
ofschoon
ongetwijfeld de toespeling op de
groeiende Amerikaansche vloot en
de nadruk, die de president legde
op zijn beveJen om op het eersite
gezicht te schieten, ook te
Tokio
wel begrepen zullen, zijn.

mogen

menschcHjkheid,
gewone fatsoen

een beroep werd gedaan op de con-

INBRAAK»

-

winferentie om een verzamelpunt te kan ons volk den komenden
worden voor het na den oorlog ten ter zonder vrees voor een ernstig
uitvoer brengen van het Atlanti- gebrek aan levensmiddelen tegealdus verklaarde dr.
sche Charter. ZIJ voegden hieraan moetzien,
van Landbouw
Ryan,
de
minister
waartijd
toe: „In dezen kritieken
door
In de toekomst van de vrijheid en hedenavond la een toespraak
t
van den socialen vooruitgans ln de radio.
De scheepvaart- en transporternstig gevaar verkeeren, kan alzijn slechter geworden
leen de vereenlgde krachtsinspan- toestanden
en
twaalf maanden
laatste
ln
de
ning van alle vrije volken om hen
mogezooveel
moeten
de boeren
te behouden hun behoud verzeke- lijk
levensmiddelen produceeren.
ren".
welke onontbeerlijk zUn voor het
AmerlFranes Perklns, de
volksbestaan.
kaansche minister van Arbeid en
de eerste vrouw, die een Internatiovan
nale arbeldsconferentle presideert,
prees de „trouw'i.der bezette lan-

ten worden

antwoord op die vraag hangt er van
af, hoe verlangend men ls. den opmarsch van Hitier te keeren en
hem te vernietigen bil zlln poging
tot verovering van de wereld. Als
men een voldoend sterk verlangen
heeft om Hitier te verslaan, ls net
onverschillig, wie helpt hem te verslaan. Op onze Amerlkaansche Industrie rust de geweldige taak niet
alleen onze eigen legers uit te rusten. doch ook om hulp aan 'Engeland. Rusland en China te verleenen od het nunt van bevoorrading.
In het volbrengen van die taak

(Reuter)

en de ondemocravan de openlng der internationale arbeldsconferentle, tijdens welke pleidooien werden gehouden voor een wederopbouw na afloop van den oorlog gebaseerd op het Atlantische
Charter.
De Amerlkaansche
ambassadeur te Londen, Wlnant, een vroegere directeur van het Internationale Arbeidsbureau en
Harrold
Butler, eveneens een vroegere directeur van het bureau, zonden telegrammen uit Londen,
waarin

.

-*•

Moskou, 2S October (Reuter).
Volgens Radio-Moskou vernietigden de bommenwerpers van de
Roode luchtmacht gisteren ln den
strijd voor Moskou 50 tanks, 200
vrachtwagens, 6 artillerie-emplacementen en meer dan 2 regimenten Infanterie. In luchtgevechten
werden 19 Duitsche vliegtuigen om-

|

Amerika is gereed

Wederopbouw gebaseerd op
het Atlantic Charter
New. York, 28 October
De fundamenteele kracht
overwinnelijkheid van de
tie vormden de grondtoon

SA. Woensdag, t» Oet. IML

SLUYTERS 8 Co.
COMBINATIE
BatarU-Soerabala-Semaranf-Bandoenr-Medan-Makasse*

—

Hitler’s bedreiging van Zuid-Amerika en zijn
plannen voor uitroeiïng van den godsdienst

n

laag geschoten.

Hevige strijd bij Kharkov

Hevige Russische aanval
L o n d e n, 28 petober (Keuter).
Oe Duitscbe omroep erkende hedenmiddag, dat de Kussen oen zeer
een
bericen aanval deden op
Duitseh bruggehoofd in den eentralen sector van het front. „De aanval, die werd ondersteund
door
tanks, werd met bloedige verliezen
afgeslagen. Verscheidene
tanks
werden vernield.*'
'

Russische luchtmacht actief
Mosk o u, 28 Oct. (Reuter). In
aanvulling op het middagcommuniqué wordt melding gemaakt
op
van een geslaagden aanval
Dultsche pantsertroepen,
welke
werd uitgevoerd door een van de
formaties van de Sovjet-Russische
luchtmacht, die boven het Westelijke gedeelte van het
Oostelijk
dertig
front opereeren. Drie en
vijandelijke tanks en 140 trucks

een

,met Dultsche

infanterie-soldaten

werden door voltreffers vernield.
In de nabijheid van de stad „T"
vernielde een groep Sovjet-vliegtuigen meer dan 60 met ammunivrachttie beladen vijandelijke
auto's en sloegen bijna een geheel
infanterie-reslmeiït met bommen
en machinegeweervuur uiteen.
Andere Russische vliegtuigen
vernielden in de nabijheid van de
stad „F" 13 Dultsche tanks en 35
vrachtauto's.

(Reuter).
Londen. 28 Oct.
Moskou Radio deelde hedenochtend vroeg mede. dat ln het gebied van Kharkov thans gevechten
plaats hebben en dat de stad wordt
bedreigd. Het Dultsche commando liet versterkingen aanrukken,
aan
die den Dultschen aanval
kracht hebben doen toenemen en
de Russische troepen „lichtelijk tot
genoopt.
terugtrekken" hebben
Het vakvereenigings-congres te Moskou
Drie dagen lang heeft een enkele
Russische eenheid het Dultsche offenslef weten terug te slaan en hoeLonden. 27 October (Reuter).
verscheidene
wel aanvankelijk
aanvallen werden verijdeld, heeft Het hoofdkwartier van het vakLonden
deze Russische eenheid zich thans vereeniglnescongres te
teruggetrokken op bevel van den maakte beleend, dat de Brltsche
pasgeverbindingsofficier, „na haar taak ««delegeerden naar het
tot verdediging van een belangrijk vormde Engelsch-Russische vakvereenlglngscomlté hun t"ak
ln
punt te hebben volbracht."
binTijdens den slag om
Kharkov Rusland beëindigd hebben enterughebben, volgens dezelfde berich- nenkort te Londen worden
ten, de Dultschers buitengewoon verwacht.
Het comité heeft een uit
acht
zware verliezen geleden. Op één
dag bedroegen deze 3500 man aan punten bestaand programma, omdooden en gewonden. Het slagveld vattende de gemeenschaDpelit*.'
en
rfe mi»*n v;»n Dult- «tonstellingen der Brltsche
1* h»zaald
van nu.'siiehe vakvereenlglngen. opschers en de overö'ilfselen
tanks en vernielde automobielen. gesteld.

Het verluidt, dat kardinaal Tlsserand den H.Vader ln kennis stelde
van het Dultsche besluit de executie van nog 100 gijzelaars op te
scnorten.

Zooals de waard is....

Nazi-hopitaaltreinen door-loopend

Een van de Jongste hier te lande
exemplaren van
de
New York Herald Tribune" bevolOfschoon het Duitsche opperbe- vatte een bericht uit Vichy,
vel weinig heeft gesproken over de gens hetwelk de onder Duitsche
Rusland, contróle staande Parljsche pers
verliezen ln
Duitsche
v&n
een meldde, dat geheimzinnige „Ameverklaring
een
bliikt uit
oorlogscorrespondent, rikaansche toeristen" de Fransche
Duitschen
Duitschen gebieden in Afrika .binnen komen,
die een klikje ln een
neo.ta. Datar, en dat de „concentrahospitaaltreln heeft kunnen
en
ln Liberia
men. toch wel, dat de Duitsche tie" van toeristen
zonder Siërra Leone een ernstige bedreilegers er niet bepaald
ging vormt voor .Fransch Westkleerscheuren afkomen.
Afrlka.
Aldus een bericht uit Berlijn in
dat
De ..Paris Solr" meldde,
een van de Jongste hier te lande
strijdkrachten
de Vrije Fransche
ontvangen exemplaren van
zich verzamelden ln en rondom de
„New Yark Herald Tribune
Kufra oase. welke de troepen van
generaal De Gaulle 10 maanden
n.l. geleden veroverden,
De correspondent haalde
en rond de
de volgende woorden aan van den Murzuk-oase ln Zuidwest
Lybie
op een der
voornaamsten chirurg
vele
..Amenen
dat
daar
ook
zich
van
hospltaaltrelnen: „Afgezien
die
toeristen" bevinden,
een paar rustperioden, zlin
wil kaansche
belangeen
..meer
dan
het stelling" voor den
voortdurend 'onderweg van
Franschen
front naar de ziekenhuizen-ln het trans-Sahara-sDoorweg. welke ln
Roemeensche achterland en te- aanleg ls. zouden toonen.

onderweg

ontvangen
,

.

rug".

Het liikt erop. alsof hier wellicht
„beschermen" zal
De chirurg deelde mede. dat de weer 'lets te
reis van het front. Beladen met zijndagrn
gewonden, zes tot acht
duurt.

R.A.F. aanvallen

„Wij willen Hitiers lijk”

Londen, 28 October (Reuter).
communiqué
Tot de talrijke anti-nazi pamflet- Een Italiaansch
ten, welke
naar verluidt
kort- meldt, dat de R.A.F. Benghazi en
geleden ln de straten van B-Tlijn plaatsen in „Italië'a teen" bombar.konden worden opgeraapt of op
de deuren van hulzen geplakt wa- deerde.
ren, was —volgens de „Central
European Obsenrer", een «eml-ofVliegongeluk
flclcel Tsjechoslowaaksch blad; dat
uitgegeven
wordt
het
—j
te Londen
Hongkong, 28 Ooi. (U. P.).
volgende:
Een Jor.lcers-vließtutj, ln dieast van
de
Chlneesch-Dultsche luchtvaart„Wlr wollen fc elnen Krle«,
maatschappij
„Eiyasla", ls te ha«
vijf hedenmorgen op weg naar ChungWir wollen k jlnen Sleg,
Een
in de haven neergestort.
kln*
Wlr wollen krelnen Elche,
reddingsboot van de K.AJ*. redde de
Wir wollen Hltler's Lelche".
beid» CSiiaeesciie U-aUwrSirf, die
gewond en naar het ziekenhui* overAldus een bericht in een van de grtracht, werden. De rad!M*-'""iflst
echter vermist. Er bevoaden
?.jrste exemplaren vaa de i.New wordt
tich gesa
a*a
York Times".
—

•
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VOOR EEN GOEDE

toenmoengan
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STENO-TYPISTE
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bij

een TECHN. ASS. BEDRIJFSCHEF

Eenlge kennis
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Engelsch gewenscht.

Brleveft onder No. 3073 Bureau van dit blad.

H

TE KOOP

wegens overcompleet KLIMSCII REPRODUCTIE- EN OP-

NAME APPARAAT 60X60 cm., met Volgtl&nder Apoctromat Collinaer F. 9-60 cm. met een prisma van 60 cm. op
houten onderstel met prima veering, met chassis en booglampen, met standaard, ln pracht conditie. Prijs ƒ 3500.—
netto cash. Kooper kan zoo gewenscht tevens een flinke
partij nlefwe TEAKPLATEN overnemen. Te bevragen onder No. LB. 5169 Nlar, Postbox 127, Soerabala.

N.V. NEDERLANDSCHINDISCHE SPOORWEG
MAATSCHAPPIJ

beschikkend over ten minste vier Jaren geëigende administratieve
ervaring ln Overheidsdienst.
Aanstelllngselsehen en bezoldiging conform Landsregellns
(Schaal 66 8.8.L. 1938).
Sollicitaties (voorloopig ongezegeld) vóór 15 November a.s.
s<m
ln te dienen bij den Burgemeester van Bandoeng.

HUIS VENDUTIE

30 October ten huize van den WeledelGeb.
Heer W.C.J. VOLTEN. Koeteistraat 45. Aanvang 9.30 v.m.
Van een KEURIGEN INBOEDEL, w.0.: Zonnezeil, rottan zitje,
BEKLEED ZITJE met BANK, tapijt, STAANDE LAMPEN, theek.,
BOEKENKAST, boeken, FAN, MOOIE PORTIERES, COMPLETE
2 pers. SLAAPKAMER, COMPLETE EETKAMER, MOOI SERV.
en GLASW., HOUTEN KROONLAMP, 1 pers. BED, HANG- en LEGKASTEN, TOILETSPIEGEL, toiletstel. Ijskast, keukengerei
(ROOD EMAILLE), SENKING GASFORNUIS, enz. enz.
Kijkavond op WOENSDAG 29 October van 6 7.30 n.m.
M. S. N O A C H.

GROOT RAMTOOR VRAAGT

o
Met ingang van 6 November 1941
wordt de stopplaats

/

-

Op DONDERDAG

"

Gevestigd te Semarang.

STADSGEMEENTE BANDOEN 6
kan worden geplaatst een
Ad jont referendaris
Referendaris 2e klas
•

met K.E.S. of K.W.S. diploma of gelijkwaardige opleiding.
Gegadigden moeten na beelndlglng van hun studie
minstens 4
Jaren fabrleks- of werkplaatspraktijk hebben.
Leeftijd maximum 28 Jaren. Aanvangsalarls
F. 150.— p. maand.

op de hoogte van boekhouden BESTAAT GELEGEN.
HEID TOT PLAATSING in een
verantwoordelijke functie.
Alleen zij die beschikken over
kantoorervaring, die eenlge leiding kunnen geven en die ln
hun werkkring op den duur een
levenspositie zoeken, komen In
aanmerking.
Brieven met volledige inlich*
tingen w.o. laatst genoten salaris onder No. 3063 van diit blad.

<*
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PRIMA ADMINISTRATIEVE KRACHT

Namens ons allen dank voor de
Brieven met volledige inlichbetoonde belangstelling bij het tingen en opgave laatstgenoten
van Nederlandschen landaard en met behoorlijke handelssalaris onder No. 3064 van dit
heengaan van onzen lieven
bij K.M. 3.662 van den zijtak ervaring.
Man blad.
Beleven onder No. 3059 Bureau van dit blatL
Kandangan Grlssee van den
m Vader, den Heer.
spoorweg Goendlh Soerabaja
soeo
opgeheven.
A. J. van WAVEREN.

-

BRANDJANGAN

_

-

-

Mevr. H.C.L. van WAVEREN.

I M. SOETOPO I
Arts, medisch-leeraar

N.I.A.S.
Specialist Huid-Geslachts-

Andresen
en kinderen.

3068

BRUGSTRAAT i

deelneming betoond hebben in

mijn smartelijk verlies.
-

Spreekuur:
Werkdagen

Bulsson's Kunsthandel

Dr. B.W.L. SIEMENS
Keel-, neus- en oorarts.
Beatrlxweg 26

MALANG

6261

DONDERDAGAVOND
30 OCTOBER, HALF ACHT
BOEBOETANKERK

vanaf Donderdagmiddag 30/10

-

JUDSON
AVOND
Herdenking Herr.

ZATERDAG, 1 NOV. 1941
door Vendukt. M.S. Noach, t.h.
v. den Heer G. C. Spiekerman
van Weezelenburg, Darmo Boulevard 47.
■

-

Jubileum

en

dag
Burma-Bijbel.
3061

„

SANATORIUM «oor long-lijders.
Directeur geneesheer
,

Dr. J. G. WISSE

Ü
Ifoiü

Gelegen te Artjamanik, hoogte

ffj

IU*I

1300 M., 20 min. van Bandoeng
Tarieven le. kl. ƒ 300.— p.m.

R est verwoest
beschermt Uw ijzerwerk met
-

META N O L.

.

I

m

met medewerking van

■

'INDETEVES-PIETER SCHOEN ZN. N.V. ga
Verffabrikanten
ijjiplj
&

te Batavia

M. E. PELGRIMS,

HUISVENDUTIE

È

m

op Donderdag, 30 October 1941

712 South Olivestreet Los

Cm

t. h. v. d. WelEdGestr. Heer
W. MOLLINGER.
Sinoloog b.d. Bel. Acc. Dienst
N.I. IMPORTEURS en
Sumatrastraat 112.
EXPORTEURS in U.SA.
Aanvang 9.30 v.m.
Corresp. Nederl. Eng. Maleisch.
Verk. worden: bloembakken,
rottanz. tapijten, damesbureau,
boekenk., zitje, staalb. bed, h.
bedden, toilettafel, bank, schoeAngeles (Californië)
behartigt belaneeai voor

C. Th. S.Keel-,DEENSTRA
Oorarts.

Ê

i

Neus-,

■
M
m
m
m

Kajoon 10.

«

„•

Titus Overture Mozart (Orkest)
Caprice in O. gr. t; (Piano Solo)

2. „Wiegelied"
der

1

aan H.K.H. Prinses Irene
(

-

..

.

i

EEN VADERLANDSCH MELODRAMA

I

kasten, eetk. mad. bank, M
bijzettafeltjes, radio
Philips,
damesfiets, Eng. Heerenfiets,
potten en pannen, teilen en emmers, kristallen glasw. en ser. M
vies, Gibson Koelkast, grasm., ■
4 bi. plafonfan, smeedijz. hang ■
en staande lampen, Fr. klok, br. ■

m

a ng
sbrl Jk luinte t en piano)
wicfn»»* ��
„Historiette
(Orkest)
«O. Z. O." Oranje zal overwinnen!
Cantate (Zang)
5. „Reminiscenz" (Cello-solo)
de Heer J. Cihal
6. „DE ACHTTIEN HELDEN"

3.

?

■

1

B■
g

■

M
%

M
%

(DECLAMATIE)

■

1

PAUZE

j

i

'

,

I

kwaliteit

y

Import D«ll-A(j«h

V.d. VACANTIE

3078

|

M

m
Ê
m
Ê

:

Gezouten Tong &
Eieren
Dendeng: Gekruide & Zoete
Kroepoek & Petls Sidoardjo.
Aardappelen
(melig)
Japanse Watermeloen
Prima
■
Mangga Aromanis; Golek
Rijst Zilvervlies; Banjoewangi
■
Ananas v. Buitenzorg
Kroepoek Palembang; Koelit
m
„Selecta: Hopjes' Nougatlne
Arrowroot; KatJ. idjo meel
stroop.
Gebak:
Petra &Ik Tie"
gember
Tetes,
Asem,
—

verzathting-van

HOEST-KOU
Om spoedig en blijvend een
te
.verlachten, moet U wat »Vicks\ Vapoßub
in een kom kokend water, smelten en de
geneeskundige dampen inademen.* U voelt
onmiddellijk verzachting,' want de dampen
lossen de slijmen op, bedaren de prikkeling,
verlichten den hoest.

■ f Vapoßub

PTÏÏrlTllHEngßiMb^

ORNAMENTEN,

KRONEN»

WERMUIiT
•

.

Kaliasin 75

—

&

Tel. Z.

Co.
4035

M

'14.

b. „Alzoo

baar maakt. Bestel nog heden een blik

■
■

Quaker Oats bit Uwen lanaaanan.

#

Wacht U voor namaak
let op de Quaker -figuur

9

VL

M

Mussert"
„Oranje-Nassau Marsch" (Orkest)

■

ff

M
K

1

Na afloop dansen!

AjgL

'wSggüf/
gjlpßSHf

QUAKER OATS

v

sprak

Kaarten verkrijgbaar ad ƒ 1.50 inclusief belasting in
Toko Hellendoorn en voor den aanvang van de voorstelling aan de loketten.

I

%

K

a. „De Nazi-Commissaris"

M.

Aan huis te

'

LEZER, Tel. 794 Z.,
Toendjoengan 29.

m

WS MmHET t« tOHDITIOHHO
KEt THEATER

VERTOONT

8 AMUSANTE

•

EEN ZEER
en BOEIENDE

§
DETECTIEVE-FILM
OOOOOOOOOOOOOOOQ

:

PaS a

troon

i

Op onverklaarbare wijze voelt Brick zich Ineens naar
de oppervlakte
duwen en spoedig kan hij weer vrij ademen. Zijn krachten sparend,
laat hij zich door de tamelijk sterke stroom meevoeren.

mg
uhvv
4Fm

|

L

m

11. „Angelus (Cello-solo)" de Heer J. Clhal
12. „Marcia Triumphale"
(Solo,voor Hammond-orgel met orkest)
13. „Twee spotliederen"

Brick Bradford op Titania’s

GEVRAAGD
ontbieden
s

Soerabaia.

Ballade in Es (Piano Solo)
„Wij breien" (Zang)
„Meditation" (Orkest)
a. „Arm Nederland" (De vijfde colonne)
b. „Rijk Nederland" (Het V-leger)

QUICK COOKINO

!

KLAAR

IN

ay»

MINUUT

SOORTEN BRUIKBARE
Tijdschriften en

TE KOOP

LICHT»

BROODROOSTERS,
STRIJKIJZERS,
enz. enz.

Genteng kali 15,

BOEKEN

ELECTRISCHE

WANDARMEN,
VENTILATOREN,

Telefoon 446 Zuid.

Toko GAN

Voor om ongestoorde nachtrust
ALLE
krachtig borst,
Voor het naar bed
keel en rug met .Vapoßub inwrijven.» De
lichaamswarmte! bevrijdt alsdan de dam- i
pen, terwijl U rustig slaapt.lTegelijk
begint Vapoßub'door» del huid te werken
als een
is ter I datl benauwdheid en
pijn verdrijft, en, de dampen meehelpt de
verkoudheid overnacht te doenverwijnen.»

lyicKsl

m
H

'

J

van 6 tot 7.30 n.m.
E. F. WATRIN.

!

van ongeëvenaarde

■

)

voedingsmiddelen

kroonl., olieverf
schilderijen
enz. enz.
Kijkavond Woensdag 29 Oct. '41

7.
8.
9.
10.

Het lichaam moet dagelijks een flinke hoeveelheid
vitaminen B kunnen opnemen en luist daarom Is
QUAKER OATS het aangewezen ontbijt voor Uw kleine
en voor de overige leden van het gezin.
Want QUAKER OATS Is rijk aan Thlamfne
(Vitamine Bi), het edele element van gezonde•voeding.
Quaker Oats is bovendien rijk aan eiwit voor
stevige spieren en weefsels, rijk aan de mineralen ijzer
en phosphorus voor krachtig bloed.
QUAKER OATS, het krachtvoedsel
dat niet dik, maar sterk en onvermoel-

f

I

neiw.,

Nederlanden

I

)

'

°Pg e dragen

•

1
M

Programma:

m

—•

>

O

«

JULIEN FOORMAN ORKEST.

■

Medische behandeling Inbegre-

GEEN SPREEKUUR
behalve NA AFSPRAAK.

-

I

6UT

Telf. Z. 985.

fl

ELLEN NICOLAI,,

mezzo sopraan en declamatrice en het

■

3

—

g

M. G. GROBE
Mevrouw

Kaliasin 11

1

CONCERT

w

•

I

I

2e. kl. ƒ 225.— p.m.

VOORTAAN ZATERDAGMIDDAG

ZATERDAG, 1 November
's avonds 9 uur.

■

I

Specialiteit in moderne portret studies
met keus uit verschillende artistieke poses.

g

van Composities geschreven door onzen stadgenoot

:

pen.

Vanwege het enorme succes

DONDERDAG, 30 OCT. 1941
door Vendukt. M.S. Noach, t.h
van den Heer W. C. J. Volten.

Koetelstraat 45.

I

BOVENZALEN.

I

Vendutie Agenda

0.1.v. N.B.G. Afd. S'baja

i

WEDEROM TE
CONSULTEEREN,

5—6 u. n.m.

Heliendoorn i

I

Mei 1942, is verschenen en op
alle stations en bij wedervsrso-jo
koopers verkrijgbaar.

Uitgezonderd Zaterdag.

s<m

Batavia.C.

t

ZUID-SUMATRA.
De 31e Uitgave van den Officieelen Reisgids, geldig van 6
November 1941 tot en met 6 ■

hoek Sumatrastraat

C. A. COUVéE Segaar

!

SPOOR. EN TRAMWEGEN en
aansluitende automobieldiensten
op JAVA, MADOERA en li

ziekten.

Mijn dank aan allen, die hun

OFFICIEELE
REISGIDS
der

%

THE LONE
I BMT di.

,

W*%

KïSï/JISlSfc

«Hik' tlnZ

Y

zwemmen

die elke seconde sterker wordt
kUnlct Brick ln de oren en
geluld
weet hij maar een verklaring te vinden: een waterval kan voor
niet veraf «tint
'Cn

'

ZWa " gedreUn

DE MEEST FASCINEERENDE GENTLEMAN-DIEF KOMT THANq
tm
OI,TUREN
HII HOUDT U ENKELE

imSS
U

PPM

7

-—

nam

dlfzlch

J?

kans loopt tegen de vele stenen
strooms bevinden, te pletter te Slaan, slaat hij zijn
armen uil
TS 11816
er bultm ziJ n berel *. want het is geheel
onmo.
t
m
6

TOEN
ARE
SPANNI
NG EN...... BEZORGT
yRnnT n
ggOLIJKEN EN GEZELLIGEN BIOSCOOP-AVONn

|

—

ToegankelUk voor alle leeftijden.

le.—lV, S.H. Woensdaf, 29 October 1041,
I
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CASSETTES I

I

-
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.

»

,

•

.
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»

Bloemenhandel

II i

IfDfIMFDA
IVKVniKA

I

*

.

„GOOD LUCK"

=s
=

■"■»

"

,

Kaliasln 19
Levert tegen
,-a
-r

.

concurreerenie prijten.
s

"

.

Telefoon Zuid 1231.

—

-5

hartEDIEF ONDER DE;FILMS
HAKTbIHI

j

py i iiruTir.
wiiMHimrilTir.

f

g

.

niiuj

mt(

"

—i
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«EDEN PREMIèRE

3

SS

'V

.
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Heden en morgen:
Cesar Romcro

Beth

■

Hughes

-

'J°

k

Mary

ln:

VAN HET ROTSGEBERGTE"
„DE ZWERVER(Lucky
Kid)

*

Cisco
Een moordenaar misbruikt zijn naam *. een two-gun vechter daagt hem uit
de sherif ls erop uit, hem-te lynchen
doch steeds weet de Cisco Kld zich uit de krltiekste' situaties te redden.
Voor alle leeftijden.
Vooraf: METRO NIEUWS.

IIllm

ƒ

7

—

„R EBEC C A"

Vanaf VRIJDAG
George Sanders.
met Laurence Olivier Joan Fontaine
toegang.
jaar
geen
Kinderen beneden 17
:

-

•

'^^^■ggwJT

-

■rrriwr /rn-a;,;

.

...

•-

TT>w

II

JV

llet
films cn
menschen als

?

•

•

HEDEN E.V.A.

1D TV/r

r\ M IVI (1 ll GONG's SUBLIEM FRANSCH
9
meesterwerk
THEATER
*

I0

I■

MOOI CHROOM METAAL

IN 2 MODELLEN VERKRIJGBAAR
PARELRAND
CASSETTE voor 12 personen, samenstelling
1 soeplepel
12 Tafel lepels
vorken
1 12
1 rijstlepel
■ 12 dessert lepels
1 groentenlepel
■12
vorken
I 12 theelepels
1 sauslepel
■ 12 taartvorkjes

■
■
E

■

■
■

:

I

76

deelen

■
■
I

■

-

-

■

cm*.

■■

...

|l//

Bft*

.SJ-.f

TTIÏV

I

■
■
■

I
■

'i

I

f 32.

50

twHrrlÉAtl
PRIJS

/lm missen

Ij

-

H

"

40 deden

Ij

■

GLADMODEL
CASSETTE voor 6 personen, samenstelling:
■ 6 tafel lepels
1 soeplepel
■ 6
~
vorken
_,««.�
y
■ 6 dessert lepels
1 groentenlepel
■ 6
vorken
theelepels
6
I
1 sauslepel
/
■ 6 taartvorkjes

■

I

ROMANCE
HOLI
RENOIR
DALIO
JANY
LOUIS JOUVET PIERRE
en
afgunst,
passie,
van
haat
doch
ook
van
Een film
felle
waardiep
menschelfjk
en
een alles trotseerende liefde
achtig zonder een spoor van valsche pathos i
Voor 17 jaar en ouder.

I

i 49. 50

PRIJS

„LA MAISON DU MALTAIS"

I
■

„

\|
■

leven
die
aangcnamen, u Uw
ver.
en U werkelijke ontspanning
daarom

■il 11!■

llliiMpfil'

1! fll
I II [JyJ|■lrfil■ kllW^ljk'.l
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N. V. WHITEAWAY LAIDLAW LTD. SOERABAIA.
'

'

'

■

-

:

'■
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MKffjl|P-l»M'o,'l i

ROBERT E. SIIERWOOD'S met den
BEKROOND TOONEELSUCCES

PULITZER PRIJS
-

:
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'

■
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:
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«NE

iouhaml^RUTN
.

DOROTNY TREE

.

STEPHENS.MINOR WATSON.AIAN

V

HARVEV

r

-^i

JUDY'S EERSTE GROOTE
ROMANTISCHE FILM

v

SPOEDIG VERWACHT 1

HOWARD

utrt

-»*

*

>

mm

'•

R.K.O.'s sublieme
verfilming 'van

C
f« i»cm

-,«**<>-

.

Heden e.».a.

v

*

',{

.

'

"'.w/
\W
\/

.
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-Vooraf:
HET LAATSTE NIEUWS.

.

Voor alle leeftijden.

-

rictur*

j|

ABE L1NC0LN...... de man
de mensch van vleeèch en
en inspireerend temperament !
bloed
De liefde, die hij verloor, was de liefde die hij steeds in
zijn hart droeg. Maar de vrouw, die hij huwde, was de
dynamische drijfkracht van zijn carrière
Een thema zoo grootsch en zoo machtig in uitbeelding, dat
gij er diep van onder den indruk zult komen !
..

Vooraf:

Voor alle leeftijden.

FOX NIEUWS.

nUCnFWIDEMnm■
LUXBR HDN.VMEC
TkaWmhVlueAacTitrdSvo«Mnw 1x

Alle goede zaken tcorden regelmatig

\

geadverteerd in een goede courant.

INSTITUUT
GAUS
h.d.s

en Jeff: De wetenschappelijke

naam voor aardappel

-

jasser.

PREMICOAND

nmae m,

HFNOGPAFIF

Mutt

V eniPten

rlAMWIas giantsch

a

per maand

(ƒ 2.50 Per kwarteal)-

ROMANTIEK
'
"""lil
;
|
'T-4Ü-NVIEUoWSM.rTRO Ja

Voraf:ude.13cn

"""

Woensdag, 29 Oct. 1941
Soerabaiasch Handelsblad ra
drukkfr(Jrn

Aloon'.«traat 30. Soerabaia.

SOERABAIASCH-HANDELSBLAD
STAAT- EN LETTERKUNDIG DAGBLAD VAN NEDERLANDSCHINDIË.

De Japansche luchtlijn op Dilli

Australische luchtlijn
op die haven. Niet vóór November 1940 werd
een Engelsch-Portugeesche
eenkomst geteekend. waarbij overeen

Commentaren in de Australische pers

Australische luchtvaartmaatschap-

Economische beteekenis kan de lijn niet hebben

der Sydneybladen de

In de nabijheid van Darwin.

en
militair vliegtuig zou
r
den afstand
tusschen Timor, het
van
nieuwe Japansche
luchtlijn, en 4?
Darwln
binnen een
uur kunnen overbruggen.
De r.leu-

ri Q?

we

luchtlijn werd vier

IJ/J aar R e leden opgericht en
?V
sedertdien
hebben Japansche belangen hun plannen vervolmaakt
door ze te doen aansluiten met
net eiland, als deel van een schema om de Chineesche Zee en het
westelijk deel van den
Pacific
vanuit de lucht te omsingelen.
Japan heeft groote handelsbelangen op het eiland, dat een In#

,_

nieuwe lijn

En een bedreiging voor

Australië en Ned.-Indië

Wij lezen in de ..Sydney
ning Herald" van 16 dezer: MorIn de vergadering van het oorlogskaWnet
werd de Japansche
bekendmaking besproken, dat een

,

overeenkomst, te Lissabon onderteekend. de Dai Nippon Luchtlijn
toestemming geeft een regelmatigen luchtdienst te onderhouden
»tusschen het Japansche mandaateiland Palau, in de Carolinen. en
Dilli, hoofdstad van Portugeesch
Timor.
Zij wordt opnieuw ln bespreking

door den adviseerenden
welke
zal worden
bijgewoond door den opperbevelhebber van het Verre Oosten, Sir.
Robert Brooke-Popham.
De minister
van
luchtvaart
Drakeford, die geen lid van dezen raad is, heeft een uitnoodi»
genomen

oorlogsraad,

ging ontvangen,
zijn.

om aanwezig

te

tot

proefvlucht.

Dilli een tusschenlan-

dingsplaats werd op de lijn Slngapore-Darwin. Intusschen hadden

Rectificatie

Het in ons ochtendblad opgfnomen bericht, volgens hetwelk de Britsche consul-generaal te Batavia T. Carlisle
door een auto zou t(jn aangereden en gedood, berust op een
foutieve vertaling van het bewuste telegram.
De juiste lezing is, dat blijkens een Reuter-telegram uit
Londen de ex-Britsc?ie constil-gcneraai te Butavia T. Carl'sh door een auto werd aangereden en aan
de gevolgen
is overleden.
Dit ongeluk heeft dus te Londen plaats gehad en niet te Ba-

de Japanners toestemming verkreom zes proefvluchten ts maken, welke zij gedurende een aanmine, een uitdaging beteekent. be- tal weken uit Palau uitvoerden,
hoeft nauwelitks te worden verterwijl zij bij ledere gelegenheid
meld. Het eenige belang van Dilll een andere bemanning hadden en
ln deze situatie vormt een lagune op de derde reis een admiraal
welke een landingsterrein vormt groot-uniform aan boord hadden.ln
tavia.
voor watervliegtuigen en een radioWij kunnen hier nog aan toevoestation. Dat Japan uit commerciJapan dichter bij Australië.
gen. dat de heer Thom. F f e n
eel oogpunt hierop een dagelllkHet feit, dat Japan een luchtba- ne 11 Carl i s le ln de jaren 1914
schen luchtdienst wil onderhouden
1915 wd. Britsch consul-genesis od Fortugeesch Timor heeft
is belachelijk, hoewel het ongetwijfeld een goed verzamelpunt en in- verkregen, vormt, zoo schrijft raal te Batavia was. Hij werd op
lichtingencentrum voor Japansche de „Daily Telegraph"
(Sydney), 17 Februari 1871 geboren en trad
vlsschersvloten zou zijn.
ln 1920 uit den dienst.
Japan een.potentieele bedreiheeft gedurende eenige jaren ge- ging van Australlëen
tracht Portugal over te halen zijn Nederlandse h-Indlë. Het
rechten op Timor over te dragen. vormt een onderdeel van een on- Schrikbeeld van den winter
Keeds in het midden van 1939 befoloedigen oorlog om de bezetting
gon de Australische
regeering van posities, welke Tokio strateBliikens een Anetasein uit Megische voordeelen mceten oplevedan publiceert de ..Dell Crt." een
ren, wanneer de strijd In den Pa- brief uit het moederland, waarcific losbrandt. Het terugtrekken uit blijkt, dat de winter daar
der democratieën in het Verre Oos- met
tegemoet
sroote angst
ten begon in Mantsjoerlje.
gezien. aangezien de voedwordt
Niemand, die eeni.? begrip heeft sel- en brand'tofsituatie dm laatvan de mentaliteit der stokebrantiid zeer is verslechterd. Daarden in Tokio, gelooft, dat de Ja- h'i !s het weerstandsvermogen
der
pansche expansie met Indo-Chlna bevolking
door de enorme vermaen Timor eindigt. Toch hebben wij gerlne sterk
eredaald. De arbeidshen met veel laten strijken.
Draestaties zi'n zichtbaar minder
geworden. Gelukkig echter
verWaarde.
liest i'e Hollander ziln gevoel voor
Het afstaan van de basis te Dil- humor ten koste van de nazi's en
li tferd bijna een jaar geleden N.5.8.-ers Vliet. Ook de minder ont.
voorspeld, toen de Japanners hun "Mkkelde doorziet de voosheid van
proefvluchten naar Portugeesch de nazi-oropaganda in het licht der
Timor begonnen. De luchtlijn Pa- realiteit.
Ne brief wordt, aldus besloten:
lau-Tlmor heeft geen commerciee•le waarde-'Doch zij heeft een groo- „Ik schrilf deze dingen naar Indlë. Over de
geheele wereld hebben de Hollanders op 31 Augustus J.I. den
opdat bil U. wanneer OU onze krants'potentieele militaire en maritiein
krijgen,
ten
handen
mocht
niet 61sten verjaardag van hun Koningin gevierd. In Londen hebben, zooals
me waarde.
Terwijl'het over een luchtbasis de Indruk worde gewekt, dat wtl
reeds werd geseind, 'meer dan 2,500 Hollanders een massa-bUecnkomst ln
beschikt, die 450 mijl van Darwin imbeciel ziln geworden."
verwijderd ligt, kan Japan spoeRegent's Park bUsewoond. Hierboven: de aankomst van Ilollandsche kindig in een positie zijn:
deren
de basis door onzen dierbaren ouln nationale kleederdracht, vergezeld door een officier van een
vriend en traditioneelen bondden
Om
Hollandsche pantsercolonne.
Australië's
1.
noordelijke
genoot Portugal.
■
basis op het vasteland te beIs het alleen beoaald tot een comdreigen.
mercieelen luchtdienst? Of heeft
2. Om de verbindingen tusJapan de vrije hand gekregen om
schen Australië en NederDilli te veranderen in een militailandsch-Indië te verbreken, bere luchtbasis? Men moet hierop een
nevens de belangrijke luchtrouduidelijk antwoord ontvangen. De
te naar Malakka.
federale
regeering moet te weten
3. Om de Rngelsrh-Nrderzien te komen wat de regeerlng der
landsch-Amerikaansche verdeve:een!g£? Staten
voor plannen
digingslijn aan te vallen, welom
heeft
dezen
laatsten
zet van Jake zich uitstrekt van Malakka
Dan te beantwoorden. Ook
volgt
tot Nieuw-Zeeland.
hieruit dat Nederlandsch-Indië ge4. Om Dilli te gebruiken als
raadpleegd moet worden. De Neoperatie-basis tegen geheel Tiderlan.irch-Australische
samenmor, in welk nunt de Austrawerking
zou in gevaar komen. Inlische en Nederlandsch-Indlscbe
dien de Japanners toestemming
verdedigingslijnen samen kozouden krtlgen om Portugeesch Ti;v y
men.
mor militair te bezetten, waarbij
Nederlandsch Timor zou worden
Bijzonderheden.
bedreigd.
Men moet zorgvuldig tegenmaatMen moet
duidelijk t>lan geregelen nemth. Het Federale oor- reed hebben, een
voordat de Britsche
logskabinet-»nioèt"aan de Britsche opperbevelhebber in het Verre Oos
regeering de" volledige details vra- ten, Sir Robert Brooke-Popham.
gen betreffende het afstaan van Australië
verlaat.
-

—

maakt

proefvlucht bekend
een nieuwe
tusschen Palau en Dilli door de
viermotorige vliegboot. Sazanami.
welke Takeo Okubo, chef van de
afdeeling internationale zaken van
het Aeronautisch Bureau, en andere hooggeplaatste personen mee
zal voerenDeze vlucht zal de inleiding ziin
tot den regelmatigen dienst. Het
gezelschap hoopt acht dagen te
Dilli door te brengen.

officieel

goed Ingelichte kringen leggen er
den nadruk op, dat ëen luchtlijn
op de slecht ontwikkelde Portugeesche kolonie geen economische
voordeelen kan ooleveren. Zij zijn

_

eenkomst
tusschen Portugal en
Nederland, waarin vastgelegd ls,
dat bases van militaire waarde te
Timor nooit zullen worden overgedragen aan een derde mogend-

wonen ongeveer 150
ongeveer duizend
Ohineesche
winkeliers en een
klein aantal Japansche ambtenaren. De Timoreezen hebben on-

Te Manilla hebben waarnemers

wordt er zeer weinig gesproken.
Het vliegterrein te Dilli is niet
geschikt voor moderne burgervliegtuigen. Er Is geen telegraafkantoor, terwijl de radioverbinding slecht ls.

heid.

hun ernstige
drukt met

Te

Dilli

Portugeezen,

geveer dertig

dialecten.

Engelsch

bezorgdheid uitgebetrekking tot den
nieuwen luchtdienst, welke geen
commercieele mogelijkheden biedt.
Men zegt dat Japan de overeenkomst met Portugal verkreeg
Van groot
belang voor het
door druk uit te oefenen op Maeiland is de aanwezigheid
van
cao.
olie. Deskundigen gelooven, dat
de olie op het eiland kan worden
Luchtvaartkruispunt.

geëxploiteerd, terwijl een AustraDilli ls beschreven geworden als lische maatschappij
aangetoond
een mogelijk luchtvaartkruispunt heeft, dat de olie in verscheidene
van het Oosten naar den zuide- districten voorkomt.
lijken Pacific.
Sedert het begin
van dit jaar verrichten twee
De Japanners op Timor
luchtdiensten hier landingen. De
eerste dienst was een eigen luchtOnder dit hoofd bevat <ïé „Syddienst van Portugeesch Timor, de ney Mornins Herald" het volgend
Servlcos Aeros da Colonia de Ti- hoofdartikel"
mor,
van Dilli naar Koepang,
Wanneer zij Sir Robert Brookewelke aansluit op den wekelük- Popham
bij zijn aankomst te Melschcn K.N.1.L.M.-dienst Bataviazullen
ontmoeten zullen de
bourne
Sydney-Batavia.
nieuwe premier en ziin oudere colBovendien hebben nu drie Ja- 'pga's waarschijnlijk hun eerste bepansche vllegbooten bij verschilnemen na den Britschen opuit Palau sluiten
lende proefvluchten
oerbevelhebber
ln het Verre Ooslandingen te Dilli verricht.
ten te hebben geraadpleegd.
De
Spoedig hierna brachten de onkritieke situatie in het westelijk
derdirecteur van Civil Aviation. deel van den Pacific van afgelooE. C. Johnson, de directeur van oen Februari, toen Sir Robert voor
Civil Aviatioh's vliegdiensten, D. de eerste maal Australië een beRoss, en de directeur van
de ïoek bracht, heeft, na een rustiQantas, Hudson Fysh, een bezoek ger tusschenperiode. ongetwijfeld
aan Dilli. De vliegtuigen van den een ernstiger karakter gekregen,
Qantas-dlenst.
welke van Oost zoowel door de verdwijnende hoop
naar West vliegen, doen de:e ha- met betrekking tot de Japanschven nu om de
veertien dagen Amerlkaansche onderhandelingen
sanals door de reacties in Japan op
den opmarsch der nazi's in Rusverrast.
Qantas
land. Australië en Nieuw-Zeeland
het gebied van Sir
„Dit is een volkomen verras- liggen bulten
doch zii vormen een deel
sing voor ons," zei de directeur Robert.
de ondeelbare verdedieingsvan Qantas Empire Airways Ltd., van van
Malakka tot Australië. BoHudson Fysh. „Wij wisten dat de llin
ziin deze achteraf gelegen
vendien
Japanners proefvluchten hadden voorraad- en versterkingsbases zoo
gemaakt naar Dilli,
doch wij belangrijk voor Singapore, dat het
wisten niet dat zij vergunning nauwste begrip en samenwerking

zouden krijgen om er een luchtlijn te openen".
In een verklaring werd bekend
gemaakt, dat toen de Japanners
voor de eerste, maal toestemming
trachtten te verkrijgen van de
\

om proefvluchten
Portugeezen
naar Dilll te maken, wat achttien maanden geleden gebeurde,
de Qantas besloot meer*uit stradan uit comitercleele
tegische
redenen deze haven aan t« doen.
In het begin'van dit jaar, kreeg
de Qantas .toestemming,. Vjdens
eèn conferentie ta'Lissabon, om
de Empire-vllegbooten te 'Dilll
te laten landen, de landingen'om

de veertien dagen hierbij
grepen.
De Japanners hadden toen

inoe\

reefc

He\
een proefvlucht gemaakt.
bestuur te Dilll
Portugeesche
zette toen uiteen, dat het niet
een
wensclite dat de JaDanners openhun
domein
op
luchtdienst
den. en dat het de voorkeur gaf
aan Brltsth» vllegtul"en.

tusschen het Australische commando en dat ln het Verre Oosten
van het grootste belang zijn voor
het tot stand brengen van een
krachtig defensief front in het
Noorden. Het bezoek van Sir
Robert valt in het bijzonder samen met een gebeurtenis welke van zeer groot plaatselijk belang
ls, terwlil de federale regeering
ongetwllfeld verheugd zal zlin de?e
te bespreken met iemand, die de
ministers kan helpen haar te
plaatsen ln het kader van andere Japansche maatregelen. Deze gebeurtenis ls de totstandkoming van een Japansche overeenkomst met de Portucreesche regeering om een dagelljkschen luchtvan Palau.
dlenst te onderhouden mandaateieen van de Jaoanscho
i*nden, naar Dilli op Portugeesch
ligt.
Timor. dat vlak bil Darwinvan
,e n
een uitbreiding
Dat zulk
naar
het Zuiden" ln het
\toot
tlHsgewricht. natuurlijk in
het
handelsonderneklfr>d van een
\

(

Oorlog zonder belligerentie
Slap voor stap ging
Roosevelt verder
Berlijn heeft provocatie
duur betaald
Roosevelt’s voorzichtige
politiek

Londen, 4 September.
Andere können, das
können wir auch", plachten de
„Was

Berlüners vroeger te zingen.
De Amerikanen zingen
het
niet. maar bewijzen het. Wat
de totalitairen kunnen,
dat
doen zij hen na. Oorlog voeren
zonder
oorlogsverklaring, dat

hoeft Roosevelt
door
niet van lli'tler
te leeren.
Villanus
In die oorlogsverklaring zit
het hem. Dat beseft Hitier zoo
goeH als iemand. Heel zijn politiek scheen er den laatsten
tijd uit opgebouwd.

Roosevelt is een man. die

niet

vrijwilli°' den oorlog door anderen
laat 'uitvechten, terwijl hij voortdurend blijk geeft van het inzicht,

dat zii hem ook voor Amerika voeren. Hoezeer Amerika rechtstreeks
bedreigd was. heeft hij vroeger ingezien dan de meesten onzer. Als
wij het met de hand op het hart
moeten verklaren, hoevelen enzer
zijn dan in staat te getuigen van
den becinne af te hebben geweten,
dat Hitier ook voornemens was de
Vereenigde Staten klein te krijgen
zoodra hij het met Eneeland zou
hebben klaargespeeld? Het leek zoo
fantastisch. Engeland en Frankrijk
lfken reeds een zno «rrooten hap.
Misschien ware hij Rusland eer op
het lijf gevallen als bil niet
gemeend had, het terwille van den

komenden strijd met Amerika op
zlin kant, of in ieder geval stil te
moeten houden. Hii kon niet voorzien. dat Engeland onaantastbaar
zou blijken. Zoals hij zich nu ereert over de Russen, die zich niet
overgeven als een normaal
soldaat
overgeeft, zoo heeft hil zich 7».
fich
ker geërgerd over de Britten, die
..het snel niet hebben
gespeeld'
door zich na den val van Frankrijk nog niet gewonnen te verkla-

ontwikkelde het geniale denkbeeld
van de „lend and lease bill", waardoor voorkomen werd dat Amerika
nrofijttrekker werd van den oorlog,
me Duitsche propaganda en de geheime Dultsche organisaties
In die de anderen voor het gemeenZuid-Amerika zich hadden weten ïchappelijk doel streden. Engeland
te nestelen.
zou niet, als schuldslaaf van AmeDit was voor het overige
geen rika uit den strijd komen, na voor
verrassing. Jaren geleden hebben Amerika eerst den oorlog te hebben
wij reeds daarover geschreven. Wil gewonnen.
wisten al dat de Brazilianen te
Washington indertijd hulD
tegen
Roosevelt ging verder, ny
net Duitsche gevaar in hun eisen
bracht heel het Amerikaansche
land hadden gevraagd, en dat
continent samen in de politiek
Washington hun eenige torpedojavan de veiligheidszone. Op den
gers met marinesoldaten had wilduur gaf hij bevel tot het palen leenen. Toch hebben wij niet
trouilleeren van de wateren van
bevroed, dat het zoo erg was als
die zone,
iedere Duithet nu gebleken is. Bijna alle Zuidsche of italiaansche kaper, welen Midden-Amerikaansche staten
ke de patrouillevaartuigen aanhebben tot middelen van verweer
troffen, aan de heele scheep,
<aun toevlucht moeten nemen. Misvaart zouden worden gesignaschien wel op Amerikaansche voorleerd.

lichting, maar zeker niet op Amerlkaanschen-aandrang. In
tmie was de toestand bepaald gevaarlijk geworden. Daar
hebben
wij reeds op gewezen. Nu hebben
de Chilenen het Duitsche gevaar
ook ontdekt. Zooals gezegd, de
Brazilianen kenden het reeds lang.
In Columbia -zijn geheime Duitsche
vliegvelden ontdekt, die tegen het
Panamakanaal gericht waren.
Met behulp van de Spanjaarden
heeft Hitier gedacht die landen Ideologisch en militair te kunnen winnen. Het was de omsingeling varAmerika, dat hij reeds ten deele ondermijnd geloofde. Zooals het Naburige

Oosten.

Men moet zeggen dat Hitier in het
laatste halfjaar wel bittere ontdekkingen heeft moeten doen. Als men
nu in rekjning brengt zijn gebrek
aan kennis van de buitenwereld, en
de geflatteerde berichten, die hij
van alle kanten gekregen
nan men zich voorsteilen hoe zeker
hij zich van zijn zaak heeft gevoeld.
Als hij zich ton opzichte van Kualand zoo gruwelijk kon vergissen,
hoe weinig begrip moet hij dan van
de overzeeTch» wereld hebben gehad. Zyn T?pst vertrouwde raadgeven Wa n nu eenmaal de men.
schen me' ; iet minste verstand. Wij
hebbefl d . ook ten opzichte van
Engeünd gezien. Noemen wij maar
den naam Ven Ribbentrop
Waar
zou'een minister van buitenlandsche zaken, die zoo gruwelijk vergissingen b®gaan heeft als hij zich noe
..

kunnen handhaven?

•

Voorzichtig en wijs.
Roosevelt heeft dit

vroeg geweten. Hij

plaats

alles

Hij ging verder, nam
deel aan de bezetting van IJsland. Altijd weer deed hij nieuwe
stappen, en ledere stap was een

wonder van
en energie.

massa-büeenkomst hield Z. K. 11. Prins Bernhard een radiorede, welke over de gehcele wereld werd gebroadcast.

Nederland en Ned.-Indië

weldoordachtheid

Men vroeg zich af: Zal hij

deze

binden drukten excerpten uit
rede af.

In de Amerikaansche pers

tot

convoyeering het bevel geven? Zal
.lij oorlog verklaren? Dit laatste nu
is datgene wat de zoo machtige pre-

sldent van de Vereenigde Staten niet
kan. Het verklaren van oorlog ls
voorbehouden aan het Congres. En
dat Congres is een zeer onzeker elem
v?° ra l het Huis van Afgevaardigden. Daar komt het menig,
maal

schen ter gelegenheid van Haar
verjaardag. Verschillende andere

•

de

Het bericht uit Batavia omtrent
Een dezer dagen door Aneta ont3 aankomst van de Amerikaanvangen „Press Review" geeft een
vliesbooten in Nederlandschsohe.
duidelijk beeld van de plaats, welIndie werd algemeen in de Amepers
gepubliceerdke de berichtgeving over Neder- rikaansche
Ook het bericht over de nieuwe
land en Nederlandsch-Indlë langparachute-troepen
Nederzamerhand in de geheele Amerl- landsch-Indië trok zeerinde aankaansche pers begint in te nemen. dacht. Het verscheen o.m. in de
York Times", de ..New
Hierin weerspiegelt zich de steeds ..New
York Herald Tribune", de „Chic
agroeiende belangstelling, welke de go Daily News" etc. Voorts was
bezoek van president RocseNieuwe Wereld heeft voor
het het
velt s speclalen onderzoeker in
thans' onder zoo moeilijke
om- het Verre Oosten, dr. Henry F.
standigheden levende Lage LandGrady, koren op den molen van
de Amerikaansche pers. Hetzelfde
je aan de Noordzee en zijn uitgeseldt voor de berichten omtrent
strekt eilandenrijk dat zulk een steeds groeivnde uitgaven ten be-de
hecht deel vormt van het Konink- hoeve van de Nederlandsch-Indische defensie. De „New York Tirijk der Nederlanden.
mes" wijdde er op 10 September
J.l. een halve kolom aan. hetgeen
belangstelling blijkt
zich
wel iets zegt voor een blad, dat
beperken tot
groote

u
,

niet aan op de meening van
de afgevaardigden of cp de openbare meening in het land, maar op
hetgeen bepaalde afgevaardigden
a. dan niet aandurven tegenover bepaalde kie-zers of bepaalde-achtermannen. Men heeft het kort geleden
de ,yerienging van den
diensttijd tot aller verrassing met
slechts een stem meerderheid werd
,

aangenomen, ofschoon het heele
land het noodzakelijke' van den
maatregel Inzag.

Het ls zeer denkbaar dat de Dultschers zoo brutaal eroo los hebben
de
bla- per dag eenige millioenen nleuwsgetorpedeerd, hun wandaden
Oosten van Amerika. woorden ontvangt
en er „maar"
� ?* zlch
eens ontkennend; om Rooseveltniet
4
te
"It tot de bladen eenige honderdduizenden
dwingen het Congres om een oorvan gein Midden- en West-Amerika.
De bruiken kan. Ook de
herrezen
logsverklarlng te. vragen. Hoe eer „Akron (Ohio)
Beacon
Jcur- „Van
Galen" verscheen in
de
zij hem daartoe noopten, des te
van den *3den Augustus 1.1. meer belangrijke
bladen- De „New
meer kans zou er nogzijn'op een publiceerde een lang artikel van
Tribune" en de
Anthony Weitzel, die zich zeer gunt York Herald
weigering van het Congres.
„New York Sun" brachten het beoV
er
de
huidige
Roosevelt heeft er echter heel iets &
houM j
i
van b®t tot zinken brengen
ding van Nedetlandsch-Indië.
anders op geweten. Amerika
Ee- I 1 van jde „Slamat".
gaat
e
er
da
later
publiceerde
deelnemen aan de bescherming niet «Sm,
dit
K
bladi een onderhoud met
alleen van de geallieerde scheen- zelfde
eenige «repen, alden
heer
E.T. Ruffner. van de
vaart. Maar het . zal ook ieder Goodyear-fabrieken
l bladP- Voeg hierbij de
te
„m .V
Buitenzorg.
Dultsch of Italiaansch oorlogsschip
de „Kansas Oity Journal'' activiteit, welke de Amerikaandat aangetroffen wordt in de door schreef
Willlam P. Rowley onlangs schs nieuwsbureaus
thans aan
de Amerikanen beschermde zeeën,
leggen in het brengen van
de
Nederlandschals een vijand beschouwen en aan- inHiuik
tiover
en den lnvl °ed daar- berichten uit Nederland en Nevallen. Wij zouden dat vroeger geen «»n
toestand in het Verre dtrlandsch-Indlë en wat de AmeOosten
rikaansche periodieken aan forentle
hebben genoemd, maar
publiceerden,
Roosevelt heeft het, stap voor stap
VrlJwel alle New Yorksche blal, peen nader betoog, dan
dat
v
voorwaarts schrijdende, zoover ge. den en een groot
Nederlandi en Nederlandsch-Indlë
aantal
kranten
bracht, dat nu iedereen, ■en vooral
en vooral Nederlandsch-Indlë
de Amerikanen,.het verschil met ln het Midden-Westen maakten op momenteel „ln
the newis" zijn. En
oorlog voeren zeer duidelijk onder- min of meer uitgebreide
op de goede manier.
wijze
2
611, " et c neres blijft er
nog melding van het ..Salute to Queen
zijn Instemming too'
npi
De „Chrlstian Science Monitor"
Ü
Wllhelmlna", de groote radionen,.want het ls geen oorlog.
Maar
b.v.
publiceerde onlangs een
„hook-uo"
op 31 Augustus
dC'Dultschers hebben hun provoïaJ.l. De
zeer

■

niPtuf
H.i
MrtSwf*
SmLh
i
.

,

hee

besefte, dat de
van Amerika zijn moest aan

de zijde van de geallieerden,
die
voor hun vrijheid vochten, omdat
die vrijheid voof de Vereenigde
Staten evenzeer gevaar liep als voor
ren.
leder ander. Maar hij wist ook, dat
Had»*— zij dat eedaan, hoe sterk hij de zijnen binnen afzienbaren tijd
ware dan de positie van Hitier ee- niet zou meekrijgen. De herinnerinweest. Hit had over de hulpmidde- gen aan den vorigen oorlog, en de
len van de Britten beschikt, over teleurstellingen,
welke daarop gehun vloot misschien, over de volgd waren, waren
te levendig.
Fransche vloot erbil. en over hun
• tactiek sedertOver
Roosevelt's
geweldige
mogelitkheden
tot dien heb ik vaak geschreven. Zll
scheepsbouw. Roosevelt heeft
in was voorzichtig en wijs.
Hll deed
zlin Jongste speech nog eens op dit voor de geallieerden
wat hll kon
gevaar gewezen.
Hij zond. na den val van Frankrijk,
onmldellijk de geweren naar EngeHitlers propaganda.
land, die voor de wapening va:i de
Wil weten nu ook welke toebe- Home Guards zoo onmisbaar warer)reidselen Hitier reeds in Amerika Hij droeg aan de Engelschen de 50
retroffpn had. Over de Vereeniede torpedojagers over. die van onmeStaten hoeven wij niet t» CDreken. telijke beteekenis zijn geweest bU
Nu blijkt echter hoezeer de eeheice bestrijding van de tegenblokka.»

TUdens

j

in verband met het
Driehonderd jaar geleden'nam
A.8.C.D.-front.
Portugal, dat toen met Engeland
Men zet uiteen, dat de over- strijd voerde in
eenkomst slechts een nieuwe fase een groot rijk, het vormen van
ls van Japan's uitbreiding naar zit. Het werd het eiland in bein het begin gekohet Zuiden, welke met de groot- loniseerd
door
Franciskanerste aandacht moet worden ge- monniken. In 1640 bezetten
de Nevolgd. Tegelijkertijd vraagt men
na hevigen strijd het
derlanders
zich af of deze overeenkomst niet zuidelijk deel van het
eiland,
noodzakelijkerwijze
moet leiden waar zij sedertdien zijn gebleven.
tot een schending van de over-

de der Duitschers, toen Engeland
r.og niet zoo goed voorzien was van
kleine convooivaartuigen als nu. HU

loPi* K

«•

'

beeiTLsclie
cevolking heeft van
700.000
Het is het grootste
er van overtuigd, dat aan deze van eenzielen.
groep eilanden,
is 290
luchtlijn een andere
beteekenis mijl lang en
een grootste
moet worden gehecht, wat zeer breedte van 62heeft
mijl,
duidelijk wordt
wanneer
men van groote strategische terwijl het
waarde is
Timor's geografische ligging bevoor een vreemde mogendheid.
schouwt

„nonVelllge.

Ve.

;

geen

is

commentaar te verkrijgen, d°ch

.

■

Het Domei-agentschap

•

waardoor

Doodelijk auto-ongeluk

<

rijke kwesties met betrekking
de veiligheid in den Pacific.

Uit Batavia

Qantas deze formeel ln Januari,

Telefoonnummer*:
'.Vlssflbord: Noord 3013—3016—3011
Na kantoortijd: Expeditie N. 3019
Dit nummer bestaat uit VIER bladen

»

Men neemt aan. dat de besprekingen in verband met de overeenkomst deel uitmaakten van een
algemeen overzicht, hetwelk het
oorlogskabinet hield van belang-

Nieuwe

pij het recht kr-eg er landingen te
verrichten. Daarna opende
de

gen

Een ander doel moet
dus worden beoogd
„Een uitdaging” noemt een

zich bezorgd te maken over Japan's politiek en wijlen Fairbalrn
vloog toen als minister van luchtvaart naar Dilli, voor het openen
van onderhandelingen voor
een

Tweede blad

,

»
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iïl ï vrllkelen
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Ju
zij

duur . betaald.
hadden „National Broadcastlng Co." heelv verdienstelijk en
buitengewoon
zich het antwoord Zoo
zeker
niet het, programma ln zijn geheel
waardeerend
artikel
van
voorgesteld Maar Roosevelt's antzijn luchtuitwoorden hebben hen totnogtoe gezonden.
vaart-medewerker
Albert D.
steeds verrast. Hij zij daarvoor geHughes, die onder den
prezen.
De voornaamste New Yorksche
titel
en Dl llc ,?e,; den de rede van therlanders keep ei;iclent alr-scr-<
HM ri«6 KonlnKln.jwaarin
v
1
!
Wadruk 'verbodenJ.
het jvlce ln East-Indles". een lange bevolk dankte voor , de goedeZijwenschouwing wijdde aan'dï

„Ne*

.

j

K.N.LL.M.

Legeroefeningen in Oost-Java
Zeker dienen te -worden genoemd
de zeer belangrijke diensten, welke
de Militaire Luchtvaart bij de bestrijding van den vijand heeft verricht. Ten eerste door overbrenging van berichten, het vertragen
van den opmarsch van den vijand

Onze troepen in sterke
stellingen
Ja geen geheim, dat thans door hem op gunstige plaatsen te
.Het
belangrijke manoeuvres van het besteken en door 00 zijn schepen

se n5

met duikbommenweraanvallen
pers te verrichten.
Dan gaat de nacht van Dinsdag
op Woyjsdag in: weer zetten zware regens in. Het moreel van onze
troepen is echter uitstekend.
Verwacht wordt dat onze troepen
heden bij daglicht den strijd met den
vijand zullen aanbinden.

—

—

—

—

dag militaire colonnes aantreffen.
Lange militaire autocolonnes, ar-

tillerie, tanks, infanterie, wachtwagens, pantserafweergeschut bewogen zich voort niet alleen op de
wegen van Oost Java, maar ook
op die van Bali en Lombok, welke
eilanden eveneens tot het territoriaal der 3de divisie behooren. Dit
was de eerste phase van de oefe-

Concert in Hellendoorn
Zang, declamatie en orkest

ning.

Het stafkwartier.
Java ls het stafkwartier gevestigd, waar de draden
vin het verdedlgingsnet tezamen
komen, waar batterijen-telefoons
zorgen voor een directe verbinding
van staf met de diverse defensiepunten. Onmiddellijk na aankomst
op het aangewezen punt moesten
de commandanten van de detachementen dit melden aan den
staf. Al vrij spoedig begonnen de
telefoons te rinkelen.
De lezer zal zich onwillekeurig
afvragen, hoe komt deze persman
Ergens in Oost

aan al deze militaire inlichtingen.
Dit mogen wij wel bekend maken.
WIJ hadden gisteravond ergens in
Oo6t Java een conferentie met
een officier van den divisiestaf
kapitein van Ryen, die* zoo goed
en kwaad als het ging. glippende
defensiegeheimen
de
tusschen
door, trachtte ons een beeld te geven van deze oefening en haar verloop.
Vijandelijke vloot nadert.
Nto de lezer weet, waar wij de

militaire wijsheid vandaan halen
rullen wij het verlag van de oefening vervolgen. Toen eenmaal
vaststond, dat alle detachementen
hun posten hadden bereikt kwam
de Imaginaire vijand In actie. Hij
toch moest nagaan waar zich even
tueel zwakke plekken in den verdedlglngsring konden bevinden en
dienovereenkomstig het plan voor
een aanval beramen. Voor de verdedigers viel er voorfooplg niets
anders te doen dan af te wachten
wat de vijand zou uitspoken en er
op te vertrouwen, dat de getroffen
defensie-maatregelen Juist waren
geweest. Lang behoefde men den
eersten dag niet te wachten, want
plotseling kwam het bericht door :
.•Een vijandelijke vloot bevindt
zich in den Indisch en Oceaan en
nadert de bust van Java". Onmiddellijk waren de telefoons bezet en
kregen alle commandanten van het
commandement het bericht: „K<jk
uit en wees op Uw hoede."
Landing mislukt.
Later op den dag werd bericht
ontvangen, dat nog twee vijande-

lijke

eskaders de kust van Jata
naderden. Dan plotseling, ln den
laten namiddag komt het bericht
door, dat een dezer eskaders een
landingspoging had ondernomen.
Maar de imaginaire vjjand had
buiten
den waard gerekend,
hij had het punt slecht eekozen,
want zijn sloepen kregen niet eens kans om
de kust te bereiken.
Dit waren de gebeurtenissen van
den eedsten dag. De avond valt
en behalve het nachtelijk duister
breidt zich een sluier van regen
over de troepen uit. Zij treffen het
niet, de mannen, doch bil de opstelling van de oefening heeft men
den factor regen niet laten wegen.
Men kan ln deze ernstige tijden
geen mooi-weer-oefeninsen gaan
houden. Ook de regen kan aanleiding rijn tot
de ontdekking van
lecjntes in de voorbereldene maat-

Helden", werd
matie). JDe achttien
J.l. Zaterdag zeer geapprecieerd.

WU wekken een ieder op. om deze
bijzondere avond bij Hellendoorn niet
te vrezuimen. Als extra-attractie zal
gedanst • kunnen
er na het concert
worden op Foorman's jiwecU and
hots".

En door ’n motor gedood
Maandagmorgen omstreeks hall zes
schrok een Inheemsctie voetganger op
den Goenoengsarkvweg va n het geblaf van een hond. Als velen van fijn
ras was hij doodsbenauwd voor dezen
vertegenwoordiger van het
Canis, zoodat hy onmiddellijk aan
ZÜn implus toegaf om weg te springen.
Ongelukkig voor hem maakte hy «jn
sprong naar het midden van den weg,
waar juist op dat mofent een militair motorrijwiel passeerde. De bestuurder van den motor kon een
botsing niet meer vermijden en de
voetganger, liep als gevolg hiervan
rwc-i ver*ondingen aan het hoofd
op Tn de C3.Z. opgenomen gaf hij
drie uur later den geest.

*.

-
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Politierechter

van

Huishuüropdrijving

Tegen directeur woningbureau
verhooging werd
geleidelijk toegepast

De

Uit sociaal oogpunt
de

eerst

helft

Hedenmorgen
verscheen voor
den politierechter alhier, mr.
Duurvoort. de heer W. V.
oud 65 Jaar. directeur van de N.V.
..Het Wonlngburea i Versluis" te
Soerabaia. verdacht van hulshuur-opdrij ving.
Bekl. wordt ten laste gelegd,
dat hy op 1 September 1940, l October 1940, 1 November 1940. 1 December 1940 en Januari 1941 te'
Soerabaia voor het aan Embong
Tjermee No. 23 gelegen perceel
den heer E. Keasberry telkenmale in rekening heeft gebracht als
maandelijkschen
huurprijs ƒ 80.
welke huurprijs den op of laatstelijk vóór 24 Augustus 1939 in rekening gebrachten huurprijs
van
ƒ 75 te boven is gegaan.
Het O.M. wordt in deze zaak
waargenomen door mr. van de
Oram p e 1. terwijl als toegeverdediger ontreedt mr.
regelen
hij voeding en legering voegd he
s.
11
Ma
waardoor in de toekomst fouten
schuld, o.m. omBekl.
ontkent
voorkomen.
kunnen worden
dat hij ln de periode, in de dagvaarding cenoemd. in Europa zat.
Gespannen toestand.
De nacht van Maandag op Dim»
Hoe de verhooging ontstond.
dag ls rustig geweest. De troepen
hebben in den nacht niet in actie
Bek. verklaart dan. dat hij 5000
behoeven te komen. Doch nauwe- Derceelen ln administratie heeft.
lijks daagt het aan de kimme of Daartoe behoort ook het Derceel
in het stafkwartier beginnen de Emb. TJermee No- 23. In Februatelefoons hun klinkenden waar- ri 1939 werden de huren van alle
schuwenden zang. Slaapdronken bulzen herzien, aldus vertelt bekl.
grijpt men naar de horens en daar en verhoogd ln verband met grooheb Je het lieve leven gaande- Be- tere vraag enz.
De huurders, die nog ln een huls.
richten komen door, dat de vUand opnieuw landingspogingen waarvan de huurprijs verhoogd
heeft gedaan. Hoewel zware ver- moest worden, woonden, behoefden
van echter slechts de helft van de verliezen lijdend door het verzet
onze troepen, ls het hem gelukt op hooging te betalen .zuiver uit
land te zet- sociaal oogpunt, aldus
drie plaatsen voet aan ergens
pp bekl. De volle verhooging werd
ten: -ergens op Bali,aan
de Zuideerst van toepassing gebracht od
Madoera en ergens
geheelen dag den volgenden huurder.
kust van Java. Den voort,
doch onZoo werd het perceel Emb.
duren de gevechten
TJermee 23 verhoogd van ƒ 70 tot
onze gemotoriseerde en gemechatoenmallgen huurniseerde troepen slaagt de vijand ƒ 80, doch den
om slechts
toegestaan
in
binnenland
ders
werd
het
verder
er 5n
geen
ƒ
te
betalen.
Zll
Der
maand
meer
echter
5
trekken. Er heerscht
Augustus op en
bezorgdheid bU de leiding omde onze zegden per eind
ztln toen werd het perceel in de wotroepen er tijdig ln geslaagdterug
ninggids van 10 Augustus 1939 gestellingen
voorbereide
op
om
>

Voor ’n hond gevlucht

Leerzame filmavond

Affaire

Stijging consumptie ook na
den oorlog verwacht
Het bericht, dat ln de toko's te
Soerabala zeer moeilijk Helneken's
bier te krijgen is, was voor ons

aanleiding om de brouwerij

in

kwestie op te bellen en naar de oorzaak te vjagen. De plotseling toenemende warmte heeft het aantal dorstige kelen sterk doen toenemen en wij dachten dus, dat een
Steno-examens
seizoensschommeling niet geheel
voorzien,
de oorzaak van de
schaarschte was.
Uit de inlichtingen welke ons
door de Helneken's bierbrouwerij
werden verstrekt, bleek ons echter,
dat seizoensschommtlingen ln het
blerverbruik, zooals men die ln
Europa kent, in Indlë la veel geringere mate voorkomen, omdat hier
niet
de sterk wisselende temperatuztfn:
ren der gematigde zones voorkoMej. H. V. Abels. mej. T. Blokland, men. Wat hier aan schommelingen
mej. J. Djok Sten, mej. B. Gelst. mej. ln de productie zou kunnen voor-

de
Het ls alleen te betreuren, datzijn
oorlog de stuwkracht moest
voor dezen vooruitgang. Met een
opwekking om niet stil te blijven,
de industrie ln deze landen,
maar
Van Ned. Ind. Fabrikaat waarvoor
de kansen beter zijn gete
laten uitgroeien en uitworden.
Film in dienst der
botten. kwam sor. aan een korte
inleiding van de te vertoonen films.
Aan het slot van zijn toespraak
propaganda
verzocht hU de medewerking van
beschikbaar te stelDe heer M. van D r 1 e 1 allen om films meer
van deze conlen.
teneinde
heeft gisteravond den aangekor.dlg.
tactavonden.
dan wel lezingen met
1
van
de
den filmavond
vereen
lichtbeelden te kunnen houden.
en propagandastichtlng Ned
dlsch Fabrikaat, ln de bovenza.;n
De films.
van het restaurant Hellendaorn
Dadelijk
hierna werd een aanceopend en een honderdtal aanwevang
gemaakt
met de vertooning
geheeten.
zigen daarbij welkom
vijftal films, waarvan de
waarna hij mededeelde, dat d? pro- van eeneen
overzicht «af van Phieerste
motor van dezen avond. lng. F. F. lips'
bedrijven ln Nereusachtige
van R h Ij n wegens ziekte verderland
ln
en
Soerabala.
was
te
hinderd
komen.
Na een overzicht-ln-vogelvlucht
Spr- achtte het overbodig
het van de Phlllps-fabrieken ln Eindhoverband tusschen handel en indus- ven kreeg men een Interessante
trie nader uiteen te zetten bij het opname te zien van onderdeelen van
organiseeren van deze filmvoor- het bedrijf, z.a. dat der piasblazers
stellingen. die bedoeld zijn als conen de gloeilampenfabrieken.
tactavonden tusschen de vertegenEen dergelijke film werd van het
woordigers der belde groepen.
bedrijf te Soerabala vertoond.
Hierop betuigde spr. namens de
De volgende film was getiteld:
vereenlglng zijn dank aan diverse ..De Krachtbron". Deze film van
Instanties die het houden van dezen de Koninklijke Shell gaf op populaice- re wijze de werking aan van benfilmavond mogelijk hebben
maakt. Deze zijn de lateraatio, de zine» en ruwollemotoren. Voor dezelfde maatschaüoil werd een film
B.P.M. en Phillps-fabrlekatlï- vervaardigd.
getiteld: „BeschermaatschappU. terwijl bóvendien
de ming van vruchtboomen met nenog dank werd gebracht aan
van de olie-lndusheeren Ten Wolde en Heinekens venproducten
laat zeer duldellik
film
trie".
Deze
voor
Oranje
Bierbrouwerij
de
«n
groote zorg de
een
zien.
welk
de verrassingen, welke deze den vruchtenkweekers over de geheele
avond
aanwezigen tijdens dezen
besteden aan hun boomhebben bereid. De heer Van Rhljn wereld
gaarden.
Geleerden en lndustriee■werd daarbij niet vergeten als- len werken samen om de tallooze
mede Reiss en Co. voor het beschik- ziekten en plagen, die den oogst bebaar stellen van het projectie-ap- dreigen te bestrijden. Ook werd
paraat.
aangetoond, welke rol de nevennroSpr. vestigde daarop de aandacht ducten van de olle-lndustrie daarbij
op eenlge symboliek welke hij spelen.
1
Beide films zijn vervaardigd
zag ln de vertooning der films en
verpersonen,
vak
die hun
den bloei van de Indische industrie. door
,

—

M. E. van der Heijden, mej. A. Kwee
Glok. TJW.e Nlo. mej. W. J. Kranendonk. mej. H. F. Nunumete.
Kantoorstenograaf Nederlandsch
Aangemeld en opgekomen 11, afgewezen 5.
Geslaagd rijn:

Mej. T. Blokland, mej. J. Coenraad,
mej. I. van Rossum. mej. C. M. Haasbroek, mej. J. Bartels, mej. N. Pfister.
Kantoorstenograaf Engelsch
Aangemeld en opgekomen 3, afge-

wezen 3.

Oeslaagd is:

Mej. O.

E. Ch. Muller.
een

staan, en ontlokten daarom

zeer welverdiend applaus.*
De vruchtbare aarde.
Na een pauze werd overgegaan
tot de vertooning van „De vruchtbare aarde", een film. dieopals ontlln
dertitel heeft „Holland
\,
best"De heer J.C Mol. die deze
gebied
film vervaardigde. Is op ditneer
J
geen onbekende, zooals de
.

.

.

Stapel in zijn inleiding tot
de film opmerkte, vervaardigd in
opdracht van de Chllisalpeter Han.

F

.

een
delmil in Rotterdam is slechts
de
van
film
gedeelte
bescheiden

aan reclame gewijd.
Men krilgt daardoor geenszins
den indruk van een propagandafilm bil het aanschouwen van deze rolprent, waarin Hollandsche natuurtafereelen op prachtige wUze

werden

vastgelegd.

Men ziet in.deze film duidelijk
alles wat gedaan is om Holland te
maken tot wat het. na eeuwen van
worsteling met het water is geworden: een vruchtbaar en welvarend
land. bewoond door nijvere, hard~

adverteerd voor ƒ 80 per maand. In
October werd het huls verhuurd
voor ƒ 80. Na eenige maanden
kwam het huls weer leeg om per
1 September 1940 onnieuw te worden verhuurd voor ƒ 80 aan den
heer Keasberry, bij vooruitbetaling.
De pol. rech. toont beklaagde 5
qultantles van het woningbureau
Versluis voor de ontvangst van
5 x ƒ 80 huur per 1 SeDt. '40 tot en
met 1 Januari '41. Bekl. erkent deze qultantles als echt.
Voor het perceel werd dus ƒ 10
meer berekend dan laatstelijk vóór
24 Augustus 1939 was berekend.
Bekl.:
Als de heer Keasberry die zelf bij mij was komen
smoezen om dat huls te krijgen,
even eekomen was om te vragen,
of dat misschien
een vergissing
was. had lk wel daarop ln kunnen
gaan, maar nu liep hij achter mijn
rug om naar den officier van Justitie en de officier van Justitie belde op en zei. dat lk als de bl
zes
Vergissing in het spel.

ductie krijgt.
Op onze vraag of,kct niet riskant
ls uit te breiden lif oorlogstijd, nu
oorlogsomstandigheden
ook
de
de conrimptie oproeren, antwoordde mtd ons, dat verwacht mag
worden, dat ook na de oorlogsjaren
komen, wordt practisch geheel het blerverbrulk in Ned. Indië zal
door de tweede hand opgevangen, blijven
Als een van de
welke tnet haar voorraden den buf- factoren,toenemen»
het .verbruik zal
welke
fer vormt tusschen consument en doen stijgen noemde men de thans
producent.
too snel voortschrijdende industriaDe hier geschilderde stand van lisatie.
zaken is echter niet op het aciueele heden van toepassing, omdat
Indië’s biergebruik.
thans inderdaad een toestand ls inkregen voor het eerst cUfers
WU
getreden, waarbij de voorraden in
over het blerverbruik ln Ned. Indië
ce tweede hand
wij spreken hier onder oogen. Die mogen er zijn en
van Helneken's bier
sterk inge- vormen een aanwijzirg, dat het
teerd zijn.
drinken vaa bier populair begint
te
worden. Oas bas.eerende op de
Toenemende vraag.
er wordt ƒ 15,—
De oorzaak van dit verschijnsel accijnscijfers
accijns
100
liter
bier betaald
per
ls eenerzljds: de ln belangrijke mahet tweedete toegenomen vraag naar bier, kwamen wij voor bierconsumpanderzijds de sterk Ingekrompen halfjaar 1940 tot een
Import van bier ln Nederlandsch- tle van 5.113.000 liter en voor de
maanden van 1941 tot een
Indië, welke hoeveelheden thans eerste 8van
8.340.000 liter. Daar de
door de Indische brouwerijen moe- totaal
voor September
consumntiecljfers
ten worden geproduceerd.
hooger
zijn dan die vaa
en
October
Het verschijnsel van toenemende het vorige jaar kanmenvoor
vraag ls gedeeltelijk te verklaren
1941 r e k ne n op een
uit de oorlogsomstandigheden: het consumptie
aantal soldaten, dat onder de wa- van minstensaan bier
12 m 11pens ls ls belangrijk grooter dan
het
Dit
Is"alleen
lioen
liter!
in normale tijden en het is bekend
van
tolgebied
het
bier.
dat
binnen
hoe dorstverwekkend militaire oefeningen kunnen zijn. Ook het feit, Ned. Indië wordt gedronken,
Dit Ls alleen het bier. dat
dat anders alcoholische dranken ter!
binnen
het toleebied van Ned. Inals jenever, whisky, wUn,
etc. dië wordt
jredronken.
schaarsch geworden zijn. heeft het
Het bier. dit bliv. door de manblerverbrulk extra doen toenemen ren van de Marine wordt «dronboven het normale accres, dat ken als zij varen, valt niet onder
sinds lang ln het blerverbrulk van de acrUns en men kan aannemen,
deze landen ls waar te nemen.
dat dit een behoorijke plas is! Aan
Het inkrimpen van den import acriln* od bier werd in het tweewordt wel duidelijk als men de cij- de halfjaar van 1940 rond ƒ 767.000
fers van het imporUmotum naast en ln de oeriode Januari tnt en iret
die van den werkelijken Import Augustus 1941 rond ƒ 1.251.000 bestelt. Indië mocht volgens het quo- taald.
tum 3.G80.000 liter per jaar imporDe toenemende activiteit der Inteeren. terwijl de lmoort van 1 Oc- dische blerbrouwerllen komt ook
tober 1940 tot 1 October 1941 ln to- tot ultdrukkln* ln den Import van
taal slechts 435.000 liter bedroeg. bierflesschen. Vereelilken wil de
In de laatste jaren voor den oorlog neriode Januari t/m Ansustus van
voerde Indië 2 mlllioen liter bier de laatst* drie laren, dan krileen
ner laar ln. Uitgaande van het wil dp voleende 'ninortrlifers: 19?9
laatstgenoemde importcijfer moe** 358 nno di7iln: 1940 69T000 doziin
Uit deze cijten de IndLsche bierbrouwerijen en 1941 757 000 dozijn.
de
fers
valt
tevens
concludeeren.
dus behalve de natuurlijke stijging
dat het met de schaarschte aan
van het gebruik nog ruim l'i mll- bierflesschen
zoo'n vaart niet
lioen liter aan verminderden Im- zal loopen. Denoe
nieuwe maatregel
port opvangen.
van de brouwerijen ten aanzien
van de invoerlne van het sUanUitbreiding capaciteit.
trfld ls dan ook hoofdzakelllk te
De oorzaak van de schaarschte zien als een middel om de circuvan de bierflesschen ln
de
in het Hleneken's bier is nu prae- latie
der blerbrouwerllen
tisch geheel te wijten aan het feit. nrrdur.tiesfeer
t<» hrmrten
dat de vraag naar dit bier de huidige productie-capaciteit te boven
gaat, zoodat niet aan alle vraag
—

—

—

Maxim
„THE LOVE WOLF KEEPS A DATE”

w a f r n V I I II i d ti eea Tan
dl* flfuren la t« filmwereld. dl* la itm
•

■Un lebleken

f+n

kunnen Tolheuden.

Htm ter. re rolprer.t t«
Th* Lor# wolf, d* aroa-

en charmeur, d* oploaaer Tta Tel*
lr.tewikkeld* mladaden, heeft tich ln de»
loop der Jaren een naam rtnromi, d:»
roer zichzelf «preekt en dl* orcrtl ortr d*
wereld zijn bewonderaar» he*ft. W*r r a
turler

«

Willl

tra li In „Th* Loc* Wolf keep»

dat*" *ffr pp
treft het

iyk

*

r.ur aremtuur en hj

r hij ln het mscdtft'*
Mlamt een bend» ml«did!fer* 09 het tptot
kant, di* neb aehaldli beeft irankl iu
de or.tToertr.j Tta eea rijken ouden r.aa en.
tan moord.
"

Natuurlijk wordt hl) Terteaetd dser zijn
(Er le
trouwen
butler
Jamlaon
BI or et en Ce moordzaak ton teker een
rroot deel tan haar atlrac'Je Toer den
lx»* Wolf hebben fexltt. Ir. dl en er clet

een bljtonder charmant melij* irraoeti
Boblnion) ba betrokken zou ijja jeweert.

Ook ditmaal drï.'t de eenzame wolf dea
met d* politie, die «reral achter het
net Tlacht. Wanneer rJ met Teel mltbaar
en loeiend* tirenea op de plaat* dea onhelle terachCnt ta i| meeatal niet ln ataat
meer waar te nemen dan een laatrt* al lp
ran den realepra aTcnturler. dl* er weer
met d* belangrijke t't"'t' Tan door la.
Ten lente kaa de politic niet ander» doea
daa hem Tan dea moord t* wrder.ken en
het wordt dan een Jacht cp leren ea dood
tuuchen de LOce Wolf en d» werkelijke misdad!<era en tuiachen hem rn d* politie.
•pot

Op het oorenblfk dat de drl* partSJea
elkander, dank tl) d* TtadlnjrCkheid Taa
'ea reeatleen Jamlaon ontmoeten, werdt r.atuurltik ook de mlidaad epfehelderd ea
•taarmed» ta dan eek de taak Tan den Lor*
Wolf Tolbracht. Een fCm Tol TroolSJkhtld en
tpannlcf.

Ia het uitgebreid* Toerprotramaa kaaea
behalT* het nieuw», een rrappld» fl'ja Tan
Baater Kiaton. eea teekenflhn en eea
weertere Tan een Amerlkaanschen worrtel-

iwedatrlld

Toer.

«

de
Na heropening van de zit- Het gaat er niet om. wat
dien
ting kan de get. Vermey met zijn marktprijs was vóór
geven datum, doch wel, welke prijs
boeken voor zich antwoord
op de vragen van den politierech- gevraagd werd.
De officier acht bekl. dus schulten.
dig aan hunropdrijving,
driemaal
Get. verklaart, dat het in de be- gepleegd, en eischt tegen
bekl.
doeling lag bi] de algemeene herdriemaal /50 boete, subs.
ziening de huurprijzen ln Februari drie maal
i dagen hechtenis.
te
1939 om het bewuste perceel
Pleidooi.
verhoogen van ƒ7O tot ƒ 80.
Eeut
Nadat
bekl.
gepersisteerd
werd de prijs uit sociaal oogpunt bij zijn opinie, heeft
dat hij onschuldig is
slechts verhoogd tot ƒ 75, doch toen aan
hem ten laste gelegde,
het huis leeg kwam, werd de huur houdthet
onmiddellijk verhoogd to ƒ 80, het- dooi. mr. Matthes zijn pleiwelk werd bekendgemaakt ln
de
Pleiter begint op te merken, dat
woninggids van 10 Augustus
1939.
Eerst later werd het huis echter het niet waar is. dat de strafvervolging tegen bekl. eerst werd inverhuurd en wel voor ƒ 80.
gezet na de
perkara.
civiele
Op 31 Juli 1939 werd uitvoering «Voorts
verklaart spr., dat het
|
gegeven aan het reeds eerder geno- I n.z.m. duidelijk is, dat bekl.
in
men besluit om de huur met i 10 * geen geval veroordeeld kan worte verhoogen.
den op het hem ten laste gelegde.
De politie-rechter leest dan de Spr. zet als zijn opinie uiteen, dat
verklaringen voor van den heer met het in rekening brengen van
Keasberry, waarin bevestigd wordt een prijs bedoeld wordt,
welke
dat de heer Keasberry met ingang prijs er voor gevraagd wordt,
van 1 September 1940 het perceel en niet, welke prijs in betaling ontEmb. Tjermee 23 van het woning- vangen wordt. De betaling kan
veel later geschieden
bureau neeft gehuurd op % Jaar- Immers
contract voor ƒBO p. mnd. In Ja- b.v. op crediet of afbetaling
nuari kreeg de heer Keasberry doch de prijsopdrijving wordt dan
vermoeden van prijsopdrijving en niet gepleegd oij elke afbetaling,
betaalde de rekening over Februari doch op het moment, dat «voor een
artikel een te hooge prijs
ge1941 niet.
vraagd wordt en de klant het artikel niet voor een lageren prijs kan
Requisitoir
krijgen. Op 1 November, 1 December en 1 Januari
zooals in de
Hierop wordt het ondersoek ge- dagvaarding
vermeld
werd das
sloten en wordt overgegaan tot re- geen overtreding gepleegd.
Dat
quisitoir en pleidooi.
zou hoogstens zijn geschied op 9
—

—,

•

•

—

—
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De officier,
de
mr. Tin
O r a m p e 1, vangt zijn requisitoir aan met uiteen te zetten, dat
in verband met de verjarlngsbepallngen beid. slechts de overtredingen op 1 November en 1 December 1940 en 1 Januari 1941 zijn
ten laste gelegd.

legt een brief
De Officier
over, waaruit blijkt, dat de officier
van Justitie bekl. de suggestie aan
de hand heeft gedaan, om het teveel ontvangene terug te betalen
ter voorkoming van een strafzaak,
Spr. geeft dan een Juridische benadat de heer Vermey, schouwing over
bekl.'s aansprakeagent van het woningen merkt voorts op. dat hij
bureau Versluis, voor lijkheid
met bekl. eens kan zijn, dat
de
politie
had
ver- het
het
principleele
hier meer eea
klaard,
er
dat
een
vergissing ln het spel kwestie betreft dan een steelsche
overtreding'van de
ordonnantie.
was.
Aanvankelijk werd de kwestie ten
Tegen den heer Keasberry
be- openbaar ministerie dan ook opgegon bekl. een civiel geding, omvat als een begrijpelijke vergissing
dat deze over de maand Februari doch
toen bekl. in Augustus 1941
1941 geen huur had betaald. Bekl.
toch
een
civiele actie inzette tegen
heeft echter heel lang gewacht, den heer Keasberry, kon het O.M.
afgedaan
voordat hij daarmee begon, ver- de zaak niet meer als
klaart hij.
beschouwen en werd bekl. strafBekl.'s raadsman merkt dan op, rechterlijk vervolgd.
dat tallooze huurders hebben gewoningSpr. geeft toe. dat de
tracht om misbruik te maken
van de bepalingen inzake de huls- gids bewiist, dat reeds vóór 24 Auhuren, door te probeeren wat te- gustus 1939 de huurprijs van
het
rug te krijgen. Daardoor
kreeg bewuste perceel was vastgesteld

het

Films

Capitol
ABE LINCOLN IN ILLINOIS
H«t lt opmerkeic*. dat d» Ar"—Vanen ta

deren tüd
dm dat letten

meer belart'teUint aan

Toer d» rroote mannen o!»
hun (eschledecls. teoa'.s de (root* presidenten. die de eerste ilmn letden Tan het
(root» isnd Tan
rrtb'id. ons.liaT.kïUJkheH
en democratie. Daar U In d* e*r«te plaats
Ltncota, presldmt Abraham I.tnecSn. nn
*!«ii troote. interessante f-tuur ln h«t
laatst» jaar rake!* tori» rCins i(jn

Onder d» r*t!e Tan Jefcn Cromwell 1»
thans een teer opmerkelijk werk ln dit
tenre tot etar.d C*kosiea. wt!k«» Toeral opTal» door de bellcbUct Tan enktH typ'.idi»
trekken ln het karakter Tan drre h'itoriarhe
fltuor en Terder door de onvergetelijke uübeeldint Tan Ltncotn door Sijaeid

Ullllf.

De film beeldt de opkomst Bit Tan den
eenmid!*en man uit EUnoti. Abe Lincoln,
dl» nieta Toor politiek Toelde en slecht*
naar ruit en Tred» Terlantde. doch Toelde.
dat hU vas reroepen om *t*n land te redden
In een t«4 Tan troot» politiek» enru«t en

«

...

maal f 5 terug moes +,betaleen.

SH. Woensdar, 29 Oct. 1941.

werkende menschen.
bedrflfinf Tan d» natlona'c democratisch»
Karakteristieke t Hollandsche taprincipe*. 2{n Trler.den
raten tn hem den
fereelen worden 'afgewisseld met
man. dl» de leldir-t moest OTernemen. en
van de
sterksprekende beelden
*Un ttoow, Mary Todd, «uwd» met haar
machtige beschermlngswcrken. en
eemchtl(» ambitie den voor onheil beTreesde ontginningen van de Hollandsche
den man Toert tot ht) toe(af en den swaren
laat cp *9n schouder» nam. wetend, dal
Heidemaatschappij. Ook ziet men
jatrOd en bnrteroorlot tem waehtten.
even het lossen'en laden van de
voor de bemestlmr'van den grond
een
.e!r.dl(t op bet moment, dat
benoodlgde Chllisalneter in
Ltnroln naar Waihtatton Tertrekt om itfn
Hollandsche haven. Het culminatieIntrek t» nemen tn bet Wltt» Ho!» ca een
punt van dit filmwerk ls wel het
beiuten lanerUJken strijd t» hebben ultde
De
heer
de
Vos
W.F.
wordt
gedeelte, waarin vertoond
t'Tochten. Men Del hem eerst a'.s Teenr.an
op een Tarkecsboot tn d» wildernis. ifsn
machtige Zuiderzeewerken en den kan worden voldaan. De capaciteit
hoofd
L.B.D.
van de fabriek Ngagel. die in
al* beheerder Tan een winkelt)» tn een tenkilometers-langen afsluitdijk.
Aan het slot van den avond werd 1936 en 1933 reeds belangrijk werd ffü vernemen, dat de heer W. F. Toud t dorp, als pcstkantoorbeheerdtr
nog een aardige film vertoond van uitgebreid, ls voor de volle 100 pet. de Vo• van de tath. afdwlln j der dan al* bet innend advocaat, waartoe hfl tien
tn tün Trlje oren beeft bekwaamd. Dsn ontPrinses Jullana en de belde prin- In gebruik: met de huidige instal- B. P. M. bier ter ttede, wordt be- brandt de atrUd tusschen d» toot- en
tegenlatie kan de productie van Heine- nofmd tot hoofd L. B. D. te Soera* standers Tan d» siaTernU ln het Zuiden
sesjes.
en
bier niet méér worden opge- baia. Dc heer De Vo« «t, reeds eer. Ltncoln vordt erin meete«ieept om teos'ott»
Met een „lang leve de Koningin" ken's
al*
der Toorstanders Tan de afschafaangeheven na het spelen van het voerd. Alle krachten worden echter der u g den luchtbeschermingsdienst fint letder
der alaTerny de aandacht Tan het heel»
Ingespannen
toegenomen
om
de
alhier
Terbonden.
ln
filmavond
Een
nieuw
Wilhelmus, werd deze
onder* land tot tlch te trekken. Zijn scherp» Tervraag zoo spoedig mogelijk te voor- hoofd is nof niet benoemd.
besloten.
klarictro ln tan redeeoerlr-ten trekken d»

i

Overeenkomstig een bepaald
verdedigingsplan trokken Maandagmorgen J.l. ln alle vroegte de
troepen, gelegerd in het territoriaal van net commandant der 3de
divisie, naar de waarschuwingsposten. Op alle wegen ln Oost Java
kon men bij het krieken van den

Ruim 12 millioen
liter per jaar

—

I[

verhinderden dat de roover ons
huls binnendringt".

—

van
zlea. Eea nieuwe
de installatie la daartoe reeds In
bewerking. Men ls al een heel eind
gevorderd met den hiervoor iwodzakelljken, belangrijken bijbouw,
welke zeker voldoende zal zijn, om
althans ln de eerstvolgende aJaren
aan de vraag naar Hemeken ble»
tenvolle te kunnen voldoen. Uiteraard valt niet te zeggen, wanneer
het cleuwe gedeelte ln productie
komt. De benoodigde tanks en
machinerieën moesten ln het buitenland worden besteld hetgeen beteekent, dat men den .bouwtijd
niet ln'de hand heelt.
Hoe sterk het gebruik van Indisch bier toegenomen ls, blükt uit
het feit, dat sinds de maand Mei
1940 de productie in de Ngagelfabriek met meer dan 100 pet ls toegenomen! Desondanks kon men
nog niet aan alle aanvragen voldoen en moest een soort quota-svsteem voor de distributeurs worden
opgesteld om te zorgen, dat ieder
een evenredig aandeel la de pro-

n

12e

uitbreiding

—

—

Zaterdagavond as, aanvangende cm
9 uur, zal In de bovenalen een reprise worden gegeven van het concert
van composities, geschreven door onzen stadgenoot, den heer M. O. Groheid werd benaderd door veel be, welk concert op Zaterdagavond J.l.
schieten, overvallen, charges door groot succes oogstte, terwijl sedertterreinen etc.
dien van veie zjden de wensch om
hertiahng van het gebodene kenbaar
Waarschuwingsplan.
werd gemaakt.
Dit ls thans anders. De vijand
het concert tullen wederom
Aan
bij dese oefeningen bestaat in de medewerken.
mevrouw Ellen Ntverbeelding en wordt belichaamd colal, mezzosopraan en declamadoor een hoofdofficier, die de zwak- trtce, en het Jollen poormanka plekken opzoekt in het verde- orkest.
Op bet programma staan
digingsplan, hptwelk met deze oe- vele mt>oie composities van den heer
feningen in de practijk op zijn Orobe, zooals „Wiegelied", „O. Z. O.",
waarde wordt getoetst. De basis ,r> achttien Helden", „Arm Neder,
van deze oefeningen wordt ge- land—Rijk Nederland", etc. Vooral
vormd door een breed opgezet het vaderlandsch melodrama (decla-

waarschuwingsplan. wy zijn een
fatsoenlijke natie en hebben geen
agressie ln den zin. Het is echter
t&ns zaak ons huis te bewaken
en daarbij rijst de vraag: ~Hoe
zullen wij dit doen? H£t huis ls
groot en telt vele deuren en veneters. Waarlangs zal de Indringer
trachten binnen te komen, waar
moeten wij wakers opstellen, die

—

—

!

Kon. Ned. Indische leger gaande
Hln. Belangrijk zyn zij door het tijd•tip waarin zij vallen, één van
toenemende politieke spanning,
belangrijk door haar opeet, welke
geheel is aangepast aan den ernst
van dezen tijd, waarin agressie
plotseling in zijn boosaardlgsten en
•wxeedsten vorm kan losbarsten
over fatsoenlijke naties, welke
een agressie in'den zin hebben,
uist deze omstandigheden en opzet leidden er toe. dat over de
huidige militaire oefeningen minder dan gewoonlijk inlichtingen aan
de pers verstrekt kunnen worden.
ZU missen bovendien het spectaculaire karakter van de gewone manoeuvres, waarin twee partijen ln
groot verband tegenover
elkaar
werden gesteld en de werkelijk-

Morgen(Doaderdag)middag zullen de adelborsten een marsch
door de stad maken. Om 5 uur
In verband met de a.s. lucht- vertrekken
zij van de marinekazijn
beschermingsoefening
de zerne Goebeng;
de volgende route
volgende bepalingen uitgevaargenomen:
zal
worden
digd ten aanzien van
militaire
voertuigingen.
Marinekazerne Ooebeng
OoeMilitaire colonnes, die als zoo- beng
Billttcasiraat
Boulevard
danig herkenbaar zijn, mogen Celebesstraat
Goeber.g Bouleniet worden aangehouden, noch vard
Brugstraat
Palmenbij beperkte, noch bij totale verEmbong Gajam
Kaiiaduistering, noch tijdens luchtalarm laa:i
sin
Dijkermanstraat
Simpang
overdag.
(alwaar voor de wonl&ff van des
Afzonderlijk rijdende militaire marine-commandant
zal worden
waarvoertuigen w.o. voertuigen
gedefileerd voor den commandant
in gezeten een militair in uniform zeemacht)
terue r.aar de maommogen onder bovenstaande
Ooebeng.
rinekazerne
standigheden slechts worden aangehouden indien zulks bepaald
Ttoodlg is voor indentificatle.
Indentiflcatie is onnoodig ra herkenning van het voertuig als miuniform van een
litair
Het Instituut „Osus" heeft op 34
der inzittenden voldoende is.) Als- en 35 dezer examens gehouden la
dan moeten deze voertuigen door- typen en st«nograf;e. Oe uitslagen
waren als volgt:
rijden.
Legitimatie mag niet worden geTypen 50 lettergrepen per minuut.
eischt.
Aangemeld en opgekomen 10, afgeOp grond van het vorenstaande
zijn coupe-filekaarten voor mili- wezen 3.
taire auto's overbodig.
Oeslaagd

woningbureau telkens bezoek op ƒ 80 en verklaart, dat het
er
van de politie doch nooit heeft de nu slechts op aankomt, uit te mapolitie er iets kunnen vinden.
ken, wat de ordonnantie verstaat
Pol.recht: Is U wel eens veroor- onderbet„lnrekenlngbr eng e n" van den huurorljs
deeld geweest?
op of
Bekl. Neen, dit ls de eer- laaWeltjk vóór 24 Augustus 1039.
ste keer.
het
Volgens de Jurisprudentie ls
Pol. rech. U is nog niet naar spr.'s meening duidelijk, dat
veroordeeldl
het standpunt van bekl. onjuist ls.

1940. toen het contract
door den heer Keasberry en het
woningbureau Versluit werd geteekend. Die datum wordt bekl.
echter niet ten laste gelegd, zoodat
hier volgens nleiter
ontslag
van rechtsvervolging
moet volgen.
Doch al zou het hem wèl ten laste
gelegd ziin. dan nog zou bekl. moeten worden vr U g e s d r o k en.
omdat vaststast. dat de verhoogde
prijs reeds vóór 24 Augustus 1939
voor het Derceel werd eevraagd in
de woninggids en de prijscourant.
Wanneer een huls b.v. 2 jaar lang
zou leegstaan *n er al dien tlld
een hoogere prijs dan tevoren voor
werd gevraagd. dan kan toch niet
van Drilsoodriivlne' worden
gesproken, wanneer dat huls na 24
Augustus 1939 elndelllk zou worden
verhuurd en dien prils er voor ontvangen.
Tenslotte merkt pleiter ten aanzien van de strafmaat od. dat hil
bekl. al iaren kent als een angstig
onkreukbaar mensch. ZUn goede
trouw wordt wel bewezen door het
feit. dat er nooit iets aan te merken is geweest op die 5000 oerceelen. aldus pleiter. In het uiterste
geval zou snr. dus gaarne zien. dat
Augustus

1

Geslaagde landingspoging
van den vijand

Van de adelborsten.

Militaire voertuigen mogen
niet aangehouden worden

te vallen en daar een sterke positie ln«te nemen.

Het biergebruik van Ned.-Indië

Marsch door de stad

L.B.D.-oefeningen

bekl.

wordt veroordeeld

tot

een

Congres Leger des Heils

Drukbezochte

bijeenkomsten

De Loge op Toendjoengan ls deze laatste dagen getuige geweest
vaa een reeks bijeenkomsten van
het Leger des Heila, welke zich ken-

merkte door geestdrift en bezieling. Voorafgegaan door een aantal
besloten samenkomsten voor officieren, die uit alle deelen van Java gekomen waren voor d«e Jaar-

lUksche conferentie, werd het

congres Zaterdagavond j.l. met een
zangconcours besloten waarvoor
o.m. het zangkoor van Malang en
het Leger
Heils-muziekkorps
van Semarang waren overgekomen. De Logezaal was overvol. Zoowel de Maleische als de Hollandsehe afdeellngen gaven hun nummers naar beste vermogen en toonden hoeveel er met ongeschoolde
krachten met goeden wil en bezieHng te bereiken is.
Op Zondagmorgen was de Logezaal wederom geheel gevuld voor
een geestelijke samenkomst; zij
vond, evenais de
voorafgaande
plaats, onder de eminente leiding van Icommandant Beekhuis.
Het gezang van het officierencorps,
een goede 60 man sterk, vol wijding
en met den klank der liefde voor
de zaak, waaraan zy hun leven gegeven hebben, was begeesterend en
gaf aan de bijeenkomst een bijzonder cachet.
De krachtige prediking van den
kommandant van dit leger zonder
dogmatische voorstelling,
doch
zich naar bulten dringend uit persoonlljke ervaring en gegrond op
de eeuwige waarheden van Gods
Woord, grepen bet gehoor diep aan
en de intense aandacht der vergadering was hiervan het duidelijkst
bewijs.
Des avonds vond de laatste Hollandsche samenkomst plaats, welke de blijdschap der heilssoldaten
sterk naar voren bracht en aantoonde, dat de Christen'ondanks alle smart in deze wereld in den
waarachtigen godsdienst van Jezus Christus een bron van vreugde en kracht vindt, die door de wereldomstandigheden niet gedempt
ls. Dit congres is ongetwijfeld voor
allen, die aan zijn samenkomsten
deelnamen, een verkwikking geweest en een geestelijke herbewtpenlng, die de samenleving niet saders dan ten goede kan komen. Zeker niet het minste deze 60 marnen
en vrouwen, die voor de
gfoote
maatschapoelUke taak hun toevertrouwd, zulk een sterking sa en

nrlPC'Meele str p. f van
3 maal f 1.-.
Na renliek en dupliek,
waarin
zoowel de officier als de verdediger persisteren, wordt d*
uitspraak bepaald op V r ij d a g a.s.
dan noodlg hebbea.
om kwart over 8 des morgens.

\/

y

Intens» be»ac(stelimt Tan de per» en Tan d»
politici ln Washmtton en dan. ln 1560. wordt
h(} eandidaat Toor het presldrntschsp en
wintin een scherpen TerklealetMtrttd. „Honeit
©ld Abe" 1* president der Vereenltd» Staten

en neemt afscheid Tan tSn tellefd ffifcoi*.
Aan de» belasjrtke hlstoriishe documentair* t*at het laatst» wereldnieuw* Tooraf.

Rex

en

City

THE PLAME OF ORLEANS
In tir.jfn tijd h»bb»n wil g«-a product!*
van den rrooten Ren» C 1 *1 r «etlen »■>
»o«ti wtl in bet filmprogramma vaa dei»
week «t'n r.aam *«r Termeid i&ffti, tii
o»t» keui» tevena bepaald. XV fcerlßßerlngen tan een Tan rlln beate Amerlkaanscb»
oroductle'a: „The Ghost roe» Weat". n! fcd
ooi Rooit verbleken <"n bet alen
van 13»
r.leuwat» film: ..Th» riimt ef Ne» Orlêana"
heeft ons overtuig!, dat Ren» Clalr nog
nieta aan geest en aan iSa ohenemeaalen
kïk cp het filmbeeld heeft Ingeboet. Cl»
tUn aamen werk lng met Jo Paa»»rnak.
in de»» flhn producer, doch ook een tan
van beteeker.la op het gebied der regie, I*
e»n film tetreeld. dl» reker de iroaatl» van
dei» ve»k geroemd ktti werden »n *tJ ifa
overtuigd. dat h»t publiek
fn rrooKn ffta;»
naar Rex en Cttr tal trekken.
»

Met «En oafeCbaar teatlEct heeft Rer.»
Clalr d» roJrerdeellce vaatgetteld. welke d»
film tot «en b(}ionder" aterk parcholtfiseb
geheel maker.
Men Teelt: den Trouw, dei»
man ea teen ander hadden de rol k«nr.e-«
apelen. Marler.»
Dletrlch 1» weer de avon*
turlerater Clalr». de vrouw met een Ter*
d)r
leden.
door een huwelijk met e»n bankier een . veUlg» en
matige
haren WJ
biTßenlocpen. z» la rreet tn dit genre »a
wel daarom, cmdat tij g'.ch at-eda t« Ter*
nieuwen weet. ateeda een apart» creatie Tan
haar rol weet te maken. *1 hebben de rollen. dl» w(J van haar realen hebben «el
met elkaar retnerr.; de vroaw. die roer er»
ataat la ateeda een ander», fel levend, Tan
vleeaeh tn bloed.
O» tweed* peraocr.. dl» f.ch In dez» film
tgionder onderacheldt la Roland Yoar-g. tn
4e rol tan den Terllefden ban'clrr en hiervan een böionder geeatlge. fijn humoriatl-

ache creatl» maakt. ZUn mfdemlnr.aar. de
IBrit» Ca bot), dl» d»-r
*tta kracht »o oper.held tenalott» d» berekening In het hart Tan Clalr» t» r.l»t doe»
en trlomphrert orer d» aehatt»n Tan den
banktrr leTert d» gerTd» tef»n»tell!ng.
waaraan de füm evenwicht en charme entleeman Robert

leent.

Oroe4» tor» li aan d» bijfiguren be«*e?d.
Kr la b(Jna reen Mar'.ece Cletrlch film te
bedenken. waarin Mlaeha Aaer ona niet met
lila kaatelCk» mimiek en verbluffend a'erk
torne»lsp*l vermaakt. Zoo eek tn dei» film
waarin til ala Ruaalach dlp'rmaat de plannen van C.iire In d» war dreigt U aturen.
Ala verdere opmerkelijk»
brflyiren dienen
nog genormd
worden d» tan»». gea-veld
door La tra Hop* Crera, de achoonbroer
van Me vlll» Cooper en dier.a
veriuurd»
vrouw iAbb» r.evert).
<»

»5- J

•'•

aandacht
it bei?eed aan da
het mllleii van Ne* Orlear.a
vaa 1M Jar»n tercj. D» opeia-icèti
er
»ordt »»n fedee'.t» van Neraa «egeren
-a »ra prachtig ataaltl» Tan film
compo*
altie-kunat.
Sjtocidtr»

hefievtßf vaa

—

—

,

Ortr d» tatrlf» van deie flüa willen wl'
niet uitweiden; i|) U la hoc<» mat» geeitig en door een
kuaatrraarahand
uit*
g»w»rkt. Th» Ftam» ef New Orleaai hee.'l or.a

bCieader do*n

genieten.

'"">*af »aat In Pe* een fevarleer<* programma vaa wereldnleuwa.
varUU-fUn en
film met merkwaardig»
en gebcortMUaaen ta het genre vaa: „i'.erktr daa 'mUtiUztr
•

.
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Zet mij maar noöit margarine voor, zei
hij altijd, ik proef het toch
totdat
.....

„AMERICAN FLYER" TRAINS.

De droom van eiken jongen „een
electrische trein" en dan liefst een „American Flyer"
met zijn prachtige schaalmodellen
tot in details ontworpen volgens de origineele treinen.
Locomotieven „als echt"; wagons met 8 wielen, automatische koppeling, rails met
groote
radius bochten, vooruit en
achteruit bediening op
afstand, electrische fluitsignalen en vele

andere bijpassende onderdeelen.

.

I

Wij hebben ze voorradig in. prijzen vanaf I 29*75
inclusief de bijbehoorende
transformator.

'Absoluut

gevaarloos.
vooroordelen, die
sommige mensen tegen margarine hebben,
verdwijnen als bij toverslaa als xij maar eerst
eens Blue Band geproefd hebben.
Oe heerlijke smaak van alles wat met Blue
Band klaargemaakt is. ontwapent iedereen
volkomen. Behalve de lekkere smaak zijn er
nog zoveel andere voordelen: Blue Band is
uit de zuiverste plantaardige vetten samen»

De
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Blijf jong met
I

Stacomb

Het Agentschap

| Tremonf (ostuums I
D

H

I

Onze nieuwe

_

p

Amerikaansche

J

stof voor:

te

befer teeken van
jeugd, dan aoed verzorgd
haar.
Stacomb, het ongeëvenaarde haarfixatief, zorgt, dat
Uw haar den heelen dag
keurig zit. Stacomb kleeft niet
len plakt niet, maar maakt
Uw haar vormvast Daarbij houdt hetjde hoofdhuid
lenig, voorkomt roos en
vroegtijdig uHvallén van
Uw haar.
Een klein beetje Stacomb,
eiken morgen met de vlakke hand door Uw haar
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niet genoeg
geven kunt.
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üe BESTE GELDBELEGGING
is POSTZEGELS VERZAMELEN!

I

I

Postzegels hebben een vaste, internationale waarde.
Wij hebben groote voorraad zegels, series en paketten van Holland, Engeland, Polen, Tchecho Slowakile. Malta, Indo China, etc.
Op aanvragé zenden wfl U gaarne kosteloos zegels van de door
U gewenschte landen ler inzage toe. Vraagt onze prijscouranten.
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SOERABAIA'S
VERMAKELIJKHEDEN,

myne

%

/

«tv •«**•«

johh

#

JOSEPH

t

In tuben en

Soerabala

—

I

}

laken verkrijgbaar
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Cash 5%

IJzersterk Herrlngbone weefsel

Soerabaja

gesteld, heeft een hoge voedingswaarde en is
zeer lichtverteerbaar. Het bevat verder nog de
vitaminen A& D, die een gezond en krachtig
lichaam helpen opbouwen. Een prachtig allround
voedsel dus, waarvan UUw gezin ook op

MALANG:

KAJOETANGAN 10-12
Telf. Ml. 800
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Ingewortelde

N.V. Dagblad „De Malanger"
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Soerabaiasch Handelsblad
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D.seltlk» matinee en
door *n»rmble JULIEN tOOHMAN
Piecelo ClaUt
Bar ca Oandtg.
Tabarlni
Bat «a Danelzvz.

1 I

llrlie ndnuroi

ANKER SMEET JE

Een aardig voorprogramma.
voora
Vooraf:
Toegankelijk voor 17 jaar en ouder.
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DENDERENDE MUZIKALE SHOWS
EEN WEELDE VAN
RAGTIME
„K-K-K-Katy",
„Moonllght Bay", „When you wore a tuUp,
NIEUWE
MODERNE
SWING
STYLE
S
w.o.
LIEDEREN IN
rose",
Broadway,
„Goodbye
wore
a
Hello
big.
ce",
Araby",
„America I love you" en de nieuwste
red
Fran
~Sheik
of
and I
things,
baby",
!
the
sweetest
die
iedereen
thans
say
zingt
„You
hits:
en
fluit
hit der
OPWEKKEND EN FRISCH ! HUMORISTISCH EN MELODIEUS! Een film zooals wij in deze tijden Juist noodig hebben !
Vooraf: FOX NIEUWS.
Kinderen beneden 13 Jaar geen toegang.
JAZZ

I 8X

8

———————

geen loegtnj
Kinderen Deneden 11 J**r
toe»»»Kinderen benelen 13 laar teen

j

betooverend geweest, zij is in deae rol
is nimmer tevoren zóó
enkel een charmante vrouw moe
zij
niet
op haar best, daar
groote
een
humor in haar spel
uitbeelden, doch tevens uitmuntenddosis
in geslaagd
1-1

——
————
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SLAATJE. ZALMSLAATJE.
Probeert onze Speciale attractie

H E X

RoblmoD

j Mu- J»clt
Mustek tn
Allee
Je leven'

I
nog even j

Telf. 3773 Zald.

„ANKERTJE" SLAATJE. HUZAREN*
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rrancei

The flame of jR
New Orlean» j

—

Verder verkrijgbaar:
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Sampoerna

Soerabaja

Couiantemeclame

j
Maal»

—

Na Uw avond van vermaak, eerst
voor anker in het Ankertje voor een
|
I
heerlijk knappend broodje.
I
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Naast Piccolo
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MARLENE DIETRICH
BBPI
bedeed
weer
waarin zij vele emoties
£ P crfect ln deze
Ho t eene oogenbllk is zij een coqueOe, dan

moet uitbeelden
een
onschuldig meisje, een ruwe barjuffrouw, eer.
liefhebbende
zichzelf vergetende vrouw en nog
°P onnavolgbare wijze weergegeven
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Een vroolljk voorprogramma.
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Reeds'

groeid.

op Jeugdigentleeityd

komen zljiin het bedrijf.
i De prauwenbouw in Batang ls geheel ln Inheemsche • handen. Enkele Jaren geleden zijn twee werven
die door. Ohlneezen bestierd werden, ter ziele:gegaan.'
ZIJ bleken niet in slaat te zUn teeen den gangbaren prijs prauwen te
bouwen. Deze prijs is inderdaad buitengewoon .laag i gesteld; :Nu moet
toegegeven worden,ï dat! het flnancleele i gedeelte (ln! neti prauwbedrijf
niet alite roodkleurigl IsAWIJ ihoor;
den, i dat \te Batang «voor; den prau*.
wen-t>ouw de laagste prezen worden
aangelegd,'; ln ï vergelijking j met! andere,: minder. belangrijke! centra
van. prauwenbouw. Hierdoor ls het
misschien'te verklaren,-tdat Batang
een armoedigen Indruk maakt. De
loonen van de toekangs zijn' ver-

Bij de „Arnhem”

'

•

>

>

rv s,n.

Soerabaia-koersen

Jubileum

Dit alles pflelt latusschen voorde
proote kundigheid van-de prauwBouwers, die in hun vak zijn opge-

noteeringen van

Officieele

ll!I
*

3%%

1935

I.

N.

3% N. I. 1937
3% N. I. 1937 A
4% Bandoeng 1936

86

103
102
100
100
102

—

—

—

—
—

uitger-Al: spoedig 4% Oost Java 1937
dat door het Boschwezen 1 voor jhet tcv.a
hout, benoodlgd .voor den prauwen- na aankomst volgde . zyn -benoeming 4% Semarang
bouw, dertig procent korting wordt tot procuratiehouder. in 1927. benoemd
verleend: Dit komt uiteindelijk ten' tot Directeur van het Kantoor te Me. 4% Soerabala 1936
goede van den vlsscher, die voor wei- dan, is hy gedurende zeven
Jaar 3%% Soerabala 1937
nig geld ln het bezit van een prauw met de leiding van dit Kantoor belast
Credletbank
geweest, waarna'h« ta 1935 den heer
kan komen:'
Cocke
Sr. als directeur te Bata4'.i% Des In des
Vroeger:had de prauwenbouwer «i. F.
nog .te kampen met moeilijkheden via opvolgde. In Mei 1940 werd genoem- 4% N. I.* Hyp.
10214
bU de betaling. De prauwen werden de heer, ln vertjand met de bezetting
Bank
veelal op afbetaling geleverd. Dank van het Hollandsche bedryfcgobied, Jav.
de
leiding van de Ml), Kol. Bank
156
zU de bemoeienis van de vlsscherij- met
vereenlgingen en het Instituut voor belast. Het zal den heer K. die ln leEscompto
8214
de ZeevlsscherlJ is er ln den oaee- vensverzekeringkringen een bekende
figuur
ls, i November a.s. zeker niet H. V. A.
■wenschten gang van zaken ver- aan
belanjstelllng ontbreken. Wij ver- Intematlo
andering eekomen.
170
De
een prauw wil namen nog, dat er op 131 Octo b e r
a.
Kinine
b. des morgens om 12 uur ten kanBand.
hebben, treedt nu niet meer ln contact met den prauwbouwer, maar tore van de „Arnhem" te Batavia ge- J. C. J..L.
legenheid zal ztfn den Jubilaris da hand
met de vlsschertjvereenlelng en het te
Dell Spoor
drukken.
Instituut,
—

—

—

-

\

—

Tin.

Een prauw In aanbouw, bestemd voor den Amerikaan Berge,

dien

—

San

Vernieuwing van de vloot.

De prauwenbouw te Batang
Met uiterst primitieve
middelen de beste

Banjoemas
Solo El. Mij.

Francisco-Singapore.

De intensieve bemoeienis van het
voor de Zeevisscherij en de
Instituut
Wij vernamens, dat deze eerste be- vlschersvereenigingen heelt er in
stelling tot volle tevredenheid van niet onbelangrijke matei toe bijgeDe „Cïiina"-clipper
den heer Berge Li uitgevoerd. Hij dragen, dat sedert eenlgen tijd aan deamongen vervracht. werd daar heiveft bereids de toezegging gedaan de hoognoodlge vernieuwing en uitom spoedig weer een aanzienlijke breiding van de visschersvloot wordt
San Francisco-Auckland.
bestemng te plaatsen.
gewerkt. Dit is mogelijk door de ruizyn wij goed Ingelicht, dan zul» me credletverstrekklng aan de visDe eerstvolgende clipper uit de
len er j aarlij ksch op de Batangsche schers. die slechts het verzoek tot Vereenlgde Staten wordt «op 4f Nowerven twce-cn-zeventlg visschers Drauwenaankoop aan het Instituut vember a
ln Auckland verwacht.
De naam van deze vllegboot, die op
te
richten.
de
zaak
wordt
En
hebben
den 6den November de terugreis weer
verder, voor hen eeregeld.
Er worden in Batang niet alleen zal aanvangen, werd niet opgegeven.
bestellingen gedaan door de
visschers van deze plaats en omgeving
Ook voor de visschers in Japara

resultaten

Beursoverzichten

.

.

-

'

Beurs te New-York
4

Clt. Serv. Oorp,
Pref. Cit.
($6

Oum. pref.)

Shell Union

Standard OU of
New Jersey \
Tidewater
Bethl. Steel
Rep. Steel
Un. St. Steel
An. Copper

De onde re g tntswonlac. van

Batanr, die ala toontaal Ingericht ml worden.

,

Kenn. Copper
Intern, filekei

—

—

Een primitieve prawrenwerf,

belangrijke

prauwenbouw-cen-

trum: Batang, dat uiteraard
ook voor de vischvangst van bijzondere beteekenis is.
De kotta Batang is een vergeten plaatsje aan Java s Noordkust.
Het bewaart nog herinneringen aan
een glorierijke periode. De oude restellig de oudste aan
gentswoning
Java's Noordkust
staat er eenzaam en verlaten voor den aloonaloon. Batang is reeds sedert Jaren
geen regentschapshoofdplaats meer.
Na de inlijving bij Pekalongan heelt
zJch-het proces van verval verder
—

—

voltrokken.

Het telt thans

twee

Europeanen.
Toch is Batang belangrijker dan
een- vluchtig bezoek aan de kotta

104

prijshoudend. Goudgerande
sloten op letwat lager niveau. Britsche spoorwegaandelen bleven meerendeels onveranderd en oliewaarden
lagen met geringe belangstelling.
Over vrijwel de heele linie flauwden
lndustrieele waarden af, doch brou'gesteund.
werij-aandeelen
werden
Kaffirs lagen vaster ■ tegen het slot.
Japansche fondsen waren stil. Wallstreet opende lusteloos.

62

62

524
254
324

534

114
744
564

12

264

39

34
84

4

84

74

74

34% I. L. 1935
3% I. L. 1937
3% I. L. 1937 A

4% Buitenzorg 1937
4% Oost-Java 1937
146
4% Semarang 19371
28
4% Soerabaja 1936
5
3'.4% Soerabaja 1937
2.31
Onreg. 4% Credietbank
5% Grd. Hot. „Java"
Des Indes
119.60 414%
N.I. Hyp>'
Pandbr;
4%
28.48
4',4% Kollf 1937
17.10
Jav. Bank
207.6
Escompto

284

54
2.31

Flauw.
Dow Jon es' Averages:
119.43
Industrials
Rallways
28.36
Utilities
1754
Moody's Com.
208.0
De omzet bedroeg op 28 October
Ltadetevf-s
•

.

560.000 aandeelen.

H. V. A.

Internatio

(Contract

314% OOQV. N. I. S.
Kol. Bank
Simau

27/10

December

2.53

Nauw.
*

.

prijsh..

Zeer
prysh.

E- M. N.

Sipoogi

23 Oct.

Heden

1855

Vorige dag
1853
Vier weken geleden 184.2
173.4
52 weken geleden
Basis 18 September, 1931.
-

28 Oct.
185.3

185.5
185.2

173.8

27/10

28/10

Trast

28/-

28/.

ex.d.
104%

24%

104-VU

ex.d.

Verkoopkoersen

—

—

—

—

—

_

—

„

_

—

—

„

...

De
markt en de consumptie
Singapore, 27 en 28 Oct. (Opening). prijzenlocale
zijn onveranderd.
38%

Sheets Spot
Sheets NovyDec.
Sheets JanyMaart
Sheets April/Juni
Sheets f.o.b. October
Blankets OctyNov.
Bark OctyNov.

I.

I.

Nimef

—

—
—

—'
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9614
—

24/10
2250

—

Banjoemas
Sol. El. My.
Sumatra
Bali Lombok
Rembang El. MijStrooh. Veem

—

—

—

—

—

—

'

100
250

265

82' i195—
185
390
385
170

370

375

—

—

157

22%
22%

Sheets NovyDec.

StlL

Peper.
Witte
koopers.
aanbod.

27/10
Zwarte Lampong-peper:
December
5.88

P'roean/PHngo October ƒ 4.40 vraag
ƒ4,50 aanbod.

—

5.75

5!90

5 97
Prijsh.

Orondaoten. Gesorteerde

gepelde October ƒ 13,— nominaal.

Gesorteerde gepelde NovyDec. ƒ 12,—

•

New-York, 28 October

Middenkwaliteit

Dec-verscheping

16.06.

—

—

\raag

—

ƒ12,25

Ongesorteerd»

aanbod.
November

ƒ 10,80

Prijshoudend.

vraag

Rlo Koffie.

DJarakpitten. Solo kwaliteit OctyDecember ƒ 9,50 nominaal.

New-York,

—

—

28/10

5.98
6.06
Prysh.

Katoen.

—

-

K e d e 1 e. DJember hoofdlijn Oc8 tober ƒ 4,25 nominaal.
6
DJember hoofdlijn OctyDec. ƒ 4,35
vraag
ƒ4,45 aanbod.

Londen, 28 October.

Muntok-peper
spot
Zwarte Lampong-peper

New-York,

—

70
7714
120 125

Nieuwe oogst NovyDecember Soerabala ƒ7o,— koopers.

—

90

87
105
35

22%

Mals. Oude oogst ready levering
aanbod tot ƒ55.—

Londen, 28 . October.
Goud la staven ftfn per ons troy . Nieuwe oogst JanyMaart Soerabala
open marktprijs 8/8/0.
ƒ 67.— verkoopers.

110

11714 124

22%

Goud....

—

—

rijverheidsproducten, landbouwproducten, enz. geëxposeerd zullen
worden. Deze toonzaal, die over
enkele maanden geopend zal worden, zal een bijzondere cultureele
waarde hebben.
Zij zal ook de belangstelling voor
net vergeten plaatsje Batang verhoogen. Het museum zal echter
geen hoofdzaak zijn. Er ls even bulten de kotta iets anders, dat Batang een apart karakter geeft en
dat
den oppervlakkigen
bezoeker wellicht zal ontgaan.

De plaatselijke markt ls eveneens
lets vaster met vraag voor ready en
OctyDecember export kwaliteit tot
ƒ3l,—. Voor JanyMaart levering zijn
koopers tot ƒ31,75.

—

New-York, 27 en 28 October.

Maart
714 Mei

—

—

—

Sheets Spot

—

—

—

—

—

*—

—

22.35
22.35
Lusteloos. Lusteloos.

—

—

—

—

—

27/10

was lets
en noteerde 8.03

Rubber. Onveranderd.
28
en
October.
New-York, 27
Kapok. Verder afdoeningen tot
Crêpe Spot
24%
de bekende limieten.
Sheets Spot
23%'
23%
Sheets Nov./Dcc.
23%
Kapokpltten. Nieuwe oogst
Sheets JanyMaart
OctyDecember vraag ƒ3,15
aanbod
Stil.
ƒ 3,20.

—

—

—

prijshoudend.

22.50
2235

2235

»

—

—

Koffie. 'New-York

vaster gestemd

—

—

166
62
93
154
365
—.6
2
100
85
248
-

,

De Nlvas verkocht 3771 tons Superieur voor export. Aaa consumptie
sulkers werden 1383 tons Superieur en
101 tons Browns verhandeld.

—

—

10114

9314
10114
101%

38%
38%
37%
38%
35%
28%

SUL
Rubbertermlnals, New-York:
Prime smoked sheets:

—

—

M. E. M.
Zuid Bantam
Getoeo
A.

Producten-index

Inv.

—

Maart

100
96
96
102
102
100
100
102
102
102
102
100

—

JasumiJ

28/10
2.68

—

—

Suikernoteering
4).

—

—

Bd?. Kinine

No.

—

4% Bandoeng 1936
4% Batavia 1937 A
314% Batavia 19378
314% Batavia 1937 C

364

364
1454

120
97
335

—

Batavia, 29 Octobcr. December
Afg. Vraag. Aanb. Januari

33

734
564
384

War Loon

—

—

174

274

pl.

Vin de Banken te Soeraba la.
TJidamar
6A. 29 October.
Simau ad ƒ 100
370
TT en richt Londen
ƒ 7,84
TT ea zicht Zuid-Afrika
164
Braat
125 129
TT en zicht Australië
6.12
Idem ad ƒ 500
125 129
TT ea zicht New-Vork/
Saa Francisco H 1,83H
ƒ 120,Anlem cpn. 34
Tl' ea zicht ZUrich
60
TT ea zicht Singapore
!
63H
TT ea zicht Bombay/Calcutta/
Rangooa
67 H
Londen, 28 October.
Rubber.
Sheets Spot
13** oom. TT ea zicht Bangkok
71
TT ea zicht Manlla
Sheets November
85
H
13?; non. TT ea zicht Hongkong
Sheets December
48H
TT en zicht Poochow/Swatow
Sheets JanyMaart
li
TT ea zicht Shanghai
SUL
11
Chla. nat. Dollar
11
Singapore, 28 October.
Sheets Spot
38%
Sheets October
38 H
PRODUCTENMARKT 29 OCT. 1941.
Sheets Oct/Dec.
38 li
Sheets JanyMaart
37%
Suiker. New-York gaf eea noSheets f.oJb. September.
38%
teering te zien van 2.58.
Stil.

Bataviasche koersen

114

ln goede aarde is gevallen. De.regentswoning in Batang wordt ingericht als toonzaal, waarin diverse

27/10

28/10

—

ƒll,— aanbod.

Probollngo kwaliteit OctyDecember
8 09
ƒ6.75 nominaal.
Prysh.
Lamongan kwaliteit OctyDecember
Zilver.
Londen, 28 October. ƒ 8,50
Cash 234 d. Forward 23»4 d.
nominaal.
De bestaande vraag werd officieel
O a p 1 e k. OctyDecember ƒ 2,30
bevredigd.
vraag
ƒ2 40 aanbod.

December

8.05
Nauw. prjjsh.

—

van

Verkorte balans
ACTIEF

Disconto:

Handehpapi»

Wissels bulten

"

Andere voor overdracht en beleening
vatbare en tyj geschrifte aangegane
Inschulden
Munt en Muntmateriaal
Voorschotten aan het Gouvernement

—

Belegd

Belegd

•

Reservefonds:

Goud
Ned.-lnd. Muntstukken) zilver

eD

MU

t

S atertfïï

»

»#.,„»

t,Pa tmUnt

,t

GOUd

")

Muntmateriaal Zilver
Belegd Pensioen en Onderstandfonds
Gebouwen en Meubelen dei» Bank
Diverse Rekeningen
)

_

••

"

68356
mrra9r?7u
29. -283.04
g 400

"

"

aaa
*

*

I
I
,

'

338.184 19
16592 612 39

8,459.01758
K '5

"

"

««fiis'ar,

4193.292 M : "SmSso

13144.66855

Z-

16.412.285.-

ü14 612 820 61

30-032.842.i6
«

"

„

)

het oogenblik bijzondere aandachi
trekt. De Batangsche prauwbouwers hebben reeds l vanouds
een
goede reputatie. Het zijn kundige
werklieden, die met'de meest primitieve middelen de beste bouwre«uitaten wetende bereiken.
Men heeft ons meer verteld: de
Batangsche prauwen, die een aparten bouw hebben, zijn i goed'en on-
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"

"

do. prol. in Nederland
Hypothecaire Vorderingen

In den loop der jaren heeft zich
ondanks het verval van Batang
enkele kilometers.van de kotta een
centrum van prauw-bouw gevormd.
Deze industrie is in Batang zeer
oud; zij dateert vermoedelijk ree&j
van een eeuw terug.
Het is deze prauwbouw, die op
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Ned.-lnd. betaalbaar:

Goederen en Documenten
Effecten en Wissels
Beleen. Incl. voorsch. ln R. C. op:

De prauwenbouw.

in
doen vermoeden. Het Is
meer dan een opzicht een merkwaardige- plaats, die .den laatsten
tijd :vooral in bijzondere belang
jtelling*staat van.de zeevisscherij. der de visschers zeer
gewild
deugDit :ls .weliswaar een eenzijdige be- Een overtuigend - bewijs
iengstelling, maar daarom van niet delijkheid van den Batangschen
prauwbouw wordt intusschenwe',
minder groote beteekenis.
geleverd door. het feit, dat.enke<
Een toonzaal.
i» maanden geleden op een vrij
Batang is inderdaad een bezoek groote bestelling op de Batangsche
om werven is geplaatst door, den Amewaard-en waarlijk niet alleen
waar
om
.boepati-woning,
rikaan Vicior Berge,;dieizeventien
deioude
heen in den loop der jaren vele le- prauwen heeft besteld. . .
De heer Berge
is voornemens
genden zijn geweven. Wellicht, dat
Dobo
er gelegenheid bestaat er later nog de paarlmoer-visscherlj in
.
intensief te. beoefenen. Daarnaast
wat van te.vertellen.de, huidige
re- zal hij ook. in'het groot aan vischHet.moet .vooral
groote
vangst doen. De-bestelde'prauwen
Pekalongan
een
van
gent
voldoening ziin, dat zijn voorste* zijn Intusschen dezer dagen gereed
zou r
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Primitieve middelen.

Batang telt een tiental vrij groote
werven, die geheel zelfstandig werken en ook elk een afzonderlijken
eigenaar hebben. De werven zijn
buitengewoon primitief Ingelicht.
De loodsen zijn uit bamboe en atap
opgetrokken. Dikwijls wordt er ook
onder den blooten hemel gewerkt.
De werktuigen- zijn al even primitief. Onder deze omstandigheden
srbeddt de prauwbouwer en hij doet
dat op ongeëvenaarde wijze Het ls
bijkans niet te gelooven, dat het
eindproduct
een tot ln de perfectie afgewerkte prauw
van de
atappen loodsen afkomstig is.
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94
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Chrysler Corp.
Gen. Motors
Hudaon Motor
Ourtlss Wrlght
Doug. Alrcraft
Un. Alrcraft
voor luchttoevoer voor de duikers.
de Nem.
Dup.
gebouwde
Batang
De ln
prauwen Gen. Electric
zijn geheel volgens aanwijzingen
Brands
van den heer Berge gebouwd. Daar- Stand.
Corp. Trust

bij Is het wel opvallend, dat aan
den oorspronkelijken Batang-bouwtrant weinig ls veranderd. Slechts
zijn de luchtkasten thans afgesloten. Deze omstandigheid mag zeer
stellig wederom als bewijs aangevoerd worden voor de degelijkheid
van den Batangschen
prauwenbouw.
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68

94

Bocony Vacuim

prauwen.geplaatst worden. Evenals de thans reeds gereed zijnde zeventien prauwen, zullen alle vooi
den heer Berge bestemde vaartui
gen voorzien worden van een eenvoudige pomp-lnstallatie, bestemd

Voor heden volstaan
wij
slechts met de opmerking, dat
het uiteraard van het grootste
belang is, vooral onder de huidige oorlogsomstandigheden, dat
Indië onafhankelijk gemaakt
wordt van den vischimport.
Tijdens een recente reis langs
Java's Noordkust, speciaal verband houdende met de visscherij, hebben wij enkele indrukken
opgedaan, welke wij in
een
artikelenserie zullen neerschrijven. Wij vangen heden aan met
een beschrijving van het uiterst

28/10
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Het is bekend, dat het Instituut voor de ZeevisscherU, waarvan bet hoofdkantoor te Batavia
gevestigd is, reeds sedert enkele maanden door de vestiging
van een speciaal kantoor te Semarang zijn werkzaamheden in
Midden-Java heeft geïntensiveerd. Het streven van het Instituut is voornamelijk hierop
gericht: de vischproductie zoo
hoog mogelijk op te voeren,
waarmede een groot bevolkingsbelang gediend is. De visschersvereenlgingen doen in dit verband ook zeer lofwaardig werk.
De import van visch uit het
buitenland is nog steeds zeer
belangrijk. Wij zullen in een van
de vervolgartikelen nog wel gelegenheid hebben hiervoor, aan
de hand van enkele cijfers, afzonderlijk aandacht te vragen.
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Noordkust
met Batang als eenLonden.
trum aanzienlijk toegenomen; DeLonden. 28 Oct. (Keuter). De geze opleving zal straks ongetwijfeld
onzekerheden ln Rusland
ook van invloed zijn op den wel- zamenlijke
en tin het Verrei Oosten waren vervaartstoestand van de prauwenbou- antwoordelijk
■ voor. een zeer stille
wers.
ter effectenbeurs. Het wad
Het mag hier nog eens gezegd wor- stemming
stilste beurs sedert eenlgen tUd,
den: het Instituut en de visschers- de
doch de prijzen bleven meerendeels
vereenlglnzen doen goed werk.
waarden

door Amerikaan
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en elders worden de orders veelal
ln Batang geplaatst. In het laatste
laar is de prauwenbouw aan de
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te hebben gehad, in Singapore verSem. S. P. Veer
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pekomen. Zij zullen binnenkort aan
den eigenaar afgeleverd worden.
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dat voor hem de orauw beselt en contant betaalt. Voor deze
contante betaling wordt reduotle
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van zijn schuld dan verder met het
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de Handelsvereeniging

Op 1 iwvember aj. hoopt de heer
E. C. V. r Kelder,, directeur der N.V.
Levensverzekering
My.
„Arnhem"
den dag ite herdenken, waarop hy 25
Jaar geleden ln 1 dienst van genoemde
My.l trad. ITevens ] was I het ■ 121 Sept.
JJ. 37 Jaar geleden, dat genoemde heer
zl)n; Intrede \ ln ; het levensveraekerlng•
bedryf deed.

-Te Rotterdam geboren kwam hy 12
September J 19041ln dienst i van de Iste
Rotterdamsche Levensverzekering MU-.
by\ welke' MU. hij 1 op de wlskunde-aldeeling l werd, geplaatst, i ln) December
1905 behaalde hjj het diploma candidaat-actuaris. Na 12 Jaar by; de lste
R"
«aam te idn geweest eing; de heer,K.<ln 11916 n: "*r
de -N. V. Levensverzekering M(j. „Arnhem" over, voor welke Xiy. hy het
re van hexx?
Vermeldenswaard ls wel het feit. volgende' Jaar als, employé. naar Ba-
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De prauwbouwers van Batang werken

met uiterst primitieve middelen. Het bülren van de huidranren.
w
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De eerste inheemsche miliciens voor de Koninklijke Marine

Evenals

het leger

derden

kreeg ook de marin» i.
jongelui uit.heel Java
a »»rdfn
önop de

o"n

..

De kiel past precirs; aanpakken maar!

"

i?i.7,l?*
marine-kazerne

Goeben*

d "geschied eni s

e«n

contingent lnheemsche miliciens. Eenige honondergebracht, waar enkele gebouwen voor hen xUn Ingericht.

Bridgerubriek

Biedverloop:

den leider zeer voordeelig was,
Noord.
Oost.
Zuid.
West
die den slag met den heer nam en
1 V
1 A
4
10
direct nog 2 ronden klaveren speel4 A
pas
5 y
5 A
de, teneinde
van zijn slngleton
pas
pas
'pas harten af te komen. West strooidubo.
pas
Een dwaas spel
de roet ln dit eten door met 2ijn
waardeloozen troef ln te troeven,
Den put dempen, als het kalf
Het bieden behoeft slechts weinig
doch,
ongelukkig voor zijn kant,
verdronken ls, zulks geldt evenzeer commentaar. Oost. met 6 klaveren
voor de bridgetafel als voor wat en 5 harten, heeft misschien wat beteekende zijn volgende slag het
maken van het contract. Vermoeanders dan ook.
te hoog gegrepen, doch zulks moet
delijk met de gedachte den leider
hem, gezien de groote dispagever.
Noord
niet langer gelegenheid te geven
riteit ln topkracht, toch niet al te
Niemand kwetsbaar.
nog meer harten af te werpen,
kwalijk worden genomen.
kwam West met harten boer na.
West
geheel
Nadat
op z'n eentje De leider troefde den slag af, sloeg
naar 4 harten was gehuppeld (ln schoppen aas uit en nam met het
een wanhopige poging, zij het dan grootste gemak de overige slagen.
ook vergeefs, om de tegenstanders
West's uitkomst ln de harten,
uit te sluiten, bestond er voor Oost nadat
de leider harten had afgeuiteraard hoegenaamd geen aan- worpen, was
natuurlijk ln hooge
leiding zijn klaveren te laten
mate absurd. Hij had uit het klahooren. Hij herbood 5 harten, teneinde de tegenpartij naar 5 schoppen verspel van den leider kunnen
te krijgen, hetgeen hem dan ook concludeeren, dat deze slechts 1
gelukte, en op dat niveau achtte harten had. Dus West had kunnen
weten, dat de leider 2 klaveren en
hij een goede kans aanwezig het
1 harten had, wat was dus waarcontract te torpedeeren. vandaai schijnlijker,
dan dat hij 4 ruiten
zijn dubbel.
moest hebben? Het behoeft geen
betoog, dat West op
Waar Oost op hoopte, was na- moeten overschakelen, ruiten had
met de potuurlijk een opening door zijn maat
sitieve wetenschap, dat zulks zein de ruiten. West kon evenwel de ker geen slag zou kosten aan zijn
situatie niet geheel overzien en hij partij, doch hoogstwaarschijnlijk
besloot met klaver-boer uit te ko- het contract zou torpedeeren.
men, hetgeen oogenschijnlijk voor
(Nadruk verboden). '

Josephine Culbertson

-

•

De medische is

en is het

streng
eerste, waar de nieuwe
ilch aan moeten onderwerpen.

Alle namen, etc. worden

Daar staat weer een nieuwe groep te vachten met hun getuigschrijf van de n regent

uit hun

zorgvuldig

geregistreerd

gebourte-treek.

De plunje-zak

blijkt heelemaal

niet to groot.

Intusschen hebben de dokters het

druk; keuren en plunje halen moet
ln één dag af.

De eerstgekomen - groepen zitten

Na

al aan het ontbijt, dat hun volle aandacht la beslag neemt.

de registratie „plimje”

halen: De bamboehoed staat al heel

goed:

In een lange rij loopen ze achter
elkaar

•tukken, handdoeken, etc,

S*

langs de tafels met
Wt

de kleedingstukken,

''

En

buiten komen steeds

meer zich melden met hun fietsen en hun

—

Toen de Hooge Raad ln 1027 voor herkennen ls, bezwaarlijk te geven
op eene uitzondering na
net eerst vnl duldeiyk dit begrip Het moet
blijven
by
negatieve bepaling: gee.
spr.'s
naar
mee
d«
hy
deed
hanteerde,
clng niets anders daa ln toepassing Ne vooropstelling van abstracte, afronderiyke, criteria als absoluta
brengen wat de tydgeest ln alle omringende landen, en ook la het et tlachen en bU de positieve bepaling
gen land, reeds gerulmen tyd, doch waarbij «pr. zich eenvoudigheidshalve
deze Wij ft houden aan de omschrijving
vooral sinds het begin van
van den H.R.: strijd met de zorgvuldigeeuw, aan het ontwikkelen was.
etgenlUk deed hier de H.R. heid, welke ln het maatschappelijk
Ja
verkeer betaamt ten aanzien van eens
niet anders dan toepaseen wat hy anders
persoon of goed: strijd die ln
zelf reeds had geleerd.
bepaald geval aan de bijzondere onWant ln zyn arrest vanSl Jaauarlo handigheden daarvan, ln onderling
1919 had de lI.R. geleerd, dat eene verband beschouwd, getoetst en geonrechtmatige daad, welke Ingevol- wogen behoort le a-orden, zoodat b.v.,
ge artikel 1401 van het Nedeilanat.i geval van twijfel, dé aanwezigheid
sche B.W. tot schadevergoeding ver- \an opzet
al ls zU geenszins een
plicht, niet zlechts aanwezig ls, als absolute elsch
beslissend kan zijn.
kortweg gezred
er ls eene da#d
ook voor de mate waarin, en de mld
ln stryd met de wet, maar ook als delen waarmede tegen het gepleegde
het betreft eene daad „welke
ln- misbruik gereageerd behoort te wordrulscht, hetey tegen d« goede zeden den.
—

Rede Prof. Mr. J. Eggens over:
Het „misbruik van Hecht” en de Vrijheid
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lietzy

wel-

tegen de zorgvuldfhe'd.

ke ln het maatschappeiyk verkeer
betaamt ten a analen van eens anders persoon of goed". In dit arrest
was reeds bepaald, dat wie zich aan
de wet houdt, niet vry uitgaat, wanneer zyn gedrag maatschappeiyk onbetamelijk ls en ook dit arrest sprac
slechts uit wat reeds leefde la den

tijdgeest.
Sinds dit arrest kon
krachtiger
dan voorheen betoogd worden, dat
misbruik van recht niet alleen moreel te veroordeelen ls, als ln stryd
met „les principes de la morale et
I'équlte", maar dat het ook rechtens
verboden ls, als ln stryd met bedoelde maatschappelijke betamelijkheid
en daarmede tevens ln stryd met de
wet (art. 1401 Ned. 8.W.). Sinds dit
arrest was dan ook te vrwachten,"
dat ds Nederlandsche rechtspraak
misbruik van rccht zou keeren. en dat
zy dit zou deen langs den weg van
art. 1401, dat dit misbruik, als onrechtmatige daad, vetbledt. Zoo ls
tin ook geschied.
Van de gevallen waarin dit geschied ls, noemde spr. er één en wi l
dat, waarop hy reeds eerder doelde
De Nederlandsche eigenaar, wie»
cJlt geval betrof, bouwde niet een
loozen schoorsteen, maar zette
althans aanvankelijk
een 15 met?'
hoogen paal op zyn terrein „welke
aan den top voorzien was van een!
aantal onoogiyke en vuile lappen cn
doeken", en bedierf daarmede het uitzicht van zyn buurman. Dit bederven
was echter niet zijn ultelndeiyk doel.
doch slechts middel: hU wilde hiermede druk uitoefenen op zijn buurman, met wlra hy een geschil had
over een weg. Uitvoerig schetste spr.
het verloop van de verschillende processen, welke hiervan, oolc in hooger
beroep en ln cassatie, het gevolg wa—

—

l

—

ren.
Hot komt spr. voor dat de gang,
van zaken by deae procedures niet
bevredigend kan heeten, al kreeg de
geplaagde buur elndeiyk zyn recht
ook
en dat niet alleen omdat deze
zoo ernstig' werd geprocessueel
plaagd, maar ook omdat deze proces-,
sen niet duldeiyk maken wat de Ne
eigenderlandsche rechspraak nu
ïyk onder misbruik van recht verstaat.
Grenzen zyn mocliyk te bepalen
ook ln het recht. Zoo kan dan ook de
grens van het misbruik van recht
bepaald,
rJet aoo volledig worden
dat deze bepaling eens en voor al
zonder meer zou kunnen worden toegepast. Dit kan reeds hierom niet.
w-yi ook het recht vloeiend ls, durend
rlch ontwikkelt naar den tydgeest,
die zich ln het recht uitdrukt ln durende verandering, ondanks vastlegging ln de wet. vastlegging, die
ten «lotte versteening wordt
om te
verweerra en afgespoeld te worden
door zon en regen van den durenden
—

—

—

—

nieuwen dag. jJMMBÉ
Men doet dan ook, naar het spr.
voorkomt, goed. door ter bepaling,
of ln een bepaald geval van misbruik
van recht gesproken behoort te worden. niet te beginnen met het zoeken
abstracte, absolute
cf bepaalde
criteria zich vertoonen aan dat geval,
maar dit geval ln zijne volledigheid
concreet
te doen «preken, de eene betrokken party en hare dacrn,
rechten, belangen en aanspraken te
denken ln verhouding tot de wederparty en dier daden, rechten, belangen en aanspraken, om dan beider
daden, rechten, belangen en aanspraken te wegen ln onderlinge
verhouding en zlah daarby af ts
tragen of wat de eene Jegens den
anderen wil of gedaan heeft, wel ln
overeenstemming is met ~de zorgvuldigheid welke ln het maatschappeiyk verkeer betaamt ten aanzien
van eens anders persoon of goed".
Dit «11 natuurlek geenszins teggen
dat de rechter
als bon jupe
bU
zUn oordeel zich louter of zelfs maar
grootendeels
zou mogen laten lelden
door zUne Intuïtie. De rechter moet
zijn „samengrtlpcnd" denken niet ach—

—

—

—

—

—

—

—

bö zyn „ontledend" denken
en mag zUne Intuïtie daarhU niet
gehwl
of zelfs maar grootendeeli

terstellen

—

«onder»gevaar t»
loopen ln ztjne „logische"
redede beslissende
schakel
neeringen
—

uitschakelen,

over te slaan".

Die ééne uitzondering ls, dat nog
nider
te a-orden aangegeven
waarin het misbruik van recht zich
van and«re onrechtmatige daden onderscheidt dus waarom daaraan ln den
kring der onrechtmatige daden een
efzonderlyke naam toekomt.

Dit ls ook hierom geboden, wijl men
ook «vat dit betreft gevaar loopt ln 'abstract-verstandelijke
redeneerlngcn
le blijven steken. Men heeft dan ook
bezwaar gemaakt tegen den tem»
..misbruik van recht", wUI deze ln zlehzelve tegenstrijdig ls, want
zoo heet
het dan
wie zoogenaamd zijn recht
misbruikt, pleegt onrecht
recht en
dus misonrecht sluiten elkaar uit
bruik van recht ls eene ..logische on—

—

—

—

mcs?HJkheld'\

De term ..misbruik van recht" biltie naar spr. 's meening echter als de
beste en kortste „samengrUping" ge
fcandhaafd, en de daad, welke aldus
te kwaliflceeren valt. worde kort omschreven als die daad welke aan
rechtsultln abstracte
vankeiyk
f-cfen'ng schijnt, om uiteindelijk
ln concreto
eene onrechtmatige
tfaad te blijken.
Ter gelegenheid van het Openbaar
Gehocr. verleend op 31 Augusus J.l.
heeft Zijne Excellentie de Gouverneur
Generaal o.a. het volgende gezegd:
„Het ls de wensch van het beter
deel der menschheld, dat op de ver.
Echrikklngen van heden een tUdperk
rotevn zal. waarin ln wijder kring be.
reldheld heerscht om zelfzuchtig begeeren ln te toornen, eigen aanspraken met berrip voor die van anderen
dus met matiging te dienen en ln ons
denken en ons willen aan de gemeenschap de plaats te geven, die haar toekomt. Deze bereidheid, ruim verbreid,
zal naar waarheid het eerste verelschte zUn ter bereiking van hooeer sociale rechtvaardigheid en meei
betrek
ordelijke
lnicrstatelljke
Kiiwren. Onmisbaar ls zU tevens voor
de harmenieuze regeling van de ver.
houdingen der deelen binnen ons rijks—

De R e g e e ri n g s g e m a ch
t i g d e voor Financiën, de
heer O ö t z e n, beantwoordt de
sprekers in eersten termijn.
-

■

Spr. behandelt eerst de bepleite wenechelljkheid van de invoering van ten
volledig reëel stelsel. In beginsel acht
ook de Regeering dit te verkiezen, maar
daaraan is dan verbanden de elsch, dat
de betaling der belasting kan geschieden
over het loopende inkomen. Dan echter
moet trsschentijdsche herziening der
�oorloopljie aanslagen mogelijk zijn; dit
nu is niet wel mogelijk door een ver-

meerdering van administratie, waaraan
thans niet kan worden voldaan. Ook
meer middelbaar en hooger personeel
sou noodlg «Dn. V»n een modificatie
als door den heer Verboom bepleit vervacht «pr. geen verbetering; tallooze
ontheffingen en verrekeningen zouden
tr het gevolg van zijn.

i

—

—

,'
verband".
In deze woorden spreken dezelfde
bedachten als waarvan spr. In den
aanvang van zUne rede ls uitgegaan
En het nu gesprokene moge voldoende hebben waargemaakt, dat
de
wensch, waarvan ZUne Excellentie
sewaagde. reeds bezig ls —zU het
slechts langzaam en slechts betrekkelijk
ln vervulling te paan in het
recht ten onsent en in andere landen,
waarin het accent is verlegd, dat tevens plicht ls plicht jegens andere
enkelingen en plicht jegens de gemeenals
schap, plicht, dl* dit ten slotte
celfverpiichting —.ook ls jegens den
•

—

—

vertftchte
zün.

Hof

voor

—-

—

zaken

De president van het Hof voor ttlamletische
Zaken, R. Hadji Moe*
Adnan, hield Zondagochhammad
tend 29 dezer receptie ln TJlklnl 18,
Bat*via -Centrum, waar het Hof gevestigd i la. Onder de talrijke aanwe.
zlgen waren ook eenlge Europeeesche
belangstellenden: de heeren Ch. O.
van der Plaa, Lid van den Raad van
Ned.-Indlë, mr. J. A. Jonkman, voor.
sltter van den Volksraad, mr. O. H.
Bosman, administrateur op het Dept.
ran Justitie, J. H. Status Muller,
assistent-resident ter beschikking van
den resident van Batavia, en J. J.
Drost van het Kantoor van den Ad-

viseur van Inlandsche Zaken. Verder
de regent van Mr. curnells, de landvan
raad-peneoeloes
Tangerang,
Mr. Oornells en Tejal, de hoofdpengoelo<fe van Batavia en Buitenzorg,
mr. R. P. Notosoesanto, ex-grlffier
van het Hof, thans Adj. Ref. van
het Dtp. v. Justitie dr. Sxraüno,
hojfd van den Vet. en Hyg. Dienst, de
kapitein der Ambiëren, Sajid Alle bln
Abdul Rahman Alhabsji, voorts alle
Batavia en Tanpengoeloes
van
djoeng PrJjk, de dlslrlctspengoeloes
van,het regentschap Mr. Cornelia en
alle leden van de Priesterraden van
Batavia en Mr. Oovitlia.
,

Aan de tafel bi) den president zat
het overige personeel van het Hof:
6e leden K. H. Atodoerrahman
en
R. H. Moechtar, de plv. leden H. 1.
Ilassan
(hoofdpengoeloe
Moehd.
van Batavia) en R. H. Haiibeollah
<h:ofdpenjoeloe
van
Buitenzorg),
mr. R. Mjeljatno, griffier, en Moehd.
Djoenaedl, plv. griffier van het Hol.
R. H. M. Adnan heette de aanwezigen cp Isiamletlsche wijze welkom;
hU daiücte Allah dat het Hem behaagd heeft deze bijeenkomst te d-on
plaat* vinden, die bedoeld la als een
bijeenkomst ter viering van den Hari
Raji ld 'lFltrl voor onderlinge kennUmaking en heilzame broederschap
Aan de hand van Quoran en Hadis
en de a'oorden van een Arablschen
dichter
wekte hU op tot broeder,
tchapuïn. De mcnachen HJn kinderen van één Vader; tij behooren elkaar te begrepen en, te waardeeren,
één van zin te tOn, elkaar te eeren
en te helpen, wederkeert* lief te
hefcfcen. Zjoals de dichter zetft: Ie
mand die geen broederschap kent,
Is als een die ten oorlog trekt zonder
wapen. Maar. n;e-kt u goede broeden,
want ty vermen de bron van u*
kracht. Rekent het niet veel als gi.
duizenden broeder» «j goede vrienden

hdbt, maar acht het veel, Indien gij
maar één TtJand hefct, m. a. w. tracht
u «Mveel mogelijk vrienden en zoo
weinig mogelijk vijanden te. nyiken.
Het tweede deel van de leharanbü*
eenkomst Is, elkander vergiffenis te
vragen
en te geven vow mogeiyk

bedreven
kwaad, zoodat men vry
van
zonde de lobaran vieren kan.
Deze
zonden onderscheidde tpr. ln
de zonde jegens Ood en die jegens
een schepsel God» begaan. Voor d«
eerste U voldoende, tot inkeer
te
kienen en goede daden te verrichten,
voor de tweede ls dat niet voldoen
de, behoort men ook vergiffenis te
vrf2*n aan hen «-ten men kwaad ge.
Daan heeft.
Ten slotte verklaarde H. Adnan,
dal
op deze bijeenkomst een do'a
te beden zal werden voor het hei)
van dit land en H)n bewoners, hetgeen eveneens geschiedt volgens den

—

—

,

;

;

Bij de ambtshalve ontheffing ls het
gewenscht, dat de belastingdienst actief optreedt; eerder dan de belang-

hebbende contrlbuabele.

de nader H u 1) wijst op de ingealkÊeldheld
welke aan elk feelastingsteUel inhaereot

Voorlichtingsdienst
De Marine
vestigt er, naar aanleiding vin een
der opmerkingen van den eersten

kort-verband-vlieger
luitenant
J.BH. Bruinier ln het vraaggesprek, hetwelk Zondagavond
23
dezer door hem voor de Nïrommicrofoon werd gehouden,
ter
voorkoming van verwarring, de
aandacht op. dat door de Centrale „Boeken voor de Vloot" uit En.
het verzoeic
geland officieel
werd ontvangen. alle aangelegenheden betreffende de
distributie
van boeken, tijdschriften, versnaperingen enz. enz. centraal te behandelen met het
..Netherlands
Welfare Committee" in Engeland,
hetwelk door de Nederlandjcne autoriteiten aldaar voor het verrichten van den aan deze distributie
verbonden arbeid werd Ingeschakeld.
Nadrukkelijk werd er op gewezen, dat Indien geschenken
be-

—

tieïang door het Militair Gezag is
verboden. Bovendien wordt ln de nieuwe verordening gespreken van „terrein
of plaats", hetgeen vollediger ls.
Voorts ls afzonderlijk
strafbaar
gesteld
nlet-op»ettelt)k
het
plegen van handelingen, omschreven
in de artUelen 117 en 118. Bedeelde
feiten werden beschcuwd als overtrecLnsen en kunnen worden gestraft
met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of geldboete van ten hoogste vyfhonderd gulden.

Mutaties
D.V.G.

■

Overeenkomst!» haar venset» Is met
•tssang van ultimo October IMI ew
vol entheven van de tijdelijke vaarnemina der betrekking van veipltet*
«ter lste kla&se bij de algemeen* c»kenverple*ini van den D.V.O. te BaW. PooL
tavia,

moeten zijn; spr. zou vëft Landbouwkundig

eenvoudigweg

w:^::hen.'

De heer Sosrohadlkoeaoe m o (Partijloos) ls niet bevredigd
met het antwoord op zijn suggestie en
komt nader op voor hen, die met pensioen gaan in den loop van het belastingjaar.

-

•

De heer S o a n g k o e p o n IT. N. I.)
verklaart verheugd te zijn over de nadere wijzigingen.
De ontheffingsgrens wenscht spr. tot
10% teruggebracht, maar hij erkent de
moeilijkheden.

van verwarring

—,

•

progressief stelsel.

Voor de Nederlanders
in Engeland
Mededeeling ter voorkoming

•

De R e g. O em. de heer O ö t
zen vernam met voldoening de grooheer C. C. van H.elsdlngen (C. S. P.) betuigt eveneens zijn te mate van overeenstemming waartoe
erkentelijkheid voor de nader aangede besprekingen leidden en de uitgesproken erkentelijkheid.
brachte wijzigingen.
Spr. bepaalt zich verder tot enkele
Wat de ambtshalve ontheffing bepunten
uit de gedachten wisseling.
treft betoogt spr. nader dat de belasgegevens
daarvoor Ook de Regeering acht het reëele steltingdienst over alle
beschikt. Op dezen dienst kan dus de sel veel aantrekkelijker, maar week er
verplichting er toe rusten.
voor terug om het reeds nu geheel ln
te
voeren. Er zal echter zooveel mogeDe heer Verboom (V. C.) ls
lijk
materiaal worden verzameld, en men
erkentelijk
toezegging
eveneens
voor de
l.z, verzameling van statistisch mate- kan intusschen ervaring opdoen. De Reriaal en verder gaan in de richting van geering hoopt dan later zooveel mogelijk
het reëele stelsel. Spr. hoopt, dat de aan de wenschen tegemoet te komen.
Regeering ln de toekomst er in zal slaMet de onthefflngsgrens kan niet lagen een dergelijke oplossing te vinden. ger worden gegaan dan 15%. Elke grens
Voor de loonbelasting bepleit ipr. een heeft uiteraard lets willekeurigs.

Intusschen is de regeering bereid in de
Voor het gezin wenscht spr. meer
komende Jaren aan ue invoering van aangebracht.
hettgeheele reëele stelsel voortdurend
aftrek voor hetgeen hij bedrijfskosten
aandacht te wijden en er statistisch Wat de ambtshalve ontheffing betreft, Na de pauze wordt .voortgegaan met noemt. HU dringt nogmaals op bepaalaan, o.a. voor de godsmateriaal voor te verzamelen.
men mag toch den elsch stellen dat In het voorstel tot wijziging van de ordon- de vrijstellingen* (zakat).
op
inkomstenbelasting.
dlenstbelaitlng
nantie
de
conbelanghebbende
Verlaging van het ontheffingspercen- de eerste plaats de
belangen opDe heer Kan (Chung Hwa
De neer S a n d k u y 1 (Econ.
tage is in het algemeen niet gtwenscht, tribuable «elf voor zijn
Oroep) ls erkentelijk voor
aangebrachte wijzigingen.

schijnt te

Boeken en rookgerei

\Jemd vo:r ln Engeland
vertoevende Nederlanders niet centraal
van Indlë uit zouden worden verzonden, het ln Engeland ondoenlijk zou zijn contróle uit te oefe.
nen op de goede aankomst der
goederen, die in verband
met
de oorlogsomstandigheden
somtijds ln geheel andere havenplaatsen worden gelost dan op de verzendkabrtcn
en
connossemenVerboden terreinen
ten staat aangegeven.
Ten aanzien van het verzoek vin
den heer Bruinier om couranten
BU verordening Nr. 5 van het Militair Gezag werd arUctl 117 van het naar Engeland te zenden, moet opStrafrecht gewijzigd. gemerkt worden, dat
Wetboek van
toezending
wijziging
dere
werd met gevange- van dagbladen slechts dan van nut
BIJ
nisstraf van ten hx>;ste twee Jaar ls, als dit regelmatig en ln ffroobei..
;.>l. die ronder daartoe be- te hoeveelheden
geschiedt,
tervoegd te zyn:
wijl dit nut verloren gaat Indien
geen regelmatige ontvangst
ln
le. opzettelllk een Inrichting van <1®
Engeland plaats vindt. Dit laatste
land. of zeemacht betreedt langs is niet te garandeeren;
somtijds
een anderen
dan den gewonen
zendingen lectuur gerulblllven
fcjegang;
men tijd ln overlaadhavens «taan
of gaan verloren. Bovendien laat
2e. opzettelijk etn terrein betreedt, de door de
scheepvaartmaatschapdat Ia gelegen binnen een afstand pijen
gestelde
beschikbaar
laadvan vüfhondeTd metera van beruimte
niet
toe
behalve
staande, ln aanleg zynde dan wel tijdschriften neg groote boeken en
stapels
geprojecteerde inrichtingen
van dagbladen,
waarvan het nut derland- of zeemacht welke ln eenlg
En*
opzicht verband houden met de halve problematiek ls, naar
geland te zenden.
landsverdedig^ig;
Clgaretten eischen ees
speciale
verpakking; de wijze. waarop
3e. een terrein ten aanzien waarvan
het betreden itxr of namens den de hier te lande gevestigde faOouverneur-Gcneraal Is verboden, brieken hun clgaretten op de
markt brergen, ls ten eenen maopzettelijk betreedt;
le ongeschikt voor verzending over
4e. opzettelijk frn fotografische cp- zee. J&SHÏBMHB
name cf een teekenlng dan wel
Wie rookerel aan de Nederlandandere geïevens of aanwijzingen sche militairen van eee. en landvervaardigt, verzamelt, bezit, be- macht of aan de aridere landgegevea.
waart," verbergt, verveert cmtrent nooten ln Engeland wil
een terrein als bedoeld onder 2e. wordt aangeraden een postwissel
of 3e. met al wat zich aldaar be- te zenden aan de Centrale „Boeken voor de Vloot" met daarop de
vindt.
a&nduldlng dat het daarop voorB(J dezelfde verordening van het komende bedrag bestemd ls voor het
Militair Oezag werd oft artikel 118 hierboven genoemde doel. Deze
eenfcszins gewijzigd, Dit artikel luidt centrale zorgt dan voor den aanthans als volgt:
koop van de noodlge clgaretten ln
speciale en gros-verpakking. ge„Met gevangenisstraf van'ten hoog- schikt voor verscheping.
ste zes Jaren wordt gestraft hU, die
Tenslotte wordt er nog de aan*
zender daartoe bevoegd te *yn, opzet-,
m> eevestied, dat de Cendacht
teluk een fctcTrafische opname, een trale „Boeken voor de Vloot" voor
opmeting, afbeelding of beschrijving
censureeren van al
hetfeen
zt een teekening dsn wel andere gege- het
naar
door
haar
tusachenkomst
ven! of aanwijzingen vervaardigt, ver- Engeland wordt verzonden' zorg
zamelt bezit, bewaart . verbergt, ver- iraatrt.
voert betreffende eenige zaak
van
bijvoorIndien men derhalve
mlLtalr belang, zuCcs ter beoordeeling beeld
clgaretten ln blik 00 eigen
van het Militair Oezag".
gelegenheid en rechtstreeks naar
t
De ln artikel 117 bedoelde terreinen En-reland zou willen renden, loopt
zyn die terreinen, welke dosr de be- men kans dat de blikverpakking
inhoud
kende
roode
waarschuwingsborden tot onderzo»k van den
met gele letters zyn aangegeven. Voor wordt opengesneden, waardoor dez;over
vallen ender 3e zyn zy aan- ze verpakking dus niet meer aan
gewezen Aoci
het Militair Oezag de eischen voor een.langdurig zee
(namens
vervoer voldoet.
Gouverneur-Generaal).
Hoe eced de oproep van den heer
Dojr den Legercommandant ls thans Bruinier ook bedoeld ls geweest,
een verordening vastgeeteld
Nr. bet valt te tetreuren, dat hij over
waart>y andermaal ln artikel 117 deze aangelegenheid zich
92
niet
van het Wetboek van Strafrecht wü- eerst in verbinding h*eft gesteld
Z'jlr.g ls gebracht. De onderscheiding met de Instantie, welke hier
te
tusachen de terreinen sub 2e en 3e lande voor de inzameling en veris daarbij om redenen van Jurldlschen zending van boeken, tijschriften
en practiachen aard komen te verval- en versnaperingen bestaat en die
len. Al deze terreinen zyn thans sa- daaromtrent hst offideele conmengevat als terreinen, waarvan de tact met Er.» ,I '>M onderhoudt

Soesoehoenan

spr. mëcnt te .mogen c<föclüd#?r?n,
dat a'ws het statistisch materiaal bijeen
Ls, voortgegaan zal worden op den weg
naar een regeling volgen» het reëele
stelsel. Spr. zal afzien, van het Indienen
van een amendement tot verlaging van
het ontheffingspercentage. Hl] bttreurt
het, dat de regeerlng geen aanleiding
vond voor een overgangsbepaling l.z.
tantièmes in eersten termijn.
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verkregen.
De vervulling dezer wenschen kan
niemand schade doen, ln de eerste
plaats het land niet, Ja eelfs heil
brtsgen over het Land en de duizenden zijner Isl&mletische bevolking.

Deelneming van den

nen Wdrk'en,' roö'dat hter&an heg een
wijziging is voorgesteld.
Omtrent een regeling, betreffende de
tantièmes van hen, die bulten Indlë werken, beveelt spr. aan eerst de praktijk
der regeling eens af te wachten.
Knoeierijen met vaststelling van data
lx. tantièmes, als de heer Van Helsdlngen vreesde, zullen in het algemeen niet
De heer feandKuyi wenscht tot 10% te
Voorschot op reeds vastgestelde
baten.
gaan, hiertegen bestaan echter praktantième
tische bezwaren, door een onevenredige blijven. zal niet bulten deze belasting
toename van het aantal ontheffingen.
Aftrek als door den heer Soangkoepon
Restitutie van dubbel betaalde belas- verlangd
voor bepaalde familieleden, sotlng over het eerste tantième, als door
uitgaven e.d. kan niet worden toeciale
den h&er s&ndkuyl aanbevolen, wordt gestaan deze gelden
vormen bestanddoor spr. bestreden de zaak is niet zoo deelen van het inkomen.
Er ls trouwens
eenvoudig als men meent, er moet ook
een
verwantenaftrek.
met de progressie rekening worden gehouden. .
In geval lemand ln den loop van het
jaar wordt gepenslonneerd heeft men
Elke overgang van stelsel roept- onefte doen met het geval, dat bij den aanfenheden in het leven, ook In dit geval vang van het
Jaar het Juiste inkomen
wat betreft dubbele belasting over tan- nog niet bekend ls. Men kan schorsing
tièmes, maar dat is niet van ernstltffen van den aanslag vragen, totdat het penaard en geen onbillijkheid, welke per se sioen bekend ls.
moet worden opgeheven.
Tot den heer Kan zegt spr. nog, dat
De regeling voor vrijstelling van Indiens Indruk, als zou de Regeering alkomsten, in het buitenland verworven, leen de voordeelen van het stelsel voor
behoeft na de Memorie van Antwoorjl zich zoeken niet juist ls; de regeering
geen verduidelijking.
heeft in het algemeen naar de beste
Met de mogelijkheid van belasting- oplossing gestreefd. Het nieuwe systeem
ontduiking betreffende tantièmes moet zal vele vereenvoudigingen brengen.
wel degelijk rekening worden gehouden
De verdere behandeling wordt uitgedoor onderscheiding van interim tan- steld tof na de pauze.
tièmes en definitieve tantièmes.
TWEEDE TERMIJN WIJZIGING
, intake den aftrek
van oorlogswinstbelasting in verband met de bijzondere
INKOMSTENBELASTING
loonbelasting is nog een verbetering

termijnenrtgeUng voor de ontvoor 1942 echter heeft de re?eerlng een komt. De
helling zou echter onb?vr«dlgend kunyerlfglgs £StQ ??. tot 15% y

Islamietische

zelf. opdat hl] waarlUk-vry in dén Qucran uitgesproken wensen
Gods.
Spr. haalde hiert>U uit het boek
oaDe vrUheid verwerkelijkt zich,'
da riks alles, ln lns allen, zij het niet in Marcua, 'hoofdstuk IX, het 29ste ven
aan, waarin Jam, sprekende tot zün
ens allen ln gelijke mate.
op •de vraag waarom de
WU. onderdanen van Hare Majesteit discipelen
duivel
niei
verjaagd ken worden,
Koningin,
mogen
ons
bevoorrecht
de
achten boven vele volkeren, omdat wij antwoordde dat deze slechts door
In Haar hei voorbeeld mogen zien van bidden en vasten (poeasa) verdreven
den waarlijk vrijen menach. die zich kan worden.
Spr. wekte op om, teneinde
hei
gebonden weet in den objectieven wil
der gemeenschap, en. mogen wU ei vuur van den huldigen wereldbrana
daarbovenuit
in den te stuiten, naast de materieel# pabijvoegen
absoluten wil van God, en die daar- raatheid öojt de Regeertng van dit
naar handelt, zoodat de tegenstellin- land tot stand getracht, te streven
gen vrijheid en gebondenheid, recht naar innerlijke paraatheid. Men doet
en plicht, heerschen en dienen, in dit door vasten en deer vaak bidden
Haar zijn opgeheven, en verheven zU»« door God te fcldden dat HU den oer
tot eenheid.
ln ware majesteit
log spoedig zal doen ophouden, en
Er ligt' eene geweldige zedelijke de overwinning zal geven aan wal
macht ln de gedachte, die ln volle ze op rechtvaardigheid en nwHachelijkkerheid de onze mag zijn: misbruik heid gegrond ls, voorts dat deze staa
van recht atast ons van Hare Maje». Batavia m het bijzonder en de Inte* de Koningin nimmer te VTeezen dische Archipel ln het algemeen, mei
alle Ingezetenen van alle ramp gevrij,
waard bleven.
Hy opende hiermede de bijeenkomst
met het verzoek oen de Fatehah op
te zeggen.
Door KUahl Hadji Abdoerranman
werden vervolgens eenlge Qusranplaatjen voorgelezen en ln het Maleisen,
Naar wy vernemen
heeft ZUne weergegeven en beoommentarleero.
Hoogheid Pakoe Boewono XI telegra- waarna overgegaan werd tot de'voor.
met lezing der notulen van de overgave
fisch zün deelneming betuigd
het verlies dat de Koninklijke Mar'n; en overname van het Hof, van den
heeft geleden door het doodelUk vlieg- wd. president (die bij het overlijden
ongeluk van den cnderofflcler vlieger- van den vorigen president van hei
Instructeur van den MX..D., den maHof daartoe werd aangewezen) aan
joor-konstabel Retnmerswaal.
den huldigen functionaris.

Regeering heeft naar Beste Oplossing gestreefd
Het College van Gedelegeerden heeft
gisteren het voorstel tot wijziging van
de ordonnantie op de inkomstenbelasting afgehandeld.

—
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De Ordonnantie op de Inkomstenbelasting

Enkele wijzigingen

In het

—

—

Ter gelegenheid van de zeventiende held, zyn dus wel teer sterk lndlviherdenking van de
stichting der dualistisch gedacht.
Rechtshoogeiehoil, «welke MaandagDeze opvattin®, welke hier slechts
morgen ln tegenwoordigheid van Zijne
summier tem worden aangegeven,
Excellentli den Oouverneur-Gene- houdt
in, dat van dm eigenaar niet
raal ln de aula van deze hoogeschool
spoedig
gezegd kan worden, dat lil]
te Batavia plaatshad, «prak prof.mr.
zich als zoodanig anders gedraagt dan
de
nadat
eerst
facultelts
Eggcns
J
geoorloofd ls: overtreedt hy
voorzitter verslag had uitgebracht o- rechtens
een niet hetgeen de wet (naar hare letveT het afgeloopen studiejaar
ter) hem verbiedt, en
daarmede
red# uit over een onderwerp uit het r.let de rechten van anderen,
daa
%ak zijner studie. wy ontleencn daar- kunnen zyne daden nle>t als onrecht
aan het volgende:
gekwalificeerd worden. Moreel mo
gen die daden dan worden afgekeurd
De stryd, dien wy voeren, ls ln we- els „misbruik van recht". Juridisch
zen een strUd voor de vrytveid, en ln mejen die dïden dan geen misbruik
dezen tyd van geweld en benauwenis heeten, omdat zy rechtens niet ongedie ook een tyd ls van rustelooze In- oorlocfd zijn
spanning en zelfoverwinning, neemt
DIJ eene dergelijke onontwikkelde
het besef toe dat de vrUheid ons niet
.gegeven" wordt, doch dat we die heb- Immers eenzijdige opvatting gaat het
langzaam-aan
ben te veroveren, en dat we die heb- dikwijls zoo, dat zijdoordat
zich la
ben te veroveren niet alleen op de on- wordt ondergraven
vryheld die anderen ons willen opleg de rechtspraktijk gevallen voordoen
welke zóó sterk tegen haar spreken,
gen, doch ook, cn allereerst, op onsóat zl) daarvoor wyken moet, zy het
zelf.
aanvankelijk wellicht ln slechts zeer
mate (en zy het ook niet
beperkte
en
Het besef neemt toe, dat vryheld
ln volledig besef dat
altyd
dadelijk
gebondenheid elkaar niet uitsluiten,
de leer wordt
ge«
ontrouw
aan
er
vrye
waarlijk
de
Integendeel
dat
pleegd).
mensch niet ls de ongebonden mensch
doch dat dit is de mensch, die vrijwilZoo ls het ook hier gegaan. Als dazonder dwang van buitenaf
lig
begrip
der geboorte van het
turn
doet wat hy behoort te doen krachtens
van recht" als Juridisch
„misbruik
vrye
de
wezen,
dus
dat
mewch
eigen
de
oordeel, wordt veelal genoemd
is de zedeiyke mensch, die ter ver- tweede Mei 1855. Let wel: van het
werkeiyking van eisen vrUen aanleg
begrip „misbruik van recht", zooala
leeft zooals de goede zeden van zijne dat
als algemeen rechtsbegrip
gemeenschap dat van hem verlangen,
ln dez« eeuw wetenschappevooral
wil
aldus
lndlvldueelen
eigen
en die
ontwikkeld
ls. Het misbruik
lijk
van
opheft tot den algemecnon wil
recht, ah verschijnsel, !s natuurvan
die gemeenschap.
lek even oud als het recht. Want
recht en onrecht zijn niet te schelden.
In dit voorbeeld van de ontwikkeling Een van de dingen, die de bedoelder vryheld wilde spr. zich ln hoofd- de wetenschappelijke
ontwikkeling
zaak beperken tot een voorbeeld: den aan het licht bracht, was dan ook
eigendom van onroerend goed, speeleeuwen
juist, dat het recht reeds
zal la het burenrecht,, naar Neder- lang tegen het verschijnsel misbruik
landsch recht, zooals d*t ook hier ln van recht gereageerd had ln allerlei
Indlë toepassing vindt.
nonnen, sommige tegen speciale vormen er van, andere ln algemeen»
den
Code Clvll
Artikel 544 van
termen.
bevrudht van de Fransche revol
paalde; „La proprléti est le drolt de
Inplaats van den tweeden Mei 1855
la
Joulr et dl»p»er des choees de
den
datum van gehoorte van het bemanière la plus absolue, pourvu qu'on grip ..misbruik van recht" te noe.
n'ea fasse pas un usage prohfbe par men, zou men dan ook wellicht be.
lts ÏMi ou par les r*glements".
ter kunnen spreken van wedergeboorte, en wel uit het incubatietijd,
(570
Indisch)
het
Burvan
Art. 625
perk van de Fransche revolutit en
geriyk Wetboek nam deze bepaling
de daarop volgende' Jaren.
„en
van:
over, met toevoeging o.a.
mits men aan de regien van anderen
In leder geval was deze tweedo
geea hinder toebrcn;je".
Mei een feestelijke dag, ter viering
voIn deze omschryving werd het eigen- waarvan reeds gerulmen tyd te een
vorm
van
vlag
het
recht
de
den
ln
dus
als
ren
gedacht
domsrecht
was uitgestoken.
om op de meest absolute wyze van schoorsteen
het voorwerp van eigendom te mogen
Het betrof hier een ster* sprekend
genieten en daarover te mogen begeval, waarin een looze schoorsteen
schikken, alleen beperkt door verbodsge
bepalingen ln wetten en verordenin- «m geen andere reden werd
ln de Nederlandsche versie bouwd en gebouwd kon worden, dat>
gen, en
door de rechten van anderen.
om dea buurman te hinderen, zoa(fer eenig persoonlijk nut voor dea
Nu wordt de beteekenls van eene bouwer.
bepaald
dergelijke beperking o.a.
waarin
de wet
men
geert
den
door
Onder deze omstandigheden baaten daarmede „de rechten van ante het den bouwer niet, dat hy e»
deren
verstaat. En nu bracht de zich op kon beroepen dat de wet uitalgemeene geest van de Fransche drukkelijk de bepaling inhoudt dat
al hoorde men wel de eigenaar op zijn grond alle gebourevolutie.
geluiden
andere indlvldueele
wen mag stellen „welke hij goedvindt '\
mede, dat meri de beteekenls van de noch kon het hem baten, dat deze
uit
retsbenallng verwijst naar de
codificatie overschatte, zoodat
gezegd rcnderlr.jen o.a. van het burenrecht
met eenlge overdrijving
kan worden, dat men recht en wet er dat het burenrecht te deaen aan
voor ons den geen (uitdrukkelijk) verbod la
hetgeen
ldent'flceerde,
cnierwerp beteekent. dat alles wat houdt.
de wet niet verbiedt, den eigenaar
Het is echter zeer de vraag, of de
geoorloofd ls
replaasrde buurman Wel de overwin
nlrvs behaald zou hebben. Indien d»
Daarenboven bracht deze geest me- bouwer lets looaer geweest was en
de dat men de letter van de wet over- Giet een loozen. maar een „echten'
schatte. zoodat m*n haar ..eng" uit- schoorsteen gebouwd had, waarvan
legde, waardcor de beperkingen van hU wèl nut kon hebben, zoodat dan
daa ahsjluten, onbegrensden, eigen- met meer scherpte de waag naai
dom nog weer beperkter werden opd«
voren gekomen zou zya naar
gevat.
grens van eenlg belang, als „lntèrift sérleux et légltlme".
Deze in beginsel onbegrensde eigenVoor eene vraag van dezen aard
een der „vryheidsrechten"
dom
ln
een analoog doch Ingewikkelder
met slechts be- «val
van den mensch
zou tachtig Jaar later de Ne
dan
ook
perkte beperkingen vormt
derlandsche
rechter komen te staan.
eene aanwyzlng dit de vrUheid. naar
Maar latusschen was er veel ge»
revolutie,
den geest der Fransche
ceurd op het gebied van het abus
eene nog onontwikkelde vrUheid ls, de drolt, vooral ln frankrijk, maai
sterke
ma- gaandeweg ook ln andere landen. .
waarin het accent ln «eer
te valt op de ongebondenheid, op de
ver.
Een algemeen uitdrukkelijk
bevoegdheid van den eigenaar om bod van misbruik van recht ls op
met zijn goed te handelen naar ei- genomen
alles ln deze eeuw
ln
gen lndlvldueelen wil- en willekeur de
van
Duitsch
wetgevingen
er. slechts la zeer beperkte mate op land. .Zwitserland, Oostenrijk, Rus.
den plicht, dien de eigendom als tand, China, Polen en den Llbanoa
vrijheid Inhoudt, om met het voor- Voorts heeft het zich een plaats verwerp van den eigendom te handeworven ln het administratief recht,
len zooala dit den eigenaar betaamt onder den naam „détournement de
krachtens eigen wezen, dus als goed pouvolr", en heeft men er zich zelfs
lid van de gemeenschap waarin hy reeds met betrekking tot het volkenleeft.
recht mede beziggehouden.
Of om het korter te zeggen dezr
Ook tan het Nederlansche rechtseigendom, en daarmede deze vrtj> leven Is eene noo Intense behande
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Hierna werd .geipauseerd
oude vriendschappen vereen her- l
en nieuwe vriendKhapp"
nieuwd
gesljten. Ververschlngra werden rona
gediend.
BU de hervatting nam R. H. M
Adnan wederom het woord, om «n
overzicht te geven van de gefchJcaenis van het Hof, het Mahkamah, da.
zooals htl opmerkte, reeds van °er
toen n.i
tijd van Adam dateert,
over eeo
spreken
moest
Adam recht
zijn zoons
hdwemkskwcstle turtchenhaalde
oc*
Habll en Göbtl. Bpr.
David en Ealonw aan. ulteenz*tttag
Aan het eind van *<|n
bracht spr. aan de hand van de door
het Hof ontvangen verzoeken ea Se*
ulte verwachtingen, de vlijende verlangens naar voren:
Aan het Mahkamah Islam Ttojg>
worden uitgebreider rechten gegeven.
Omdat dit ook verband houdt met
de rechten va n de Agama-raden, behooren ook deze raden op volmaakte
wijze vert>eterd te worden.
van Islamieten
De erfeniszaken
behooren «poedlg onderwcht en berecht te worden volgens de Islamletlache SJ&reat, cmdat zy tot de zaken
van den Islam behooren en deze wt]z»
van handelen met goeden uitslag gevolgd ls van de eeuw van Demak *f
tot aan het jaar 1937.
Het IslamletlsChe huwelUk dient
geordend, de pisitle der huwelijkssluiters verbeterd te werden.
Over het begin en het einde der
vastenmaand en andere Islamietlrche
data worde beraadslaagd en een bebeslissing
gemeenschappelijke
tere

,

Dies Natalis Rechtshoogeschool

Hari Raja

In het door cpr. gestelde bestek
van het begrip misbruik van
recht ln velerlei landen, waarin het dat sterke „samengrijplng" verelschte
valt eene nader ontledende bepaling,
ge
dogmatisch ra zedelijk werd
waaraan het misbruik van recht t#
toetst, niet voorby gegaan.
tlng

Wat de overgangsregeling voor de tantièmes betreft, als bij eiken overgang
zullen er zich oneffenheden voordoen,
doch hier in het algemeen niet.
Inzake de ambtshalve ontheffing heeft
de belastingplichtige geen moreel recht.
HU is wel degelijk verplicht, zelf de
onthefflngs-mogelijkheid na. te gaan.
Het stelsel, door den heer Verboom
uiteen-gezet, heeft bepaalde bezwaren.
Met den heer Soangkoepon kan dé
Regeering het niet eens zijn wat betreft
de familie- en zakat-aftrek. Standplaatstoelagen maken een integreerend
deel uit van het bezoldigingsstelsel en
behooren dus tot het loon.
Het voorstel wordt z.h.s. aangenomen.
De vergadering werd gesloten,

Faculteit.

J Gisterenmorgen werd la het CslL vaa
Gedelegeerd», voortgegaan met de behandeling van het voorstel tot Instelling
van' een Landbouwkundige Faculteit.
.De Re j. G e m. voor Onderwy s, de heer Loekman Dja j adlnlngrat zegt dank voor den
steun, door den heer Soangkoepon verleend.
Vervolgens beantwoordt spr. den heer
Leunissen. Het rapport-de Vries werd niet
bulten discussie gesteld. Maar de conclusies er van werden door de Regeering getoetst aan de meening van deskundigen. Voor gebrek aan vertrouwen
in de commissie was geen aanleiding.
Spr. betoogt nader, dat uitstel van de
oprichting van de Landbouwkundige faculteit geen enkel voordeel, wel nadeelen zou opleveren.
Het is niet mogelijk thans met de
veeartsenij kundige opleiding te beginnen, maar de regeering blijft hieraan
aandacht schenken.
Het voorstel komt hierna In stemming.
De heer Leuniaaen (I.E. V.).
motiveert zijn stem; er ls verschil met
de Regeering over het tijdstip van instelling der faculteit. De Regeering
bleef echter doof voor spr.'s standpunt
en spr. zal zich niet langer tegen het
voorstel verzetten in Februari of Maart
bij de invoering der hooger onderwijswet
ontmoeten de thans ulteenloopende wegen elkaar toch.
*

;

De heer Verboom

IV. C.)

tegenstemmen op motleven, welke

Regeering reeds bekend zijn.

cal
de

Het voorstel wordt zJij. aanganomen or.der aanttekenlng, dat de
heer Verboom geacht wil worden t* hebben tes®» '«ste^.

slot was, dat de onderzeeër de diepln ging. De „Stonepool" weUe n
het kanaal van Brlstol voer me:
een lading aan steenkool en machinerieën, kreeg om zes uur ln den
ochtend op een afstand van drie
ir.yien een onderzeeër aan de oppervlakte ln zicht. Bijna onmiddellijk opende het schip het vuur. Kapitein Albert White liet zijn schip
te

keeren,

vroeg radiografisch om
hulp. en had binnen twee minuten
zijn stuk in actie- Een granaat van
den onderzeeër sloeg een gat boven
de waterlijn, terwijl andere gianaten ln het rond neerkwamen to?n
het schip met volle snelheid zigzag voer. De rWdlngboot aan bak-

boord werd vernleld.De kanonniers
vochten door: zij waren veteranen:
John Hayter was een gepenslonneerd matroos, John Shlpman, een
steward, was twee en zestig Jaai
oud en de derde was Corney, dt
derde stuurman. Schot na schot
—

gaven rij terug, terwijl de onder-

zeeër nog hét voordeel had een
klein en moeilijk doel op te leveren.
De U-boot welke veel sneller voer

„Stonepool",
dan de beschadlge
richtte den boeg naar het schip.
torpeHIJ dook onder, waarna een
do op den koopvaarder afkwam,
welke een oogenblik aan de oppervlakte kwam en... langs het doel
Eing.

Het gevecht aan de oppervlakte

Onze strijdende koopvaarders

Een ander ongewapend

.dat.

vaar-

veilig wegkwam was de

„Karamea" ■ van de „Shaw Savill
and Albion Company", een schip
van 8457 ton. De vijandelijke onderzeeër welke het schip door len
perisccop had ontdekt, kwam zoo
dichtbij aan de oppervlakte dat hij
gevaar liep geramd, te worden. Kapitein E.T. Graysori besloot het tecen den vijand op te nemen, in een
moedige poging hem van zich af
te" schudden. Er was geen hulp in
zicht, doch hij trachtte contact te
krijgen met een Britsch oorlogsschip. Hij werd bij, zijn vermetel
plan gesteund door de geheels bemanning. De „Karamea" werd, terWijl hij zich wendde en draaide, gedurende vier uren achtervolgd. De
U-boot vuurde minstens dertig granaten af, waarvan vele slechts op
den
enkele voeten afstand van
Slechts de helft van het tankschip „Imperia! Transport" overleefde de romp in het water terecht kwamen.
torpedeering.
Een destroyer van de Royal Navy
kwam toen in zicht en draaide bij,
neren welke door het land voer, ifen en zij tijdens een storm ln - hun waarna de onderzeeër zich u.t oe
toen het nieuws kwam van de be- reddingsbooten moesten gaan; Hun voeten maakte.
die onverflauwde geestkracht was hun
vrijding der bemanningen,
Open gevecht en overwinning.
gevangen genomen door eveneens tot steun toen het Britwaren
vrachtschip
„Carlton"
den
vestzakslagschip
ln
„Admiral
sche
het
zinken schen een 'defensief
bewapend
Graf Spee" en die overge- Atlantischen Oceaan tot
waren
op
het ge- werd gebracht door een Italiaan- koopvaardijschip en een onderzeebracht
vangenen-schip
.Altmark". Ge- schen onderzeeër, nadat er een er.was die van de ..Stonepool", een
ellendige
weken en lange jacht aan was voorafgegaan. langzaamvarend schip van 4803 ton
eenige
durende
„Eindelijk kwam de
onderzeeër uit Weit Hartlepool. Het vaartuig
maanden waren zij als gevangehadaan
de
zei
oppervlakte,"
zij
behandeld,
volma- beet met zijn 4-inch kanon op he:
doch
nisboeven
den nooit de hoop opgegeven weer troos Amas Pearson, „en de com- achterschip flink van zich af. Het
is
te worden uitgeleverd. „Hier
de Navy!" riepen de manschappen van de „Cossack" omlaas in
de ruimen waar de gevangenen lavaargen, toen zij het Duitsche
tuig langszij kwamen, dat een toevlucht had gezocht ln de ijsKoude
wateren langs de Noorsche kust.
De vernietiging van de „AltmarK'
is een heldenfeit, dat men nooit zal
vergeten. Evenmin zal de wereld
spoedig het heldhaftige einde van
den P.&.0-stoomer „Rawalplndi"
vergeten, welke in plaats van zijr.
vredelievende vaarten op het Oosten voort te zetten, veranderd werc
ln een gewapenden hulp-kruiser
schip
van de Royal Navy. Het
heeft ons de onsterfelijke herinnering achtergelaten van een onder moeilijke omstandigheden gevoerd gevecht bij IJsland tege.i
een Duitsch oorlogsschip. „In orde.
het is de „Deutschland", merkte
kapitein Kennedy. de commandan'.
op toen hij den vijand ln ne» cos
kreeg. Hoewel hij wist hoe hnpjnieuwe „wederhelft".
loc-s deze ongelijke strijd zou zijn.
Doch spoedig kreeg de „Imperial Transport" een
want eigenlijk had hij een gevecht
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Het slagschip der lucht: de Short

Amerika

Behalve de'directe oorlofsjevartn, heeft
.

„

wjmn

ook

nou

de natuurlijke

t? jgogtMn.

trillen

stuk geschut werd tegen het dek
geworpen, terwijl de twee kanonniers werden weggeslagen. Gelukkig werd geen van beiden ernstig gewond. De linkervleugel brak
op
al waarvan het grootste deel
het scheepsdek viel. Het vliegtuig
zelf schoof een honderdtal meters
verder, kwam met groote snelheid
in het water en verdween.
Het was een goed nachtwerkje,
doch men was nog niet gereed. De

(Nadruk verboden).

en
Het Amerlkaansche volk als geheel lioen mannen bij leger, vloot
dienen.
beteeden
zouden
Dit
oorlog.
druk
van
reeds
den
luchtmacht
voelt
boven. kent dat meer dan de helft van de
De prijzen gaan snel naar
op
Een milde inflatie is aan den gang. Amerikaanscne productiekracht
werk
op
zal
gericht
die
onder
zün
dat tijdstip
De comité's in Washington
onmiddellijk ophoudt vanleiding van Leon Henderson reeds hetwelk
de
de
zou terugkeeren. Het
prijzen
trachten
neer
vrede
23 maanden lang
te regelen en te bevriezen, zijn nog beteekent tevens, dat meer dan de
piet met succes beloond.
helft van de loonen plotseling niet
Voedingsmddelen-prüzen zijn het mier zou wuden betaald, dat meer
zonder
meest naar boven gegaan. Kleeding dan de helft van de arbeiders bestaan
en brandstoffen' zyn juist hun stij- werk, zonder middelen van
ging begonnen. De loonen zyn hier 7.0 zijn.
Zelfs al zou Amerika nooit op de
tn daar tevens gestegen en het gaat
de
thans in een snel proces verder. Ge- fronten strijden, dan nog zou
reactie
dit
land
op
de
volgeninspanning
en
isolahet
en
weldige belastingen voor
teekenis. Interventionisten
eersten
Wereldoorlog
den
van
tionlsten wachtten met spanning op de jaar zijn reeds aangekondigd.
op
kinderspel
zijn vergeleken
schaarschte
slechts
geen
Er is nog
De houding van „The
den afloop.
huldigen strijd.
American Legicn" ten aanzien, van den eenlg gebied voor zoover het huis- bii den
benoodigdheden aangaat,
De „Resources Planning Board"
strijd tegen Hitier zou te MUwaukee houdelijke
ge- probeert daarom thans de volgend®
werden bepaald. De echo van haar schaarschte wordt nog slechts
Wanneer
de drie problemen op te lossen:
maande
productie.
voor
maanden
en
voeld
in
resolutie zou
r
den blijven klinken in de huizen van de voorraden waarover men thans nog
van
werkkrachen
zal
echter
De
rehabilitatie
1.
dagbladen
tijduitgeput
beschikt,
de
Amerikanen, in
zün
ten die uit hun oorspronkelijke
schriften, over de radio, in de Regee- menigeen voor een verrassing komen
van
zijn gehaald om aan
meerderheid
beroepen
want
de
en
te
Congres.,
staan,
het
ring
van
de
te werken.
verlamming
oorlogsproductie
volk
is
de
i
het
De climax kwam duidelijker en be. vredesproducue door Hitiers
aanvan
industrieën
2. de rehabilitatie
slissender dan men xich had kunnen valsoorlog, nog niet gewaar. Somdie gericht waan op vredesprodenken. De 50000 vertegenwoordigers migen in Washington zijn van meeductie en die tengevolge van den
van de meest Invloedrijks organisatie ning dat de prezen op de en gros
werden beoorlog öf wel sterk
in Amerika brachten de zaak der markten reeds 50 % zijn gestegen
wagesloten
óf
wel
verpletterenden
perkt
geheel
een
isolatlon'sten
sinds het begin van dit jaar.
thans
ren.
slag toe. De oud-strijder en
weck
liet
zich
deze
Een Congreslid
■'' j
Senator Bennet Chamj»» Clark, en de in
een gesprek met ons ontvallen 3 het opvangen van den „vredesHamilton
oud-strUder en Consrreslid
dat hij meent dat het bedrag van 60
schok" door het vindein van werk
Fish, beiden vurige isolationlsten, wer. milliard dollar hetwelk de Regeering
hetwelk
een fataal verminderen
den uitgefloten. Met enorme meerthans heeft vastgesteld voor defenhet nationale inkomen belet,
van
derheid van stemmen nam de con- sie
tot
120
in de nabije toekomst
dat
en tevens zou voorkomen
ventie een resolutie aan waarin men milliard dollar
zal worden opgedoor zulk een geweldige verminovereenkwam dat het „huidige doel voerd!... Lezers van dit blad doen
dering van inkomsten, de loonen,
van de Vereenigde Staten Is: het ver- goed met zich deze opmerking van
waarden en andere factoren die
slaan van Hitier en alles wat hy ver- het Congreslid te herinneren en te
inkomsten, en
uitgaven-balans
de
tegenwoordigt". ■
zien of hy over enkele maanden gede tndividueele gezinnen en de
.van
zoo
Indien
dit
is
dan
zal
Voorts (en dit is h'er gevoeld ai* lijk krijgt.
natie
in evenwicht. houden, op
«en
uiterst belanrriike gebeurtenis), dit niet alleen voor Amerika, histori. catastirophale
wijze- zouden worverklaarden de oud-strijders unaniem sche gevolgen hebben. Op het gebied - den verpletterd.
den oorlog niet alleen maar
te
staan achter de bukenlandscht van
ook op economisch en sociaal terHet voornaamste dat tot nu toe is
politiek van President Roosevelt.
rein. Bedragen als dit zijn nu een- bereikt is een studie betreffende het
Alsof
de Isolationlsten nog niet maal geen tamelijk groote sommen inkomen
hetwelk men schat noodlg
voldoende
terneergeslagen, meer
wjren
maar fantastische
te
hebben om de koopkracht van het
nam men tevens een resolutie aan vingen van bezit, productie en actie,
tï houden wanneer 'de
op
Inhoudende een verzo'ek aan de Re- in staat de structuur van de maat- volk.
„boom" .van de bewapeningsperiode
geering het verbod van het zenden schappij beduidend te wijzigen. Zelfs
van Amerikaansche troepen buiten een leek heeft daarvoor weinig ver- met werk voor iedereen, ophoudt.
Amerikaansche
te beelding noodig.
gebiedsdeelen,
Het rapport
van de Commissie
schrappen.
Men adviseerde verder
Verscheidene
economen houden verklaart: „Wij moeten ervoor zorIntrekken van de „Neutraliteitswet" z!ch reeds met dit onderwerp bezig. gen dat waneer de vrede komt, het
en keurde het zenden van hulp aan Het is aan hen hierop nader in te nationale inkomen op ongeveer honRusland goed.
gaan, en de enorme consequenties derd milliard dollar per jaar kan
hiervan te analyseeren.
worden gehandhaafd."
Vastbeslotenheid.
Dat dc commissie hieraan
een
Opbouw van den vrede.
geweldigen kluif heeft, behoeft nauFn toen men nieuwe parades door
welijks betoog, maar men Is ernstig
Mllwaukee's straten zag gaan
omNauw
verband hiermede echter bezig. Een van de belangrijkste factozwermd dx>r fleurige meisjes, merkte houdt
de
„Resources
Planning ren in dc oplossing van het vraagmen op hoe na aft de veteranen hun Board" die in 1939 in de Vereenigdt stuk zal zijn de uitvoering van een
zenen
ln het leven is geroepen enorm aantal groote projecten
meeschreden. Jonge Ameri- Staten
ln
kanen met verbeten lippen, grimmig Onder
leiding
van Frèderick A. den vorm van die door de „New
besloten het erfdeel der vrijheid te Delano houdt dit llcnaam zich beDeal" uitgevoerd zooals het aanlegverdedigen door hun vaders ln 1917- zig met de beslommeringen die een gen van
wegen en dammen, bruggen,
1918 met inzet van hun leven voor eventueele vrede met zich zal meehet bctiwen van huizen,
vliegvelden,
hen bewaari.
brengen.
Men
moge het op het scholen,
ziekenhuizen, laboratoria
De ernstige buitenlander kon zijn eerste
gezicht prematuur vinden etc.
schoutiers niet meer ophalen wpnsich hierover nu al ongerust te ma
Hier maakt men zich niet alleen
r.eer hij dit zag. HU zou begrUpen ken, aan den anderen kant wil men
over den oorlog maar
ook
bezorgd
dat
de opgewektheid der Ameri- niet in herhaling van de ellende valover den vrede,
kanen,
hun
zin voor altUd een len van den eersten Wereldoorlog
De Britten
echter besloten
kwajongen"
te blUven, een der teen honderdduizenden plotseling op om de eerste hebben
150 van de Inmiddels
beste waarborgen ls voor hun mostraat
stonden toen de wapenstil- bestelde Otters te gebruiken
als
reele kr?cht. Zij vergelen en versuf- stand werd geteekend en
plotseling trawlers voor En>;elands kusten en
fen riet en nebben de spirit die nooalle oorlogsproductie als het ware wellicht ook
voor de Dominions,
dlg ls om het onmogelijk schijnende met een dag opzegging stil stond.
Alles bij elkaar: voor de As-satrate presteeren ln korter tUd dan wie
De „Resources Planning Board" pen
nieuws van den eersten
dan
ook,
terwyi hun. opgewekte, voorspelde kort geleden dat ln het't rang.slecht
Het is niet gemakkelijk „Hltsoms
frivool - schijnende pret uit- jaar 1944 ln de Vereenigde Statena
ler's rug te breken" maar de Bea
barstingen zUn van vreujjde
over het enorme aantal
23 millloenn Otters rullen een
geducht
wapen
het simpele feit een Amerikaan tr menschen we:kzaamvan
zijn ln0 vormen, waarmede Hitier en
zijnen
zUn én Amerika te verdedigt* de oorlogsindustrieën, zouden
terwijl daar- I bü hun plannen gcax rekening
hebben
„come what may."
naast ten minsts 3 en een fcall mll I gehouden.

verslaan!
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Aldus luidde de krachtige resolutie welke door
de oudstrijders werd aangenomen

Regeerins bouwt
aan de toekomst

u

•

Uitgebreide studie van organisatie
van den vrede
(Van omen correspondent).
New York, 25 September.
Toen ln de afgelocpen week 50.000
Amerikaansche Legionnaires, bijeen
voor een nationale conventie in MUwaukee het verkeer op straat stopten,
vlak voer electrische trams en bussen,
bridge
op den grond gin;en zitten en
uit
en
water
met
spelen,
ngen
3
brandkranen spatten als een groepje
jongens om een fentetn in een park,
zou menig ernstig buitenlander, niet
h33rijpend v.-at dit carnaval van op.
g3wcndenheid beteekende, het moede
hoofd hebben geschud en zich hebben afgevraagd of niet het grootste
deel van deze, voetzoekers afstekende, wilde paarden berijdende menigte,

voor ecn observatorium.
Maar toen later de parade van deze
gehouden, stram
oud-stryders werd
kant
den
anderen
en
militair
aan
tcch vroolijk door kordaat stappende
meisjes met korte broek die als tamboers de groepen voorafgingen, kon
dezelfde waarnemer genieten van ecn
indrukwekkend schouwspel. Hier schre.
den vijftigduizend Amerikaansche mannen die tijdens den eersten Wereldoorlog hun leven veil hadden voor de zaak
der vrijheid, om de Argonne en Chateau
Thierry lauweren oogstten door hun
heldhaftig offensief tegen de Duitsche
legioenen. Zij vormden een beeld van
zy
de Amerikaansche samenleving.
behoorden tot alle standen, arm en
rijk, zy kwamen van Boston ln Massachusetts, cn van San Diego California aan den andere.i kant van Amerika,
zy kwamen -an Chicago en van de
steppen van Texas.
Elk Jaar sinds 1918 houden tienduizenden veteranen een conventie in een
•of andere Amerikaansche stad en ontmoeten dan oude vrienden met wie
zy levenr. :vaar hebben gedeeld in de
modderige loopgraven van een vreemd
werelddeel, zy toasten en drinken en
hebben altijd „a wenderful time" door
het op stelten zetten van een rustige
Amerikaansche stad. Amerika 1 liet dit
altyd toe. Een kniesoor d'.e het kwalijk
nam dat tijdens zoo'n conventie-festijn
zyn meisje yoor een ritje werd meegenomen dcor de Legionnaires, of die
soms van zyn eigen auto werd ontdaan om er een
aantal veteranen
voor een .-aar uur mee te zien wegrijp nas

Slag voor
»wai.

Sunderland vliegboot.

moet Hitier

rijden,

van de xee, rooaU

..Highlander" begon zigzag te varen. Binnen tien minuten kwam
aanzetten,
een tweede vliegtuig
met brandende zijlichten en laagvliegend. Opnieuw werd de ~Highlander" aan mitrailleurvuur onderworpen, wat met interest werd
terugbetaald door het overblijvende kanen. Men kon zien dat de kogels het vliegtuig troffen. Eenige
oogenblikken later dook het met
een zwaren slag in de Noordzee.
Binnen tien minuten had men een
maoogst van twee vijandelijke
chines, wat een belangrijk feit is
voor een klein en lichtbewapend
~Highlander"
kustvaartuig. De
kwam vol litteekens en beschadigd
de haven binnen, waar de buit aan
wal werd gebracht.

wat rond en keerde op geringer
hoogte terug voor een tweeden aanval, De „Highlander" opende het
vuur cp den aanvaller. Waarschijnlijk trof een schot den piloot, want
het vliegtuig kwam ln botsing met
bakboord,
aan
de reddingsboot
maakte een zwenking en stortte op
bet achterdek neer. Eenige hijschkranen werden vernield, een licht

isolationisten.

'

"
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Maar dit Jaar kreeg de conventie
der oo.veteranen een enorpie be-

.

•

'

tuig

Op den uitkyk naar vliegtuigen.

'

totdat leder stuk van het geschut
buiten werking was gesteld en het
VI.
schip in lichterlaaie stond. Met de
vlag nog ln top kapseisde het schip
Voor het grootste deel worden de en ging met de overblijvende
bemanheldendaden, de bedrevenheid en ning
veertig
onder,
nadat
ongeveer
het uithoudingsvermogen der zeelle- opvarenden, welke voor het meerenden niet vermeld. Slechts nu
en
waren,
dan hoort men lets over een avon- deel koopvaardijmatrozen
verwijderd ln de drie
zich
hadden
tuurlijke zeereis van
gedurfde
welke niet . door
staaltjes waarbfo zeelleden hun reddingsbooten,
leven hebben gewaagd. De dage- het granaatvuur waren vernledd.
lljksche routine
welke zoo vaak
De zeeman ls niet gewoon zich
eentonig ts, omhult de rest. Slechts aan moedeloosheid over te geven.
van tijd tot tijd verdwijnt de nevel „It's a lovely day to-morrow!" hebwelke over dezen oorlog hangt. Al- ben mannen gezongen, nadat hun
len zullen zich de opwinding herin- schip door een torpedo was getrof-

t

veertig minuten van partij geven,

i

Een unieke ervaring van
de „Higlilander”

Dat was het oogenblik van het
afscheid. Dï onderzeeër
haastte
z'.ch weg en liet het aan de bemanning van de zwaar lekgeschoten „Stonepool" over de gewonden
te behandelen en het schip naar de
haven te sturen. De radloselncn
eer.
werden opgevangen door
Britschen destroyer. Toen hij voorbi] gevaren was kwam hij den onderzeeër, dip aan de oppervlakte
nog geen bewapening aan
boord '.ag, tegen, welke niet in staat was
toen het ln den avond, op zeer kor- onder te duiken of een gevech*. te
ten afstand van Land's End, werd leveren. Te;wijl de destroyer naaangevallen. Kapitein
T.H. Far- derde, namer. de Dui'schers naasiar bezat aoowel moed als uithoutig maatregelen om hun schip tot
dingsvermogen en besloot de kust zinken te brengen- Voordat ae Ute zoeken en. een.sprong te wagen,
wat groote gevaren met
zich
bracht. Niemand zou het hem kwalijk hebben genomen, indien
hij
had bijgedraaid en het schip had
verlaten. Men was geheel
weerloos- Zijn manoeuvre bracht direct
het stuk op het achterschip
van
den onderzeeër ln actie. Alle gra-.
naten vielen vlakbij in het water.
Door de moedige beslissing en de
groote bedrevenheid'van den kapitein van de vßaharistan", kon het
schip veilig de wijk nemen en ankerde ln Mount's Bay om het daglicht af te wachten.

om onmiddellijk op te treden is
nooit beter geïllustreerd geworden dan door het opwindende relaas van de belevenissen van den
kuststoomer „Highlander"
van
1220 ton. Het schip vestigde twee re.
cords, waarvan één waarschijnlijk
niet verbeterd zal worden, want de
kapitein, die zijn schip veilig de
haven binnenbracht vervoerde aan
boord de overblijfselen van een
Duitsch vliegtuig, dat op het achterschip was neergestort. Kapitein
William Gifford was in het bijzonder de held van den dag. De „Highlander" voer langs de Oostkust,
ongeveer drie en een halve mijl
buiten de kust, even vóór middernacht, toen men het geluid van een
laagvllegend vliegtuig hoorde. Dit
zou een Britsch vliegtuig kunnen
zijn, zooals men ta het begin dacht,
doch de kapitein wilde geen rlsicj
loopen. De twee kleine kanonnen
werden bemand, terwijl de snelheid
van het schip werd verhoogd. Binnen enkele minuten toonde
het
vliegtuig van welke
nationaliteit
gierhet was. Mitrailleurkogels
den over den bovenbouw van het
schip, troffen den schoorsteen, andere voorwerpen aan dek en drongen door den zijkant heen. Niemand
werd getroffen. Het vliegtuig vloog
boven het achterschip, cirkelde

1

Hoe de „Rawalpindi” streed

scheef

De doortastendheid der Britten,
in combinatie met hun gereedheid

'

Sir Archibald Hurd

duidelijk dat de romt» was bescha-

digd, want hét vaartuig lag
op het water.

Unieke ervaring

?

De Onbekende Zeeman

mandant schreeuwde „.Waar ls de
hem
kapitein?". Wij wenschten
naar de hel'"
Het uitbreken van dfn oorlog was
plotseling gekomen, terwijl de geallieerde mogendheden nog
alle
door
moeite deden den vrede te bewaren. Het bewapenen van koopvaardijschepen eischte natuurlijk tijd.
daar zoovele zich ver op zee
bevonden. Een voorbeeld van dezen
niet te vermijden toestand
kan
worden gegeven van de „Bahariste leveren tegen twee oorlogssche- tan", een koopvaarder van 5479 ton
pen, liet, hij zijn schip gedurende uit South Shields. Het schip
had

itrijd dcok de onderzeeër potseling
weg. Vijf minuten later kwam de
vijand te voorschlln. Door zijn kijker kon Captain White zien hoe het
geschut opzij hing. Ht| had een
goeden treffer geboekt. Ook was het

Short Sunderland-vllerboot,

)

De gigantische slag om de oceanen

der ichroeven van een

•

in New York's haven.

Een close up van een

5

haar geheime reis,

4« I B.H. Woensdag, 29 Oct. IMI.

?

na

werden officieren en
manschappen als krijgsgevangenen
p.an boord genomen. „Goed werk!"
seinde de dwtroyer naar de gthavende en overwinnende
„Stonepool." Er werden medailles uitgegereikt. „Door zijn resoluut en kundig optrtjjen," zoo stand er op het
diploma, „redde de kapitein zijn
schip. De discipline was prachtig,
terwijl de kanonniers hun werk uitstekend verrichten." Evenals ln
menig ander geval was het
gevecht geleverd door gewone zieheden van de koopvaardij. Slechts
John Hayton, de lader, was voor
den oorlog opgeleid.
Een zusterschip van
dezelfde
maat'chappi', de „Rockpool", on
der commando van kapitein William Harland, voerde een dergelijk
duel in den Noordelijken Atlantischen Oceaan, nadat het schip door
omstandigheden
gedwongen was
zich
van het convool
af te
schelden.
Terwill het schip zich uit de voeten trachtte te maken had het over
een afstand van tien mijlen een gevecht met een U-tooot, slaagde erin
te ontkomen en men hoorde later
dat de radioselnen van de „Roekpool" waren ogevangen door een
Britsch oorlogsschip, dat den Duitschen onderzeeër had vernietigd.

1

De aankomst van de „Queen Ellzabeth",

werd voortgezet. De koopvaarder,
welks boeg laag lag, scheen aan
de genade vain zijn tegenstander te
zijn overgeleverd, terwijl hij ook
rog andere schade had opgeloopsn.
De U-boot, welke snel zigzagsgewMze achter het schip aanvoer, bleef
vuren. De ..Stonepool"
beantwoordde dat vuur. Doch na het vijftiende schot ln dezen ongelijken

boot zonk

passend gelelde voor-dezen beklaagde.
De beschuldiging werd ontkend, en
de beschuldiging van den eenen heer,
die als getuige gehoord werd, bleek
door niets te worden bevestigd.
En lk blijf op mijn stuk!, hield
de oudere heer vol.
Maar u begrijpt wel, wat het resultaat is!, maakte de landrechter hem duidelijk.
KUNSTKRING.
De oudere heer deed vervolgens nog
een verhaal over ophelderingen ln de
Voor de leden van den Kedlrlschen
kon niet worden voorkomen, dat de bijgebouwen, en hoe de Jonge gast
hield de heer Dr. O. W.
kunstkring
hoofdwerd
en
een
aangereden
de
uitman
hem gevolgd was, eni„ maar
van
der
Sleen Zaterdagavond ln
N.
Met
een
andere
verwonding opliep.
spraak kon er niet meer door beïn- de socleteit Branta* een teer interesvrachtauto volgde overbrenging naar vloed worden en het was en bleef: sante
voordracht met lichtbeelden en
het militair hospitaal.
vrijspraak. „En gaat nu rustig naar smalfilms. Het onderwerp van öere
de
landmensehlievende
huls", hield
lezing, waarvan bereids een verslas
WIJDINGSAVOND.
rechter zijn auditorium geduldig voor, gepubliceerd Is, luidde „Door Zweden
,maak geen ruzie meer en laat alles naar Lapland en Finland". De ledea
De groep van VrtJï. Oodsdienstigen weer ln pais en vree verloopen!"
van de chemlsch-Technisch-Landafdeelaig Malang organiseert een bijEn wèg wandelde de optocht
bouwkundige vereeniglng hadden ook
eenkomst op Zondagavond 2 Novemtoegang tot dezen Kunstkring-avond.
ber in de bovenzaal der Prot. kerk,
In de maand November wordt de
aanvangende om hall negen. Deze
Hofker en Rles Multentoonstelling
Allerzle.
als
bedoeld
samenkonut la
verwacht
en voorts het opder
hier
de
heeren
leo-wydingaavond, waarby
de zangeres Annle Lamvan
A.
en
treden
M.
Schuurman
dr. B.
brechts. Verder staat op het programals spreker*
Korperahoek
VEREENIGING TOT BESCHERMING
ma de uitgestelde dansavond van Darja
VAN
DIEREN
optreden.
sullen
een uitvoering van de tooneelCollln,
„BESOEKI”.
verecniglng
Concardla uit Malang,
RECTIFICATIE.
de
Tocneelgroep eu
van
aonder
veel
welke
vereeniglng,
Een
Onlangs werd bericht, dat de heer gerucht, haar nuttig werk verricht, van het A-BC.-cabaret,
tot bescherming
A. H. van Kempen ln ver- la de veraenlgtag
EXAMEN-UITSLAGEN.
Hoewel haar
„Besoekl".
frmrt met zijn lidmaatschap van den
van
dieren
gemeenteraad ln de noodformatle der werk de laatste Jaren eerder toe- dan
Van de E.E. Zuster» ontvingen wy
Kon. Marine vu opgenomen tenein- afgenomen is, werd door buitenstaan- de navolgende
uitslagen van d*
raadsde
Dit
kragen
verlof,
om
te
de
ders hiervan weinig gemerkt.
examens
en
steno
Voor het
vergaderingen by te wonen. Ons blijkt kwam ln hoofdzaak voort uit het feit, examen typen (systeemtypen.
Groote) slaagnog
Kempen
heer
Van
dat
nog
op
d?
teerde
Kei- den de candldaten: Zus de Llser a*
thans,
dat de vereeniglng
«teeds ln actieven marlnedienst ls, den bijeengebracht ln den goeden Morsain,
Maria Schnelder, Pruil'.»
dooh telkens vergunning krijgt de ver- ouden UJd, toen men ln Besoekl maar Tandie, Lleeje Que en DJie Hang NJo.
te
maken.
gaderingen te Malang mede
behoefde te kikken en het geld was
«4cno
(systeem
het examen
Het raadslidmaatschap vergt van er. Het was vooral resident Van Ro* Voor
slaagde Lottl» Blans.
Oroote)
echter
meer, mondt, die tijdens tHn verblijf ln De nieuwe cursussen beginnen na c*
een gemeenteraadslid
dan uitsluitend vergaderingen te be- dit gewest, veel voor alt wede heeft vacantie (15 November a.s.).
tteken, en de vraag rtjst, of de ma- gedaan.
—

dan heer Van Kempen van
ja over te plaatsen naar het Marinegampement alhier teneinde een werkkring te kragen bU de vaste bezetting van dit kampement. Dit ion tevens gelegenheid geven zich beter
U kunnen wijden aan de behartiging
der gemeentelijke belangen)
UIT HET GARNIZOEN.
Voor aankomst ln garnizoen meldde
elch Dinsdag de onder-luitenant der
militair* administratie L. C. Smit.

LUTHER-HERDENKINGSDIENST.
Vrijdag a». brengt de chef-secretarl» van net Leger dea Hells ln Ned.-

beaoek aan

Ter Haar
herdacht

Wijlen prof.

vestigen, ls de

VLIEGUITGAVE

Zoo langzaam aan wordt echter de
bodem van het geldkistje weer zichtbaar wat aanleiding la geweest voor
het huldig* bestuur door middel van
d»
de pen, het humane werk van
vereen tg ing onder de aandacht van
het publiek te brengen.
„(Oeld) Nood leert bidden" Is thans
ook toepasselijk op de®e> vereeniglng
en het bestuur aou tlch gelukkig pry*
ten, als dit artikeltje een vermeerdering van leden en contributies tot gevolg sou kunnen hebbent
Na het vertrek
van Controleur
Goedhart, was er niemand van het
vroegere bestuur over, behalve dan
de plaatselijke afdeeltngß-veearts, die
met de district*ln samenwerking
veeartsen van Banjoewangl en Bondowoso, bijgestaan dcor verschillen*
de veecnantrl's, voor de practlsche

van het

SOERABAIABCH

i

De

Vroedschap

HANDELSBLAD

het middel om op de hoogte te blijven van wat er ln
de wereld omgaat.

—

—

—
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van do Bestuursacademlo BJLC.I
19-81
eui
eenige studenten aan, dia «lch aan een
1119
M.M
llil
casu
ln
onderwerpen,
examen wilden
tIJJ
41.10
«1,51
Van
driehet
eerste
srvenuenae
het
herdenking
Jaarexamen.
TOaens de
er
twee.
M.M
4111
M
opgaf,
dat
zich
slaafden
SINGAPORE:
van den stlchtlngsdag oer Rechtshoo- tal.
Een verdere uitgroei van het Hooger AUSTRALIË: un
fctkchooi te* Batavia werd door den
Onderwijs
aan d/Rechtshoogecchooi
«1 tredend voorsltter van da faculteit
t.tt Oramotftoa.
Uer rechtsgeleerdheid prol. dr. O. H. maar nu een. die rechtstreeks verband
T.M ter. Butlak.
betrekheeft
van Oer Kolff, verslag uitgebracnt houdt met den oorlog
tJt xuim.
dlo
Indologie,
de
studio
do
29
OCTOBER.
op
ln
king
• T.M Ortmaieea.
uver het afgeloopen studiejaar. Aan
mogelijk ge11.co Concert,
Oit verslag is het volgende ontleend: hier ln Indi* tijdelijk Is
NIROM.
het
u 10 Buphas Panter.
Tot voor kort leefde de racultelt maakt. Do maatregel, ln IMO door
17 00 rrocrtmak
11.M MarteavttdJSi.
Departement van Blnnenlandsch Beatr Rechtsgeleerdheid nog ln de on17.Oi Tbwlenetrt.
1160 Oom Uarty.
derstelling. dat aan'het vieren van stuur ln samenwerking met het DeparBraadarU.
17.1» V i
11 30 Allerlei.
Faculen
Onxe
Onderwijs
tement
van
aevenUenden
dies
geen
17,03
uesen haren
ThMoone*rt.
11M Xinti,
ln
doctorandi
om
getroffen,
jonge
teit
Voer
11.10
kinderen.
openbare plechtigheid meer sou sl)n
1110 Allerlei.
bestuursamb- 11 «S HUUklB.
verbonden. ZU had slch vertrouwd ge- het recht als Europeeach
14.M
Nieuw».
hun geduren- 1».00 Nieuwe.
1100 ProcTtna*.
maakt met de gedachte, dat vóór uen tenaar aan te stellen en
een
aanvullend*
19.11
Danamuilek.
academiejaar
de
één
i' U Thaet oneer».
.tasten October de Universiteit van
te 19.«S Vragen en hllM 11.1 lO* BraaOuu.
Nederiandsch-Indli tot stand sou sUu opleiding aan de Rechtshogeschool
daj
den
«as
vernieuwd. InH.M Theacoacert.
Kekomen, waarna er geen plaau geven. Uln 1941 niet
dit contingent van elf M M Vit allerlei lan- '11.1 l SwiafauiHak.
meer sou zijn voor het afsundcr- middels beeftcollegebanken
IIU Jiaa Maan.
aonder een
M l) Ho» *a «rortr 19 00 KKltl.
lijk vieren van de gedenkdagen der personen de
en
ls reeds
examen
verlaten
afsluitend
aaOei»
faculteiten,
samenstellende
19.11 Squtre
Oeleitapractlschen bestuursdienst tl.lt KuutkrlBf
dan ln den lntlemen kring van be- in den
OeU».
copeert.
19 41 caaaarl*.
langhebbenden. Het lot heelt anders werkzaam.
00 Nieuw».
M.M Amerlcana.
Wat de normale studie voor de indo- ti
besiut. Nog Mn keer Is het, met men201» Voor da Caatlni.
na de aan- 21.lt KumUrlr.fichelUke sekerheld gesproken, dtn logie betreft, deze vindt,groep
coacf rV.
M «1 aulteal. areri.
uitvernieuwe
Voorzitter van de Juridische faculteit wci-ng van een
II 00 Coacert.
beschoren om ten overstaan van e*u korenen uit do abituriënten der midI 30 Concert.
11.41 Oranotaaa.
(.00 In»»rum»ntalla.
talrUk publiek een overzicht te geven delbare scholen, regelmatig,voortgang
21 M N;e«w«.
vtui
dus
twee
studiejaren
nu
0 30 VKlor Bjrireiur. 22.10 Daaaaoslek.
van het verstreken levensjaar der en omvat
22.4» Varia.
Rechtshoogeschool. Door . Hjn mond gezamenlijk een 4T man. Daar het 10.00 Moiart.
10 30 lip. danaen.
zingt de Hechtshoogeschool dan nu candidaauexamen eerst na twee Jaar 11
M. R. V.
oo
Kick
wil»,
«at
aan de orde ls, zijn er tot nu toe nog ll.oo Zanger».
wel haar zwanezang.
8.30 vad. klanken.
Maar als dit Jaargetulgents dan geen examens ln de Indologie afgeno9 00 Saxophoon.
1* 30 Kr Ka M Irtol.
ook al tonen doet hooren, die
9 30 Marlan Anderioa.
zoo- men.
18.00 Verzoekje».
10 CO Faul Ooldwln.
l\og een voorbeeld van verdere ont19.30 Al.'red Rode.
als men dat van een zwanezang ver10.30 Chopln.
wacht
ln mineur zijn gesteld, dan vouwing van het onderwijs aan de 20.00 Afdoening
verzoekje».
16.00 Tingo».
houdt dat toch niet het treuren ln om Rechtshoogeschool bevat de nog ln
VroolUke klanken 1.18.C0 Tenoren.
haar groeljaren zijnde opleiding ln het 11.00
het einde der Rechtshoogeschool. Im23.00 Nleua».
11.30 Concert,
mers haar geestelijke Inhoud blUft in- Nederlandsche recht, dlo nu haar twee19.00 Vertoekjef.
deze
opleide
alleen,
maar wy verwachten
Jaar ls Ingegaan. Ook
tact niet
19 30 Quartettea.
ding ls een oorlogskind en als zoodanog grootere mogelijkheden van ont20.00 Holl. cabaret.
,
20.30 Violoncel.
30 OCTOBER
wikkeling harer geestelijke waarden, nig tijdelijk gedacht. Al staat cr geen
NIROM.
21.00 Balon orkeiten.
nu de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bepaalde tijd van voorbereiding voor
21.30 Danamuilek.
6.00 Gramoloon.
in het nauwste contact met de zus- het candidaatsexamen, men mag voorC.30
Nituvt.
22.00 Kieuw».
wel
de
looplg
komt
stoelen
misschien
aannemen
aan
op den
terfaculteit
te
zooveel ruimeren
grondslag eener hand van de tot nu toe opgedane ervaring, dat daar ln doorsnee zeker een
Universiteit.
anderhalf Jaar mee gemoeid zal zijn. Jongelingschap om zich naar aanleg en
betaald.
Tol
Het
studenten, dat deze studie voorkeur te ontwikkelen. Dit beteekent
Neen, voor zoover er weemoed volgt,aantal
ls tot toe niet groot. Sprak het maatschappelijke winst. Helaas ls
schuilt ln Qb weergave van de gebeur- vorig Jaarverslag
van zes studenten, hier ook een keerzijde aan verbonden.
tenissen ln het studiejaar 1940/41. die de colleges volgden, in het
nieuwe Er dreigt nj. een uitbreiding van het
ontspruit dit gevoel aan iets andeis. cursusjaar werden er vijf nieuwe Inge- gevaar,
dat Jongelieden, die niet geWat ls er terecht gekomen van dal
schikt
zijn
schreven.
voor een academische stuheilige verbond, waarvan de Leldscko
Dan bracht ook de Instelling van de die, wanneer zij vastloopcn
ln een
Universiteit bU baar driehonderd- Faculteit
op 4 De- bepaalde studierichting en eindelijk na
der
welke
Letteren,
Jarig bestaan met trots gewaagde: dal cember 1940 door
Zijne Excellentie den een vergeefsch examen voorgoed worverbond tusschen bUna alle KuropeeGouverneur-Generaal werd geopend, den afgewezen, het nog eens elders
sche academies om te arbeiden voo. ten
taakverruimlng mede voor ver- mccncn te moeten probeeren met een
waarheid en vrijheid; woorden doo* scheidene
hoogleeraren der Rechtshoogroot volhardingsvermogen eo een nog
den Landvoogd, die de Hechtshooge geschool.
grooter gebrek aan zelfkennis „Oeiyes
school opende, ln herinnering gaVoorts nam bU onderhandsche rege- de Siccke mann het eene Bedd verbracht? Waar zyn zy, die wetenschap ling dr. van der Kolff op. zich om veelt. Totdat hy 't ander proeft, en
pelUlce keurnaturen. die voor haai
colieges ln de economie te geven voor dat het niet en scheelt Van 't eerste
vruchtdracht die sfeer van waarheiu de Landbouwkundige
propaedeuse, ter- syn gemack" of
ongemack mag lk
en vrijheid behoefden en zochten, ge- wijl sedert December dr. Dujrvendak
wel zeggen.
lijk de plant dch hunkerend heft na&i lessen geeft1
in volkenkunde Ban de
het zonnelicht? In de schaduw hunner
Dit u slechts maatschappelijk verHoogere
Krijgsschool
lies.
Besloten tempels van wetenschap toi Ten slotte reveleerdete Bandoen?.
spr. nog
de
over de gespletenheid der studenwerkloosheid gedoemd, of erger nog, jongste proeve van de bereidheid der
tenwereld naar ras en geloot ls vanaf
ln gevangenis of concentratiekamp
Juridische Faculteit om ln deze da- dit spreekgestoelte al vela keeren geopgesloten, of zelfs het aardsche leven gen,
nu Indië van den toevoer verstedoor
verloren hebbende
moord u» gen blijft van de vruchten van het klaagd. Ook ls er veel over geschreven
van den kant der hoogleeraren, en
ciekle, zoo gaan zit ons ln gedachUu .-.ooger onderwijs
ln Nederland, het spi'. meent te mogen aannemen, dat
voorbij. En ook de RechUhooge&choo.
bl) te dragen om in'deze leemt»
mede zijn standpunt bekend ls
heeft haar tol betaald. Vorig Jaay bare
goed mogelijk te voorzien. Zeer aaarbU
zoo
geworuen onder diegenen, wis het
gedachten wij den gewelddadlgen üood binnenkort zal
de Faculteit aangaat.
van Van Gelderen en de lnterneerlna een aanvang n.l. door
Intusschen wil het spi.
worden met een voornomen, dat de verhouding tusgemaakt
van Ter Haar en logetnann. Nu wttrr. doctoraal-opleiding
studievrije
wij, dat ook Drewes ln Buchenwaltie richting in de rechtsgeleerdheid, zoo- schen de verschillende Bataviasche
vertoeft, terwijl ons over Boeke
Van als die bl) het Nederlandsch Hooger- corpora ln het verslagjaar aanmerkelijk
het verbeteren was, en aat zou
Oelderen's voorganger in onze Facul- onderwijs bekend
Hiermede wordt aan
slechts toe te Juichen zijn. Het ls van
teit
berichten bereikten, dat hij 1c bedoeld tegemoet tvI*. komen
aan een groot belang, dat de unieke gelegengevangenschap ln Schevenlngen zucht. verzoek van den Adviseur voor
Oost- heid, die de studentenjaren bieden
I
Maar het meest dramatisch was voor Aziatische Zaken, die deze studie
aan Jonge lntellectueelen uit allerhanonze lioogeschool in het afgelooptn onderbouw noodzakelijk acht voor als
de de
milleu's om elkander belangstellend
Jaar het heengaan van Ter Haar. In vorming van a.t. ambtenaren van zijn
vele periodieken hier te lande ls lilj
en
onbevooroordeeld te naderen en
dienst. Met het oog op de urgente begehuldigd, ook door-leden onzer facul- hoefte aan zulk personeel zal, zeker aldus goed te leerta kennen, met beide
handen
De vrlendtelt. Voor de bevolking der Hechishoo- voorshands, deze bijzondere
Juridische écnupsDanden, ct.e inwordt.
die
tusgeschoül ls zijn beeld en bcteekenls vooropleiding
dagen
"■
de Rechtshoogegeschilderd door mr. Schepper ln zUn school woixlen"aan\
schen blank, bruin en geel.tot stand
verzorgd.
rede tér herdenking van den lOdea
Hierna memoreerde spr. uitvoerig ae komen, zullen niet slechts lndivldueele
personen over en weer tot waardeeMet.
mutaties
ln het college van curatoren ring
Het groote verlies, dat -de kleine en het corps hoogleeraren en
brengen, maar zullen tevens de
docenten, geleiders
kring onzer Faculteit en de veel rui- welke
blijken te zijn voor een beter
het afgeloopen jaar plaats
mere kring van adatrecht-wetenschap vonden,lnwaama
hy met betrekking tot begrijpen tusschen geheel» bevolkingsdoor Ter Haar* overlijden heelt gele- het
onderwas zelf een paar nieuwe groepen, tot heil van het India, dat
den. wordt goed weergegeven ln de bijzonderheden vermeldde. ZU betref- wij allen liefhebben. Een beter georgawoorden van ons oud-Faculteltslid 'en verbeteringen, die eerst mogelijk niseerde
eenheid op federatieven
Holleman, tegenwoordig hoogleeraar ln zyn geworden door de werkzaamheid grondslag dan de tegenwoordige AlgeStellenboech, die als volgt luiden: „HU van ae Faculteit der letteren. Aty zoo- meene Studentencommlssle, een overwas een van de zullen, waarop de danig zijn ze een eerste bevestiging van kapping, die contact tot stand brengt
HechUhoogeschool werd opgetrokken de verwachting, dat het samenbrengen op allerlei gebieden van het studencn zijn geweldig vermogen van ver- van alle hooger onderwijs binnen het tenleven, zou in dit verband zeker
stand en werkzaamheid heelt hU ln breedo raam eener
een stap vooruit zijn.
universiteit de af- weer
uiterste mate gewijd aait die Rechts- zonderlijke opleidingen
De* neiging tot zeker sectarlsmt, die
tot rijkere onthoogeschool en de nog veel omvangrij- plooiing kan brengen. Bpr. denkt men ln oe studentenmaatschappij kan
ker taak van de wetenschap ln Indië, hierbij aan de vakken wijsbegeerte
opmerken, gaat overigens niet samen
waarvan de Rechtshoogeschool steedj Nederlandsch. De Faculteit heeft cn met een gebrek aan algemeent oena. langstelling voor wat er buiten den
het bolwerk vormde. Hy gal zich ge- de wenscheiykheid ingezien
om
«voor
heel en volmaakt belangeloos, hy was deze vakken op haar lesrooster ruimte afgesloten kring of het eigenlek
etn centrum van tie hervorming, die te laten om de
ln studieveld ln de wereld te koop ls. Een
zich stil en gestadig voltrok en Indië de gelegenheid Juridische studenten
aanwijzing hiervoor leveren
te
stellen
de colleges toede
heelt aan hem veel te danken".
daarin te volgen. In het nieuw aange- aantal en onderwerpen van de lezinvangen studiejaar is dit dan ook reeds gen. die ln studentenkringen werden
Voorbeeldig hoeder.
in practyk gebracht, hoewel een en georganiseerd, ook al loopt dat voor
Zelf wil ik, aldus spr.. er nog dit aan ander nog niet nauwkeurig reglemen- de diverse organisaties nogal uiteen.
toevoegen: Van Vollenhoven, de ver- tair is vastgesteld.
In ieder geval is de WH men ln dit verband gewagen van
eerde leermeester van onzen verschel- bedoeling, dat de studie daardoor niet
een edelen wedyver des geestea tusdtn collega, koos als motto voor zijn bepaald verzwaard
schen de verschillende corpora, dan
wordt,
zoodat
straks
werk „Miskenning van het adatrecht" aan de phllosophle en aan
dat de Chlneehet Neder- is het onbetwistbaar,
dien tekst uit het Hooglied: Mijnen landsch hoogstens het
Ta
met haar
Hsioh,
scha
vereeniglng
wijngaard, dien lk heb, heb lk niet ge- leend zal worden van karakter vertwintig lezingen ln het verslagjaar, uit
testimoniumhoed". Is het deze waarschuwing, deze
Dat eenige vertrouwdheid met dit tournoot den palm wegdraagt.
beschuldiging geweest, die den leer- vakken.
Vervolgens memoreerde prof. ar. van
fle beginselen der wijsbegeerte voor
ling aangespoord heeft om zoo'n voor- iedere
wetenschappelijke
vorming der Kolil de bijzondere data welke het
beeldelooa hoeder te zijn van dien eigenlijk onontbeerlijk ls, zal wel in beschouwing genomen Jaar kenwijngaard, die hem was toevertrouwd: weinig tegenstand
waarna hy voartglag: „De
ontmoeten. Dj imelkten,
het adatrecht van Indië. waarvoor de- colleges van den heer
goede verstandhouding, die vanouds
NieuwenR.
ze geharnaste strijder steeds op de bres huys, docent ln
de zusterfaculteiten bestaat,
Nederlandsch by tusschen
heeft gestaan? sterk, moedig en be- de Faculteit derhetletteren
colleges, werd in verslagjaar niet slechts bestenrustend was hU ln cijn gevangenschap, die ln tegenstelling tot die
in de wijs- digd, maar kwam ln warmer toon van
zoo heeft een lotgenoot van hem ln het begeerte meer speaiaal voor
de juist vriendschap te staan. De reden hierconcentratiekamp getuigd. Laten wy aangekomen studeiflen
van ls, dat de voorbereiding van de
zijn
bedoeld
ln dezen krachtlgen geest van moeJ hebben vooral tot strekking de psycho- universiteitsorganisatie vele kwesties
tn deemoed voortgaan het.hooger onlogische remmen op te heffen, die veis opwierp, waarby de faculteiten gelijderwijs en de wetenschap te dienen. nlet-Nederlandsche
academieburgers keiy< belang hadden, wat tot veelvulZeker er zal deemoed moeten zijn ln beschroomd doet zijn om zich vrijelijk dig contact leidde tn het saamhoorigde harten van do beoefenaar» der in de voor hen vreemde taal te
heidsgevoel versterkte. Het ïykt
wetenschap, nu zy ln onze dagen niet Dit zal, naar wordt gehoopt, uiten.
ydelyKeverwachting, dat dit presto
den
slechts de machteloosheid hebben alumni der Rechtshoogeschool, een het untversiteitsverband nog voortmoeten erkennen van dezen lichtdra- meer verzekerd optreden naar buiten gang zal vinden.
ger der menschheld om de wereld te bijbrengen
Aan het einde van mijn Jaaroveren den persoonlijken inbewaren voor rampspoed, maar zells druk, dien zy daarbij
maken, verbete- zicht eekomen, rest mU nog namens de
!« •«
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Vraagt proefnummer 11

r z.: Dus niet meerdere
aan één persoon?
De heer Atpankat: Jal
De vo o r z.: En als er Reen liefhebbers voor een perceel komen?
De heer Aspank&t: Dan teten duurdere prijzen aan bureau's!
(In dat Reval zou de bevolking uiteindelijk nog meer moeten betalen en dus gedupeerd worden!)
De v o o r z bestreed dit principe. Op de vrye markt moest ledereen terecht kunnen, of men een of
tien perceelen wilde koopenl
Daarna w«rd het voorsUel a.h.s.
De v o o

•

KmilI

•

gearresteerd.

—

De overige punten werden daarna
snel onder den hamer afgewerkt.
Hieronder viel het voteeren van 6
mille voor verbetering van de Brant&sbruß bil de Spoorstraat, een zeer
druk bereden route.

i

waren gemaakt door dezen ex-controleur. In twee zaken, bedragen
van ƒ 1.600- en ƒ 4.000,- betreffende, had de resldentlerechter zich
onbevoegd verklaardEen derde
zaak was by een eisch van ƒ 381
toegewezen voor ƒ 105, ln de 4de
vordering was de eisch ontzegd.
Over de toewijzing van ƒ 105 wilde
de gemeente ln appèl gaan.
De heer Verschoor citeerde

—

waarin bij

eene andere kwestie ln hooger be-

roep de vordering was toegezegd.

Waarom zou men dan hier ln hooger beroep gaan?

In geheime zitting wilde de vooz.
hierover wel Inlichtingen geven,
doch s p r,\verzocht den heer Verschoor om aan te nemen, dat op goede gronden ln appèl zou worden gestelde voor.

gaan! Bpr.

rustig

—

de

—

beslissing ln hoogste Instantie aï te
wachten.
Aldus besloten.
_

....

Waar voor de rondvraag geen llelOébbers waren, sloot de v o o r as."
daarop tegen hall,zeven de bijeenkomst.

f

De raad ging daarop ln comitégeneraal teneinde de concept-begrooting 1942 te'-behandelen in afdeelingsonderzoek.

Athletiek
Athletiekwedstrijd „Quick”
Zaterdag 25 en Zondag 26 October
wedstrijden gehouden, onder auspiciën van de N. I. A. U. op
het nieuwe veld van het Instituut voor
Lichamelijke Opvoeding.

JJ. werden

De vereenlging „Quick" bestaat uit
de leerlingen van het Instituut en het
is ook vanzelf sprekend, dat de wedstrijden zich meer bewegen ln de richting van alzijdige geoefendheid dan
eenzijdige training.

programAa stonden:

Op het

a.

de Olympische
heeren.

b.

de

c.

de tienkamp om het vereenigingskamploenschap van Java.

tienkamp

Internationale
■

dames.

•

DONDERDAG

was

een courantenbericht,

i

—

F. 1.000 proceskosten.

voor

vijfkamp voor

De wedstrijden hadden een vlot
verloop, werden echter op ongunstige
wyze beïnvloed door den regeo op
Zondagmiddag.

—

—

De tien- en vijfkamp werden normaal afgewerkt, da vereeniglngswedftrüd zal Dinsdagmiddag voortgezet
worden.
%

■»--

-..V

v
•?

.

De uitslagen waren: j

'

Tienkamp heeren:

No. 1 Van Pelt met 5990 punten.
No. 2 Mochtar Baleh met 5442 pun-

ten.

No. 3 Tan

met 4864 punten.

Vijfkamp dames:

1

hebben moeten toezien, hoe do trotsche veroveringen van den mensckeiyken' geest dienstbaar gemaakt zijn aan
het vermeerderen dier ellende, hoe de
wetenschap in het verduisterde deel
van onze planeet verworden is tot
een glftigen oepasboom, ln wiens
schaduw dl dood zyu tent heeft opge-

No. 1 mej. A. M. F. Hartman (Quick) slagen.
.net 231 puntenMaar deze deemoed mag niet lelden
tot hondendeemoed, tot een passieve
No. 2 me]. H. T. Lüder (Quick) met onderworpenheid.
Naast onzen dee107 punten.
moed toch willen wy ons sterken ln
het vertrouwen, dat misbruik der weNo. 3 mej. A- F. Kawllarang (Quick) tenschap voor ons
nochtans het be\ 171 punten.
hoorlek gebruik niet uitsluit, en wU.
die het voorrecht hebben te leven ln
80 meter hordenloop dames:
een land. waar de lichten nog niet zlln
uitgegaan, wtJ zullen dit moeten aanmej.
(Quick)
Hartman
1.
A. M. Fdoor daarnaar te werken, zootoonen
13 9 sec.
lang het dag ls. Dit streven ls het. dat
het aphorisme van Dostojewski op
2. mej. J. C. L. Makatlta (Quick) ons
de lippen brengt: „Verdeemoedig U.
15 8 sec.
trotache arbeid, nietsdoende menschl"
Er is hard gearbeid.
En dan verheugt het spr. te kunnen
zeggen, dat in verslagjaar docenten en
van toelating
personeel bij de Rechtshoogeschool hun
best
hebben gedaan. Terwijl tij als
dei
uitoefening
de
7:
ten t:t
in Neder- militair of burger het hunne bijdroegen
verloskundige
praktik
tot verhooging van de weerbaarheid
kndsch-Indir als vroedvrouw, mevr. van
Indlë of op andere wijze de puM. r. Soelaimah Abdul Hamid Se te pot
blieke zaak dienden, legde ciaarnaa.it
groote expansie van-het HoogerToegelaten tot de uitoefening der de
onderwU*
in het afgeloopen Jaar aan
ta
Nederverloskundige praktik
velen een verzwaarde taak op.
landsch-lndië als vroedvrouw, mej
Voor de eigenlijke studie aan de
Rafidah
Rechtshoogeschool.
die ln het Indisch
Toegelaten tot de uitoefening der lecht, denkt spr. daarbij
san de in
Nederln
verloskundige
praktijk
verslagjaar
voor
geboden
gehet
eerst
landsch-lndië als vroedvrouw, me) legenheid om af te studeeren
notaln
R. r. soetjaiarti.
rieele richting, waarvan kortgeleden 3
.Toegelaten tot de uitoefening de: studenten met goed gevolg gebruik
verloekundlee prakttjk in Neder maakten,
landsch-lndië als vroedvrouw, nr'
Dan bracht verslagjaar de volgroeiSoemarah.
ing van de Bestuursacademle.
welke
Toegelaten tot de ultoefenin?
instelling van Hooger Onderwijs zoo
genees-, heel- en verloskundlje pr
nauw gelieerd ls aan d» Rechtshoogoschool, dat beider docenten overwein Nederlandseh-Indië als arts,
gend een personeele unie vormen. Vóiir
heer £s-t:no Hardjosarwono.
;

—

-
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sterhngen

—
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X» 24

-

—

werden dit jaar poliklinieken geopend

?

M»

-

te Grlngglng, Wates en Modjo. De
De v o o r z. legde uit, dat $r 4
regentschapsnaad stelt de laatste twee zaken tegen de gemeente aanhangig

Jaren belangrijke bedragen beschikbaar ten behoeve va n den algemeen en
gezondheidstoestand van
de bevolking. In het jaar 1940 kwam de pont
„poliklinieken" op de begrootlng vost
met een bedrag groot ƒ 1316,—, tegenover ƒ 8252— voor het volgend Jaar.
Aan de openbare gezondheid
wordt
ln 1942 ln het geheel ƒ 26.150,— besteed. De personeelskosten zyn ln ge.
noemde Jaren, mede door de aanstelling van een tweeden arts, cpgeioopen
van ƒ 486,— tot ƒ 3480,—.
Voor
de malariabestrijding wordt
verder / 642,— uitgetrokken, terwijl
voor de bestrijding van volksziekten
(er
la een
mantri voor de
leprabestrijding) nog / 992,— Is opge-

NIROM:

-

Onder dte mededeelingen werd gegemaakt van een bedrag van
ƒ 1.000, noodlg als proceskosten in
verband met de rechtsgedingen van
Het
aantal poliklinieken van hei dep ontslagen gemeentecontroleur
regentschap cal het volgend Jaar weer N' contra de stadsgemeente.
uitgebreid worden en wel met een
De heer Verschoor <I.KP.)
hulppol ikUniek te Papar, welke voor- vroeg «ene toelichting. In een proces
loopt op ceer eenvoudige wijze in was de eisch gedeeltelijk toegekend,
k&mpongstUl
wordt gebouwd. Naast zou de gemeente nu ln hooger bede bestanr.de polikliniek te Koendjang roep gaan?
UITBREIDING GEZONDHEIDSZORG.

de tweede leider van dit corps,
Mala. tig voor het uitvoering eorg draagt.
Ecnlgen tyd
geleden
verklaarde
lelden van een samenkomst, waarbU
lutL-kolonel O. Lebb 1 n k al mevrouwalsde Vor dch bereid op te
secretaresse-penningmeesworden by gestaan door mevrouw M. treden
Bo- teresse, terwyi Dokter Hopman te
Ltbbln k-V eenendaal. verSitoeibondo, een bekend dierenvriend,
vengenoemde samenkomst zal, ln
het
het voorzitterschap op zich nam als
hervormingsdag,
met
den
band
byaondere karakter dragen van een opvolger van mevrouw Wagemans.
Er is dus weer een bestuur en het
I/ither-herdenklngsdiejist.
actieDa dienst vangt om 7 uur n.m. aan ts voornamelijk het werk van de leden,
bracht. Verder wonden er, naar wU
la het eebauw Klodjen-kidoel 2—4. ve penningmeesteresse, dat het
Belangstellenden zijn gaarne welkom. tal thans reeds weder een honderd' reeds medegedeeld hebben, subsidies
tal bedraagt; maar wil het bestuur verstrekt aan het Zendingsziekenhuü
.werk, al ls het op eenvoudige te Modjowarno en aan het consultatietijn
BOUWT
VOOR
ZIJN
MALANG
wy», goed kunnen uitvoeren, dan bureau van de plaatselijke afdeelir.j
TOEKOMST.
moet daar nog' een honderdtal aan van de B.C.V.T.
De ziekenlnrichtlng te Paree vergt
Nu aan alle windstreken de stede- toegevoegd worden.
En dit Hikt ons niet onmogelijk; in totaal een uitgave van ƒ
ïyke grenzen verbroken worden en
14.220,—.
nieuwe straten en pleinen, sportvel- Besoekl heelt steeds getoond te kunNa de herstellingen en veibeterlngen,
den en gebouwen verrijzen, waar even nen en te willen bijdragen, als het die een tyd geleden hebben plaats getevoren neg suikerriet en ryst groeide, gold het leed van mensch en dier te had, lijn voorlooplg geen extra-uitla de vraag wel eens gerezen of ln verzachten; het lidmaatschap bedraagt gaven noodlg. Wat verloskundige hulp
da stad in de toekomst, wanneer slechts ƒ 0,50 per maand.
betreft, worden van regentschapswege
eenmaal Nederland vrij
4Jn' en Er werd ln korten tyd echter nog aan particuliere vroedvrouwen, welkt
een stroom van verlofgangers en blij- meer bereikt, waarop wl) willen wij- daarvoor in aanmerking komen, maan.
vers op het punt staat, scheep tï een: uitgaande van de Idee, dat die- delijksche toelagen gegeven als comgaan teneinde het Vaderland te be- renbescherming ook
Overheidstaak pensatie voor het verleenen van kostesoeken dan wel zich daar voorgoed ls, werden de verschillende regent- looze hulp aan onvermogende kraamte vestigen, veel huiseigenaren dan schapsraden ln Besoekl verzacht, vrouwen. Voor deze toelagen ia een
met hun hulzen zullen zitten. Er zijn Jaaritlksche subsidies op de begroo- bedrag van ƒ 1500— uitgetrokken.
verschillende omstandigheden, welke tlng te brengen voor dit doel; aan
zeer zeker van remmenden Invloed dit verzoek, uitgaande van den Aid.
ZOUTVERKOOP.
rallen wezen op het aantal verlof- Veeartfl, werd door alle raden volMet
Ingang van 1 September Jl.
gangers. Tenminste de eerste Jaren. daan, zoodat voor het Jaar 1941 een
Een eerste noodzakelijkheid toch bydrage van ƒ 650/— werd ontvangen heeft het regentschap een aanvang
voor een verlofreis Is: plaatsruimte Een flinke stap ln de goede richting, gemaakt met het verkoopen van verklein zout van de provincie op
op een raar het Westen varend schip, waarvoor de vereeniglng zeer erken- pakt
tiental regentschaps- en de&aen gezien de groote
verliezen op telijk ls; de provincie Oost-Java stel- een
nadat een proefneming met
pa&ars,
scheepvaartgebied zal de passagiers- de een bedrag van f 100.— beschikaccommodatie wel van zeer beperkt baar, speciaal voor afkoop van oude, dceen vorm van zout verkrop op den
pasar te Modjo slaagde.
karakter zijn. Holland heeft, eenmaal afgeleefde paarden.
aan
vrachtschemeer
behoefte
vrü,
BEKERWEDSTRIJDEN.
pen met alle mogelijke goederen, zooNiet rijden, beteekest meestal
wel ruwe stoffen als consumptieniet eten!!
Voor
de bekerwedstrijden van de
artikelen, dan schepen met dekken
Kedlrlsche
Voetbal Unie werd Zondag
Het
werk
der
vereeniging beweegt een
vol verlofgangers 1
wedstrijd
gespeeld
tusschen
zich
hoofdzaak
in
pa&rdengefeled;
en
op
gelooven
dan
velen
met
wi),
En
V.O.G.E.L.
en
welke
door
Doho,
laatst,
het
de
zl)n
dogcaren picolpaarden, genoemde
ons, dat er momenteel ln Nederland,
vereenlflng met 4—2 werd
welke de speciale zorgen vragen. Wie
da Rlvléra, enz. meer Indische Negewonnen.
derlanders Bitten die ernaar snak- zich eenigszins in deze materie heeft
weet, dat er veel paardenken, naar Indië t« kunnen vertrek- Ingewerkt,
ken om verder van hun pensioen, enz. leed wordt geleden. Hoewel de bevolMalangsche
t* genieten, dan dat er verlofgangers kingsgroep, die me n dogcarkoet&iers
even zachtzinnig
bij stroomen happig op zullen zijn, noemt, niet altijd
vergadert
verwoest Europa
te aanschouwen, met het paardenmaterlaal omgaat en
hun kinderen bloot te stellen aan de dikwijls gebruik maakt van gewonde
kreupele dieren, ls dit niet alles Korte raadsvergadering
mindere of meerdere, maar in leder en
gevolgd
geval zekere mate van ver- opzet. Het komt veelal voort uit bitafdeelingsvergadering
door
tere
waar
groep
noodzaak,
genoemde
misschien meer
andering (om een
ln diepe armoede verkeert
kenschetsend woord nog even achter- dikwijls groot&te
gedeelte van de InHet
wege te laten)-welke onder den druk
worden uitgegeven
der
oorlogsomstandigheden evenals komsten moet
(Van onzen redacteur).
afbetaling
aan
van
paard, tuig en
trouwens na 1918 in geheel Europa,
dogcar,
tegen
welke
steeds
veel
te
ln Nederland net zoo goed, zal heerMaandagavond kwam de
tooge prijzen werden aangekocht.
geachtn.
En desrom ls het opmaken van pro- °} 5?'teraad le 6 uur bijeen
ten
ter afhandeling eener
Het Is daarom op redelijke gron- cessen-verbaal alleen, tegen overtre- stadhulze
vrij korte#agenda. Voor het eerst
den aan te nemen, dat er geen sliump ders van de bestaande voorschriften,
nieuw gekozen leden Van
warende
onvoldoende
om
betere
te
toestanden
ln de huizenmarkt tal komen na deKempen
(ln
de vacature van wijzen oorlog, integendeel, dat zeer ve- krijgen.
len mr. Van Weenen) en Aspankat
Waaraan
wordt
binnengekomen
het
len uit de Indische centra ln Neder(vacature Raden Soedomo) preland (half Duinoord trekt naar Indië, geld nu besteed? Om dit te verklaren sent. Laatstgenoemde
ls bouwkunenkele
wij
ontleenen
het
cijfers
u!)
verzeker
aan
dat
en elders ln EuIk
dige, de heer Van Kempen partlcula ville „lumlère" Jaarverslag 1940.
ropa, in Parijs
1" te Malang. Tusschen leden van
In de poliklinieken Djember
aan de prachtige, vroolUke Rivléen Parindra aan de groene
lE.V.
Bondowoso
Sltoebondo
Banjoer», het prachtige Marseille, roman- wmngl werden
ln 1940 behandeld: 221 tafel gezeten, maakte de heer
tisch Normandie, opgewekt Le Tououde en 1042 nieuwe patKnten, alle Van Kempen ln de matrozenuniwlet, Spa, enz. waar overal de Ne- paarden.
form der Kon. Marine een fleurigen
derlanders na hun vertrek uit Indtë
Bovendien werden ln de ziekenstal- Indruk.
neerstreken met pensioen, het moDe heer Aspankat kwam reeds
opgenomen 298 paarden met 4717
ment, waarop zy den Indischen bo- len
spoedig met zijn
verpleegdagen;
maidenspeech
werkzaam
3
zijn
dem weer zullen betreden als het alvoor des draad, waaruit moge blijlergrootste en mooiste «ogenblik van hoefsmeden, welke 3816 paarden bewaarbij 7737 hoefijzers wer. ken
hoe snel deze zich thuis ge
hun leven zullen beschouwen, kan sloegen,
den
voelde
ln het gem?enteraadamilieui
ondergelegd.
zander meer aangenomen worden. En
Hoepel zeer
eenvoudig ©pgeaet,
daarom bouwt Malang voor het heDe zitting
de kosten voor Instandhouding
den, natuurlek!, maar ln nog ster- zijn
van
sroeöenjer
pollklinieken,
de
kere mate: aan zt)n toekomst! voeding van
Toen de voorzitter, burgejtatlannalre paarden,
medicijnen, etc. niet gering, waar meester Boerstra, de bilPARKET TEEKENDE REVISIE AAN. het hier toch c"? geheele
residentie eenkomst opende, waren 15 (uit 17)
leden aanwezig. Afwezig waren de
Bef-oeki
betreft.
Het parket te Soerabaja heeft re»
wethouders
Thierry en March.
Voor
het
de
uitJaar 1941 werden
visie aangeteekend ln de politierecht- gaven
begroot
op
ƒ
1580.—
Mocht
dit
taak, waarbij de heer J.HJ3. te Ka- artikel aanleiding
De voorzitter heette di
ceven, het werk belde
rangsono betrokken was. De vordenieuwe raadsleden welkom
de
van
ver eenling te steunen, dan
ring van het Oil. werd op 17 Oczal mevrouw O. F. de Vor, Socletelt- en hoopte dat zij voldoening zoutober J.L niet ontvankelijk verklaard
straat 68, telf, Djember no. 152 nieu- den vinden ln het gemeentelijk
daar den politierechter te Ma lang (de we ledm
werk, hetgeen spr. kenschetste aü
<"»ara« Inschrijven.
eisch was geweest 14 dagen gevangebuitengewoon mooi werk,
waarnisstraf, voorwaardelijk en met een
aan zeker bevrediging verbonden
COVIMNIEUWS.
proeftijd van twee Jaar), en het parzyn.
ket teekende van deze uitspraak reDaarop kwam de agenda.
Onze .volijverige Covim-dames denvisie aan, aangezien men van oerdeel ken er niet aan, het werk ln de as, Punt 2, vaststellen grondprijzen
ls dat voor de onderhavige strafver- vacantle stil te leggen; de
wekelUksche van terrein om bouwplan IV en VI
volging reen klacht noodlg was.
brel-ochtenden ln het getouw van den deed mr. Latuharharyde
Welke meening het Hooggerechtshof regentschapsraad gaan door; moch- vraag stellen, of de voor open kamte Batavia hierover heelt, er be- ten er nog dames zijn,
die willen oongbouw bestemde perceelen in het
staat nog een tweede
mogelijkheid, mede helpen, het groote
sok- bouwplan IV tusschen Samaanweg
aantal
namelijk dat het Hooggerechtshof
de plaatselUke landwacht tn Lebaksariweg (bij Lowokwaroe)
ken
voor
wel van oordeel is dat er een klacht
helpen afbreien, aan zijn dezen wel ln eigendom moesten worden
noodlg is, doch dat er In dezen ook te
hartelijk welkom. Wol hiervoor kan uitgegeven. Was verkoop met recht
Inderdaad een klacht aanwezig ls en wirden
afgehaald bU mevrouw dr. van Jasan niet voldoende?
wel die, welke ingediend werd door Maas.
De v o 0 r z. merkte op, dat zulks
den chef van 'den beleed leden Indisch
Vanaf begin November zal door de afhing van de wenschen der kooveearts mede namens dezen.
C.O.VXM. een Bt. Nicolaastafel wór- pers.
den opgesteld ln hetj Europeesche
De heer Aspankat InforVAN HET LANDGERECHT
(Toko ft van der Ploeg); meerde of de bevolking van deze
Warenhuis
Klapzaak.
hier zullen , artikelen worden geë'n- •?ronden niet meer profijt kon trekIn een pension ln de Jullanastratt '.eerd en verlrccht, welke door de dr- ken door de perceelen niet te verDooen aan Bouwkundige bureau's
was een'g meenin»sverschll ontstaan mes besch'kbaar." worden gesteld
de
waarvan
het
doch
rechtstreeks aan particulieopbrengst
„Wolf:ndt
tusschen
waarbij d:
twee gasten,
ren, perceel voor perceel.
Jongste den oudste
eenlge klappen ten goede zal komen.
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een
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rine-autoriteiten eventueel geen terachten,
men aanwezig aouden kunnenSoeraba-

of ln de

„blokleid-

meten der
wrecblUende eendere:
in

]

tgn.

stera" rullen worden aangesteld die
ln het haar aan te wijzen rayon (blok)
bekendheid zullen geven aan gedrags*
regels raadgevingen en wenken, welke
ln tijden van nood dienen te worden
opgevolgd.

do eerste
do groote vacantle
generatie uo do
van
en verwierf daarbij het
O root Inlan&ich Bestuursambtenaar.
Voor hH eerst ook in verslagjaar
meldden dch uit den kring der vued-
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Oolflengte

,

deelen, dat binnenkort

BUITENLAND

i

.

I

j

Voor hen, die tlch ln het

Radio-programma’s
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onzen redacteur).
EIGEN SCHULD.
Een Inheemach voorganger ln de
Spoorstraat meende Dinsdagochtend
midden op den rtyweg een bonnetje
te zien liggen, naar hl) meende misachten wel een lot. H\) itop «ven, terug om het op te rapen, niettegenstaande een aankomende militaire
vrachtauto heftig de geluidssignalen
ln werking bracht. Ondanks remmen
(Van

Ingestuurd;
het Covlmtoeat&iur doet een beroep op
alle dame* dergelijke artikelen af te
staan. Ook kinderspeelgoed zal seer
gewaardeerd worden! Verder veraocht
het Covtai-toestuur ona nog mede te

i

Malang

en een aantal handwerken

•

Uit Oost-Java

De 17de dies der Rechtshoogeschool
ttudeerdo
Bcstuumcftdcmlt at
Jaarverslas van Faculteitsvoorzitter
radicaal

Reeds werden 50 prachtige corsages

zou hebben verstrekt. De oudste
diende een aanklacht ln bU de politie, en zoo stond de Jongere pensiongast, een zoon van Menado, dezer
dagen van aangezicht tot aangezicht
met den plv.-landréchter mr. dr.
O a m p e n.
Doch alleen was hll niet; de eigenaresse van het pension, de andere
gast en nog een baboe vormden een

Akte

-

ren. Hoewel het daarnaast zeer wenscheiyk blijft, dat as. Juristen ook leeren hun spreek- en schrijftaal te zulveren van stijldistels mag men zijn
verwachting ln dit opzicht waarschijnlijk niet te hoog spannen. De
gespecialiseerde opleiding
de
aan
Rechtshoogeschool laat daarvoor te

Faculteit met eerbied en dankbaarheid de figuur te gedenken van hem,
die de stichter was van onze Rechtshuojeschool, van hem, wiens handteening voorkomt op de oorkonde zijner
stichting en wiens karakteristieke
beeltenis prijkt in het midden onze?
Faculteitskamer. Mr. Dirk Fock. rile
weinig tijd, terwijl ook principieel ge- in het vierde Jaar van zijn bemind als
zien een goede taalbeheerschlng meer Gouverneur-Generaal aan de wieg
e'genaardig de taak moet zijn van het stond van de instelling, wier zevenvoorbereidend hooger-onderwys.
tienden Jaardag wij heden vieren. hU
Vervolgens stipte spr. aan, dat het ls niet n;e?r. Allen, wien het hoojer
aantal studentin, dat zich ln den loop enderwijs in de rechtsgeleerdheid hier
van het examenjaar liet inschrijven, te lande ter harte gaat, zullen met
vrijwel statlonnalr is gebleven. Neemt deelnizning d.t doodsbericht vernomen
men ln aanmerking, dat in dit ln be- hebben.
schouwing genomen Jaar voor het eerst
als alle
Die zeventiende Jaardag is
ln de Inschrijving ook Inbegrepen ls teeltenen niet bedriegen
de laatste
een aantal studenten, dat Nederlandsch Jaardag tevens van zün doopeling: <le
lecht en indologie studeert, dan ls er Kechtshoogeschuol. als zelfstandig insprake van zekere vermindering in do stituut. Dat OU, Excellentie, ook aan
groep, die zich bekwaamt ln Neder- dezen laatsten Jaardag den luister van
landsch-Indlsch recht, een verminde- Ces Landvoogds tegenwoordigheid hebt
ring, die ruwweg op 40 ls te stellen. willen bijzetten, Is iets, waarvoor *1)
Wil men zich ln deze tijden ln het U ten zeerste erkentelijk zijn en dat
algemeen rekenschap geven van
du willen onthouden als een teeken van
veranderingen ln de getalsterkte van dié onverflauwde belangstelling van
aBr| a
de studiosi, dan zal men onder meer den Hoogste in den Lande
den Invloed hebben te bepalen van het hooger rechtskundig onderwas ln
twee tendenzen. Daar ls de door den Indiè zich steeds heeft mogen ver—

—

*

oorlog

veroorzaakte

onmogelijkheid heugen".

voor abituriënten van de Indische
middelbare scholen om voor hun academische vorming te proflteercn van
het hooger onderwijs ln Nederland en
daar is de mede door den oorlog beïnvloede rykero differentiatie van het
hooger-onderwljs in Indië. Is er reden
om als resultate dezer factoren een
absolute toename van het aantal murezonen hier te lande te verwachten,
de spreiding over een grooter getal
opleidingen maakt, dat voor een speciale studierichting mindere belangstelling kan gaan bestaan.
Ongetwijfeld biedt de sterk toegenomen en nbg toenemende vertakkina
van het Indische l.ooger-onderwys een

Tenslotte richtte sor. zich tot de
nieuw optredenden faculteitsvoojjitter,
pref. mr. W. V. wertheim, dien hij als
volgt toesprak:

„Waarde Wertheim! Het oogenbli*
de ïeid-ng der
die instelling, nog
zoo Jong van Jarrn en al zoo oud van
uren
aan Jou overdraag. Natuurlijs
hopen wil, dat de internationale hemel reeds op mae klaren ln Jou bestuurstijd, maar mocht het al anders
uitkomen dan wU verlangen, dan
wcnsch Ik Jo een gelukkige hand in de
zerj veer net aan ons toevertrïuwde
hooger onderwijs, opdat dit als da palm
die karakteristieke boom voor Inbetere gelegenheid voor de studeerende dië gvoeie tegeneis verdrukking ln".
Js daar, waarop Ik
Rechtshoogeschool
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