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tier in het Midden-Oosten uitgegeven communiqué wordt het volgfnde gemeld: Lybië: Te Tobroek
vertoonde de vijandelijke beschie.
tin? in alle sectoren eenlge ver-

Volgens Russisch bericht braken Duitschers op
ongenoemd punt door het Zuidelijke front;
opmarsch zou zijn gestuit

%

De zandstorm belemmerde de activiteit, doch een Italiaan werd
door onze patrouilles gevangen genomen. In het grensgebied was de
vijandelijke
patroullle.activitelt
ondanks de zandstormen iets grooter. Onze gevechtspatrouilles hadden op verschillende plaatsen contact met den vijand en brachten

hem verliezen toe.

De aanvallen op Engeland
Lo n d en, 3 Nov. (Reuter). Een
foor de ministeries van Luchtvaart
tn Binnenlandsche Veiligheid uitgegeven communiqué meldt,
dat
eenige alleen opereerende vijande-

lijke bommenwerpers Zondagavond
bommen wiemen odeenige muiten
ln Oost-Engeland en East-An<Mta.
Op een punt werd gerings schade
aangericht.

Het offensief der R.A.F.

nog een nieuwe Duitsche poging
kan worden verwacht om het de-

fensiestelsel van Moskou te breken.
De voortdurende druk op Rokossovskys troepen in het
Volokolamskgebied, en meer in het bijM os k o u, 3 November (Reuter). Volgens Radio- zonder de ontwikkeling gedurende
weekeinde van den stoot naar
Moskou trad de slag om Moskou Maandagmorgen een het
den zuidelijken straatweg en Tula
zeer,ernstige phase in. De omroeper voegde hieraan wordt beschouwd als een poging
van de nazi's om de
Russische
toe, «lat de Duitschers in een poging om vóór het begin vleugels te doen wankelen
ter invan een algeheele omsingevan den winter de stad' te bezetten versche reserves leiding
ling.
aan tanks en artillerie inzetten.
De Russische defensie-methoden

Londen, 2 Nov. (Reuter).
Neerduikend op belangrijke stations en spoorlijnen ln het bezette
K uib y s h ev, 3 November (U.
Noord-Frankrijk
brachten bestuurders van Britsche „Spltflre"- Swesda" ontving berichten van de
vliegtuigen Zondag j.l. treinen tot
vleugel, waarin wordt gemel'd, dat
stilstand.

P.). De „Krasnaja
Russische rechterhoewel het Roode
leger
zijn
flanken krachtig verdedigt en zijn defensie
Londen, 2 Nov. (Aneta Reuter),'
Een communiqué van het ministe- versterkt, het toch teruggeworpen wordt.
rie van Luchtvaart meldt, dat HudDe Duitschers dringen vooruit in de richting van
son-vliegtuigen van het kustcommando heden een vijandelijk con- Tula.
vooi voor de Frlesche
eilanden
aanvielen. De bommen troffen 2
De situatie in den Tula-sector is dreigend.
schepen. Geen
enkel
vlegtulg
wordt van de operaties vermist.

De strijd op de Krim

Napelt en Palermo
Londen,

2 Nov. (Reuter).
reeds ln het kort ls gemeld,
hebben groote formaties Britsche

Gelijk

zware

L

n d e n, 3

November (Reuter). Uit Berlijn wordt
bommenwerpers
Vrijdag- gemeldt Een speciale bekendmaking van Hitiers hoofdJ.l. opnieuw Napels en Pagebombardeerd. Vele ton- kwartier beweert, dat de Russische troepen op de Krim
o

nacht
lermo
nen bommen werden uitgeworpen.
De aanvallen duurden zes uren en in twee groepen gescheiden zijn, waarvan de eene tracht
hadden plaats in slecht weer. o.m. te ontvluchten via Sebastopol en de andere via Kercli.
was er gevaar voor ijs-afzetting,
hetgeen beter bij
Noord-Europa De mededeeling voegt hieraan toe, dat Kursk, 200 km.
dan bij de Mlddellandsche Zee ten Noorden van Kharkov, door
de Duitschers is bezet.
past.
Alle Britsche vliegtuigen zijn
behouden teruggekeerd.
Ook deden Britsche bommenwerwerpers te s middernacht een:.?geslaagden aanval op een vijandelijk
voorradenschip ln de MlddellandStock hol m, 3 November (Reuter). De correspon»
sche Zee.
denten te Helsinki van de Zweedsche bladen melden,

Britsche hulp gearriveerd

Nieuwe aanvallen

—

(Reuter).
Londe<n, 3 Nov.
Een communiqué van het ministerie van Luchtvaart maakt melding van nieuwe aanvallen
bij
nacht door de R.A.F. op de Duit-

sche scheepvaart, zeggend: „Den
afgeloopen nacht vielen Hudsonbommenwerpers van het
commando kustverdediging de
vijandelijke scheepvaart ter hoogte
van de Nederlandsche
eilanden
aan, evenals doelen op de Noorsche kust. Een levertraanfabrlek
en een radiostation werden
ge-

bombardeerd'en een klein

voor-

radenschip ln een fjord werd gemltrallleerd. Ook een
pakhuis
werd aangevallen, doch de resultaten zijn niet bekend. Eea onzer
vliegtuigen wordt vermist.

Bristol-puin doet nog
goede diensten
Puin

uit de Engelsche

Brlstol, welke vele malen

dat ook Britsche troepen
voornamelijk bestaande uit
vliegers en werktuigkundigen voor de door de Britten
bezette vliegvelden
te Archangel zijn gearriveerd.
—

Russische vloot in Oostzee

Mislukte Duitsche aanval

—

Rusland

Opmarsch

Stockholm, 3 Nov.
T erw'j' de aandacht

gearriveerd

}' 0

van Bevin

n d e n, 3 Nov. (Reuter).

Tijdens een rede, gehouden
voor
arbeiders in de fabriek te Llanelly,
drong de Engelschè
minister van
Arbeid Bevin gisteren aan
op zes
maanden „van harden ingespannen arbeid" In d e geheele Engelsche wapenindustrie en zeide. dat
hij er
op zou

waarschijnlijk binnenkort
aandringen, ook op Zater-

Finsche en Duitsche
troepen nog slechts 22 kilometer
van Moermansk,
aldus de correspondent van de ~Stockholms
Tidmngen" te Helsinki. De Finsche luchtmacht
valt voortdu.
rend den Moermansk-spoorwec:
aan.
Zwaar artillerievuur
wordt
gehoord uit de richting
van
Kronstadt.
De correspondent voegt hieraan toe
dat de
meening
heerscht, dat de Russische Oostzeevloot zich een uitweg
naar
het Westen zal banen alvorens Hangö valt.
De situatie op de Krim
beschrijvend, melden de
correspondenten te Berlijn
van
de
Zweedsche bladen, dat de Duitsche troepen reeds naar Sabastopoi en Kerch oprukken.

teerd.

Duitsche verliezen
Moskou. 3 Nov. (Reuter). In
een aanvulling op iiet Russische
communiqué van
hedenmiddag
wordt melding gemaakt van zware
Duitsche verliezen aan manschappen en uitrusting.
Een Russische luchteenheid, welke gisteren aan het Kalinin-front
opereerde, wist een
colonne
vijandelijke gemotoriseerde infanterie uiteen te slaan, waarbij meer
dan 200 Duitschers gedood werden
en vele vrachtauto's vernietigd.

telwerken.

Nog geen bevestiging der

Duitsche berichten

L o n d e n, 3 Nov. (Reuter). Gezaghebbende kringen hebben
uit
Russische bronnen, geen bevestiging
ontvangen van de Duitsche bewering, dat de Duitschers Simferopol zouden hebben
no
eenige
bezet,
bijzonderheden, die aantoonen hoe
ver de Duitschers op het schiereiland de Krlm zijn gevorderd. De
berichten wijzen er wel op, dat er
hevige gevechten gaande zijn
ln
verschillende deelen van het Oostelijk front,
doch zij wijzen niet
op een opvallenden opmarsch ln
eenlgen belangryken
sector. Er
is niets, wat aantoont dat de situatie bij Moskou is verslechterd, hoewel het koudere weer hier gisteren
op
de operaties mogelijk

heeft vergemakkelijkt.

i

In den Tula-sector verklaren de
dag en Zondag
Russen den vorlgen nacht
niet
Hij zeimanminder
dan
500
officieren
en
de: „Geef mij zes maanden van schappen te hebben gedood en 40
harden arbeid en laten wij zorgen vijandelijke tanks te hebben verals Hitier het volgende voorjaar nietigd.
zijn aanval inzet, gereed te zijn.
Voorts wordt verklaard dat de
De huidige fase van den oorlog is gevechten aan het Zuideliike front
even moeilijk in de uitgestrekte resulteerden in het vernietigen van
twee bataljons Duitsche infanteoorlogszone als de slag om Engerie, terwijl 16 tanks en 10 kanonland verleden jaar op het tijdstip nen buitgemaakt werden.
van den verwachten inval was. Een
toespeling makende op de actie om
Middagcommuniqué
vrouwen voor oorlogswerk op te Moskou, 3 Nov.
(Reuter).
roepen, zeide Bevin, dat er duizen- Het Russische middagcommuniGisterden gehuwde vrouwen zijn die in de qué van heden luidt:
nacht bestreden onze troepen den
fabrieken zuUen moeten werken. vijand aan alle fronten.

van

rukkende

rfeirisn

Oproep

(Reu-

Dujtschland
geconcentreerd
schijnt te zijn op het bezetten
van de Krim, hetgeen volgens de
berichten uit Berlijn snel voortgang heeft,
zijn de
snel in
Noordelijke
richting
op-

Stockholm, 3Nov. (Reuter).
(Reuter). De correspondenten van Zweedvliegtuigen vielen hedenochtend Britsche schepen in de sche dagbladen te Helsinki melden,
straat van Dover aan. Geraamd dat volgens door Finnen gemaakte
wordt, dat ca. 30 bommen neerre- Russische krijgsgevangenen
vertem *dden van het onophougroote
scheidene
Britsche
transdelijk machinegeweer- en kanon,
vuur der Britsche schepen. Water- portschepen te Archangel
zijn
kolommen werden de lucht in ge- gearriveerd en naar gemeld wordt,
worpen, toen de Duitsche bommen
uiteenbarstten. Ge- werden de oorlogsvoorraden snel
W
geen enkel schlp ge- in Zuidelijke richting getranspor-

„Zes maanden ingespannen
arbeid”

naar Moermansk

Britsche fransporten

op convooi
3 Nov.
„Londen,
Vijandelijke

t'off

Londen, 2 Nov.

Telef. Z. 221/223.

Men zal zich herinneren,
dat
de gezagvoerder van het Amerlkaansche schip
~Robin Moor",
dat door een Duitsch duikboot in
den Atlantischen
Oceaan getorpedeerd werd, verklaarde,
dat
deze duikboot
te Dakar gestationneerd was.
Ten tijde van hun ontsnapping
lagen er ook de 35.000 tons kruiser
„Kichelieu". de drie 7.500
tons kruisers „Glore", „Georges
I'Cygues" en de
„Montcalm",
torpedobootjagers

en drie kanonneerbooten.
De Deensche zeelieden vertelden voorts, dat er toen ook ongeveer 30 geallieerde schepen, de
meeste met de volledige bemanning aan boord, door de nazi's
werden vastgehouden.

(Reuter).

~Annalist" schrijft over den toestand: ~De Duitschers beweren
Simferopol te hebben bereikt, ongeveer 45 K.M. van Sebastopol,
tegen welke plaats hun offensief
is gericht. Van Kussische zijde is

er geen aanwijzing, of deze bewering al dan niet juist is. Het
is waarschijnlijk, dat de Kussen
van plan zijn, de marinebasis en
vesting Sebastopol te verdedigen.
Het staat nog te bezien, of de
Duitschers
zullen trachten de
groote vesting te bezetten,
dan
wel deze zullen laten liggen en
een poging doen om de Straat van
Kerch over te steken, teneinde de
Russische
stellingen bij Rostov
aan te vallen.
Uit de omgeving van Moskou is
er gecji nieuws. De Russen verdedigen zich overal
hardnekkig
en doen in verschillende sectoren
tegenaanvallen. De stoot naar het
Noorden (bij Tula) schijnt gekecrd te zijn.
De verdedigers van Rostov hou.
den stand".

België
Duitsche beestachtigheid
Baron j. van der Eist, ambassaderaad van de Belgische ambassade te Washington
aldus
de New York Herald Tribu n e dezer dagen
ontving
een telegram van den Belgischen
minister van Buitenlandsche Zaken,
spaak, waarin
laatstgenoemde hem
in kennis stelde
van het volgende voorbeeld van
—

—

nazi-„cultur" in Europa:
„Te Mont-sur-iMarchienne, nabij Charleroi, speelde op 10 April
I(H arlge Maurico
van de
i.
Castel
met twee kameraadjes
langs een spoordijk welken door
Duitsche soldaten werd bewaakt.
Een der Duitsche soldaten joeg
op tamelijk ruwe wijze de kinderen
weg. Toen zij weggingen,
draalde een der kinderen zich om
en riep tot den Duitscher:
„Je
bent een vuile Hun".
De soldaat vuurde op korten
afstand od het knaapje, dat dood
%

,

neerviel. Dit geschiedde op slechts
100 meter afstand van de plaats
waar
24 Jaar geleden
Yvonne Viesiet, een klein meisje, werd
gedood omdat zij brood gaf aan
een Franschen gevangene".
—

—

Moscow

Radio

Australië

Special report from Hitiers headquarters stafes, that Russian troops
on the Crimea have been divlded lnto two groops; one attempts to retreat

Ned.-Ind. missie gear-riveerd
Syd n e y, 3 Nov. (Reuter).
Alhier is een Nederlandsch-Indische
handelsmissie gearriveerd
voor een drieweeksch bezoek teneinde de mogelijkheid te onderzoeken voor het oprichten van
een centraal aankooplichaam
in
Australië. De missie zal besprekingen voeren met Curtin, Beasley
en Makin.

over Sebastopol, the other vla Kerch.
further repcrted,
was
160 mlles north of

I4

that

Kursk,

Kharkov, has been
occupied by the Germans.

It was reported from Sweden, that
many shlps, carrying British material for Russian
forces,
have
arflved at Axchangel; cargo "la
basrtely
sent In southexdy ülrection
Brltsch flyers and technlcal experts
also have atrlved.
was

further reported from
that 7 units from Red
Navy left Kronstadt, broke through
Canberra, 3 Nov. (Reuter).
nvine-barrier In the Fmnish Gulf,
Premier Curtin verklaart, dat ge- and
now operatüig ln the wesneraal Slr Thomas Blamey,
de tern are
ol the Baltic.
part
wnd. opperbevelhebber in het Midden-Oosten, tevens opperbevelhebber van de Australische imperiale
strijdkrachten tijdelijk naar Australië zal terugkeeren voor het voeren van besprekingen. Hij zal spoedig in Australië arriveeren.

R

Blamey naar Australië terug

De ernstigste fase
Moskou, 3 Nov. (Reuter).
Volgens de'Russische radio van
heden trad de strijd om Moskou
„haar ernstigste fase in." Het
Duitsche opperbevel
concentreert aan het centrale
front
nieuwe reserves aan tanks, kanonnen en troepen en werpt ze
in den strijd, aldus verklaarde de
omroeper. „Onze strijdkrachten
maken zich gereed, elk duimbreed van den vaderlandschen
bodem tot den laatsten adem.
tocht te verdedigen", voegde hij
er aan toe.

our Foreign readers

«

arbeiders sedert de laatste weken dagelijks werken, te overwinnen.
In den central-en sector ln de gebieden van Mojalsk en Malo-Yaroslavets waren de troepen van Govorov en Golubey voor de
Duitschers ln de laatste dagen meer
dan hun gelijke, terwijl te Kalinln
scherpe Russische aanvallen met
tanks de Duitschers steeds hinderen en hun beletten verder op te
marcheeren.

„Annalist” zegt weinig

gebruikte wagens

Buttewegstraat 17,

kelijkheid en trouw aan zijn Internationale verplichtingen te volgen.

delen, waaraan duizenden

Verder verklaarde hij, dat de afdeeling Russische soldaten die de
hoofdstad verdedigt een groote historische zaak heeft toegewezen geHoe moeilijk ook de kodoor de mijnversperring in de Finsche Golf braken en kregen.
mende tijden zullen zijn, onze troethans in het Westelijk deel van de Oostzee
pen ziülen de kracht vinden, die
opereeren. noodig
ls voor het met eere
volbrengen van hun taak. Vooral uit
Tula worden hevige gevechten geTe koop aangeboden: FORD PREFECT (10 pk.)
meld, doch volgens de Russen houSedan 1940. Zuinig loopende wagen. Levering Fordor
met drie
den zij nog steeds de toegangswemaanden garantie.
gen tot de stad bezet.

stad
het

doel geweest is van de nazi-bommenwerpers, wordt gebruikt om
een gedeelte van East River Drive (New York) te dempen. Het
werd als ballast aangevoerd in
de Britsche vrachtschepen, welke Bruikleen-materieel in Amerika komen halen.

worden echter veel stelselmatiger,
en veel ervaring werd opgedaan in
den strijd van de laatste maand.
Thans kan geen nieuwe
Duitsche stoot op Zhukovs troepen met
zulk een overweldigende
kracht
uitgevoerd worden als ln de eerste
dagen van October.
Hoewel de Duitschers
terrein
hebben gewonnen, zal het hun niet
gemakkelijk vallen de hinderpalen
van het diepe systeem van tankvallen en andere defenslemid-

Stockholm, 3 November (U. P.). Welingelichte kringen verklaren, dat zeven eenheden van de
Roode vloot den afgeloopen nacht Kronstadt
verlieten,

FORD
JAVA
Speciale afdeeling

Londen, 2 Nov. (Reuter). In
een rede, gehouden ter gelegenFor
heid van de opening van de nieuwe zitting van het Turksche parlement gaf president Inönii een
openhartige en krachtige uiteen- Synopsisof
zetting van Turklje's
vastbeslotenheid, een politiek van onafhan- inthis

admttted, that
Germans broke through southcrn
front,
polnt where this took place
•Met betrekking tot Hitiers boodnot lndicatsd. It was stated
schap, die werd ontvangen, toen v.-as
Turkije vol bezorgdheid de ont- further,
that after day of sevcre
wikkelingen op den Balkan gafightlng
German
advaace was haltdesloeg, onthulde hij, dat het een
vriendschapsbetuiging van Hitier ed.
voor Turkije was.
Radio
reported, that
Moscow
Ten aanzien van de betrekkin- Mondaymornlng battle of Moscow
gen met Engeland, vermeldde de
president met trots, dat geen en- rcached grave phase. Germans, u
kel punt van de Turksche politiek
was gewijzigd, ondanks de don- attempi to occupy Moscow beforo
kere dagen na den val van Frank- the winter,- have thrown new' rerijk. „Turkije komt zijn verplich- serves
In
the batüe. „Krasnaja
tingen en beloften na, of de voorreports,
Swesda"
that Red Army,
uitzichten poed dan wel somber
zijn". De geschiedenis rechtvaarstrongrly defendinj lts flanks,
and
digde ten volle
deze trotsche continually reinforced, has neverless
woorden.
to retreat Germans nonw are advancing In the dircctlon of Tula,
where situatiën is threatening.

Zij vertelden, dat vele vreemde
dingen te Dakar gebeuren. Altijd
is er een komen en gaan van
dulkbooten. Overdag dragen zij
de Fransche vlag, doch vele leden
der bemanningen
spreken
Duitsch. Toen zij in Juni 1940 te
Dakar arriveerden lagen er maar
twee of drie duikbooten. Toen zij
ontsnapten waren er ongeveer 15.

alsmede twee

Fruit Soda fraser Meave

##Grape

Reden tot oppassen!

—

L o n d e n, 3 November (Reuler). Radio-Moskou gaf
De slag om Moskou
hedenmorgen toe, dal de Duitschers aan het Zuidelijk
front doorgebroken zijn. Het punt, waar de doorbraak Londen, 3 Nov. (Reuter). De correspondent van Reuter, Maurice
plaatsvond, werf niet gemeld, doch beweerd wordt, dat Lovell schrijft Zondag
uit Kuibyhet volgende.
na een dag van aanhoudenden verwoeden strijd de shev
De laatste berichten, die
hier
Duitsehe opmarsch tot staan werd gebracht»
werden ontvangen, wijzen erop, dat

Dreigende situatie rond Moskou

jongste hier te
lande ontvangen exemplaren van
de New York Herald Tribu n e bevatte het verhaal van
twee Deensche zeelieden, die ln
den nacht van den 23sten Juni j.
I. In een zes meter lange roeiboot uit de haven van Dakar ontsnapten
na een jaar de gevangenen van de nazi's te zijn geweest
en te Kaapstad
waren
aangekomen. Zij werden door een
Britsch patrouille-vaartuig opge—

[

slapping.

Reden tot ingrijpen?

Een van de

news princal

Cairo, 3 Nov. (Reuter). In
het door het Britsche hoofdkwar-

Hitiers vriendschaps-betuiging

number

Nog weinig actie

Duikbooten te Dakar

Holl. Roggebrood

met krenten
Tafelbeschult

Australië’s

st. 0.25
0.30

P.
„

„

p. pak

vertegenwoordiging
in Singapore

Sydney,-3 Nov. (Reuter). De

0.18 en 0.09

~Herald" dringt er ln een hoofdartikel op aan, dat Australië zijn on-

SCHUTTE"! BAKKERIJ
-

Fabriek
Tel. Z. 4115

Sweden.

middellijke vertegenwoordiging in
Singapore zal versterken. Met blad
verklaart, dat Australië tot dusver
te veel naar zijn nabije Noorden
keek door de oogen van Engeland,
waardoor het „Verre Oosten" ~een
oorlogsdreiging noodig had om ons
langzaam aan en nog slechts gedeeltelijk de oogen te openen voor
onze verplichtingen als
Pacifi'cland. Deze verantwoordelijkheden
waren verre van slechts militairen
bijzonder
aard en hebben in het
betrekking op de diplomatie in het
onze
Pacific-gebied. Hier is het
zaak om ons geschikt te
maken
voor het spelen van een leidende
rol door het vorrften van de Britsche politiek in het gemeenebest.

Toko
Tel. Z. 4114

Hotel MONTAGNE

Kopcng
Postadres Salatijra,
Telf. Getasan 1.
1500 m. boven de zee.
Alle kamers met eigen gemakken, prima keuken.
Billijke prijzen.

Duitschland

1941
Autohandel A. GALL
Kaliasin 95. Tel. Z. 3461/62

Malakka
Wavell te Singapore
aangekomen

Het blad noemt het feit,
dat
en
Singapore. 3 Nov. (Reuter)
Australië gezanten in Tokio
Generaal Sir Archibald Wavell,
Chungking doch slechts een commissaris in Batavia en een verte- vergezeld van staf-officieren, arrigenwoordiger in Singapore heeft veerde in Singapore voor het voeeen ernstige tekortkoming.
ren van besprekingen met Sir Ro-

Olie- en benzine-verbruik
der nazi’s
BUjkei)s een bericht in een van de

U. Saw naar

Jongste hier te lande ontvangen
exemplaren van de New York

bcrt Rrooke-Popham en Geoffrey
Layton.

Australië?

Herald Tribune wordt het
S y d n e y, 3 Nov. (Reuter). Het
Duff Cooper ontmoette
verbruik van benzine en smeerolie
verluidt,
dat de Birmaansche prevan de Duitsche weermacht thans
Wavell
geschat op meer dan 405.000.000 mier U. Saw op zijn
terugtocht
liter oer maand.
Singapore, 3Nov. (Reuter).
kort bezoek aan Alvorens
Deze schatting is gedaan door de van Londen een
naar Australië te vertrekAustralië zal brengen.
Petroleum Press Serken had Duff Cooper een besprevice. welke te Londen wordt uitking met generaal Sir Archibald
gegeven, met de aanteekening. dat
Wave!l.
geen juiste cMfers beschikbaar zlin
tengevolge van de schaarsche inlichtingen van de Russisch-Duitsche slagvelden.
Deze persdient baseert zijn schatWerving voor de R.A.F.?

Zweden

tingen op ontvangen inlichtingen,

dat de Duitschers aan het Russische front opereeren met 15 r>antser-divisies, 20 gemotoriseerde infanterie-divisies en 150 infanterie
divisies. Geschat wordt, dat minstens 6.300 tanks en 72.500 andere
motorvoertuigen van verschillende
soort,
alsmede 3.750
motorrijwielen in actie ziln. met een
dagelijksch verbruik van 4.590.000
liter oer dag of 137.000.000 liter per
maand.
Gemeend wordt, dat de landstrlldkrachten gesteund worden
door 72.500 motorvoertuigen, welke
grootendeels de spoor-tractle hebben vervangen, waardoor het ververhoogd
bruik
wordt
86.425.000 liter per maand.

met

smeerolie

van land- en luchtstrijdkrachten,
alsmede het verbruik van benzine
en smeerolie der Duitsche zeestrijdkrachten in de Oostzee, en
voorts met de behoeften van de
Finsche, Hongaarsc.he en Roemeensche legers, schat Petro-

leum Press Service
het totale verbruik van olie
op
en
benzine
meer
dan
300.000 tons of 405.000.000 liter per
maand.
Dit is gelijk aan ongeveer de
helft van de normale maandeliiksche verbruik van de Amerikaansche motorvoertuigen.

Egypte
Officieele opdracht

Cairo, 3 Nov. (Reuter).

Slr
Russell (Pasja) is uit
Egypte vertrokken voor het uitvoeren van een offlcieelen
opdracht.

Koning Christiaan over

(Reu-

ter). Gemeld wordt, dat een organisatie voor de werving van vrij-

onafhankelijkheid
willigers voor de R.A.F. met een
„gecamoufleerd" hoofdkwartier te
Stockholm, 2 Nov. (Reuter).
van
Stockholm door de politie
Lulea, ln Noord-Zweden, is ont- Koning Christiaan van Denemardekt. Naar beweerd wordt staan ken liet Zondag zijn stem hooren
ten gunste van-de onafhankelijkdoor heel Zweden verspreide kantoren onder de leiding van deze heid van Denemarken. Tot stuorganisatie.
denten te Kopenhagen sprekend
zeide hij: „Hij is mijn grootste
Verder wordt nog gemeld
dat wensch aan mijn zoon een vrij
drie Zweedsche vrijwilligers voor Denemarken over te dragen
zoode R.A.F. Engeland reeds bereikt als lk en mijn geslacht het hebhebben, terwijl 18 andere op het ben gekregen en zooals het op hem
punt staan Zweden te verlaten.
ea zijn geslacht moet overgaan."

Operaties van de luchtmacht, bij
gebruik van 1.000 bommenwerpers
en 1.000 gevechtsvliegtuigen gedurendo drie uren per dag, eischen.
naar schatting ongeveer 13.500.000
liter per maand. Rekening houdend

met de behoeften aan

3 Nov.

Stockholm,

Denemarken

Thomas

—

I

Afrika

Doorbraak in het Zuiden

Huls (niet voor 12 uur) Z 1007

Turkije

i
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Eire
•'*

Tarwe naar Syrië
Jeruzalem, 3 Nov. (Reuduizend ton aan tar,we worden naar Syrië uitgevoerd
ter). Twintig

door de „United Kingdcm
Commercial Corporation" ter nakoming van de beloften, welke aan
het Syrische volk werden gedaan.
Reeds is 8000 ton aangekomen en
de rest zal de volgende week worDeden geleverd. In de maand
cember zullen bovendien nog 20.000

tons verscheept worden.

De Valera ontwaakt
t,

u b 1 1 n,' 2 Nov. (Reuter). Tc
Tralee sprekend ter
gelegenheid
van een parade van de weermacht
van Eire, zeide premier Eamon de
Valera: „Ons schild tegen een
val ls ons tot den dood toe te
verweren, wie ook de aanvaller
moge zijn. Het volk moet daarom
in doodelijken ernst zich organlseeren en zijn mannen oefenen".
D

Palestina

aan-1

H»t Agentschap

vku

het

Soerabaiasch Handelsblad
te .VIALANG:

N.V Dagblad,.DeMalangef
KAJüETANGAN 10-12
Telt. Ml.

:

BQojflgß

Nedet huid

KACnELORS' lIOHIE

Tel. Zd. 2086
Darmo Boulevard 64-70-72-74
„Reuzen Jammer, dat ik overgeplaatst ben: lk heb mij
hier echt thuis gevoeld", waren do afscheidswoorden van
één onzer gasten. OOK U KUNT BIJ ONS EEN HOME
VINDEN. KOMT U MAAR EENS KIJKEN.
Momenteel vrij: een groote zlt-slaapkamer.
Per 10 November a.s. komt ter beschikking een geriefelijk apartement (groot voorterras, zitkamer en slaapkamer).' Bijzonder geschikt voor 2 vrienden (innen) of

Jarenlang was hij vast medewerker aan „De Revue der Sporten". In tallooze artikelen maakte

De stakingen

fcn

gniu(\

Mooi bl(|ven een knnst! I
Voor de vrouw in Indiê geldt dit in I

/

|

daarin propaganda voor vervan sport, doch
dn het bijzonder voor de toen opkomende
motor- en automobiel-

N ew Yo r k, 2 Nov. (Reuter).
Met betrekking tot den stakingstoestand in de Vereenlgde Staten
is nog gemeld, dat sommige senatoren blijkbaar niet bereid
zijn de buitgnlandsche
politiek
van de regeering te steunen, tenzil het arbeidsfront in het binnenland is bijgelegd.
Ofschoon
John Lewis ermee accoord gegaan ls om de „Captlve"-mljnen
te heropenen,
ls het mogelijk,
dat hij alsnog zijn zin zal krijgen.
Intusschen heeft de Bendlx-fabrlek
een van de grootste fabrieken van
vliegtuig-uitrusting
onder bezetting van het Amerikaansche leger de volledige productie hervat.

eport.

Ook zelf was hij een enthousiast
beoefenaar van de sport: tot op
hoogen leeftijd was hij een ferm
wandelaar, motorrijder en auto-;

mobilist.
Met hem ls een der laatsten van
de oude generatie sportslul heengegaan de generale van een Jaap

bet bijzonder I Voor haar heterkrnt

[

/

|

Eden, Piet Ooms en zooveel anderen, die den naam van Nederland
op sportgebied internationale be-

kendheid hebben gegeven.

—

j
Dr. Radó'i Faer Powdrrf , 1
Rechter
een veilice benrherming voorde huid.
I Dr.
Ra dó'* Face Poirder, tneciaal l

l

hJj

schillende takken

j

*\jn is

Talrijke vrijwilligers onder
militairen

van sport.

lamcngesteld voor Indië; houdt de teint \
(Reuter).
Bufalo, 3 Nov.
«teedfgezondeafriteh en verleent het j Een dreigende staking in twee faI gelaat de bekoorlijkheidvandejeugd. J brieken van de Bell Alrcraft Corporation, die thans bezig zijn met
het uitvoeren van Britsche en A/

Het „mysterie-schip”

|

Een verdacht geval

merlkaansche orders ter waarde
Shanghai, 2 Nov. (Rrutcr).
van 150 xnlllloen dollars, ls uitgeHet ~Mysterie"-schlp, dat enkele
steld.
dagen
geleden onder Japansche
vlag, doch zonder naam de haven

Kustwacht onder Marine

binnenvoer, Is weer uit Shanghai
vertrokken, met onbekende
be-

Hydepark, 3 Nov. (Reuter). stemming. Ken woordvoerder der
President Roosevclt bracht den Japansche marine
sprak de
ge>
geheelen kustwacht-dienst
met ruchten tegen, als zoude het schip,
materieel en personeel bi] het madat nu den naam „Tennichi Maru"
IN KtUZi VAN é VIRSCHILIKNDI TINTIN rine-departement onder.
Er werd draagt een
bevoorradingsschip
•■ Whiu
Rachel
Oen Rochet
geen reden opgegeven voor het bevoor een Duitschen raider zijn gesluit van den president door op het weest. HIJ zeide, dat het
schip
huldig tijdstip dezen stap te nedoor de Japansche marine Is ge.
men, doch er wordt op gewezen, charterd.
Distr.: ELLINGER
Co.
da.t de kustwacht in den vorlgen
Het 1.200 ton* groote,
schip
Batavia-C. oorlog eveneens onder het dépar- stond vroeger bekend onder den
Soerabaia
*

&

Uit een bericht ln een van de
Jongste exemplaren van de N e w
Herald

Tribune

blijkt, dat kortelings te Washington geslaagde profvluchten hebben plaatsgehad met een verbeterd „vliegend fort", de machBoelng-bomtige viermotorige
menwerper, waarvan
er reeds
talrijke bij

de R.A.F. dienstdoen.

Het verbeterde „vliegende fort"
heeft een krachtiger bewapening,
gebaseerd op de ervaring, welke door de Engelschen ln den
luchtoorlog boven Europa zUn opgedaan. O.m. zijn geschutstorens
op en onder den romp aangebracht. De vuurkracht ls ook
vergroot, terwijl voorts verbeteringen zijn aangebracht met betrekking tot grootere beweeglijkheid en plafond.

naam „Quito"
aan de Norddeutscher Lloyd. I)e
King
„Quito" arriveerde, naar
wordt
vernomen, ongeveer vier maan.
den geleden in Japan. Vóór dien
tijd zou het als
bevoorradings.
schip voor Ouitsche raiders dienst
(ReuHydepark, 3 Nov.
ter). Mackenzle King keerde na hebben gedaan.
afloop van de besprekingen, die
hij het afgeloopen weekeinde met
president Roosevelt heelt gehad
naar Ottawa terug. Vóór zijn vertrek weigerde hij een verklaring
af te leggen. HU deelde mede
„over alles en nog wat" te hebben gesproken, en voegde hierPeshawar, 2 Nov. (Reuaan toe, dat de besprekingen lieter).
Uit het gewest Slnklang, ln
pen over vele punten
van gemeenschappelijk belang voor de het Zuidwesten van China, wordt
Vereenlgde Staten en Canada. Het een ernstig tekort aan benzine gedat de Brltschweekeinde werd rustig, nuttig en meld. Het verluidt,
antregeering,
ln
Indlsche
gelukkig besteed,
oude vriendschap van vele Jaren werd her- woord op een verzoek van den Chilri
nieuwd en gedachten en lnllch- neeschen vertegenwoordiger,
Kashgar, haar bereidheid heeft te
tingen werden gewisseld.
kennen gegeven om beperkte hoeveelheden benzine naar Slnkiang
te zenden, hoewel het niet waarVliegongelukken
schijnlijk is. dat de moeilijkheden
San Anselmo (Callfornlë), daardoor ln groote mate
zullen
3 Nov. (Reuter). Twee leger-Jacht- worden opgeheven. Voor den benvliegtulgen zijn ln het hier dichtbij zineverkoop aan het publiek wergelegen heuvelterrein te pletter den drastische beperkingen inge-

Mackenzie
Roosevelt

en behoorde

toe

Benzinetekort

Het typenummer is Boelng-817- gevallen. Belde bestuurders zijn voerd.
zijn voorE. De Boeing-817-D
behoort tot de vloot gedood. Een derde vliegtuig wordt
ganger
vermist.
Het
van de R.A.F.
De vliegtuigen maakten deel uit
—

—

Roode Kruis-Zendingen
Frankrijk

van een groep van 13 leger-Jachtvliegtuigen, die op weg was van
-Portland (Oregon) naar . Fresno
ln Callfornlë.

„Tomislav”-incident

Struikrooverstaktiek

twee vliegers
Shanghai, 2 Nov. (Reuter).
Engeland staat transport toe aangekomen waren
te Georgetown (Ca- ZoriaLs reeds ls gemeld,
werd het
Washington,3Nov. (U.P.). llfornlë).
tons
groote
Joegoslavische
5.837
Het verluidt, dat Engeland deze
dat
ZIJ vertelden,
zU uit een vierVrijdagavond
„TomLslav"
Roode motorlgien Boelng-bommenwerper s.s.
maand Amerlkaansche
gewapende
Kruls-schepen zal toestaan blokka- per parachute waren neergedaald. door een afdeeling
mariniers
met
geweld
Itallaansche
de te passeeren om voor een waar- Gemeld werd, dat de bommenwerbezet, terwijl de bemanning ónder
van
ca.
dollar
aan
per
vervolgens
op
1 mlllioen
de
zelf
neerkwam
met revolvers gedwonen een bergtop, op 35 mijl ten Oosten bedreiging
melkpoeder, geneesmiddelen
werd
het
gen
schip te verlaten. Seklnderkleeren naar het onbezette van Auburn..
zijn de mariniers weer
dert
dien
deel van Frankrijk te vervoeren.
Nader wordt gemeld, dat
de
en ls een tiental leBehalve Engeland nemen
ook beide vliegers zelden, dat zij er ze- teruggetrokken
den
van
de
bemanning
~ContDuitschland en Frankrijk aan de ker vafi waren, dat hun zeven met- é Verde" van de Uoyd der
besprekingen deel. Enkele détails gezellen in den bommenwerper welk schip destijds een Triestlno.
toevlucht
moeten nog worden afgehandeld, omgekomen waren, daar het vlieg- in de haven van Shanghai
moest
doch de Britten verleenden reeds tuig ln de lucht uit elkaar geval- zoeken, aan boord van de „Tomlnavicerts.
len was.
Tevoren

Het Verre Oosten
Een kwestie van afwachten
De anti-Amerikaansche
perscampagne
T o k 1 o, 2 Nov. (Reuter). De
bladen houden de antlAmerikaansche pers-campagne op
volle kracht gaande, terwijl z(j
melding maken van een massabijeenkomst van den Bond van Reservisten van het leger. In een
te Tokio door dezen bond gehouden optocht werd een banier mede
Japansche

gedragen,

-

felst beoordeeld wordtt

waarop

geschilderd

stond: „Breekt door het A.8.C.D.front heen."
De*,meerderheid van de bladen
legt enden nadruk op, dat de Vereenlgde Staten de onveranderlijkheid van de politiek van Japan

nan

voorbereiden. In dat geval
veronderstelt men, dat de linie van

den Japanschen opmarsch langs
het dal der Ronde rivier, de Songkhoi, naar de Yunnan zal loopen.
Men wijst er evenwel op, dat
hoewel de Birma-weg door de stad
Yunnan loopt, er nog een zijweg is
die, met vermijding van Yunnan
door Chengtu naar Kiating loopt.
Deze route, welke eenigen tijd geleden in voorbereiding was, nadert
thans waarschijnlijk haar voltooiing. De vooruitzichten op een
ernstige onderbreking van de bevoorrading van de Chineesche legers behoeven dus niet overdreven
te worden.

Rusland nacht

moeten beseffen.

af

slav" overgegaan.
In een onderhoud met een vertegenwoordiger van Reuter onthulde de gezagvoerder, dat hij enkele weken geleden
door de Lloyd
Triestlno werd gepolst, welke
hem mededeelde, dat zij voor zijn
schip een
charterovereenkomst
met Japan zou kunnen aangaan.
De gezagvoerder weigerde
dit
evenwel, waarop de Italianen de
zaak in eigen handen namen.
Men meent, dat de Lloyd Triestlno in Shanghai wanhopig
om
geld verlegen zit voor het onderhoud van zoo'n groot schip als de
„Conté Verde".
Daar dit optreden een schending
van de neutrale wateren in Shanghai beteekent, zijn Japansche marine-autoriteiten met een „volledig
onderzoek" begonnen, doch geven
er intusschen de voorkeur
aan
niets los te laten.
Gemeld werd nog, dat vijftien
Itallaansche mariniers en twee officieren aan
de bezetting deelnamen. De troep ging aan boord en
deelde mede, dat het schip in Itaeigendom
liaansch
was overgegaan als gevolg van een regeling tusschen de eigenaren en de
Lloyd Trlestino. Onder bedreiging
met revolvers werd de bemanning
gedwongen het schip te verlaten.

M o s k o u, 2 Nov. (Reuter). De'
Russische woordvoerder Lozovsky
Shanghai, 1 Nov. (Reuter). De
was nog niet bereid zich uit te plaatselijke Japansche
marine-auL o n d e n, 2 Nov. (Reuter). Veel laten over de nieuwe Japansche
maken bekend, dat zij een
aandacht werd hier gewekt door regeering; hij geeft er de voorkeur toriteiten
grondig onderzoek instellen naar de
een uit Manilla afkomstig en door aan af te wachten hoe zij handelt. berichten, dat Itallaansche
mariT.r ansocean de wsreld Inniers zich gisteren met geweld hebgezonden bericht, dat de Japanners
Hij verklaarde, dat de Russische ben meester gemaakt van het Joezich met de voorbereiding van een regeering hoopt te kunnen aanne- goslavlsche s.s. „Tomislaw"
en de
grooten aanval op Thailand bezigmen, dai het Russisch-Japansche bemanning onder bedreiging met
houden. Men acht het niet on- Incident aan de Amoer-rlvler al- pistolen van het schip verdreven
waarschijnlijk, dat dit bericht leen maar door plaatselijke troepen hebben.
werd gelanceerd om de aandacht op touw was gezet, die, naar Loaf t« leiden van een aanval, welke zovsky hoopt, door Tokio zullen
i

•
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Thailand of Yunnan?

Thailand

|

de Japanners mogelijk tegen Yun-

Tanende nazi-invloed in

worden gestraft.

Diplomatieke mutatie te
Bangkok

Berg-af!!

n gk

0 k 1 Nov (An eta Rtr.).
wo /dt gemeld, dat
de
-

2 J (minister van Buiten..dienstdoend
Natuurlijk kunt Ü een zaak landsche
Zakentevens dlrecteure

»

,

—

Eerste overwinning in
zenuwen-oorlog

drijven zonder adverteerên
de dagbladen evenals U

auto zonder benzine kunt laten loopen- als het berg-af gaat.

I

Syrië

Amnestie

DAGBLAD RECLAME IS MET TE VERVANGEN
f

aè Pürfcta «SS "IS
mel-

goed-verspreide
Amerikaansche propaganda. Daarin hebben
de Amerikanen de as-landen met
hun eigen spelletje
verslagen.
Eenlge van de meest
bekende
Amerikaansche magazines worden thans ook in het Spaansch gepubliceerd en een ervan
een maandelijksche oplage heeft
van
tusscnen een kwart en een half

Anetfl schrUft:
Dezer datten draalde ln
verschillende Nederlandsch-Indische
theaters ln het
vöörprogramma
een filmpje getiteld: ..How goes
Chlle? Dit fllmpjeigaf een beeld
van de geweldige nazi-penetratie millloen exemplaren.
Sommige van de eigen Lain alt land. Het had even
Koed tynsch-fA.merikaansche
magazines
-How goes Bra- en
bladen hebben kolommen over
•zil? of „How goes Arrfentina?".
omdat de pogingen der nazi's tot New York en Hollywood,
gepenetratie van het Zuld-Amerl- schreven door. medewerkers, die
kaanschs continent welke aanhun best doen de Inzichten van een
vankelllk zooveel succes hadden, insider te «even wat ibetreft de
dat zij tot de gewenschte resulta- manier, waarop de woningen in
ten, het stichten vanjeen chaos, Noord-Amerika ln het
schenen te lelden waarlllk niet seizoen zullen worden komende
Ingericht
tot Chili beperkt zijn gebleven.
en wat de menschen, die erin wo„Hard on the heels" van dit nen, zullen dragen.
filmpje treffen
wil thans ln de
De Amerikaansche
omroepMagazine Section van de
New maatschappljen, welke ln
het
York Herald Tribune Spaansch en Portugeesch
naar
onder den titel: „Good news from Latijnsch-Amerlka
uiteenden,
good helghbors" eenartikel aan. zijn bijzonder
populair,
.gewijd aan den tanenden Invloed omdat hun nieuwsberichten vooral
der nazi's ln Zuid-Amerika, onlangs te vertrouwen zijn dan die beter
van
reeds tot uiting gekomen
door welk ander land ook. De bladen,
het optreden van de in Argentinië welke vroeger zwaar met Transingestelde commissie tot
onderwerkten,
hebben
zoek van antl-Argentllnsche ac- ocean-nieuws
ontdekt, dat hun oplage
stijgt,
zij . Amerikaansche nieuwsindien
ontleenen
Wil
hlöaan Eëï. volgende:
„Ongeveer

-

•

drie Jaren Beleden
werd het Amerlkaansche
volk
zich bewust van het feit, dat het
Westelijk Halfrond op
vaardiee
wijze werd bewerkt voor de Dultsche propaganda, Benaard aan
onscrupuleuze methoden van handeldrijven, gebaseerd op een systeem van ruilhandel en het gebruik van een valsche valuta, bekend als de z.sr. ..deblokkeerde"
marken.
Deze propaganda was erop Bericht het Amerlkaansche
volk
aan zijn Zuld-Amerikaansche naburen voor te stellen als
een
wreed en decadent volk. uiteenBescheurd door
klassen-strijd,
ras-vraagstukken en economische
conflicten, doch desondanks vol
verlangen andere volken tot slavernij te brengen. Bladen werden
op Broote schaal door de
nazi's
Besubsldleerd. de
radiozenders
van Berlijn en Rome bombardeerden de 20 Republieken met as-inzichten en zelfs de films werden
gebruikt als zweep om het Amerlkaansche volk te slaan. In Been
enkele der ln de as-landen
ver,

vaardigde films werd de Amerl-

kaansche vrouw anders dan
in
een zeer onaunstlg licht
geplaatst.
duitsche luchtvaart-maatschappijen concurreeren
met AmerlKaansnhe en zij onderhielden betere diensten, voornpmeliik n*«dat zij zich om slecht weer niet
zoo bezorgd maakten als de Amprikanen. De Duitsche Opel- en de
Italiaansche Fiat-auto's verschenen in de straten van de ZuldAmerikaansche steden in steeds
toenemende aantallen. In
lederen winkel stonden Duitsche artikelen uitgesteld en de as-landen
werden bemind en bewonderd.
Thans is de toestand radicaal
gewijzigd en wanneer de

ge-

schiedenis van deze onstuimige
jaren zal zijn geschreven,
mogelijk, dat de

het best

Is

over-

winning, welke Amerika in den
Latijnschzenuwen-oorlog in
Amerika op de as-landen
behaalde, zal worden geklasseerd
als de eerste
democratische
overwinning op de totalitaircn.

Want. In tegenstelling tot
algemeen

wat
geloofd wordt: wij heb-

ben de
op
het
Westelijk Halfrond op de
vlucht

Het

vraagstuk, dat
nog
op de vlucht te
houden en ze volkomen te verslaan.
L)o Latljnsch-Amerlkanen
mogen
de Amerikanen thans meer
dan

rest. is ze

ooit tevoren. Zij zien thans naar
de Amerikanen op om leiding.

-

ceneraal der schoone kunsten en
in voorzitter van de radio-omroepcommissie, Luane Vichit Vathakam, benoemd werd tot ondermieen nister van Buitenlar.dsche Zaken.

®

e sla* Is

voorbij.

echter

nog

niet

Niets is minder waar.
een
con N'ct, waarin Ameii
rika
thans
weliswaar .aan de
winnende hand is. Al het inltia-1 thans in handen van de
,

Amerikanen en de overwinning
binnen hun
bereik. Doch indien *11 het
wagen ook maar een oogenblik
te
verslappen, zal de stroom zich
tegen hen keeren en LatijnschAmerika zal ophouden een ver*

.ï

zameling
vriendschappelijk
gezinde republieken, welke bereid zijn samen te werken,
te

lijn en voor Amerika een doode-

V
lijk gevaar worden.
In
ceerd berichten uit Ankara
Vele factoren hebben een
den, dat de nieuwe Syrische
belangrijke rol gespeeld in het
ring amnstie aan politieke regeetot
gevan de
huidige
vangenen gelastte, waardoor 280 stand brengen
gunstige
wijziging ln de houding
Sevangenlssen en
Latljnsch-Amerlka
van
jegens de
conceatrattókainpen werden ont- Amerikanen.
Een belangrijke facgingen.
tor was ongetwijfeld de knappe

w*

—

—

gelaagd.

-

Zuid-Amerika

en

China

Aneta schrijft ons:
Naar men weet zijn militairen
geheel vrij. zich al dan niet als
.donor" voor den bloedtransfusiedienst op te geven. Het'kan derhalve als des te meer verheugend
worden aangemerkt, dat er bü de
garnizoenen Batavia en MeesterCoraells talrijke militairen zijn,
die zich niettemin spontaan daarvoor opgegeven'hebben.
De keuring heeft cenlgen tijd
geleden plaats gehad en hedenmorgen is men bU het Eykmanop Woensdag,
October, gevierd
litótUüut.te Batavia begonnen met moest .worden. 22De
waarnemers
de bloedaftapping speciaal
van gingen deroelfden avond
nog naar
deze categorie van ~donors".
den hoofdpengoeloe van Semarang om' hem van hun bevinDuff Cooper op doorreis ding ln kennis te dollen, doch zij
werden niet docr den hoofdpengoeNaar Aneta uit Batavia seint, ar- loe ontvangen.
De hoofdpengoeloe
riveerde Me'den per K.L.M. op door- had namelijk den
Lebarandag tevliegveld
reis,naar Australië op het
bepaald
op Dondervoren
reeds
Kemajoran de Brltsche minister dag,
23 October. De oelama's beDuif Cooper met Lady Diana en
Cooper's secretaris kolonel Robert- sloten niettemin den Lebaran op
Woensdag te vieren, zulks ln overeenstemming met hun bevinding
besprekingen
het
kader
van
de
In
en op grond van het besluit
van
aarfga'ande de coördinatie der Brltsche oorlogsinspanning ln dit deel de vereenlglng P.PK.D. (vereevan de wereld bezoekt Duif Cooper niglng van moskeebeambten)
te
thans den gouverneur-generaal Solo en de bekendmaking
door
Lord Gowrey en de leden der de radio. Toen op WoensdagmorAustralische regeering, terwijl hU gen honderden geloovlgen
zich
zal reizen naar: Nleuw-Zeeland. naar de moskee begaven voor de
waar hij eveneens besprekingen Solat ld, bleek de "ïlsslglt geslozal voeren.
ten te eijn. Het ls begrijpelijk, dat
In een onderhoud verklaarde men hierover ontstemd ls.
Cooper, dat hU een maand zal we*-,
Thans ls te Semarang een coblijven, waarvan een week ln mité van actie
opgericht, waarin
Australië. Vervolgens keert hij zitting hebben genomen
naar 81ngapore terug. lIU zelde staande personen uit de vooraanMohamvoorlooplg niet voornemens te zlln
medaansche wereld, welk comité
naar Engeland terug te keeren. het
geschil onder de aandacht van
waaromtrent niets ls vastgesteld. de autoriteiten
zal brengen.
Hu zal zijn bevindingen over het
Verre Oosten neerleggen ln een uitgebreid rapport aan de .Brltsche
G.A. van Bovene
regeering. In dit verband ls het
Aneta
schrijft ons:
hem niet mogelijk lets te zeggen
Heden
Dinsdag, 4 November
aangaande den toestand ln het Verre Oosten, die hij ~very uncertain"
vertrekt de heer O. A. vanißonoemde. Hii zal Nederlandsch-In- vene, vergezeld van zijn echtgenoote, mevrouw 8. van Bovenedlë
behalve op zijn terugreis
vermoedelijk niet bezoeken.
Befnon, naanhet buitenland, met
Duif Cooper en zijn echtgenoote name Australië, Amerika en Eureizen rechtstreeks naar Canberra. ropa, waar hij eenlgen tijd zal
ZU werden op Kemajoran:begroet vertoeven teneinde aldaar werkdoor den Brltschen consul-gene- zaam te zijn ten* behoeve van het
raal van mevrouw Walsh en den persbureau Aneta.
vertegenwoordiger der K.L.M. De
Verscheidene collega's van de
Stoppelaar.
Batavlasche pers hebben gisteren
ten kantore van Aneta den heer
van Bovene de hand»ten afscheid
Kwakzalver dient kwikzilver
gedrukt en hem hun beste
wenechen medegegeven op zijn reis.
Anderen, door hun werkzaamheTer verkrijging
den verhinderd, namen telefonisch
afscheid.
Daarnevens ontving hij da laatIn de kampong Kepatihan van ste dagen talrijke brieven en telePoerworedjo woont een „doekoen grammen uit vrijwel alle deelen
saktl", d.l. een
wonderdokter, van Indië als even zoovele bewijSoemantrl genaamd, die ai veel zen van de sympathie, die hij zich
„leerlingen" heeft.
Eenlge dagen hier allerwegen verworven heeft.
geleden
kwamen
pertwee
sonen
uit
Magelang,
o.w.
Nogmaals: bierflesschen
een bank-beambte, den doeo
ken een middeltje vragen om
Blerflesschen zijn momenteel
zich onkwetsbaar te maken. De- speculatie-artikel
uitnemendze diende hun een dosis... kwik- heid en de politie bij
Is welhaast gezilver toe. met het gevolg dat bel- noodzaakt een aparte afdeeling ln
den bij terugkomst te IMagelang ln te stellen, welke belast zal zijn niet
deernlswekkenden toestand vervan vreemde bierfleskeerden. Een hunner, S., riep de nasporen
schfip.
hulp ln van een
geneesheer, die
met eenlge moeite uit den man
Wederom ls n.l. bij de Batavlawist te krijgen wat er met hem sche politie aangifte gedaan van
diefstal van 320 ledige blerflesgebeurd was. De dokter stelde onƒl. 32,
middellijk de politie ln kennis van schen. een waarde van
het lelt, waarop deze ln samen- vertegenwoordigende, welke, ln de
werking met de politie van Poer- goedang van een
.*■ Chlneesche
een Inval deed bij den vrouw, wonende Hoedtjauwlaan alworedjo
doekóen en hem naar het hoofd- hier, waren opgestapeld.
bureau
iDe daders zijn ditmaal gepakt,
van politie te Magelang
opbracht. Tevens werd Jacht ge- een drietal jeugdige Inheemsche
maakt op de leerlingen van den Jongelingen, die toekenden de fleswonderdokter, die als getuigen schen te hebben verduisterd. Of
zouden kunnen dienen. De doe- de flesschen aan de rechtmatige
kpen ontkent, doch Is ln arrest ge- eigenaren zijn gerestitueerd verhouden.
meldt de historie niet.

diensten gebruik on.
JEen andere goodwlfl-factor

ls
de Amerikaansche
toerist geweest. zy hebben vele
vrienden
ln LatlJnsclwAmerlka gemaakt.
Zij hebben de Latijnsch-Amerlkaansche vrouw de kans gegeven
te zien, wat de goed-gekleede

„norte-amerlcanas" dragen, en zij
hebben het overtuigende
bewijs
geleverd van het feit, dat de Amezijn,
rikanen niet de barbaren
waarvoor zij ln de as-propaganda
een
werden uitgekreten'. Ook is

stroom ZuldtAmerlkaansche

toe-

ten hunnen moeten echter

wel

—

toe

van onkwetsbaarheid

.

"

geristen naar Noord-Amerika
komen, waar zij de Amerikanen
„en familie" kunnen zien. Argentijnen zijn het eerst gekomen, ervan overtuigd, dat zij het er niet
prettig zouden vinden en alleen
ankomend omdat zij nergens
ders heen konden gaan. De mees-

aangenaam verrast zijn geweest.
De uitwisseling van studenten
ln steeds toenemende aantallen ls
een prachtige Instelling geweest.
Atheten, die wedstrijden ln
de
Vereenlgde Staten
hebben gespeeld,, zijn één geweest ln
hun
lof voor de gastvrijheid en
de
sportiviteit der Amerikanen.
Het ls onnoodig te zeggen, dat
deze dingen niet alleen de oorzaak
zijn geweest van de verandering.
Het Amerlkaansche geld
begint
een rol te spelen, naarmate leeningen van de
Amerlkaansche
Import ti Export-Bank aankomen.
In vele gevallen hebben deze gelden geholpen de een of
andere
Republiek te redden, welke op het
randje van den ondergang stond
als gevolg van den Europeeschen
oorlog, de blokkade en h.et verlies van de belangrijkste markten.
De handels-missles, welke ln belde richtingen reizen, hebben
geleid tot beter wederzij dsch
begrip en tot het ontdekken van tevoren ongedachte handelsmoge-
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«li Uw haar dol *n droog hl
b«pro«M« ichoorw
heidimiddel olijfoti* ook Uw
haar lacM en zijdeglanzend houden.
PAIMOLIVE zeep ii uil OLIJFOLIE
•"der» zuiver plantaardige oliën
vervaardigd. Daarom it het de aangewen*
reep, niet «Dein voor de tchoonheidtbehandeling «en hel gezicht 'en
hel mendièn, maar ook voor regelmatig
haarwaisehcn. Bevat geen dierlijke vetten
-

-

.

•"
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W

Grootttuk 10ct, middel- Sct. en Itlelw «tuk (veor

Bridgerubriek

lijkheden.

De voornaamste factor ls waarschijnlijk geweest, dat Amerika
heeft verklaard aan welke zijde
het staat In de huidige beroering.
Amerika heeft verklaard ln
termen, welke niets aan
duidelijkheid te wenschen overlieten, dat
het voornemens is de Nieuwe Wereld tegen lederen aanvaller
te
verdedigen. Deze verklaring ls afgelegd ondanks opvallende overwinningen van de as-landen en de
officieren van de Generale Staven
van practisch iedere Latljnsch-A-merikaansche republiek zijn
ln
Amerika geweest om te zien, hoe
Amerika dit voornemen denkt uit
te voeren.
Dit gevoel van zekerheid ls een
zaak van het grootste gewicht ln
de Amerikaansche betrekkingen
metx Zuld-Amerlka. Want ofschoon
oeze landen rijk zijn. heeft geen
hunner militaire of economische
instellingen, waarmee zij zich een
totalitairen agressor van het lijf
zouden kunnen houden.
En dus
weten de Zuid-Amerikanen, terwijl
de n .hu dlgen oorlog volgen, dat
l\\J
? lle n het lot van Enge?iland
of de Vereenlgde
Staten,
p eheele
Westellik
Halfrond gadeslaan. Wanneer de
as-landen zich zouden
meester
™.ak en
jan Zuid-Amerika,
zou
dit dezelfde soort slavernij tengevolge hebben als die. welke
gevolgd is op de bezetting van een
lanje lijst Euroeesche landen. De
Latijnsch-Amerlkanen
weten en
vreezen dat".
Tot zoover
dit artikel.
d»t
voorts nog adviezen gaf over c<«
wijze waarop Amerika ztln zaak
in Zuld-Amerlka l n de toekomst
zal moeten behartigen.

4M
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In onderstaand spel zal een leder,
die van alle vier handen kennis
kan nemen, direct kunnen zien
waar de leider het verkeerde .pad
opging. De eenige vraag, die zich
voordoet, ls: was het een misdaad
of slechts een ongelukkige gissing?
Noord gever.
Oost/West kwetsbaar.
-

-

op

reit!)

2'/» ct

van de Vier Azen

Misdaad wordt niet betaald.

nam den slag met harten vrouw.
Een terugkomst ln ruiten stelde
West Instaat af te troeven met
zijn laatsten kleinen troef en toen
werden harten en klaveren aas
binnengehaald om het contract
te torpedeeren.
Het snijden met

harten

boer

heeft, dat is duidelijk, het contract

verloren doen gaan."lndien de lelder den heer van de dummy had
opgezet, was er geen vuiltje aan
de lucht geweest.
Nu echter de vraag:, gold het
nier slechts een ongelukkige gissing van Zuid, of had hij moeten
dat de eenige correcte
speelwijze was om den heer
uit
de dummy ln te zetten bij den
tweeden slag?
Het was inderdaad een bridge*
misdaad van Zuid om den heer niet
in te zetten.
V£est was een expertspeler en
eersteklasse-spelers konlet met een singleton uit
West. zonder een redelijke verwachting
pas
sla te kunnen komen,
'

.

Verbeterde „vliegende
forten”
York

Waarom duren vrouwenvisites altijd, zoo lang...?
Omdat de vrouw, die het eerste weggaat, het

|

Amerika

tement der marine opereerde.

te

Mohammedaanschen kring ontstemming
heërscht over de houding
van
den hocfdpengoeloe van
Semarang naar aanleiding van de vaststelling van den Leoarandag op
23 lnstede van 22 October 1941.
Dinsdagavond,
21
October,
hadden naar verluidt vele oelama's en ook de kapitein der Arabieren van Semarang,' gezamenlijk den stand der maan
waargenomen en ais resultaat
daarvan vastgesteld dat de Lebaran

-

•

—

Men schrijft ons, dat thans

Semarang in vrij grooten

i

Japan

—

over Lebarandag-vaststel ing

Ontstemming

De bloedtransfusiedienst

hier te lande ontvangen bericht Is op 85-Jarlgen leeftijd overleden mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, bekend Nederlandsch schrijver op het gebied
Blijkens

i

'

Hurrelbrinck t

echtpaar.
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nUambert

Mr.,

Ned.-Indië
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Bied verloop:

Noord.
19
2 9
3 A
pas

West

Oost.
pas
pas
pas

pas
opende

Zuid.
2 A
3 O
4 4

«

pas
pas

v

troeven

er uit zijn. Ge-

-1 deB ene dle met een
-

u tkomt
vasten
trek in troef om die «en
irek
verwachting

zijn
te staven.
ton ruiten. Zoidmetwon densingleslag
-peelde

J

-,
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harten boer na
Zuid had dus West zonder meer
West soecldc harten drie
en
bij
op
troef aas moeten schatten en
Zuid dacht lang na over
de
nad
dus, toen het aas niet werd
vraag,
of
hij
harten heer
opgezet, de heer van de
zou Inzetten dan wel met den boer
duri.ni7
zou snijden.
Na lang nadenken moeten inzetten.
besloot hij tot het laatAte en Oost
adruk-ter})oien}.
™
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easntigdcnht e
q Wijv
op,ondsoatr
®|P
dientbeschouwtd
[ Hetomaprkt„vudae"n
ïP Jeneverzardzkeln
eerstkune latr
Mij.Vor

H

attractieve dessins
Ter introductie houden wij de prijzen gedurende
expositie teer laag.

Q
M

Jenvr

uitder

van echle PERZISCHE TAPIJTEN
in de allernieuwste

wordenals z.g

|

deze

■

Gedistlr. geschidn.

Expositie

de breng

|

de geproduc belfder

B Bezoekl onze

KT

zullen tijdig dienen ln te zien, dat
het beter ls ln het algemeen conservatief genoemd te worden dan uiterst
radicaal. Tot één van hun eigen*
schappen kan behooren een hooge
mate van veelzijdigheid.
Muziek,
zang, schilderen, aoteeren, schreven
of werk van artistieken aard zullen
hun het beste liggen. ZU zullen ln het
algemeen veel tijd noodlg hebben ln
het kiezen van een echtgenoot, maar
als gevolg daarvan zullen zU daar
geen spijt van hebben.
Zij

Horoscoop

voo heden

4 November,

M

1

Voorts hebben wij een enormen voorraad

„Schorpioen".
Personen, geboren op den 4en November treffen dien dag de meest
gunstige uren tusschen 10.45 v.m. en
13.45 n.m.; 2.45 en 4.45 v.m.; 8.45

I

cn 10.45 n.m.

B CHINEESCHE- en BOMBAY TAPIJTEN
]

i

Al deze tapijten zijn 100%! gegarandeerd
voor kwaliteit en echtheid.

|
i

De Speciaal Zaak voor Tapijten en
Simpang 40 (t/o Simp. Socletett)

—

Cocosmatten.
Tel. Z. 909.

ten van handelstransacties, commer.
cleele overeenkomsten en het enta*
meeren van nieuwe zaken. Het kan
noodlg zUn, dat U karakter toont

"
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PHARHADJL
b.

Boe-

t

U op de

Abonneer)

ij

|

De'Shmy

ij

van hef

voor gastvrije mentchen
Importeur! i
Wed. G. Oud Pz. i Co. N.V.
Wijnkooperi itnds 1677

SOERABAIASCH HANDELSBLAD ;|
Vraagt proefnummers I

Waarhe n vandaag?

;!

Flls M

"oicopea

'

Tel. Z. 2927

Capital

Comrade

GELDEN BESCHIKBAAR voor
_

Danger

B. van der WERF.

1

Peter i^ rr#
Amanda Duf»

•)

Kranggan

uttle

Luot

Vlieg-

Se

Ueoette

Rebeeea

Ro.

Judy OarUM

Nelly Kelly
_

commando

Smeroestraat 48,

MALANG, Telf. 872.

Telf. Z. 2575.

Be.

liland.

BODJONEGORO:

Camphuislaan 20,

Am. Deanne
Durbla
Welter

Moto ln

jinu
'™"

MALANG, KEDIRI, MADIOEN,

S. E. SCHABRACQ,

Clark Oable
Hedy Lamerr

Pldgeon

Hoofdvertegenwoordigers voor:

ƒ I.—

Se.

It'» a date

clt

N. V. „D E NIS". Bandoeng
SOERABAIA:

| Uooidraiicß
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HYPOTHEKEN en BOUWCREDIETEN.

Maandabonnementen v. a.
f 2.50 (2 XP. week)
franco thuis.

>;r

Jt&yk wU *i

>4.

;!

VIIEGUITGAVE

tenmanden, dlv. bloemwer.
en bloemenmandjes

|

Interesseeren hen.

•

i-BLOEMENHUIS „SYLVIA" -j
Koetelstraat 6, Telf. D. 88
Levert losse bloemen, vruch.

v.a.

(Nairult verboden).

in buitenland en buitengewesten!

Opticiens

ken

/^7

Nederlanders

ST. HELENA OPTICAL CO.
„M E Y E R"
Lid Alg. Ned. Bond v.
-

pen en banlderswerk zullen hun ambities volle ontploolïng geven. .

A

UUU elsclit het besle!

Gemblongan 45

mt«r.

»•'»
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Damesrubriek

htvnt

*

Dit moet een buitengewoon goede
dag zijn voor het aantaoopen van zijn.
vriendschappen, en speciaal voor het
Vrouwen, geboren op 4 November,
ophelderen van misverstanden. Ook
kunnen
zeer heftig van natuur zUn
is dit een gunstige dag voor het slul

D. HOONDAMAL

,

—

1

i

KJ

E

Dinsdag 4 November 1941.

te geven. Wetenschappelij-

ke problemen

en op Uw standpunt biyft staan te.
genover lemand, die voordeel uit U
wil slaan. Als U het slachtoffer bent
van onrechtvaardige behandelingen,
zult ü waarschijnlijk met bluffen het
meeste resultaat bereiken. Het
ls
zaak, ledere overeenkomst, die met
Sfeld te maken heeft, schriftelijk te bevestigen. ü moet niet aarzelen, Uw
eigen belangen naar voren te bren
gen, of Uw eigen lof te verkondigen,
maar doe het met tact. Gezellige by
eenkomsten rullen U waarschijnlijk
helpen letmand'a Invloed te winnen,
die U op velerlei wijze tot steun kar

beid van daadwerkelijke» aard evenals schijven, tóanelspelen,
verkoo-

Mannen, geboren op 4 November,
ziln geneigd, om gauw hun meening

ten beat*

III

ken kunnen hun beste vrienden zijn,
en de wyaheld, die zl] naar alle waarschijnlijkheid uit deze boeken putten,
zal hun tot voordeel strekken.
Ar-

Robert Teylo»
**i Ruth Huiuy
*

Uurenc

'

■—..

gwiimam—^.

Jota

t

|

Fontalne

Am. John

TlgM ehoee

Muta

"*™

*

Howerd

Blnnle
Lady trom
Hu.
Cheyenne y.

B«a

Correspondent

•)

Young

UcCrea
Day

-

Laraine

Am. s> Amusement

Se. ■ Sensatie
Ro. m Roman
••)

Barnes

Loretta

8s Joel

Sampeerna Forelgn

,

Ollvler

Hu.

humor.

=

Kinderen beneden 17 ]aar (een toegang
Kinderen benelen 13 laar geen toegang

Bellend oornt

DagelUk» matlné»

en Toorawmdconcert
door ensemble JL'LIEN FOOI?MAN.

t I.— voor 3 plaatsingen, (van gelijken
tekst en op achtereenvolgend» verichUndagen: Dinsdag en Zaterdag) max. 3 regel*
■+. 75 letterteeken».
Reclame
advertenties
T~ 3.— per plaatsing. / 1.50 voor 3 plaatsingen, (van gelijken tekst en op achtereenvolgende verschijndagen: Dinsdag ea Zaterdag) max. ( regels -j. 125 letterteeken*.
Reclame advertenties f 3.— per plaatsing.
Plaatsing uitsluitend t>U vooruitbetaling.
Aasbieding

een

uiterlijk

t2

plaatsing vóór

uur

dag

Goed rendeerende KAPPERS. Batoe of omstr.' GEMEUB.
HUISJE van 15 Nov tot 15 Dec.
ZAAK. Brieven ond. B-5866
Brieven onder No. B-5861
MAUSER jachtgew. cal. 9.3 X 62
m. 100 patr. H en V. mantel. GEM. lIUIS hoogg. 1/d bergen,
ƒ 300.- cash.
Br. ond. B-5865 brt. Sba, 3-4 slpkmrs, vuurh.
zwemb., e. 1., g. w. gr. eig. erf, v.
Dec.-Jan. Br.m.prijsopg, B-5859

voor

'l middags.

Ploeolo Clnbi
Bar en Dancing.
fabarlm
Bar «a Dancing.

1/nuAnHoX

KI. PONDOK Gez. In BERGEN
KANARIES: zangers en poppen, Oost-Java voor 2e. helft NOV.
HEDEN
Harzers of Belg. Waterslagers. e. k. Brieven onder B-5879
Brieven onder No. T-2403
t.h. v. den Heer R. Winsser,

Teksten welks te lang zUn. zullen door de
administratie
van da Nieuw* Boerabala
Courant worden afgekort.
Op „TREFFERS" binnengekomen brieven
«orden bezorgd tegen 10 cent per zending.
3uiten Soerabala tegen berekening van het

Goenoeng Sarieweg.

oorto.

Een JONGE FOXTERRIER. Br.
ZATERDAG, 8 NOV. 1941
m. opg. pr. en lft. 0. No. B-5867 Chin. fam. zkt. v. dir. DAME
v. Chin. landaard v.d. HIIISH., Commissie Vendutie t.h. Ka2eh. PORTABLE SCIIRIJFMACII. goed kunn. koken en naaien, liasin 121.
Telf. 794 Z. Toendjoengan 29. leeftijd n.o.d. 25 j. Soll. m. foto
Ü-5b37
onder No. T-2422

„DE ZIEKTE VAN HET SUIKERRIET op Java" door Wakker en Went. Te bevragen:
WOENISTRAAT 7, Telf. 2. OMVORMER v. 220 gelijkstr. n. Gevr. een GEKOUT. VEKOOPT 23a4
4418.
wisselstr. Br. m. pr. opg. B-5815 STER. Lft. n. ben. 24 jr. f ln het
bez. einddipL. Mulo. Soll. eigenh.
Wegens vertrek een WESTINGonder B-5849
geschreven
IIOUSE, 6 kub. ft., in pr. cond. Dubb. glad haangew. cal 16 of
ƒ 250.— cash. Br. No. T-239S 20 i. goed. st. Cash. Br. B-5830

Luistert naar

"

Een compleet STEL GESLEPEN Dubbell. JACIITGEW. cal. 20.
KRISTAL GLASWERK. Brieven Br. m. voli. omschrljv. fabrikaat,
onder No. T-2407
prijs enz. onder No. B-5841
PRIMARETTE Refl. camera
4X6V2. Meyer-Görlitz Triplan- WATERD. KAMPEERTENT
lens 1:3,5 f—7.5 cm., en lllMA- hoogte ca. 2'/2 M. oppervl. ca.
16 M i. g. st. verk. Br. B-5542
wanókl.,* te.a.b. Bevr. Darmoredjo Vni/5, Tel. D. 529, tus.
T 2 03
5 6 u. n.m.

Voor 1 of 2 dames gelegenh. t.
opname PAYING GUEST te Malang, per dir. of later. Keur.

*

GEMEUB. ZIT/SLAAPKAMER
m. vaste wascht., water & licht,
ƒ 30.—. Br. onder No. T-2397

'
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slagroom-

Breek de reepen aan kleine stukken en zet ze op met het water.
Kook al'roerende over een laag
vlammetje, tot de chocolade gesmolten en het mengsel glad Ls.
Voeg zout, honlns en melk toe en
kook nos steeds op laag vuur tot
«et begint te schuimen. Haal van
het vuur af en kloD het luchtig met
ten eierklopper. Giet het mengsel
in koppen en doe een paar lepels
slagroom in elk kopje.
Geef bij dezen chocoladedrank

Li/ 2 kop fijngehakte amandelen of
Iccnsurics
Roer de-boter tot room, doe er de
suiker, daarna het ei en het water
de
bij, steeds
roerende. Meng voeg
amandelen,
meel met de
bij het mengsel
ee lepelsgewljze
alles
roer,
eoed dooreenen
tot
gemengd is.
Bestrilk een bakplaat heel dun met wat zuivere
hierop telkens
planten-olie: giet
een theelepeltje deeg op ongeveer
5 cm. van elkaar en zet dit in een
matig warmen, voorverwarmden
oven tot de koekjes mooi bruin zijn.
voor ze van
V» min. laten afkoelen,
mes
afgehaald
een
de plaat met
mogen worden.

SINGAPORE
CHUNKING

8TDNÏY
MOSKOU

I8.TKANCISCO

T-2413

Voor prima coupe en billijk
Per dlr. suite (2 k. m. terr.) m. tarief ls het adres: ONDOMOv. wascht. en v. pens. Pr. n.o.t.k. 11ENWEG 32, Tel. 1357 Z. T-24ia
Woengoe 51, tel. Z. 4813
Emb.
NORTON motorfiets 500 c.c.
T-2411 VERKRIJGBAAR:
Ondomoƒ 650.— cash. Brieven onder
henweg 42, Telf. Z. 1357. Jap.
1 No. T-2417
.
Een gr. 2 pers. en 1 pers. ZIT/ Semangka's, Mangga aroemanis
AUTO 6 cyl. DODGE SEDAN j SLPK., beide keur. gem., m. terr. en golek. Ananassen v. Klakah.
4905.• Pisang v. Pasoeroean. BoomriJƒ 450.- cash.
Br. ond. B-5800 •, en ap. ing. KAJOON 24, Z. T-2398
t-2419
pe vruchten.
Esn Sinterklaas-verrassing. EiO.L. v. Spall,
gend, perc. m. aardig huisje te
Kedongsarle
48.
Bezoekuren 8
MLG. Pr. ƒ 2500.--. Br. B-5829 3 ■UAÉÉÉIMiÉiiÉiK^H
t/m 1 u. n.m. en 5 t/m 9 u. n.m.
Een ln prima staat verkeerendei HUISJE, ongemeub., m/z. lichit
OLDSMOBILE SED. DE LUXE. . en water, omgev. AI.OON 2-STR1 Part. biedt geld
a.v. HYPOTH.
Benzine verbruik 1:6 *a • Brieven 1 Brieven met prijsopg. en verde> 6% cour.
hulzen
Mal.-Sb.
Batoe.
onder No. B-5870
re bijzonderh. ond. No. 3-575''4 Brieven B-5855
'

■

•

REGENTESSELAAN 4.

'

3 reepen bittere
1 kop koud water,
3 koppen melk,
2 eetlepels honing,
'/•> theelepel
zout,

MANILLA

DAME vraagt voor direct ƒ 150..

.

chocoladedrank
chocolade.

lI ELDERZIEN:

■■ii
H

rhBI^HA^I

(Eng.)

07.30 (Eng.)
08.30 (Eng.)
18 30 (Eng.)

19.15 (Ned.)
20.30 (Bhg.)
23.30 (Eng.)
25.53
08.00 (Eng.)
08.30 (Eng.)
18.05 (En«.)
19.45 (Eng.)
30.15 (Eng.)
13.30 (Eng.)
17.45 (Eng.)
31.10 (Ned.)
31.30 (Xng.)
33.30 (Eng.)
18.15 (Eng.)
30.40 (Ned.)
1100 (ln,,>
19.35 (Eng.)
20.00 (Eng.)
32.00 (Xng.)

41.43
49.38
25.53, 31.33
35.53, 31.33
35.53, 31.33
11.83
18.88
18.88, 11.83
18.85, 13.83,

.

„

„

„

„

„

„

„

M

Jl.JJ

„

„

„

„

„

„

„

„

„
„

-

„

M
.

31.34
31.38
34.00
31.35
30.88, 41J8

1#.7J
80.43

31.1»

M.;5
jjjj

31J4
31 "
19.78
31.03

31.03

T-2408

-1

heerlijke

K.M. gereden. Spllntern. banden, met garantie. Brieven onder No. T-2424

1 J-i kop bruine suiker.
1 ei,
2 eetlepels water,
Vi kop bloem.

00.30 (Ned.) goltl. 25.29. 30.88.

41.49, 49.59
05.20 (Ned.)
05.30 (Eng.)

WSSSSSSSSÊ

TAWANGMANGGOE. Van 10-30
Nov. n. beschikb. mod., rme. Weder, verkrijgb.: ANANASSEN
PONDOK z. gesch. v. 2 fam. v. KLAKAH. Gegarand. zoet.
Huurpr. ƒ 150.—, incl. water, ONDOMOIIENWEG 42, Z. 1357.
T-239Ï
licht en bedienden. Br. T-2406
TAWANGMANGGOE. Gemeub. All. Holl. dame, v..g.h. zkt con40 J., v.
pondok t. h. t. o. Sportpark v. tact m. id. heer, oud
gez. convers, en omg. Br. T-2405
Nov./Dec. Van Zenden, Solo.

1

Een

Nieutcs uit Buitenland

B. B. C.

FORD V-8 Sedan, Super de j Per dir. KAMER met kost, voor te leen, terug te betalen ln 6 terLuxe, 85 P.K., type '39/'4O. 33.500 J werk./stud. Chin. jongmensch. mijnen. Br. onder No. T-2416

warme

2 eetlepels boter,

geeft het volgende recept:

7.00—08.30; 11.00—14.30; 18.30
Nieuws: 07.30; 13.20 en 19.00.

03.15

-

'

Chocolade-tractatie

knappende

Zendtijden:

Ber-

LEVERT ETEN BUITENSHUIS.
Per 1 Nov. GEMEUB. KAMERS Prima rijsttaf. en/of Eur. tafel
m. vaste wascht., vrij licht & v.a. ƒ 17.50 p.m. en per pers.,
water, z. pens. KAJOON 20.
bij vooruit bet v. Riebeeckl. 16.
T-2393

T-2423

de volgende
wafels:

g. beroepspens.

T-2410

[

ontbrak aan onae regenattributen
zooals
mantels,
waterdichte
schoenen en pajongs! -En vooral
voor de werkende vrouw en het
schoolgaande inelsj» zijn ze eigenlijk onontbeerlijk.

—

,

Zoo vroeg van het
en zoo
plotseling kwamen deJaar
eerste regens door, dat we er eigenlilk eer.
beetje beduusd van stonden te kijken en tot de onaangename ontdek,
king kwamen, dat er nog heel wat

Nu moeten we dus gauw gaan
inspecteeren, of onze oude mantel
het „hem nog doet" of dat we beslist een nieuwen noodlg hebben.
Als U eiken dag op de fiets moet
zitten, dan zou ik U een gabardine
Hij
sterk
aanraden.
mantel
houdt de armen en handen vrij
en ls niet zoo broeierig. Voor haar,
die enkel een kort wandelingetje
van en naar de tram te maken
heeft, ls de cape handiger, die men
alleen maar even om heeft te
slsitin*
Maar welke van de twee modellen U ook kiest, de capuchon ls
haast onmisbaar ter bescherming

A.R.V.O.

genbuurt. Br. T-2401

ARIEL 500 cc. zijkl. '30. Prijs
MASPATI Gg. IV/
n. o. t. k
T 2412
52.
van onze gepermanente lokken en Wegens overcompleet een Quïals U een ouden mantel
heeft, nentstijl ZILVERKAST (nieuw)
waar het kaboutermutsje aan ontƒ 165.- cash. DARMO BOUL. 10.
breekt, dan kunt U er makkelijk
T-2393
zelf één fabriceeren van een driehoekig rubber lapje,'dat in haast
MOTORFIETS '39, als
eiken winkel te krijgen is. Op de D.K.W.
nieuw,
350.
cash. Brieven
ƒ
machine wordt het dan onder de
kraag vastgestikt zooals op het onder No. T-2395
plaatje duidelijk te zien is. Dit model Is van vroolijk geruite wollen AUTO, Super Slx Cabr. '34, i. z.
stof, gevoerd met Fransche
g. st. Gegarand. 1:10, Cash. Bez.
gabardine. het heeft twee ruime zak- TJiliwoengstraat 6.
T-2425
kèn en het aardigste yvan ls, dat
de mantel aan den binnen- zoowel FORD Twoseater '32, pr. cond.,
als aan den buitenkant te dragen
nwe kap, g. banden, pr. ƒ 650.—
is.
Bez. o.J. S.-laan 18 (Darmo)
.

Regen, regen, regen,
ruisch...

kamers,

.

I I

-

Nieuws: 06.30; 07.30; 13.20; 14.20:
19.00 en 22.00.

Jongm., schol., zkt. kosthuis bij
gegoede Indon. fam, per 1/12.
Kostg. ƒ 25.—. Br. T-2400

3,

-

N.I.R.O.M.
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TELEFOON Y/11935
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was bang, dat wanneer er eens
een langdurige brand uitbrak, Je
mij heelemaal zou vergeten
hij.
fluisterde
„Lieveling."
„Natuurlijk houd lk van Jou; Deze
brand kan het Immers bewijzen.
Het lijkt wel, of het de grootste
Het was een nacht voor roman- Is, die wij hier ooit hebben getiek, voor liefde en droomerlj...... had."

die uit den tuin overwaaiden,
ten volle«
maan overstroomde
net landschap met een zilveren
glans en een zacht windje rulschte door de pijnboomen, langs •de
oprijlaan.
•

GOEDE VERZORGING THANS
beteekent een
lV\
GEZOND GEBIT LATER
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poetsen.
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tandvleesch gezond, maar het beschermt de tanden tegen

§ff
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Zoodra baby's melktanden verschijnen, raden tandartsen
aan om 20 tenn^nste tweemaal daags met Kolynos te

If

-x«.
'

Kolynos houdt de tandjes niet alleen zuiver en het

teero

kiemen, die bederf veroorzaken. Geen gewone tandpasta
geeft die bescherming.
poets baby's tandjes geregeld met Kolynos en houdt ze •
vrij van infectie.
De Kolynos gewoonte, jong begonnen, waarborgt later
een goed gebit. Kinderen houden van den aangenamen ver- j

SteëdsNo.

Aroma

-

Wee< ZUINIG. KOOP d# GROOTI TUBE.

KOLYNOS
IfD«
'

Juiffe/v houden niet van chocola '•jéfÊJÊk

Kelth knikte.
zoo

■■ttÉH

(Am

1

M Hollandtche

J

jÈ

WsSwÊ?

„Ja,

recept

In

Indlfi gemaakt, en verkocht onder het merk

jblitrlbateurti

dat lijkt

N.V. REISS
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„Kelth, «r zijn honderden menzij zullen verschen ln. ZIJ
branden!"
„Zij zijn er op dit oogenbllk
waarschijnlijk
al ultl" meende
hij.

werd steeds
De rosse schijn
feller. Het vuur scheen danig om
zich heen te hebben gegrepen.

Ons kort verhaal

„Kelth." klonk Vera's angstige
ik moet ie lets
bekennen. Ik —lk heb Blli Pratt
een dollar gegeven om alarm te
maken, van avond

stem. „Kelth,

Een bewijs van
liefde.

1839.

■
JÊÊm
'Ï+L-

sStuksfOJ2

Zelfs de gelaarsde kat hield er niet van. Maar

onze speciale tarieven
verblijf bulten de vacantles.
TELEFOONS: Tosari 5
Soerabala Z.

Goedgeraden,Mevrouwt "W
Dat
Sr ■
li Hollandiche Voor- fm
burg. Dat wil teggen.
nèt aIs.H.V.R. Oranje
Bitter
en Citroen Jenever, |j m
'd s
volgen* het traditioneel»

«ft

I

Economische

Vraagt
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<&'

Mfo

,
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W Voorburg!)
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£uKOjpa ut J-ndiè
HOTEL BELLEVUE TOSARI
voor lang

ii :

,

(

jullie welt Wat zullen jullie smullen van die
heerlijke Sprookjes-reepenl En weet je, als Je
100 Sprookjesreepomslagen hebt opgespaard.
krijg je een mooi sprookjesboek cadeaul

j

>

VWBwßHHHßHwKpwJWtf?£;<'.»<■.

Dinsdag 4 November 1941,

*

Wanneer Je nog eens e«n brandje
ZIJ zaten daar al meer dan een
„Kelth, lk wü, dat Je er heen "wilt
hebben, houd 11c mij aanbeuur, genietend van hun liefde, en gaat!'.'
volen."
van het'heerlijke weer.
„Dat 1k......?"
Plotseling klonk
van vèr de
la
„Niks!"-zei Kelth, „Eén
van
Het
sirene
de
brandweer.
je genoeg!"
„Kelth,
wild.
Ze
knikte
was Kelth, of zijn haren te berge móét!-Denk eens aan al
die
rezen. HIJ ging met een schok menschen. Je móet, Kelth! Ze
overeind zitten. Zijn hand, die zullen lederen man noodlg hebB. A. BENEDICT.
omvatte,
Vera's handje
werd ben, die er Is!"
stijf. BIJ het zachte maanlicht
(Nadruk verboden
Auteurs*
zag Vera dat een opgewonden
op. „Vera, Je bent
Kelth.stond
voorbehouden).
'
\
rechten
glinstering ln zijn oogen was ver- een wonder-melsje.
HIJ kuste
schenen. Haar ademhaling ging haar en rende; danzoo snel hy
sneller. Kelth zat een oogenbllk kon
dorpsstraat af. Vera ging
stil voor zich uit te staren. Dan wc er;de
en was gelukkiger dan
bitten
ontsnapte hem een zware zucht ze «ooit was geweest.
'--r-ïv ' "-v>
weer gemakkelijk
en hU ging
1
1
achterover geleund zitten.
Toen Kelth ln het dorp aanstraten vol
(Jageres)
kwam, waren de
tot het geloei toeschouwers, doch
Vera . wachtte,
de trieste
van de sirene was weggestorven, 'stemming, die men verwachten
''
dan leunde ze voorover en druk- zou, heerschto ter'niet, Kelth verte een paar warme kussen op gram; dat het niet het hotel was, dat
zijn lippen. Ze* sloeg haar arm 'brandde. De oude, vuile stallen,
om zijn schouder.
ale er vlak achter stonden, en
meer gebruikt werden stonniet
I"
„Kelth! Kelth
den ln lichterlaaie. Men was er
bIU om, want die bouwvallige
vertoonde stallen
Eenlgen tijd later
waren ledereen al lang
zich een rossige schijn aan de een doorn ln het oog geweest. De
horizon. De schijn werd als maar brandweer
het
had besloten
helderder, tot de heele Oostelijke zaakje rustig te laten branden.
hemel erdoor verlicht was. Kelth ledereen stemde hiermede ln.
en Vera keken ln spanning toe,
en Kelth merkte op, dat Vera's
Kelth wandelde meerdan een
oogen groot waren van afschuw, uur ln de buurt rond, tot hij
terwijl een doodelljke bleekhsld dengene vond, dien hij zocht.
haar gelaat overtrok.
Billy Pratt en nog eenige Jongelui stonden tegen een hek ge„Kelth, het lijkt wel, of het leund
naarde vlammen te kijken.
hotel ln brand staat!"
OWML NMMMMM .
»

frisschenden smaak.

\
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»
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„Bllly. kom eens hier."
Bllly volgde Kelth ln de schaduw. Deze haalde twee dollars
tevoorschijn en. gaf ze aan den
ander. „Een dollar voor het in
brand stelten van die oude stallen
en een voor het zwijgen tegen miss
Llnton."
Bllly grijnsde begrijpend. „O.K.

"

.

■

Hfl

I

men naar een dansavondje zouden gaan."
Een blik, welke ergernis en ongeduld verried, werd haar door
toegeworpen.
Ruggles
Keith
onredelijk,
„Wees niet
Vera! Je
weet, dat lk van J» houdt Er ls
niets, dat lk niet voor Je zou
willen doen."
„Je blijft zelfs niet thuis voor
een brandje!" bitste Vera.
„Ik heb er genoeg van lederen
keer alleen gelaten te worden,
„Maar Vera, een man heeft
zijn plichten te vervullen. Je moet wanneer er brandalarm wordt gebedenken, dat lk vrijwilliger ben geven!"
bij de brandweer,
en wanneer
alarm wordt gemaakt dien lk
II?"
„Vfkt
present te zijn. Wanneer het nou
„Ik gaf hem «n dollar. Ik
louw huls was, dat ln brand Ik wou weten,
of je "werkelijk
stond?!"
Tan mU houdt. Ik kon niet wachten......" Ze snikte. „Kelth, ik
dat
„Ik zou bijna' wenschen

I

DcechteZwUsersehc
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II

doet meer

I

I

I
I

ait prorf,,< ''

geen suiker

I

I

I

Uw

ander middel omdat

I
I

B

voor

E^b

gezondheid dan ieder

I

„Een man, die naar een brand
toe rent en zijn mels]e alleen laat.
houdt niet van haar," verklaarde
Vera Llnton, „Vooral niet, wanneer afgesproken was, dat ee sa-

Hl

noch
-

'*

B

goedkoope9

C2

—

dus waardelooze vulstoften bevat,

|

—

gebeurde.

Het

Jou.nietUe.zien

zou heerlijk
wegrennen,

wanneer er alarm'werd
„Vera,

Je

gemaakt."

bent onredelijk."

-

Ze schudde heftig haar blonde
hoofdje. „Ben jk niet! Er
zijn
dozijnen andere vrijwilligers, te
veel om allemaal op de auto te
kunnen zitten. Ik vraag Je toch
niet altijd, thuis te blijven, wanneer er brandalarm ls? Ik zou
alleen willen, dat je niet aan Je

In deze dagen van spanning houdt dit

OCHTENDBLAD

kinderachtige

ü ELKEN MORGEN op de hoogte van het
LAATSTE NIEUWS.
Abonneert U, opdat U het geregeld zult ontvangen. Het
kost slechts ƒ I.— per maand en ƒ 2.50 per kwartaal.

verlangen

IVo r

PRIMA WITBROOD
belt men op
*

Broodfabriek

,

Bemiddelingsbureau
„CORNELIUS"

MI

&n

j

dd e\

BOOMSTRAAT 2. TEL. N. 231.
Adinlnistreeren, verhuren en
algemeen onderhoud van Woonhuizen, Kantoren en Goedangs.

Dit zijn nuttige geschen- B
ken! Keurige, sterke I

en

poetst pannen,
fornuizen, servies, glaswerk,
sanitair, tegels en alle soorten metaal.

reinigt

tejjJ/^huishouddoeken!K I
I
lijp
gf

.

L.

&

I

■ I

Waarom U met SEO betere
resultaten bereikt.
b
Seo bevat ook zeeppoeder.
Daarom poetst het niet alleen,
f
L
\
ci
het wascht bovendien. Het is
zóó lijn, dat het geen krasje
N#
citaat. Daarom
U U.
zelfs voor Uw fijnste glaswerk
gebruiken.
Distr. Hvg. Harmsen Verwey Dunlop N.
.
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De gouden glans van TOLLANA Sherry houdt een
belofte in, die dubbel en dwars vervuld wordt.
Uitstekende Sherry, en dat voor dien prijs! Even goed
■|j als de andere leden der TOLLANA familie. En dan
die waardevolle geschenkenl Tot 15 Januari 1942
Kil ontvangt U voor zes etiketten van TOLLANA wijnen
(onverschillig van .welke soort) geheel gratis een
leSCh ) echt zilveren cigarettendoover (kangoeroe-model)
JM.7sy.of een zilveren sierkurk, of drie>glazenbakjes'\van
gehamerd Banka-tin, naar keuze. Elk geschenk heeit
een winkelwaarde van f. 2.50! f Zend Uw etiketten

/*tïr\

19

9
w

busjes.
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TOLLANA JlljïpMl
m

Uassieke schoonh'eid
Per n.ich I 1.7 5

175
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Güntzel 4 Schumacher.

T

Per llesch

Zifter™

c/garertcn.
«

T llana Port

UITGEZOCHTE AUSTRALISCHE WIJNEN

To llana Tokay

Woning- 8 Algemeen

Overal verkrijgbaar in

■II
ffllfl

„En wanneer lk het daarmee
niet eens ben?"

en Keith zaten op het
terras van Vera's huis. Het was
een prachtige
zomeravond. De
lucht was vol frissche geuren,

l

Pi

-

dranken
mm Bij dezekrijgt U <ickitteJz&nd£s
geschenken!

"

Vera

r,-

v*.

Tclf. N. 3627.

toegaf,

„I see!" zuchtte Kelth somber.
Het was precies een week later, toen op het meest ongelegen oogenblik weer brandalarm
klonk.

'

I

DE JANTJES

wanneer Je een afspraakje met
mij hebt gemaakt. Ik heb er genoeg van in mijn avondjurk thuis
te blijven zitten omdat JIJ naar
een brandje loopt

Vera keek Ihem strak aan. „De
eerstvolgende keer. dat er weer
alarm wordt gegeven, terwijl wij
op het punt staan om uit te
gaan en je overwint Je verlangen
om naar dien brand toe te gaan
niet, is ons engagement verbroken!" Ze zette haar woorden
kracht bij door
eenige
ferme
knikjes met het hoofd. ~Bill Dewey heeft mij ook al gevraagd
met hem uit te gaan en Bill is
geen brandweerman,*

I
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Claret
Per

sc K

|

1.75

Sparkling Burgundy

Per llerch t

J.7
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Zilveren

