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kort te New-York gehouden «al
worden en waarvoor de Nederlandsche regeering te Londen
reeds
gedelegeerden
aanwees,
kunnen wij melden, hoe ook de
Ned.- Indische regcerlng thans
hare gedachten laat gaan. over
het aanwijzen van vertegenwoordigers van Ned.-Indië. Er worden

/
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De Britten dringen bij de Iraansche regeering aan om spoed te zetten
achter de uitvoering van de bepalingen van de Britsch-Russisch-Iraansche overeenkomst.
De keizer van Japan zal den Geheimen Raad ontvangen en een „belang-

,

van internationale statuur.

,

l

moeten aannemen, dat zoo
langzamerhand hetgeen van Engeïsche zijde gepropageerd werd, zoo in'
dagblad, tijdschrift als voor de radio,!
met betrekking tot het scheppen van
een nieuwe, betere wereld
beter
vooral voor de groote massa der volkeren
ook in Dultschland doorgedrongen Is. Wij moeten ook aanneWij

,

'

—

—

men, dat de Nazilelders daar, er bevreesd voor zijn geworden, dat deze
propaganda van -democratische beginselen, die zy zoo verafschuwen, invloed óp het eigen volk zal hebben. Anders tóch Is niet te verklaren,
dat dr. Ley, de leider van het arbeidsfront, tegen het Britsche politieke en
sociale stelsel te velde Is getrokken.
Hy heeft nl. niet minder dan...- vijftien artikelen in „Der Angrlf f" geschreven, die. alle tot titel dragen:
„Antwoord, Mr. Bevin". WIJ vonden
er in de „Times" van 12 Juli Jl. een
korte samenvatting van, die wy onzen lezers niet onthouden willen.

Het eerste artikel"bevat een'persoonlijken aanval op Bevin, die door
Ley er Van beschuldigd wordt, dat hij
de Internationale arbeidersbeweging
steeds gebruikt heeft als een instrument voor het hanteeren van de
Britsche machtspolitiek. Als een bewijs voor de Juistheid van zijn bewering, dat er ontevredenheid onder de
arbeidende klasse bestaat, vertelt hy,
-Ley-r-danj-dat- van -November vorig
Jaar tot Maart van dit Jaar, honderdduizend werkdagen In Engeland verloren gingen als gevolg 7an stakingen,
obstructie .en sabotage. De Nazl-lelder beweert dan dat overal in Engeland honger geleden wordt en dit
komt, omdat de Engeïsche democratie in wezen niets anders Is
dan de plutocratlsche dictatuur van
een handvol „goddzakken" en oorlogswinstmakers. Het Britsche parlement is een „misdadige massa van
kapltaitsfifrij en \ ultbulters",>- waarin
dejerkende massa's niet zijn, verte_

~

•

genwoordigd. Negentig procent van
de Engelschen, woont In krotten, beweert Ley verder geslachten geleden
zijn er, alleen nieuwe woningen voor
:

de beter-gesltueerden gebouwd. Zelfs
waar geschoolde arbeiders wonen,
zyn zy zonder werk danwei zij weten
niet, hoe zy met hun tractement
/moeten-.rondkomen. -Als de booze
■

geesten wijst Ley de aristocratie, de

-kerk en de Kroon aan, en het Engeïsche socialisme beschrijft hy als een
«oort liefdadigheid.

en "fiürf vrees
trhèbben hén ertoe geleld, tezamen
;met hun „dulvelsch" systeem van uit*

:

HunTüèchV geweten

*

eën

.

buiting;
stelsel van welvaart, van
aalmoezen en zorg voor de armen
door te^voeren:" Hun liefdadigheldslnrt»!lin>ën' beheersohen. het' geheele
volk, met';inbegrip van de politieke

partijen en den staat. De wielvaartsmaatregelen van de regeering zyn in
Engeland tot een minimum beperkt
gebleven. Sociale verzekering,

zpndheidszorg en dergelijke instellingen, welke gedurende de laatste zestigjaren in Dultschland gebloeid
hebben, bestaan_eenvoudlg__ln Engeland niet, of lelden een schraal en
totaal .onvoldoende
bestaan; Het
privé-welvaartssysteem daarentegen Is
opgebouwd to', een allesbeheerschende machine. Wie in Engeland, bulten
eigen schuld, in nood geraakt, door
invaliditeit, ouderdom of door een
ongeval, Is aan deze dulvélsche instellingen overgeleverd met. lichaam en
ziel. In feite beheerschen twintig
plutocratlsche families hc geheele
Engeïsche volk en _zy gebruiken het
om zich in het bezit te stellen van de

macht. Precies hetzelfde

politieke

systeem bestaat, zoo voegt Ley er en
passant aan toe, In de Vereenlgde
Staten, waar de vrouw van président

Roosevelt het «heft In-handen heeft.
Men speurt uit dit alles de' mach?
telooze haat, die de Duitsche leiders
tegen den Engelschen

•

tegenstander

koesteren. ZIJ ontmoeten hem -op al
de wegen, die zij hebben- Ingeslagen
en nog zullen inslaan. Op de militaire operatie-terreinen ter zee, In
de. lucht en te land. Op het gebigd
van de economie, waar-zy in de worgende blokkade
bekneld zitten en
thans ook op dat van de sociale ordening, zy weten, dat zy ook op dit
laatste terrein h'et eigen volk niets
dan schijn geboden hebben: de bedriegerij met het winterhulpwerk,
waarover onlangs een tot oordeelen
bevoegd' medewerkster frappante
blzonderheden vertelde, en de oplichterij met de „volksauto" zyn er
slechts twee bewijzen van. Het feit.
dat dr. Ley zoo van leer trok tegen
het Engeïsche sociale beleid toont
treffend aan, dat hij toediening van

een tegenlnjectle aan de Duitsche
arbeidersmassa noodzakelijk achtte.
Waren de sociale toestanden onder
haar zoo rooskleurig als hij voorgeeft, zij zou overbodig zyn geweest.
Het zou natuurlijk .voorbarig zijn
hierop de verwachting' te baseeren,
dat de werkende massa In het Derde

RUk, het Juiste' besef "hiervan

zal

krygen: dit zal eerst komen, zoodra
de militaire nederlaag voor hare
heerschers In zicht Is.

PROCES TEGEN K.P.M.
Onze redacteur te Batavia
'
schrijft:
Voor den Resldentlerechter te Batavia diende een dezer dagen, de vordering van den heer F. L. v.d. B. tegen
de K.P. M. -j i\
BIJ antwoord had de K. P. M. alle
stellingen op twee na, betwist, welke
door elscher waren geponeerd, betrekking hebbende op onrechtmatige
daad (ontslag), recht op retourpassage, gratificatie (tantième), pensioengerechtigdheid en een claim l.z.
een getuigschrift.
Elscher stelde hiertegenover thans,
aan dé hand van een tiental schriftelijke bewijsstukken, dat zyn vorder
ring voldoende was gestaafd, alhoewel hij desverlangd nog meer bewijs
zou kunnen produceeren. Elscher onthield "alen hierbij er van zaken in- het
geding te brengen, welke niet zuiver
terzake dienende zyn, dan wel beschouwd souden kunnen worden meer
voor het publiek te zyn bestemd.
Na daartoe bekomen verlof van den
Resldentlerechter, demonstreerde de
gemachtigde van elscher een radeering in het aan elscher uitgereikte
getuigschrift, waarvoor van een speciaal soort lamp werd gebruik gemaakt .Een en ander had natuurlijk
de bizondere belangstelling.

Loketten vanaf 6 uur geopend.
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MAS.

Aan het geheele personeel der N.V.
Textielfabriek & Handel Mij. „Kantjil
"Mas" te Bangil wordt_met_ Ingang van
heden één duurte-toeslag toegekend
van 10%.
Ongeveer 700 menschen zijn bij dezen duurte-toeslag betrokken."

Wij winnen.

N.S.B.-ERS UIT NGAWI.

MUSSERT.

ONZE TROUWE

„Ongevaarlijken” komen vrij.

In een „A.N.P."-telegram vit
Londen (31 Augustus j.1.) wordt
melding gemaakt van geruchten,
omtrent de vorming van een regeering in Nederland . onder lei'
ding van Mussert.
Er wordt in dit telegram aan
toegevoegd, dat „slechts''zeer
weinigen daaraan geloof hechten,
daar de nazi's reeds vaak zulke
.geruchten hebben verspreid." ,
Maar is dit nu werkelijk zoo
ongeloofetyk ? In een nsb-vergadering te Berlijn heeft kort geleden het hoofd van de. propaganda-afdeeling van de hsb,
Voorhoeve, verklaard:
■ ,&ussert is de trouwste en vrUheidslievendste
Nederlander f"
En wie:kan men beter dé leiding van zaken in handen geven
dan zulk ten trouw tmvrijhèl&slievend man ?
Voorhoeve zei ook nog: „Mussert is de aangewezen leider om
aan het hoofd van Nederland als
„Vrij volk" in samenwerking met
de andere „germaansche" volken
onder leiding van Duitschland en
Adolf Hitlert aan zijn land de toekomende plaats te verschaffen
bij de nieuwe rechtvaardige ordening in Europa."
Voorhoeve's woorden klonken
als een sobrt inleiding-tot de benoeming van Mussert tot staatshoofd. Een dergelijke benoeming
van onzen nationalen pias met
zijn steek en zijn rijzweep zou
wezenlijk de bekroning vormen
van de tragi-comedte, welke ginds
wordt opgevoerd. Het zou een
ontknooping zijn, die slechts nog
door de te verwachten opknooping gevolgd zou kunnen worden.
Een ding echter
zou onze
grapjas het aandurven ?

Naar het ,3at. Nwsblad» ver-
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ABOÜT
„MAN
TOWN"
"MORGEN, VRIJDAG'PREMIëRE"
van een spannende detectivefilm
BORIS KARLOFF
:

in

„Mr. WONG

in CHINATOWN"

DE ONDERGANG VAN DE „RUTH”.

neemt, is het heronderzoek naar

de politieke antecedenten van
de geïnterneerde N. S. B.
ers
thans zoo ver gevorderd dat de
procureur-generaal er In kon
-

Een rif redde den opvarenden het leven.

toestemmen, de eerste groep van

„ongevaarlijken" uit het kamp
te Ngawi los te laten. Het zijn
er een stuk of tien, die intussen en
tg.

bun respectieve woonplaatsen zijn teruggekeerd. Enkelen hebben zich reeds bij de
JI. XV. B. aangemeld voor steun.
(Zooals men weet, is deze organisatie door de regeering belast met
de zorg voor de gezinnen der
geïnterneerde N. S. 8.-ers).
Tenslotte kunnen wij, aldus
het blad, in dit verband nog melden dat het hoofdparket aan de
-*eg*erfng- heeft voorgesteld, do*
namen van de vrijgelaten en nog
in vrijheid te stellen geïnterneerden maandelijks door tusschenkomst van den R. P. D. te publlceeren. Het heronderzoek is namelijk nog niet afgeloopen en in
de komende maanden zullen dan
ook nog wel een paar ex-N. S. 8.ers voor ontslag uit de interneering
In aanmerking komen.
Onze oorspronkelijke schatting
van totaal 25 a 30 man zal vermoedelijk niet ver bezijden de
waarheid blijken te zijn.

INDRUKKEN VAN EEN

al naar

'

"
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PASSAGIER.
Onze correspondent te Malang

meldt:
Wij waren in de gelegenheid een
der uit Malang afkomstige passagiers
te ontmoeten, die voor den vierden
keer met de „Ruth" naar den Kangean-archipel
*

EVACUEERENDE JAPANNERS.

Vertrek van 1000

—

OPBRENGST LANDS MIDDELEN.
Enkele bizonderheden.

Wy hebben reeds kort melding gemaakt van het Jongste overzicht der
LandsmlddeleiL_Tot fin met de maand
Juli bedroeg de opbrengst 439 mlllloen
of 1 0 0 mi llioen meer
dan over dezelfde periode van het
vorige Jaar. D<» belastingen hebbtn
286_millloen-opgeleverd, ©f 77 mlllloen meer dan tot ultimo Juli 1940
het geval was. De monopolie-opbrengst kwam met 23,5 millloen
slechts weinig boven het peil van 1940
uit, maar de producten vertoonden
een flink accres met'een opbrengst
van 55,4 millloen, hetgeen 16 millloen
meer Is dan verleden- Jaar. Voorts
steeg de ODbrengst der bedrijven van
51,5 tot. 56,3 mlllloen en,tenslotte
handhaafde' de groerf diverse fnidde*
delen zich met een opbrengst van 18
mlllloen lets boven het oude peil.
De opbrengst van" de Inkomstenbelasting bedroeg tot ultimo. Juli 40.7

personen.

Het grootste contingent Japansche
vrouwen en kinderen, dat als gevolg
van de politieke spanning tot heden
uit Nederlondsch-Indië evacueerde,
is gisteren en vandaag scheepgegaan
aan boord van het Japansche passagiersschip „Tikana Maru" dat in de
haven van Tandjong Priok ligt en
voor de thuisiels btalemü U>.
Meer dan duizend Japansche
onderdanen, voor het overgroot* deel
vrouwen en kinderen, keeren met dit
schip naar Japan terug. De helft van
deze groep is reeds
ingescheept te
Soerabaia, waar de „Tikana Maru"

zoojuist vandaan komt. Ruim honderd vijf tig van de overige évacüeerenden waren in Batavia gevestigd en
de rest Is uit verschillende d«elen van
West- en Midden-Java afkomstig.

_JQe omvang van de-Japansche exodus uit Nederlandsch-Indlë, die. bij
het afbreken van de handelsbetrek-1
kingen begonnen Is, loopt hiermede
naar de twee duizend, doch omvat
niettemin nog slechts 30 pCt. van de
hier te lande gevestigde Japanners.

(„Bat. Nieuwsblad").

MOORDENAAR-ZAKKENR

vertrokken was. Behal-

ve de reeds genoemde houtvesters
waren $03 aan boord de heer Van
Gemert, opzichter ven het boschwézen
wonende op Kangean, die in «ezelschap was van zijn echtgenoote, terwijl ook de heer Schenkhuijzen, die
een der banken vertegenwoordigde,
zijn jeugdige echtgenoote had medegenomen. Voorts waren er 4 opnemers
van den topografische n dienst
uit
-

Malang.

Na het vertrek was het gezelschap
nog tot half drie op dek
gebleven,
waarna onze zegsman zich in de hut
te ruste legde. Het vaartuig had, toen
Juist de koers gewijzigd langs Poeloe
Poeteran om, en begon, ondpr den invloed van wind en golven, S/terk
te
stampen en te slingenren. Onze zegsman pakte daarom zijn veldbed en
sloeg dit aan dek op, waar reeds eenigen op veldbedden sliepen, voor
zbover zij geen offers brachten aan
Neptunus.

„Botjor.”
Gevijven trachtte men juist op dek
weer wat in te dompelen, toen een
bons allen weer klaar wakker maakte. Het was geen erge schok, zoodat
er vermoedelijk geen verdere
aandacht aan zou zijn bsteed indien niet
even later het geroep van „botjor! botjor!" weerklonk uit de machinekamer. Men snelde naar de railirig, doch
zag voor en aan bakboord diep water,
voor zoover de reeds
bijna onder
zijnde maan oriëntatie toeliet.
Toen kwam van de brug af stuurman Soeboer een stevlg"heer,"Suma-"
traan van origine. De gezagvoerder
Samodin, die reeds 26 Jaar voer, en
dit vaarwater kon droomen, was niet
zoo lang geleden gepensionneerd en
vervangen. Soeboe zelde: „Het Is ernstig! Ik zal de heeren gaan wekken!"
Daarna deelde hij zwemvesten uit.
Het vaartuig lag toen stil, de machine
functionneerde nog.
Onze zegsman ging poolshoogte
nemen op de brug, waar hij den gezagvoerder aantrof met den roerganger. „Wat is er gebeurd? vroeg
hij den kapitein. Deze keek over de

railing d/r brug, merkte op, d*t
de boot te veel water maakte en gaf
"toen commando om het schip op het
rif te laten loopen. Even later weerklonk het getiijgel van de machlne-telegraaf en
sloeg de machine
vooruit, volle kracht. Toen roffelde
de boot op het rif. Het achterschip
zonk snel, doch bleef gelukkig drijven op het dekhuls.
Da boot had 2 kleine Jollen aan
boord, waarvan een met buitenbcorH»
motor. Deze ging hulp halen. De
andere wórd. "gebezigd
voor het
transport van de-passagiers naar de
zandplaat, hEr waren den eersten
keer ca. 30 personen in het brooze
vaartuigje, terwijl nog* velen er aan
hingen. De Jol zonk daardoor, doch
allen kwamen behouden op het r f.
Tot de zandplaat was het van de
„Ruth" ca. 500 m. varen.
Om 7 uur v.m. kwam een vliegtuig
hoog over. Men heesch een deken in
den mast, doch werd niet opgemerkt.
Te 7.45 passeerde op eentgen
vrachtschip. Volgens onzen zegsman was het vrij'
wel uitgesloten, dat deze boot de
situatie niet opgemerkt zou hebben. Het schip passeerde om de
Oost met de zon in den rug. Een
dikke, grijze rookpluim bleef drie

afstand een

kwartier zichtbaar, terwijl het
schip op slechts enkele mijlen
langs voer.

De redding.
Te 9.30 kwam een marlnevllegtulg;
dit vloog laag boven de passagiers op
mon VwgTPop rilt rad—
de ..Ruth."
ding 'nabij was. Op de zandplaat was
intusschen de medegenomen Nederlandsche vlag geheschen.
Kostbare boussoles van den topografischen dienst waren Intusschen
op zwemvesten vastgebonden. Aangezien bleek, dat aan boord van de
„Ruth" nog 5 personen zonder zwemvest waren,"moesten ~Së 'boussoles, instrumenten van ƒ 600 a ƒ 1.000 waarde per stuk, weer losgemaakt worden
en de zwemvesten beschikbaar gehouden voor de passagiers.
Bij de evacuatie der ca. 70 passagiers naar de zandplaat waren zwemvesten medogegaan, doch niet terug*"

gekomen.

Onze zegsman had groote lof voor
de bemanning, die kalm en rustig Is
gebleven. Aangaande de oorzaak van
het ongeluk zouden resident van Madoera en havenmeester van Kalianget een nader onderzoek instellen.

voorzitter- optreden. De agenda'-"
punten voor deze laatste vergadering
zijn:., in ten^i veering „van denverTot 18 jaar veroordeeld.
BIJEEN.
bouw van rijstsoorten voor- den exGisteren deed de Landraad van Baport en faciliteiten voor de credlettavia uitspraak in een moordzaak van
aan den kleinen landSamenwerking
met veterinairen verstrekking
Maart van dit Jaar, tegen een bekenbouw.
den „badjlngan" van Senen, Moeis
dienst.
De vorige algemeene
conferentie
genaamd.
Naar het „Bat Nieuwsblad" ver- van den Landbouwvoorllchtingsdlenst
Deze had 17 Maart 1041 op den Pa- neemt, zijn -ie Inspecteurs van alle heeft twee jaar geleden plaats gehad.
sar Sajoer (groentenpasser) te Senen provinciale en gewestelijke landbouween landgenoot, Sairl, gedood en een voorlichtingsdiensten en
veeartseVOLKSONDERWIJZERS
ander, Siban, zwaar gewond. Aanlei- nijkunilige diensten naar Batavia opVRAGEN
ding tot deze gewelddaad was, dat be- geroepen voor een tweedaagsche conklaagde .betrapt was op een poging ferentie djejheden. om half..negen in
tot zakkenrollen.de vergaderzaal van hét-departement
In Regentschapsraad.
Beklaagde ontkende koppig, doch van Economische Zaken wordt geMen schrijft ons, dat.op een spoedde getuigen legden zulke verzwaren- opend.
ledenvergadering van den Volksondcrde verklaringen af, dat de Landraad,
De eerste bijeenkomst zal door den wljzersbond (V. O. B.) af deeling Menes,
na In raadkamer te zijn geweest, hem directeur van Economische Zaken dr.
Zondag 7 dezer gehouden, besloten werd
veroordeelde tot 18 Jaar gevangenis- H. J. van Mook -persoonlijk door den bond
te doen verzoeken, ook
•
straf.
gepresideerd worden, en in deze ver- V.0.8.-ers In den
gader-Ing aal-men —de-samenweriring- ranaeglang Wbinöemea, op grond tan
tusschen de twee genoemde diensten het feit. dat de volksonderwijzers In het .
BEGIN DER POEASA.
en de bescherming van het „bodem- nauwste contact met het volk staan en
Door het Moskee-personeel van kapitaal" in beschouwing nemen.
dat In den tegenweordigeir R. R. geen
Madjalengka ts het begin van de"
Op den tweeden conferentiedag zal volksonderwijzer zit. Dit besluit is ter
Poeasa vastgesteld op Maandag,
het hoofd van den Dienst van den t kennisname gezonden aan den regent
22 September a. s.
Landbouw de heer A. L uy t J es. en aan het hoofdbestuur van den bond.
als

LANDBOUW-INSPECTEURS

ZETEL.

*

—

N

Ser reed tegen een man aan. cue op
In de groep der accijnzen vallen
den wee liep. Deze werd zoodanig
verwond dat hy na overbrenging )n tenslotte nog hoogere ot>bre n es'en _te
De poli- notperen voor benzine. t*bak en suihet -ziekenhuis overleed.
schuld ker die respectievelijk 19. 16 en 4,2
Inzake
de
tie doet onderzoek

mlllloen voor den fiscus opleverden.

3

HEDEN VOOR HET LAATST

.

.mlllloen (17,3 mlllioen meer), die
van de Vennootschapsbelasting 79,7
mlllioen (38 mlllloen meer), en die
van de nieuwe Oorlogswinstbelasting
steeg In verslagmaand tot bijna 10
mlllioen. De opbrengst van de Landrente handhaafde zich met 14.7 mlllloen op het niveau van de drie voorafgaande Jaren.
de-In voerrechten,DOODELIJKE AANRIJDING. 33 mlllloen, was-van1.5 mlllioen m 1 nd e r dan verleden Jaar. Die van' de
uitvoerrechten steeg daarentegen van
Door een fietser.
18 tot 32.5 millioen waarbij echter
-Volgens- bericht-uit -TJiamis had nog
geen rekening is gehouden met
naby die plaats eenige avonden gehet
defensieuitvoerrecht
drie en
leden tegen 8 uur een doodellJk onge- het extra-uitvoerrecht opvan
de
val plaats. Een hardrijdei.de flet- producten" van vijf procent. ..sterke

vraag.

BERGMAN ;BAXIiR

Japansche schepen

Een duurte-toeslag.

Wegens onrechtmatig ontslag.

-

door

KANTJIL

j

rJErnest

waewi»

inoiid

naar bun land worden teruggebracht.

OLER.

.

HEDENAVOND PREMIèRE
van een prachtig meesterwerk:

De Japanners in de Britsche lan-

den zullen

.

gelandj beleden_worden, waartoe_vele

kernachtige uitspraken van leidende
staatslieden werden aangehaald, ten
bewijze, hoe zeer de principes der
sociale rechtvaardigheid niet alleen
in Engeland, doch overal i n de wereld,
zoodra de tyrannie der Nazi's zal zijn
neergeslagen, zullen worden doorgevoerd. Een
van de kamp vechters
dier rechtvaardigheid Is; minister
Bevin,. de
der Engeïsche arbeiders, wiens woorden gezag hebben niet slechts In den
kring van de Regeering, waarvan hy
deel uitmaakt, en in die- der zijnen,
doch ver daarbuiten: hy is een figuur

\j

MAXIM

rijke" verklaring afleggen.

•

den
Volksraad hebben
sprekers als de heer Smit, bU
het:bepleiten, van sociale maatregelen 'van regeeringszyde, herhaaldelijk verwezen naar de leidende
beginselen, welke met name in Eh-

E. JANSEN.

—

Machtelooze haat
/N

\

*—

op het oogenblik beraadslagingen
gehouden met belanghebbenden,

;

t» |

Tarief toot advertenties:
10 regels ƒ 3—•
Familie-berichten:
elke regel meer ƒ 0.50.
Gewone advertenties ƒ 0.50 per regel
minimum ld regels.
abonnement
belangrijke korting.
BIJ

troepen
van. maarschalk
Timostienko hebben in den centralen
sector tusschen Smolensk en Gomel
uitstekend geslaagde tweede
offensief ingezet. De Duitschers
waarschijn«Un over de rivier „N"
lijk is de Dnjepr bedoeld
teruggeslagen., Duizenden zijn verdronken.
Een tankdivisie werd totaal vernietigd. De bult is enorm groot.
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„DE INDISCHE COURANT".
Van Geunsstraat, Socrabala.
Telegramadres „Indcourant**.

De

vertegenwoordiging.
-;*In
aansluiting:
op
onze
berichten, over de Internationale
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DE INDISCHE COURANT

kwartaal: voor
overig \ Indlë
Soerabaia-stad ƒ -*J
(bij maandel
ƒ
12.—;
/lOv—.buitenland
ƒ 4^;:
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alles bij toot uitb e taling.,
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tzijn thans vrijwel

i •"!
van ƒ 9.800.000).
formeele aanwijzingen
Koninklijke
Militaire
bouw van een
burgerdlenstpllchtigen
vrouwelijke
(rond ƒ 430.000),
Academie
zijn er tot heden nog niet voorgekode aanneming van extra personeel
men. Wel werden de hulpverpleegsters in verband met de meer en meer
van het plaatselijke Roode Kruis en stijgende
werkzaamheden • (rond
de hier ter stede gevestigde vrouwe- ƒ
.
'

—

.
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OPIUM-OVERTREDING.
Zes perionen g estraft.

&

j

„

°—'

„

STADSNIEUWS.
SOERABAIA, 11 SEPTEMBER 1941.

ROEMER VISSCHER TENTOONSTELLING.

Een

succes.

De Verkooptentoonstelling der Roemer
Visscher Vereenlglng. die heden 11 en
morgen 12 September in de Cov'mzaal, Slmpang hoek Palmenlaan gehouden wordt, mag zich In een dmk beHet werk heeft daa
zoek verheugen.
ook, een zeer speciaal cachet en
behoeft geen nadere aanbeveling.
te
Er Is een collectie babykleertjes
dan
het
ander.
aardiger
het
een
al
zien,
In een-afzonderlijk hoekje is een compleet babyultzetje te bewonderen, dat
geheel In één kleur Is gehouden, terwijl
als attractie een babypop met Roemer
Vlsscher Weertjes en een keurig opgemaakte poppenwieg verloot wordefi.
De afdeellngen meisjes- en Jongenskleédlng komen ook keurig voor den
dag. In de handwerkafdeellng Is
eens zeer veel moois te bewonderen:'wij
za?en beeldige thcemutsen, kleedjes,
vlteeendekseis. orlglneele presenteerbladen, rakdoeken In het V teeken «eborduurd, wandkleeden^; corsages *#$•
keurige geborduurde schilderijtjes, kortom voor elck wat wils. •
l:\
Wij kunnen een bezoek dan ook warm
aanbevelen;-voor ledere beurs is er zeer
zeker wat te vinden. Teven* vestigen
wij er de aandacht op dat alle artikelen:
nabesteld kunnen worden,- terwijl-''''de*
dames ook zelf materialen tef:verwer4
dan
klng kunnen brengen, waarvoor
alleen het werkloon In rekening
gebracht wordt.
Tal van gezellige zitjes noodlgen de
dames .uit om na het winkelen den lnwendlgen mensen te versterken.
De tentoonstelling Is belde dagen van
B—l 2' uur en 's middags van 5—7 /1 *
uur geopend.
.

Onvoorzichtigheid

de oorzaak.

Onze correspondent te M a 1 a n g
aangevallen.
Daar- meldt:
gen den ander had
om eischte spr. slechts een straf van Nadat Zondag de uitbreiding van
J Jaar gevangenis.
het vuur op de' AndjarasmoroDe rechter velde het vonnis con- helllngen aan de Noordzijde' (Maform den fLsch..
**eds tot. staan was gebfachC werden- Dinsdag de .overige
vuurhaarden
ilghëldshalvé 'worden nog gedurende
Het
Opbrengst voor Spitfire-fonds. 5 dagen brandwachten uitgezet.tegengelukkig
nog
kon_öaar
dit
vuur
Evenals In vorige Jaren vond ook
gehouden worden, terwUl de tjemarlJaar. op Zondag 7 September, de droognog In vlammen stonden;
een
Kendal,
bosschen
ran
de
Sltoeplaat»
legging
op
Mer.es.
eenmaal
de alang-alang-vlakten
�tschrUk meertje bij Laboean.
er, bij jg den harden
zou
eekomen;
-en
bevolking
Laboean
van
-Voor de
vermoedelijk geen
buitenkansje
Oostmoessonwind.
J
een
omstreken I U het
geweest
zijn en was dit
houden
aan
waarvan dit Jaar ook goed geprofiteerd
een
DJombangsche
rayon
feestelijke
tot
het.
Is. Honderden kwamen in
""".'
geworden:
preoi
derrviammen
algemee»
aan
om
de
—stemming opdagen
van
boschweten
opzichter
het
De
ne vischvangst deel te nemen. De ass.w i r o uit Patjet
resldent van Bantam, de regent van Ra d e n Pra
•
Pandeeelang. de patlh en de gep. regent heeft bU-de leïd'ng van het Musen vele andere Enropeesehe. ïnheem- schlnsswerk een zeef werkzaam aaneche ra Chlneesehe notabelen-woonden deel gehad*?n was 5 achtereenvolfeide gebeurtenis MJ. Vroeger geschiedde de nachten op do been.. Ook veldhet vangen gratis, doch
dezen keer politie en 8.8. "waren zeer actief.
kleinigheid
een
De oorzaak Is teer. vermoedelijk een
"heeft
er
gemeend
men
1
gevolg
De-*p-t« n—het vuurtje' stoken" wi
„iTöOCtfi-Jmnnen-laten-betalen,—•
Inheemsche rottfcnsnijdrrj
b-ertrrt tal aan het Stj'.tflrï-tonds ge- eenigc
hcnlngroekers..
;
schonken worden.
-

BIJLAOEN.

VISCH-FEEST
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-
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Voor

sportfilms en twee Journaalfllms, wordt
deze week in het Xranggan-theater als
hoofdfilm vertoond de nieuwste Shlrley
j
Temple-proóuetle „Young- PeopleV
" In deze film zien wvj de Jeugdige filmster als de aangenomen dochter van
een artiaten-eehtpaar. dat voor de verfiere opvoeding van bet meisje zich heeft
'■toegetrokken .uit het vaudeville-leven.
vestigen deze
Atöfét het opgespaard geldplaatsje,
waar
ctfders zich „in, een klein
niet
al
te
echter
dé
tlf.döor
Inwhöbers
eastvrlj ontvangen worden. Bij elke gelegenheid laat men hen merken, dat zU
jjó l het plaatsje niet- gelust worden en
ais/:-'Wendt voor ..het Jaarfeest van de
Kftkool een fander-revue probeert samen
J*.stellen, weigeren de ouders van de
andere kinderen hun medewerking.'
Men ziet, dat de film weer geknipt is
voor Shlrley Temple. Met haar glimlach
en haar mooie stem, weet zU steeds weer
vrooHJkheld te brengen, -«ooral wanneer
haar pleegouders in* geldelijke moeilijkheden zitten.
Charlotte Greenwood en Jack Oakle
spelen de rollen van Kit en Joe Ballantlne, het arUsten-echtpaar. Het is Jammer, dat wij deze twee komedianten tegenwoordig zoo weinig meer zien.
Door het optreden van Jack Oakie
krijgt de tikn-een goed slot Hij slaagt
er namelijk In tijdens een storm een
kind te redden en de inwoners van het
plaatsje smeken de drie artisten dan om
toch vooral niet te vertrekken en het
nogmaals met hen-te probeeren.
.•

-

„

op het »H. EU «."-veld.

MM~J- J ' ••Mr

DE GEREFORMEERDE KERK.
Herdenking 60-jarig bestaan.
Beden herdenkt de Gereformeerd
Jaa
Kerk alhier het feit." dat het zestig
"leiding Tan der
onder
is
dat
«leden
lendellngleeraar Delfos te dezer plaat."
een gemeente werd gesticht, die in c>
ultgedijc
voorbijgegane zestig Jaren. is.
heden;
van
kerk
tot do Gereformeerde
stao
de
in
Innemende
een groote plaats
;
daarbuiten.
ln-wonlng
en
onzer
waren
1»
er
1881
September
Op U
leden, n.l. 9 dames en 10 heeren; cp
den lsten Januari, van dit Jaar bedroeg
verdeeld over de stad
dit aantal
Soerabala en over het uitgebreide verstrooide terrein, nl.: de residenties
Soerabala, Bodjonegoro, Madoera. zul*
der-len Ooster-af deeling van Borneo.
CeleJ>es enOnderhoorlgheden. Menadc
-

bestaan.

wora>n

lceftü<l.

•

,

van de Kerk van Solo.
Door den Kcrieraad is een soeclaie
HOLLANDSCHE AVOND!
gemeente-samenkomst beleed, die a.s.
Zaterdagavond ral plaatsvinden. Tijdens
te hooien Zonde godrd2f~ït;ïfeP''
Volksliederen en volksdansen. dagmorgen
om half tien. waarbij ds. 3.
Morgenavond zal door het „SoerabaPlomp hoont voor te gaan. zal her
iasch Muziekverbond" onder leiding van 60-Jarig jubileum eveneens xvorden herLeo Vincent voor den Soerabalaschcn
dacht..
Kontskring een uitvoering worden gegeTan "welke ditmaal niet zoozeer is bedoeld als concert, d.w.z. als avond van
minikaal genot, maar als een echt-Holfandsehe. een 2 nationale Savóndïf. Er
zal een programma van Hollandsche
volksliederen. worden k uitgeroerd, ?4%t
bovendien zal worden, afgewisseld door
Hollandsche volksdansen, \ Ingestudeerd
door een groep dansers onder leiding
Uitslag praktijkexamens.
van mevrouw Appy.
,
7 September Jl., werden te
Zondag,
Het programma slet er zeer aantrek-i
kelijk uit. Het -vermeldt 0a.".,0ns Lied" Soe r a bal a wederom examens afvan A. r. Tetterode, „o heer. die daar, genomen door de afdeellng Oost-Java
des Hemels tente spreyt" en ..Olijk den van de' Vereeniglng van Leeraren In
grootsten rapsack* uit Valerlus' Oe- Stenografie en machlneschrljven.
Voor deze examens'hadden zich tn
dcnckclanck, „Des winters als het reger.t", „Het lied Tan den smid", „Boe- het geheel 72 candldaten aangemeld.
De examen-commissie bestond uit den
reutevredenheld" en „Daar boven uit/t
heer
Ba(voorzitter,)
L. J. de
van
vensterke". „De Noordzee"
E. Hullebroek, „Heer Jesus heeft een hotten". toe, de dames E. W. K. Stelnmetr, D."
„Ons Hollands". „Een vrouwke gezwind van der Haar (Soerabala) en mevrouw
te spinnen zat", ,*Jan HlnneTk up de W. Lartermar.s (Malang).
De uitslag was als volgt:
Lemmerjtroat'\ „Aln beer wol naor s'en
Stenotrpbt(e) Nederlandsen 130 lcr./
noaber ton" en het „Kerelslied". terwi'2
o.a. sullen worden uitgevoerd de n. v. 175 aarsl. p. min. Aangemeld en opgedansen: de „Driekusman" (Achter- komen 1 afgev:ezeh 1. Geslaagd: MeJ.
hoek). „H e f Kwe z �> 1 k e n". de C. A. Q. M. Necrvoort (Malang». de hrer
Sko t s" met Jt Soemadl (Soerabala);
„F rys k
Stcnolypist(e) Engelsen. 100 lxr./m
tkoenmakkerke" (Friesland
en Terschelling) en „H e t vltf aansL p, min. Aangemeld en opgekod a t s p o n".
men 1. Geslaagd: MeJ. U Haga (MaWU kunnen tevens nog mededeelen. lang).
dat In het tekstboekje voor dezen avond
Kantoo-stenoeroaf
165
een fragment zal worden afgedrukt van ly. n: mrn. ftnnyemfM»n ongtkwn
-een —ua&lua Uit „Valerlus' Gedenck- 3, afgeweten 2„ Geslaagd; MeJ. •A. M.
clanck". waarop voorkomt het „Wilhel- Schnelder (Malang). |
mus". Het Jcoor zal deze notatie en dar
Kantoorstenograaf Nederlandsrh 15P
oorspror.kelljfcen tekst'ook ten gehoor e Jcr. p. m. Aangemeld en op~tk:>men
brengen.
16, afg-wezen'7. Geslaajrd: de datres
Dit belooft dus wel een genotvsfee H. BoogsArd. O. Butters Ruten.C.
W.
nationale avond te worden, en wij ver- Oersen, M. H. deHaas-Roml|n.
NlT
trouwen, dat de opkomst der Kunst- kUuluw. Sle Klaa
(al.Nio».A...
kringloden zeer groot zal zijnl
len van soerabala T. mej. Ch. Mooyaart
(Modjokerto) en mej. J. 'van DJJk (Ma,

~.
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ONDERWIJS.

STENOGRAFIE- EN MACHINE SCHRIJVEN.
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Het publiek krijjt by de vertecni-g
vijf nieuwe liedjes te hcoren. waarvan
wij vooral willen noemen .Jflfth Avenue"
en ~I wouldn't take a milllon".

Zondag a.s.

.

—

tiSWt

Sampoerna Wanita dan Satria.”
„

De film, die'deze week In het Sampoerna-ttoeater gaat. geeft een duidelijk
beeld van de wankele positie der Indonesische vrouw en motiveert den drarg
naar een vaster omlijning harer rechten In de Atoh&mmedaarische maatschappij. ZU laat zien, hoe de echtgenoot, heer en meester, zijn vrouw zonder
in aanraking te komen met de wet naar

O BAT

MATJAN

—

MUSKIETENPLAAG
DE-STAD.

BONTE AVOND.

—

—

«
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LUCHTBESCHERMINGSDIENST.
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P.G.D.

'*
ten*);;
Kentoorstenognaf Engelsen 160 fgr
p. min. Aangemeld 6. oogekomen 5.
afgewezen 3. Geslaagd: de dames TV
C. Laban en E. van den Steen (Soe-a•

willekeur kan behandelen.
DE
Het verhaal, dat geschreven Is door
IN
den Indonesischen . journalist Saeroen,
TUCEt KOOFOft MKH DUS.
Indonesiër,
lntellectneelenbetreft
een
IUCEt IALASHH&M.
die misbruik maakt van zijn goeden
Boeinesten in de kampongs
TUCaiAUtM.
naam. welke hij als aas gebruikt om zijn
4522 wellust bot te vieren. HU tracht bovente vinden.
dien erfgenaam te worden van zijn oom.
Van
verschillende zijden bereik»?!!
wiens eenipe zoon -niets te maken .wil
hebben met menechen van eigen stand ons klachten over de mnsktetcnplaag.
en liever omgaat met.den kleinen man. die vooral m bepaalde stadsgedeelten
Wanneer de gewetenlooze Intellectueel bUna onhoudbaar„is geworden
Van I.LV.-padvindsteri.
Hoewel deze soort muskieten
het ..ja"-woord van een
ge»iy
pressie
door
Op Zaterdag IS September a.s., zal aantrekkelijk meisje . uit eigen kring ziekteoverbrengerS zijn.
leek het on?
de Meisjestak van de IE.V.-padvind<»riJ heert verkregen, acht de „saWa"
de toch eewenscht. te bevoegder pJaa*,xe
het tijdstip Inlichtingen in te winnen en wij vernain den Stadstuin een .Bonte Avond'' zoon van den rijken oom
houden, waaraan een bazaar voorafgaat gekomen, zijn neei: te ontmaskeren. men dat het aantal muskieten op vervan relf-rervaardigde voorwerpen. De waarvoor hij de
«chiließde punten'der stad inöeTdJ.6«
kiest. Hij nootßgt hl. eenlvaojifi„vroegere- 'zeer'gföot is.~~t
bazaar begint om 5. uur.
«n 'groot minnaressen van zijn heef uit en laat De'broedplaatsen moeten voornameaantal Soerabalanen de moeite waan* haar de genoodigden.de '.waarheid over 1Uk gezocht worden in de kampontrs.
'
vertellen.
den den bruidegom
zijn een bezoek te brengen aan
drogen U)d plassen water
De» aantrekkelijke'lilm wordt voor- waar In den
Stadstuin. Er zijn
heel wat ird'ge afgegaan door een newsreel._
blijven
staan
welke gelegenheid bieden
;
voorwerpen en artikelen en bovendler.
tot nesteling dezer cuiex-soorten.
komt men cz om zich op den ..bonten
De volwassen muskieten zwermen vit
avond" te amuseeren. De I. E. V.-padtot groote afstanden van hun broedvlndsters zorgen er wel voor, dat u zich
plaatsen ;ea trekken rich.zoodra het
' .-—rlicht wordt, terug In de-schaduwen van
niet. .vervelen- zult». i£L
En bovendien doet u een goed werk
boomen en slernlanb-nln-de 'buurt en
Een nieuw hoofd.
want wat Is In deze tijden belangrijker
verder, ook, in; donkere* hoeken" van kadan het" steun en van een 'beweging, die
Kaar wij vernemen, zal Soerahala bin- mers, kleerkasten en badkamers.
gericht Is op karaktervorming van dr nenkort een nieuw K B. D.-hootd krijDe bestrijding van de plaag is het
jeugd? Wie deze beweging bevordert gen ter vervanging van Ir. Stelnmetz, die slgnaleeren
van' de broedplaatsen -en
«teunt een werk van'groote beteeketv* zich hv verband met zijn drukke,werk- het be.«nulten I van deze broedplaatsen
zaamheden'niet geheel aan deze taak met olie.
■'..;.-'.;'
■'...■•'.■
kan wijden.''.'.'.;... 1 _.-..■•», .'..■l^-ïï.i Hiermede.ziin de
Dienstregeling
betreffende diensten
Deze beslissing van de regeering kungemeente thans doende,'doch het
De geneeskundige dienst wordt van nen wij niet anders dan'toejutehen. Een v*n'de
Zaterdag 13 September 1 u. n.m. tot belangrijke dienst als de U BvO. in een aantal broedplaatsen la.ztojsrooi.texwlll
Tjot"' telkens"'weer nieuwe
Maandag 15jSep.temhct.7 JL.vjn-.waar. pla<ta~al3--a«rabm"T€menrMker< te !«r-verder
"osJdat
komens
i het resultaat i van de' begènömèh door den Gem, Ind. arts. M o h. beschikken over eigen ambtenaren; die
Soewandhle, Konïoglnnebar. hun tijd geheel kunnen geven aan het strUdin*smethode niet op: korten termijnX geconstateerd 'kan' worden. !;'.-■?*
no.2otelef.Z.4<m.
eigen

■

ANDJSMORG

BRAND OP
GEBLUSCHT.

Kranggan:„pYeouln.g”
Na een »oed voorprogramma, bestaande uit een grappig teekenfllmpje, -een
|

u. '~~-isfflmlE[

beren inhoud. Het gaat met den Kunsten Molukkèn."
kring ook op geldelijk terrein wel.
Bij Gouvernementsbeslult van IS
vergadering
hierop
gesloten,
werd
De
Maart 1928 werd aan deze Kerk rechtsnadat eenlge vragen waren beantwoord persoonlijkheid toegekend.
tot gen~»?en der stellers. .
Thans zyn als predikanten ds. H. O.
en ds. T. Plomp werkzaam, terMeynen
Dertigjarig
wijl voorheen de bedlening geschiedde
9 O c tober. bestaat de
door de predikanten ds. A. Delfos
Kunstkring te Soerabala (1881-1887», ds. A. Bolwijn (1887-1896).
der 11 ir Jaar. Reeds een respec- ds. W. Pera (1900-1920). ds. A. RingDit feit zal niét
tabel»
nalda (1923-1932). ds. P. v. d. Spek
"•v'?-d. In verband met de tUdsomstan- (1926-1932) en
ds. P. Veenhnl«n
dlzheden. Men zal op dien dag een (1932-1938).
--''"-•CTllen-tentoonstellinK openen, een
Te Makkassar wordt zending gedren~-' nulf<*ollectle. —de vijfde!— .
ven In samenwerking met de Kerken te
wy gelooven, dat een dertigjarig Ju- Malang
en te Semarang. Daarvoor wvd
bileum als dit, niet onopgemerkt be1933
ds.
H. v.d. Brink, thans In NeIn
hoeft voorbij te paan. Men zou immers derland, uitgezonden. Zijn weTk werd
een r.itlorale kleur aan de herdenking;
enkele maanden geleden overgenomen
kunnen geven!.
door ds.. Socpanahardja. overgekomen

.

-

,

pressionistische uitbeelding van de massa. Dit eerste staal van hun oorlogsopnamen is van sterke werking. We,zien,
het volk toespreken. De koppen der menigte drukken harde, grimmige vastbede kinderen,
slotenheid uit. De vrouwen,
door
zyn
zy
mannen,
bezield
allen
dé
denzelfden geest. De geest van offering.
In de ontzaglijke fabrieken zien we de
vrouwen werken bij het gieten van staal,
In de «ware industrie. Rusland is in den
heel het volk
oorlog, dat beteekent:
zwoegt achter het front.
Verheffend Is het schouwspel der alr
gemeen ê bewapening. We alen. hoe de
duizenden en tienduizenden burgers worden voorzien van pistolen, geweren en
revolvers. Wapens voor allen,
Is daarbU de kreet. Daar is geen weerloos
burger meer, "wanneer de vijand zal naderen tot de muren der straten.
. Bloed om bloed en leren om leven gal
het dan zyn.,
• Het geheel is een prachtig beeld van
wilden wil tot strijd ten uiterstel .
..

*
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Zaterdag

op h»t „Tion* Hwa"-Teïd:

■

'f' 126.000.

Voor het Meestersche landgerecht verschenen gisteren 6 personen, beschuldigd
van overtreding* van het verbod voor Buiten de stad wonende personen, om opium
uit de stad te koopen en aan anderen
te verkoopen.
Eersten beklaagde, s. J- wonende te
Depok, is ten laste gelegd, dat hij cp
12-Augustus Ji. te Mr.-Cornells 70 mata
opium gekocht had om naar Depok te
vervoeren; hu werd veroordeeld tot f25
klaagde onverhoeds van achteren boete subs. 25 dagen;
aangevallen met een grasmes van ontweeden beklaagde O. O. Bin M~.vsn
geveer zes roet lengte en deerlijk kampong Bodjong. onderdistrictTJikoetoegetakeld.
pa in het Tangerangsehe, dat hij 8 AuBy het onderzoek bekende beklaag- gustus IJ. voor ƒ 10 opium gekocht had
de schuld, doch hij ontkende het Telt by de opiumverkoopplaats te Mt.-C-.tmet voorbedachten rade te hebben -nells; veroordeeld tot 'ƒ 10 boete sub*.
gepleegd; hij 'was buiten zich zelf van 10 dagen hechtenis;
woede geweest, omdat DJimin zich
derde beklaagde
J. 8. H. alias J.
onbeschoft gedragen had tegenover T.„van DJonggol in het TJlbaroesascre
zijn vrouw.
die hetzelfde feit gepleegd had' op 14
Dit laatste werd door, getuige DJi- Augustus 1.1. en het opium naar bulten
min ontkend; hij verklaarde, dat be- de stad vervoerd had met het oogmerk
klaagde hem om een sawahkWestle
-aan kwaad hart toedroeg:
oordeeld tot twee straffen van f2O
ziekenhuis,
het
van
geneesheer
dagen hechtenis;
De
boete* subs.
zaak
waren
vcor
de
vierde
die den gewonde behandeld had, vertoegebrachte &•'.• pennen gedagvaard: R, T.
klaarde, dat van de
wonden eenlge zeer gevaarlijk waren en K. B. T. Laatstgenoemde, gemachen het slachtoffer voor zijn leven ver- tigde van den landeigenaar van Melajoe
Besar, zou belde anderen gestuurd hebminkt is.
magizelde
de
ben om 25 mata regle-oplum té koopen
requisitoir
In zijn
straat, de schuld van beklaagde be- In de gouvernementa verkoopplaats te
wezen te achten "èn ook de voorbe- Mr.-Cornells. De rechter veroordeelde
dachte rade, doch als verzachtende hen respectievelijk tot boeten van ƒ 20,
omstandigheid aan te nemen bet feit, ƒ 10 en ƒ 20 subs. 20, 10 en 20 dagen
dat het slachtoffer zich onfatsoenlijk hechtenis.
gedragen had-tegenover de vrouw van
beklaagde, hetgeen In Indonesische

tot
kringen licht aanleiding geeft
driftige daden; in het geval van beklaagde was het duidelijk dat bij, nadat zijn vrouw bij hem geklaagd had
over de door haar ondervonden bejegening, dadelijk den volgenden mor-

'

„

moest worden overgegaan. Als
hiervan wordt een aanvullend credlet

Dader krijgt 3 jaar.

:.-

.»

•

—

Dinsdag» September .behandelde
de landraal van Mr.-Comelis onder
leiding van mr. F. Riet een raak van
pcging tot moord, in Februari van
dit Jaar in Tjikarang gepleegd.
Als beklaagde kwam voor een ingezetene van den. kampong Gombong
in het TJlkarangsche, DJarl, er van
beschuldigd op 18 Februari 1941 met
voorbedachten rade een poging te
hebben gedaan om een kamponggenoot. DJimin, van het lejfin te berooveu. DJimin werd, tertüjl hij op zijn
sawah aan den arbeid was, door be-

;-\
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„
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Voor
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nóódig geaclirvah
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POGING TOT MOORD.

van West-Java.
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215.000),
lijke artsen eenlgen tijd geleden al
benoeming van hoofdinstrucde
aangewezen doch dat kon geheel bui- teurs
van
commandanten
en
ten de vrouwen-registratie om ge- stadswachten, alsmede de lndienstschieden, schrijft het „Bat.-Nieuws- stelling van eenlg personeel in adblad".
ministratieve functies en tot onderHetzelfde geldt voor de aanwijhoud van de bij de stadswachten inilng van de leiders en helpsters
gedeelde wapenen (rond ƒ 98.000),
in de blok-organisatie van' de
eenlge nader noodig gebleken voorplaatselijke Covim, waarmede
zieningen
ten behoeve van interneebinnenkort een begin zal worden
ringskampen (rond /. 285.000),
'gemaakt, en bet ligt hi de bedoeeen uitbreiding van het bureau tot
de bierbij betrokken
ling om
pers (rond
van de
voorlichting
dames In de gelegenheid te stel/ 11.000),
len, voor de vervulling van haar
de keuring en registratie van autooorlogsfuncties een vr ij w 1 1motorrijwielen, paarden,
mobielen,
llge verbintenis bij
voorbereiding van vordering
ter
enz.
den L. B. D. aan te gaan.
in tijd van oorlog (rond ƒ 120.000).
Verder kan men binnenkort
de aanschaffing van een vijftal rijaanwijzing
van
dende
cantines (rond ƒ 21.000), \
voor
enkele andere maatregelen met gehet onderwijs in Batavia
ringe geldelijke conseqeuntles (rond
verwachten, en pas voor dexe
/ 30.000).
groep b het noodig gebleken om
Reeds eerder werd een. credlet van
uit de gegevens van de vrouwen/ 200.000 verkregen voor den aanleg
registratie te putten. Uiteraard
van een derde rail op het spoorweg—rallen-alleen-damesTnet ondex>
Soerakarta—Goendlh, welke
traject
wijs-diploma's worden aangewewas ter verzekering van
noodzakelijk
zen, en zij moeten de verplichin tijd
troepenconcentratie
een
snelle
ting op zich nemen, de bij mobilioorlog.
van
satie openvallende plaatsen inDe raming was gebaseerd op de
liet oiulrnvijscorps onmiddellijk
verwachting, dat het voor den aanleg
te berctten.
te bezigen railmaterieel uit de voorHiesrr.fie zijn de belangrijke groe- raden van de N.I.S. zou worden verpen van vrouwelijke burgerdienst- kregen en eigendom van deze maatplichtigen opgesomd. Incidenteel zijn
zou blijven. Door het verer hier en daar nog wat vrouwen'bij schappijvan
breken
de verbindingen met Nede oorlogsvoorbereiding ingeschakeld,
was
de N. I. S. echter niet tot
derland
doch verdere aanwijzingen op groote
afstand
van
het noodlge materieel in
althans voorloopig
schaal zijn
staat, zoodat tot aankoop in Amerika
niet te verwachten.
gevolg
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KUNSTKRING.

~

-

<

Luxor: „Keep

SOERABAIASCHE

gis-, Algemeene ledenvergadering.
Luxor-theater wordt sindsonder
G-fllm,
e«n
In dé";bestuurskamer van het Kunst'
téravond afgedraaid
eder de volgende bijdragen voor de den
want
kluchC
FltVDit
„Keep
gisteravond de algemeïtitel
gedragen kringhuls had
/an Galen":
Is het, wordt gespeeld en
plaats van 4»
dat
ledenvergadering
Oeorge ne
Co.
ma Lehmann
door den geestigen .humorist
Zooals het ir'
stede.
Kunstkring
ter
ƒ 1.000,- Formby, een klasse op zich zelf. De man
Batavia, Ji~\ ■<
de, ledir
rma Gljselmari en Steup,
h« een Indië steeds gaat, toonden
doet de zaal reedsjachen voor
De
belangstelling.
.'-/:
ƒ -500.— mond heeft opengedaan. In „Keep £w echter niet de minste
"Batavia
èi
men
klein,
dat
de
andere
na
opkomst,was;:zóó.
Kolf f,
.v wordt de eene dwaasheid
.Irma Dunlop
zóó
eerder van een donder onsje" kon spreƒ 500- door hem uitgehaald, met een snuit,
•■■;
stuntelig
houding
zoo
komisch dom, eenzonderling, dat de zaal ken^i_l_.;' ■''.
men
en een effect zóó
Dat Is Jammer.' -Dikwijls hoortgroote
giert van het lachen, iets dat we van de: tilde der.' leden
eener
soms
ty<a. Wij vernemen, dat Curaca»
maar
wel gebruiken kunnen in dezen
mets vereenlglng allerlei klachten,
we
maar
' reeds / 300.000 heeft bijgedragen ;
zullen
het
verhaal
Van
slet
geuit
. voor de „Van Galen". In Suriname
zou geen Formbv-klucht daar waar zl] kunnen worden
vertellen. Het dat
ende
de
noch
mopperaars/
kon. Genoeg rijpte men noch
werd tot dusver ƒ 75.000 bijeen
zijn, wanneer
: Men; laat alles aan he
stukjes
prachtige
er
thousiasten.
gebracht.
vermeMen, dat
gymr.astiek worden vertoond en een zeer bestuur over. Dat la wel vleiend, maar
bckswedstrijd wordt gegeven, het bestuurt verdient beter.
)De Vereenlgde Fondsen ontvingen spannende
wint var. zyn rivaal Kay
Oeorge
waarin
BU afwezigheid van: den, voorzitter,
nog de volgende giften: ...'
JsWalsh
den-heer-Pasteiuv-nanv-de-onder-vocrJohn-Peet tt Co.
—-r/-4.000.
zU zinkt tegenover het zitter, mr. Mooyman den voorzitters„11.000.— -oeelster. maar
Cult. MIJ. „Malabar"
van George
komiekentalent
formidabele
hamer ter hand. HIJ gaf een kort overCult. My. „Taloent I k ; v :*• 6.500.— Formby
.
Jn bet niet.
■
„4.000.— „Keep Fit" schenkt ons een avond van zicht van de geschiedenis vaneden
Cult. Mij. „Wanasoeka"
Kunstkring gedurende het laatste Jaar,
-.'
4.000.— groot jolijt.
';
Cult. Mij.
'
waarbij, bleek dat het ledental-- w«cr
1.500.—
Cult. Mij. „Oaloenigoeruj",
werden goedgestijgt.
.';
2.500.—
De. Jaarstukken verslag
Oorlogsbeelden.
Cult. My. „Kaligoea**;. ■_
terwijl,
keurd,
ook
het
vaneden
3.500.—
oorlogsbeelCult. Mrj. „PerbawaUe"
Twee 'zeer merkwaardige
De heeren
werd
geparafeerd
1.500.— den
hissecretaris
is
de
Cult. Mij. „Paslr Salami
Het
ééne
worden gegeven.
H
cuit. mij. „a*a& .si£bm.ï 4.500.— torische ontmoeting op den oceaan aan ir. W. Ten Hove en Th. M. van priel,
1.500,— boord van een geweldig oorlogsschip tus- aan de beurt van aftreden, werden bil
Cult. My. „MoeUa" ',' .
De op■•■"■•■
acclamatie herkozen.
„; 1.500.— ecben Churchill en Roosevelt.
Cult. My. „TJlomas" '
Wanneer
Indrukwekkend.
;,
3.t>00.— name Is zéér
Cult. My. „Poerbasari"
Edeleer
der
Plat
Van
eerelid.
elkander de hand reiken
Cult. My. „Bandjarwangi",
.2.500.— belde mannen
Plas, die
der
oud-gouverneur
van
den
De
Van
kanonnen
reusachtige
onder de
Bagelen Thee- en
was.
geKunstkring
daar
van
"den
voelen we, dat
beschermheer
«-500.— «lagkruiser,werd
Kina Maatschappy
nu
gemaakt.
verbleef,
toen
werd
•
'
hy
te
Soerabala
schiedenis
Accountantskantoor
Het tweede beeld geeft de eerste Rns- op voorstel van mr. Mooyman btf acclaHogeweg
Frese
1.000.— si«*e impressies van den Dultsch-Rua- matie benoemd tot eerelid.
,
V ,'l3chen oorlog. De Russen verstaan de De penningmeester kon een finanAdvocatenkantoor mr. A..
30
filmkunst, zli zijn meesters in de .im- cieel verslag geven, van niet te somA. J. de Neef c-s.
De

.

.•Heti.'neererideèjjvan de stadsge- .1 betreffende üe suppletolre oorloge
meenten op Java zal:binnenkort, in ,1 jegrootlng van cijna 83 m:i:ioen d
navolging,van Batavia, tot registratie hans bij den Volksraad is ingedien; van I;
burgerdlenstpllchtlgeh over- aten wij hier nog de volgende global
gaan. Maandag ba opent Soerabala peciflcatle van dit nieuwe defenslt
de rij met registratie van alle Neder- /credlet uit d« memorie van toeliet» i
landsche Ingezetenen van zestien tot■'. ;ng volgen:
De aanvullende credieten zijn-in
zes'Jg jaar, die niet landstorm- of
.
'i
.ïoofdzaak
bestema voor:
mlUUepUchtig,zijn, terwijl de medivoortzetting, _van_Zd«
versnelde
sche
krachten versterking der luchtstrijdkrachten
uit i de, groep-van de onderdanen- (rond
"'■'■'■ "'.'
ƒ" 9.900.000),.
nlet-Nederlanders eveneens geregisvervanging. van. vliegtuigmaterieel
treerd zullen worden.
ƒ 23.400.000),
.
Evenwel worden \ voorloopig overal (rond
opvoering
van de productie-capad
bulten
Batavia alleen
artillerie-inrichtingen
citeit
de
van
man né* n geregistreerd. De regeeƒ.2.500.000),
(rond
ring heeft namelijk besloten, eerst
verdere aanschaffing van materieel
de resultaten van de hier ter stede, (fnnd
f 29.800.00ft1_
-voor de
aanschaffingen ten behoeve
verdere
georganiseerde proefregistratie af te van stads- en landwachten (rond
; wachten, alvorens ook die registratie
ƒ 5.700.000),
' verplicht te stellen.
aanleg, uitbouw én verbetering
De in Batavia verzamelde gegevens van defensiewerken, enz. (rond
compleet verwerkt,;
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Vrouwenregistratie blijft proefkarakter not bewaren.

DE „VAN
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DE OORLOGSBEGROOTING.
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Kantoorstencgraaf Nederlanden 1M
l«r. p. min. Aangemeld en op?ekom-n
7. afgewezen 4. Geslonsd: MeJ. E.
Knöpfclmacher (Soerabala). R. Morr-n
(Nongkedjadjar) en L. Nlgg-bnisge
Snelheidsproef kantoortrp-n
Ncderlandsch 2C5 aansl. w. m in." Aan<rem«?d
en opgekomen 1. Geslaa-rds de h-er

™

Soemadl (Soerabala).

.

.

Aangemeld en trog-komen'l. Geslwgd: Mei. J. M. Heek (Malang).
Kan (oortypen
Nederlandsen 175 «aiwl.
P. min. (Dlßloma B). Aangemeld en««gekomen 1»/ afgewezen 9.
Oeslaasd:
dames H, Boogaard, a. de Omrr
E. Knopf-lmacher.
J. TUmetr ea de
beer Lo Kblng Lee (Soerabala). mei. Ch.
Mooyaart (Modjokerto): de
dames J. van
DUk. c. Kho Thlng Nlo en C. Blfowst
Kwle Nio (Malang) en mejj j.
t>. de
««

b-vpt (Batoe).

-----

r-

Nedertaadwli 118 amL
p. min. (Diploma A). Aangemeld
J«.
opgekomen 14. afgewezen 5. -Oejlaard:
fle dames E. Kho. A. V. de
en «e
neer Astadjl (Soerabala) jdoR«k
dame* J

%k MatthHwn
Soedarml en Boedeheer jh^«t«a-.fMft--
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De Heer en Mevrouw.
L. F. W. HARTSTEEN-Renaud
Reven hiermede met I blijdschap
kennl» van de geboorte van hun
■■•'••"
1
_zonn ■■■•■ '
LARRT FARREL
Malang
10 September M4l.
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CIIKISTIAAN BARM
Darmo Ziekenhuis Jl_.i ll_l2i
Carpentierstraat 87
Socrabala, 10 September 1941.
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CAN YOU GUESS WHICH ONE?

VAN EEN MYSTERIEUZE DETECTIVE-FILM:

ran der Molen .
kennis van
blijdschap
met
geven
de ireboorte van hun roon
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De Heer en Mevrouw
A. C. M.'■; TIMMERMANS.
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MARJORIE REYNOLDS

•en talen amaublemtnr
bestaande uit tafel, bank en
'"
3 fauteuils.
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HEDEN V/H LAATST
De kostelijke amusements-

'.«Sr\MH

i'K

:

Te bezichtigen:

PtTtK laLU tf la E. LYNna

POSTSPAARBANK IN N.-I.
Inleggers worden herinnerd
aan de inlevering hunner spaar*
bankbbekjes bij het postkantoor
ter bUschrtyving.der rente over
1940 en voorgaande Jaren.
Te Batavia, Soerabala, Medan
en Makassar kunnen de boekjes
ook. rechtstreeks bU de Post«oaarbank worden ingeleverd.
2548
■■■■..

FAILLISSEMENTEN No. 3Gb.
R. v. J. Soerabala, Cur. Wees-

kamer Soerabala,
Uitgesproken op 10 Sept. 1941.
1. fa. Stibbe ft Co. Soerabala en
c/o. F. A. L. Pleiel. Batavla-

IDe N.Y.KOOY

(Joesoefally)

te

p

de
Vereischten: Grondige kennis
van het onderhoud van loco's, railbanen en kunstwerken:
in de
ervaring in de regeling van riettransport en het werk
schriftelijk.
SollicitoUes met copie-getulgschriften uitsluitend
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Les Caroline» diverse*
Le Cockie Leekie
Le saumon grille
au beurre Maltre d'Hotel
Les Médaillons de Veau
a la Fleuriste
Les pommes de terre Cóllirettes
Le Qkteau aux Fralset
d Ia Crime fouettêe
Les Beurrecks a la Turque
La CorbeüU de trutts
Le Moka
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Uw vriendinnen danken hun prachtig golvend /
haar aan Zwartkop «nampoon Haco dOi. I
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de lunch tot

Maandag na het ontbyt;
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Le 13 septembre 1941
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Frank Bodmer ft Pachunder.
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Menu

P^OEDERH?*

TREKKERTIES

—|

Zaterdag en Zondagavond DINNER DANGE

GROOTE COMMISSIE VENDUTIE
vanl

Ardjoeno boulevard 92.
Aanvang 9.30 v.m.

—J

*™™

O/ie

bulten Ned. Indie en Abdulkadlr Nazarally. Olanjar.
R,C: 1. Mr. VTAA. Boekhoudt.
het VENDTJVerk. w.: palmen", gordijnen,
2. Mr. W. O. Koster.
Op ZATERDAG. U SEPTEMBER in de^ loealen Kallasln
121.
NOACB,
porc. potten, rott. zitje, spiegel, Lld-Cs.: Mr. R.F.C.A. Feddema.
S.
M.
en COMRUSSIEKANTOOR
bureautje,
sp.
bedden,
kasten,
d
2548 VERKOCHT WORDEN t
D,
verdiepingsbedden,
vloerkleed,
GROOTE PARTU KINDERBOEKEN, MOTORFIETS H.ljsküspiegelkasten.
bedden,
en
hangklok, Columbla gram- eethang-legIJZER,
BOUTEN- en
naalmach.,
kamer, tulnzitje, glaswerk, serten COMPL. EETK> rottan en houten zitjes, lampen,
en
SCHOPPEN
vies, potten, pannen, Philips
GLASW.,
PARTU
vloerkl PANNEN, SERV. en
radio, bokken met duiven, Japonnen, enz.
KUNNEN WORDEN BIJGEBRACHT tot en met
Kijkarond Donderdag 11 SepVRIJDAG, 12 SEPTEMBER.
M. S. NOACH.
tember van 6 tot 7.30 n.m.
'

jack

TRETES
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-

Ibrahimdjl
Olan] ar thans

lamour

dorothy

1

T

.

'te Soerabala

RAILBAAN SNIJVELDGEËMPLOYEERDE.
Madoereesche taal en
van
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vraagt voor een harer suikerfabrieken een»:

Centrum.
2. fa. Esoefall Abdulkadlr te
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GARY COOPER
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brengt Paramount met trots een
overweldigende fUmgcbeurtenUl
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WAAROM MOEST DE MEESTGEHATE MAN UIT DE
STEEDS EEN MASKER DRAGEN?
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DE HISTORISCHE ONTMOETING VAN GHURCHILL EN
ROOSEVELT ERGENS OP DE ATLANTISCHE OCEAAN.
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c. Avant de mourlr.
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ons publiek alles in het werk te stellen die films te verkrijgen en zoo
een „Resnel mogelijk te vertoonen. Of zulks nu een „Gonewtth the Wind"
een „Great Dictator"
becca"
een „Huncheen"«Lady HamDton" —' een „Dief van Bagdad" een „Nnrte Edith Cavell"
ajs.
een «Down Argentino Way*
en
week een „ESCAPE" betreft, of zooals deze
back of Notre Dame"
bioscopen
opnamen van
voorprogramma
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voorkomende.officieele
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IN MODERNE ;STREEPDESSINS

BIJZONDER PRETTIGE PASVORM.
Grijs, groen, bleu fond met chique passende streepen
met contrasteerende donker roode, donker groene en
donker blauwe kraag en manchetten, afgezet met witte
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met dito kraag en manchetten | |
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door een coiffure van:
Telefoon Zuid 3327
_f_| ir IC 1
Darmo Boulevard 65.
HJ'
JC

VJtT

jm

—

W

JCd*

K<XXX<K»CIOOCX<K<V«SCXX3t-VCVJt<KXX

Cw charme

JLI

KINDEREN knippen tegen BILLIJKEN PRIJS.
behandelingen
volgens de nieuwste methode.
Aïïe

«8000000080000000^^
m

I

_|

J

J

*

-

jj

j

§J

frans linnen
kostuums

cos tuums

,

1 123.75 1

|

crash suiting

!

—

1 § GEORGEFORMBYin„KEEPFIT"
linspun_-;.•. M
|j

El

Êl!

~~~'

komt u eens naar deze zeer bizondere (öj
wasstoffen kijken, de prachtige weef-, EO

H]

-—motieven-zullen-zeker-inrxjw-srriaalc^Ëli

H

vallen.

:r

—

:

~~

java stores

■

.

,

■

—

f NIEUWS met' de eerste uitgebreide opnamen van HET
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(Topper Returns)
Billie BURKE -;
met JToan BLONDELL Roland YOUNG
Carole LANDIS Patsy KEIXT i Dennis O'KEEFE.
Topper zit weer In moeilijkheden met de vrouwtjes.........
heeft een niet onaardige geest als speelmakkertje en bekwaamt zich nu als super-detective, die van een moordmysterie een lach-hysterle'weet te maken. Zijn nieuwste
,
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gekoelde herenwinkel.
u winkelt in een heerlijk' bergklimaat.
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meer hebben
„Verdere grappen zouden Uw lachspieren niet
Javabode".
kunnen verdragen", schreef „De
George bezorgt U dan ook Inderdaad de stulpen van het
het hem goed, een extra sneeaje
I lachen 1 Als barbier gaat
om
S hier of daar mag geen naam hebben, maar als het gaat
George
begeeft
meisje,
zijn
een goede beurt te maken bU
en dan stormen
zich op het gebied der athletlek.......
ï
de dolle invallen van het Witte Doek op U af In een salvo
• van lachmomenten, die haast niet te verwerken zijn.
LACH UW ZORGENWEG EN „KEEP FIT' MET GEORGE
FORMBY !
METRO-ND3UWS met fllm-reportage
'Vooraf:
van DE ONTMOETING TUSSCHEN WINSTON CHURCHILL_
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avonturen met spoken In een spookhuis zljnjvel de_ver-_
7-makelijksterwelke hU
totnu toe bracht.
Vooraf: METRO NIEUWS met DE ONTMOETING TUSSCHEN WINSTON CHURCHILL en PRESIDENT ROOSEVELT, zoomede FOX MOVIETONE NIEUWS met de eerste
uitgebreide opnamen van het RUSSISCH
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Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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groote verantwoordelijkheid gekoppeld
dat alle recht op plicht berust.
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AGENDA VENDÜTIES
te SOERABAIA.

—

G,,W. TROMP DE HAAS
Donderdag, 18 September 1941.
Commlsslevendutie In de lokalen Oude Kerkhof weg 3 en 5 t/o
'sLands Kas, van commissie&

HEDEN m VOLGENDE
AVONDEN

<-'"•

goederen.

:

M.;S. NOACH.
Zaterdag, 13 September 1941
Commissie vendutie In de lokaen Kaliasln 121. .
r
Donderdag, 18 September 1941
ten huize H. j. Plasmeyer, van
Rlebeecklaan 23, van meubilair
-

.

Maurice

MAETERLINCK'S

f

•

:;.(De Blauwe, Vogel) .:
met Shirley TEMPLE,' Nlgel BRUCE, Gale SONDERGAARD
Een onvergetelijk fllmwerk van tooverachtlg' kleurehspel
kunstzinnige regie, en humane vertolking.De film, die U
;nlet missen kunt om de lieflijke bekooring, die ervan uitgaat en de eenige uren van intens fUrn-amusement.die
zit
U biedt 1 Vooraf: METRO NIEUWS. Voor alle leef tilden!
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duizenden, die vrijwillig strijden voor de Vrijheid.
onze Vrijheid, onze Democratie!
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Wacht nietv tot U van overheidswege afgedwongen wordt, wat gij invvrijheid geven kunt -:/
toon U uw vrijheid waard! Sluit U aan bij de I
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Ö vrijheid, hoeveel plichten worden.in uw naam
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volbracht, U brengt uw stem uit als dat noddig
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wie zal U dwingen tot méér?
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VENDÜHÜIS WATRIN.
Vrijdag, 12 September 1941
ten huize Ardjoenoblv. 92 94.
van meubilair.
19 September 1941
-

;

ten huize Stolk. Slametstraat 21'

lIEDEN VOOR HET LAATST:
met MOMO

-

SOERABAIASCn VENDU- E>
COMMISSIEKANTOOR

Abd. RACHMAN

.

r/h S. niRSCHMANN & (o
Dinsdag, 16 September 1941
Commlsslevendutie In hunne lo-
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"ï Kinderen beneden 13 jaar geen toegang.
' Vanaf : Morgenavond:.De super.:
film.i
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„MAHHATTAN MERRY-GO-RQUND"
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meubilair.
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Voor aUe leeftijden^,

DVORAK.
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A. MOLENKAMP.

Woensdag,. 17„,September 19*'
I Commissie vendutie in de loka-1
len Juliana Blv. 9, van comrr.
I sic goederen.
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Bijgestaan door een bijzondere cast, vervult. de adeUjke
actrice Ng. R. Djoewairijah, de hoofdrol In dit filmverhaal
over eenvoudige en trouwe liefde.
•
Vooraf: FOX NIEUWS.
Voor alle leeftijden.
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U hebt' dan uw burgerplichten, voldaan
U betaalt uw belasting. U hebt uw militieplicht

tl tOMBeiNOOt VAM vicn varotui
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VA-TRO-NOL
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theater

Ng. R.
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Maar dat ia niet alles. U kunt vele ver
koudheden geheel voorkomen, wanneer U
Va-tro-nol bil het eerste waarschuwende
nieten gebruikt! Het is speciaal gemaakt
voor
in den neus, waar de
verkoudheden ontstaan, rijdig gebruikt.
helpt Va-tro-nol de natuur bij het afweten
van infecties, zoodat daardoor menige
dreigende verkoudheid in da kiem wordt

■."""* VICKS

Voor alle leeftijden.
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SAMPOERNA
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„WANITAdan SATRIA"
met
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Voorkom óók valt verkoudheden!

:

'.'.y'y-

*"F

hoofd ventopt is. dne
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Metro Nieuws.

naam
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slechts een paar druppels Vicks Va-tro-nol
in de neusgaten.
Direct ais U het gebruikt, soefi U all het
arare de tintelende geneeskracht die zich
and door de neuskanalen verspreidt. Het
belemmerende slijm wordt verwijderd, de
zwelling der slijmvliezen vermindert en het
schoonhouden der neusholte wordt erdoor
bevorderd. U haalt weer frisch en aange-

*

(Young People) met
Shirley-TEMPLE Jack OAKIE Charlotte GREENWOOD.
zang
Een vaudeville-show van vroolijkheid
dans
en
muziek. Jack Oakie (uit „Tin Pan Alley") en Charlotte
Greenwood (uit „Down Argentlne Way") overtreffen zich,
zelf In komische scènes en geven o.a. een hula-hula demonstratie op muziek van „On the beach of Waikikl". Shirley
Temple zag U waarschijnlijk nooit beter in haar tapdansprestatles. Met z'n .drieën brengen-zij-.U een avond-van vroolijkheid, zonneschijn en levenslust, waarvan ook U uw
aandeel zult krijgen !
V oor a f:» FOX NIEUWS met de eerste uitgebreide
opnamen'van het Russisch-Duisch oorlogsfront, zoomede

LICHTEN UW.

Wanneer, Uw
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DERDE en VIERDE blad.
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Oom Sam steekt zich inliet Harnas.
Amerika in een Mammouth-Arsenaal herschapen.

van de' industrlëele productie. In
weerwil van stakingen, tegenslagen en
teleurstellingen heeft de bewapenlngsnlj verheid reusachtlgen vooruitgang gemaakt. Willlam S. Knudsen
verklaarde dezer dagen dat dit land,
dat bijna 1 ml'Jiard dollar per maand
voor bewapening uitgeeft, reldra verzekerd kan zijn van een regelmatlgen
en normen stroom_van wapenem Een
onderzoek, Ingesteld docr den Natlonalen Bond van Fabrikanten, leidde
tot de conclusie, dat 1" de productie
gelijken tred hield met, of vooruit
was bij de regeerlngsbestellingen;
2°. het tekort aan werktuigen thans
overwonnen was; 3° het eenlge gevaar gelegen was in een dreigend tekort aan arbeidskrachten >n materiaal.
Aldus is het beeld, dat Amerika in
deze dagen oplevert. Een gonzende,

PERSSTEMMEN.

Voedselnood.

Voedingsmiddelen heeft Duitsch- .
land evenzeer uit Rusland betrokken,
Geljjk hebben....
maar veel is dat niet geweest. Stalln
(Van onzen correspondent te New-York.)
heelt geweldige reserves van graan .
gelijk
aangelegd tegen het tijdstip
De geestige schrijver van de ruhuldge
het
de
nood-aan
waarop
„IJdele praet" in de ,JLoc" had
briek
neemt aanhoudend" toe: In"7ulT 1940
den man zou komen. De verwachting, het dezer dagen over een Regeerlngsproduceerde het land slechts 547 toedat deze den Dultschers in handen gemachtlgde, die probeerde een zaak,
stellen. In Juni 1941 was de maandzouden
vallen moet als Illusoir wor- welke aan alla kanten krom was,
JU
productie
ondanks de langdurige
prijsgegeven, en het wordt steeds recht te wringen en te praten. Een
dn
staking bU de North American Aviaminder waarschijnlijk, dat de Dult-| zaak, zoo schrijft hij, waarbij.het om
tion
gestegen tot 1.476. Een onbeschers van den oogst van dit Jaar ook niet anders
ging dan om gelijk te
kend percentage hiervan is iedere
voor een gering deel zullen pro- krijgen. En zijn gelijk af te dwingen.
maar
maand bestemd voor Engeland.
flteeren. De ontbering zal In sommige Regeeren, zoo voelde de schrijver
De vloot: Het bouwprogram voor
districten in den komenden
winter
hij de woorden van dien Regeede twee-oceanen-vloot Is het tijdscheonbeschrijfelijk zijn, maar zooveel is toen
rlngsgemachtigde
las. Is voor velen
ma vèr vooruit, zoodat de President
wei zeker, dat wat de Rus derft den niet anders dan gelijk
krijgen. Het
nu reeds credieten heeft gevraagd die
Duitscher niet ten goede komt.
Oezag heeft voor gezagsdragers Imaanvankelijk voor 1942 waren voorHet vee. dat vroeger-den rijkdom mer gelijk. En wij kunnen niet aan
zien. In 1943, zoo deelt het Navy
der Oekraïne uitmaakte, werd reeds ons gelijk komen als het gezag zich
■
Bureau of Ehips mede. zal het land
grootendeels afgeslacht door weer- tegen mis veizet —iets te doen; dal
t,pr grnotte van
N e w-Y o t k, 15 Juli. het licht, dat een millioen of meer In staat zijn 100 torpedojagers per dreunendq
Jonge menschen hun betrekkingen jaar tf houwen. Do afgebouwde sche- een continent, een mammoeth-arse- spannige boeren In de dagen van de het gezag niet duldt.
collectivisatie van den landbouw, en Men doet daarom maar het beste
'«noit"
la
een—
opgaven om l n het leger en de vlootj pen zijn, naar verzekerd wordt, op
flff"
naal dat zich in koortsig tempo vult het zullen vermoedelijk nletveelJßusdan
en
meer
te dienen voorongeveerS 30.— per volle gevechtskracht.
oud spreekwoord
voor dé eindafrekening met-het Beest. slsche koeien en varkens zijn, diehun nleftegenhetrgezar tevechtenr zegt
ooitslaathet-op de bewapening
maandT terwijl de arbeiders niet teDe oorlogsindustrie:
de ijdele praeter.
weg naar Dultsche magen vinden.
vreden waren met van 30 tot 70 dol- Achter de uitbreiding van de gewavan de Vereenißde Staten. Nadat
verboden.)
(Nadruk
Rusland
jaren heeft
In vroeger
„Wie vecht tegen het Gezag,
er sedert den laatsten oorlog elk
lar per week. De stemming onder het pende macht staat een enorme groei
groote hoeveelheden boter en eetbare
en
vloot
vroeg of laat in een krank'
aan
wordt
jaar minder
leger
publiek werd daardoor vrij sterk ani
oliën uitgevoerd en de mogelijkheid
gesloten. Heele
zinntgengesticht
werd „gedaan" en „gedacht", is
tiiabor, en „labor" kroop in haar
lijkt niet uitgesloten, dat de Dultsche
reeksen namen komen ons voor den
Amerika zich nu aan het bewaschulp... een schulp die in dit geval
behoefte aan vetten ten deele zal geest, met Tijksbouwmeester Vrijman
penen zooals geen enkel land ooit
meestal beteekent een huis met badworden gedekt. Afgescheiden daarvan
aan het hoofd, die jaren achtereen
kamer, centrale verwarming, frlgtheeft gedaan. Leger, vloot en
echter zijn er maar bedroevend weiprobeerden aan hun gelijk te komen
luchtmacht zijn gedurende de afen
daire
stofzuiger, hetgeen toch alnig strategische grondstoffen, waarop
tegenover de Regeering, die heele
geloopen twee Jaar enorm getijd'een stuk beter Is dan een legerals gevolg van een
terstond
H.itler
stoeten dagbladen en Tweede en
groeid.
tent
overwinning op Stalin de hand zou
Enkele jaren geleden was het
Kamers op hun hand hadEerste
Ook sabotage kwam natuurlijk aan
kunnen leggen.
den en nochtans hun gelijk
niet
staande leger der V. S. zelfs kleihet licht. Het Federal Bureau of InRusland bezit slechts betrekkelijk
ner dan dat van Nederland,
bereikten. Wie vecht voor zijn gevestigatlon (F. B. I.) deed goed werk.
weinig Ijzererts van hoog gehalte, en
lijk, scheldt men vroeg of laat een
het leger was slecht bewapend,
Daarby kwam dat de saboteurs, voor
de afzettingen geraken snel uitgeput.
psychopaath. En misschien wordt
te
bijna ongeoefend, de vloot
een deel communisten, 'opeens hun
In 1936 werden 26 duizend ton geëxhij ook wel psychopaath.
klein voor het groote Amerika
partij-tactiek moesten veranderen
porteerd, en het jaar daarop 351 dulwas een soort stiefkind, de luchttoen Hltler de Russen aanviel. De
Maar wij, wetend, dat regeeren
zend ton, getallen die In het niet vermacht was belachelijk in vergesabotage nam. daardoor een einde en
voor
vele regeerders is: gelijk krijzinken bij het astronomische cijfer
lijking met die van landen als
de F. B. I. kon nu haar volle aandacht
zullen geen kans maken psvgen,
millioen
hetwelk
de
Dultvan 20
ton
Dultschland, Rusland en zelfs
wijden aan de Vijfde Colonne
chopaath te worden. Wij halen als
der
consumptie
belichaamt.
Steensche
Italië en bovendien nog verdeeld
Nazi's, welker ruggegraat gebroken
Kees van Bruggen vroeg ome
rooven van voedingsmiddelen
en. kool zou Rusland desverlangd kunnen
OP
over de verschillende wapens ln
GEEN
werd door de wegzending der Duitschouders op en zeggen, wat een
grondstoffen en daarmede de Duit- leveren, maar dat Is nu juist een der
plaats van zooals de Luftwaffe èh"~ sche en Italiaansche consuls, de opMultatuli moet gezegd hebben:
TERMIJN.
KORTEN
waar
Hitler
zelf
een
sche economie op korten termijn grondstoffen
de R.A.F. een afzonderlijke een- . heffing van Telsbureaux, pxopaganin je gelijk I" en schudden
van
heeft.
surplus
voeren,
bloed
toe
zonder
te
held te vormen.
dabureaux en andere broeinesten van De Dultsche_ stoomwals rolt nog nieuw
het
van onze voeten en ruimen
stof
zich erom te bekommeren of de RusOok mangaanerts Jcan Rusland in
Maar dit alles behoort nu tot het
spionnage _en sabotage._Dat alles-te*
het
veld
en zijn ook elders gelukstepslsche industrie een chaos wordt en overvloed ter beschikking van de
verleden.- De—dienstplicht-* werd— zamen Is êeh opluchting voor de V.S. sTëeas~~voört~ovëPde Russische
kig."
pe.
In tonstelling met verleden Jaar het Russische volk verhongert. In het Duitschers stellen Aluminium heeft
wat nog nooit in vreingesteld,
en komt de productie van oorlogsHet „Nieuws" merkt naar aanleihet
in
Westen waar met het verloop eene geval echter zoowel als in het Rusland reeds een reeks van Jaren
was
en er
destijd gebeurd
materiaal zeer ten goede.
maar
komt
uit.
tijd
bedrogen
ding
invoeren,
van
den
haar
vaart
toenam
andere
Hitler
zelf
moeten
en
Dultschland
hiervan op:
kwamen milliarden beschikbaar
noodig
gemakkevertoont,.
afnamen,
de
de
kan
al
wat
't
heeft
verliezen
en
„Wel, wij zijn zoo somber niet gevoor bewapening, leger," vloot
Om u een Idee te geven van waf er
omgehet
Frankrijk
het
Oosten
en
beIn
lijk
Hongarije
veldtocht
uit
stemd.
ledere Journalist met een jabeginstadium
van
Een
luchtmacht.
op het ogenblik allemaal in de maak
de
renlange ervaring weet, dat de waartrekken. Chroomerts produceert
is zal ik eenige cijfers moeten noe- keerde beeld. De vorderingen maken
ontwikkeling.
heid tenslotte toch altijd aan haar geU. S. S. R. in voldoende mate, maar
Gedurende vele Jaren werd er ge- men waarvan er sommige een staart geen grooten indruk, maar de verlijk komt. Soms zeer snel, zooals In het
De over
Russische grondstoffen ookdaarvoor kan Dultschland in den
.experlmenteerd met nieuwe "vllec-- tïan' tien nullen achter zich aanslee- ltezenlljst wordt langer.
geval-Drossaers. De directeur van B.
gegevens
uit,
dat
—machlnesrTilepwe~fcanonnenTT,bomh- pen
wijzen
Balkan terecht.
Maar met dat al geeft Hitler 't niet beschikbare
dus waarvan het leven u eenige
jnoge over de zaak-Rerranert, over
B.
Invoeren,
op
enkele—uitzondering—na-het
'n
maar
er
—Ook-kooer-nv>*t-Fus!flnd
telkens werden
slghts" enz.
mopltp Tal gpvpn Mgar-Tftndpr—deze ops-en-hebben-wlt-neg-rekenlng —te
de zaak-VerfaiHe hondërd-ult,
dui—-weer nieuwe -rverbetermgen—aange- .ctffers kan dit overzicht toch niet houden met de, zij het bijna te ver- meerendeel van de Russische olie, en derhalve grllpen d<> Dui'schers ook
zend-uit gepraat, tallooze kolommen
hulpbronnen op dit punt ernaast. Lood produceert
bracht, zoodat er weinig van producr [volledig zijn. .
waarloozen mogelijkheid, dat hU zrjn mineralen en andere
van de Handelingen gevuld hebben,
ook
tie. althans massa-productie, kwam. Laten we bij het begin beginnen. doel bereikt. Uit het feit, dat Roose- pas in een begln-stadlum van ont- Duitschland zelf en voor wat het tehij is er niet In geslaagd om
verkeert. Het zal stellig lfort komt, kan het zich in YoegoHet nieuwe ontwerp was nog niet
maar lemand te overtuigen.
Op 10 Juli 1940 diende de Presi- velt en Churchlll het moment geko- wikkeling
Wat hij bereikt heeft, is slechts dit,
klaar of er werd een verbetering in dentzijn eerste groote defensievoor- men achten
om
gevolmachtigden maanden, maar waarschijnlijk zelfs Slavië indekken, en In Rusland zijn
opbrengst
aleer
een
dat zijn woord een devalvatie heelt
jaren
exploiduren
barn
van
beteekenis
aangebracht en zoo ging het door. tot stellen bij het Congres
in
om
aeen
naar
over
een
StaMn te zenden
in. HU vroeg
ondergaan.
verkregen, voldoende
om tatie. Zink- en kwikzilver-afzettinAmerika's leger en vloof steeds het 5 milliard dollar om een leger van gemepnschapoelljk front in de toe- wordt
„op
noemenswaardig
hadDultschland
van
komen
voopapier"
in
gen
Rusland
niet
In andere gevallen duurt het langer.
nieuwste en beste
1.200.000 man, uit te rusten, een lucht- komst te onderhandelen, mag welisDan gaat
de waarheid op sloffen.
maar wat deze metalen betreft kent
den, maar geen productie ervan. Nu macht van 40.000 vliegmachines te waar worden afgeleid, dat hep gevaar nut te-zijn'.
Maar het einddoel bereikt zij.
zorgen omdat Pogeen
moet het tot productie -komen, - tot bouwen en de basis -e letrgen voor een voor een Russische ineenstorting deDuitschland-ln-oorlog
het
Waar
Tien Mei ISHO is er hier In Indië een
massa-productie.—Eerste
de baan Is
Immers dringendst behoefte aan heeft, is len en Italië vo'doende kunnen leveHij
kondigde finitief van
twèë-oceanen-vloot"
treffend' voorbeeld van geweest.
massa-productie,
voor
die
ren.
machines
aan dat hij onmiddellijk 242.000 sol- niemand neemt bij voorkeur in zijn olie. De productie van de Sovjets
De kwestie is slechts dat men den
ttjdroögemaakt worden,. .hetgeen
daten zou, oproepen voor een jaar raken een partner on. van wlen men steeg van 22 Vz mlllloen ton in 1933 De nikkel-milnen In Rusland zijn
moed niet meet verliezen, dat men de
er
vend is. doch als die machines
De Ju'st met het produceeren van beactieven dienst
kracht moet hebben te volharden.
;_
L-* aanneemt, dat hij zich aan den rand tot ruim 32 millloen ton in-1938.
—eenmaal zijn,<i3 de productie zoo ge- ".,■ Vorige-week, vprecies éen jaar later,
van één bankroet bevindt
maï'r behoefte van Dultschland in oorlogs- scheiden hoeveelheden begonnen, en
Hoevele ..gezagsdragers" hebben er
weldig dat binnen betrekkelijk kor- vroeg
opnieuw 4% mil- dat neemt niet weg, dat zoolang Hit- tijd bedraagt naar schatting 15 tot ook tin moet worden insevoerd. Rusjaren en Jaren naar gestreefd altijd
de
President
ten tüd de V. S. de productie van het- liard
land be«?hikt over enkele van de besgelijk te hebben en hoe weinigen hunom het precies te zeggen ler het niet opgeeft een Dultsche 17 millioen ton.
zelfde soort materiaal ln andere lan- $ 4.77Ó.055.588
te afzpttlnsren van n«b?yt ter wereld
ner hebben uiteindelijk gelijk g evoor het leger. Dit overwinning tot de mogelijkheden
Gedurende hetzelf ie tijdvak echter
kregen. En daar gaat 't tenslotte
kan on dit punt Duitschland van
den verre zal overtreffen. Het gejd geld wordt besteed aan geschut en biiift behooren. En voor dat theoreen
is de consumptie in de Sovjet-unle nuLzljn. Tungsten moeten de Ru=sen
toch maar om. Het Is van minder beis er, de plannen zijn klaar en het is voorraden, kleeding en den bouw van
geval is het"de_mpeite jvaard m«t sprongen omhoog gegaan.
De
lang
gelijk te hebben dan gelijk
een_k^wjestie_van_tUïLtot_de
van
_slechts
betrekken, en antlmoohT~na ts gaan in hoeverre dat rekazernes; Een dag daarna
van 6 niumbuiten
te k r ij g e n. En tegenover het
evenzeer. On zi.in beurt zou de
'Vliegmachines, tanks, kanonnen, ge- $ 3.323.000.000 voor uitbreiding van sultaat fn goede zou kunnpn komen uitvoeren van olie daaldenmillioen
tot 1,9
aantal „gelijk-krijzers" zinkt dat der
weren, granaten, onderzeeërs, torpe- de oorlogsvloot en bouw van 566 aan de Dultsche oorlogs-inspanlng millioen ton in 1932
Duitscher den Rus hieraan kunnen
die
terwijl
„gslrjk-hebbers" neg altijd in 't niet!"
van
in
1937.
tons
dojagers en kruisers respectievelijk koopvaardijschepen, groot gemiddeld, en rft effect der blokkade zou verheioen.
periode
terugliepen
benzine In die
Van de metalen, welke in het veruit de werkplaatsen rollen, schuiven 10.000 ton elk.
zwakken.
vaiï 2 millioen tct 600 ton. De In- hard
,
en varen.
van staal onmisHet V-teeken.
Tot dusver slaagde Hitler erin om dustrie in Rusland breidde zich uit in baar ings-proees
zijn, ontbreken in Rusland moDeze drie enorme credieten beHet
A.
I.
D.
probleem
Preangerbode"
„De
van
grondstoffenvoor- een t?mpo, dat door de olie-producziin
kropen samen al 13 milliard dolBinnen een Jaar zal het land evenziening op te lossen door het een? tie niet Kon wnrden-b+bsehouden en lvbdenum en vanadium. Zoow°l Rus- schrijft:
land als Duitschland beschikken
lar. Maar daarmee zijn wij er
eens een behoorlijk getraind leger en
volk na het andere onder zijn scep- onder de stuwkracht van het weevan
in overvloed. Zijn beplannen
geToen kolonel Britton de zeer
vloot' hebben alsook een luchtmacht nog- lang niet. De
ter te brengen. Deze moesten dan of de en derde 5-jarenplan werd zwaar maeneslum
slaaap Rr'ip "iet bet V trffk"n hnpnn
aan
uitgaven
hoeften
zw'avel
en pyr'eten kaT
in
Washington
welke
voorzien
oorlog
waarmede onverschillig"
aangemaakt—in.
worden gevoerd of voorzien van oorlogs-materiaal
Lniltschlana in Italië en d? Scandiwas het deel allen volken, die zuchtot een totaal bedrag van meer
_met_volkomen L gerustheid geriskeerd
grondstoffen zeoalsblj de Dui'schers zulke hoeveelheden,
dat Rusland
ten onder den druk van den overheerdekken,
nav'sehe
landen
en
hoewel
kari worden.-;"»
dan 50.000.000.000 (vijftig milin gebruik teneinde de worsteling te geen druppel olie voor het buitenland Rusland
scher een symbool te geven van de ze23
mineralen
In
waarvan
echter
deze
groote
liard) dollar,
Een van dé'factoren die oponthoud
kunnen
voortzetten.
Ruskon
stellen.
Deed
beschikbaar
kerheid
der komende overwinning. Dit
hoeveelheden produceert, is de uitveroorzaakten, is.de serie stakingen
milliard niet vóór 1942 besteed
symbool
zou dit op een voer
zou bestaan
wel,
zulks
dan
uit een
wit
land
legers
Wanneer
de
Duitsche
Ruszullen worden.
ervan de laatste Jaren onbeteein de bewapeningsindustrie. De eene
teeken.
De
vorm
en
de
kleur van
Vvan
economische
ineenstorting
het
land
gelooonder
den
voet
hebben
keiend
geweest.
een £ymbooi maken
--vakbond na de andere gooide roet in
een belangrijk
Rusland
De President legde er Jl. VTijdag in pen, staan Hitler twee wegen open. leven zijn uitgelocpen.
zou voldoende rosfaten
het eten en hield de productie op
deel
uit
van
den
inhoud.
Het was
aan het Congres dan Indien het hem niet om dadelijk gekunnen leveren om de Duitsche bedaarom van den kant van hen. die ds
door duizenden werklieden te laten zijn boodschap
Onoplosbare problemen.
hoeften aan kunstmest te dekken p n
den nadruk op, dat de opvattin- win te doen is. dan kan hij een beV-actie vreesden Juist gezien, toen
staken'.
werklieden die veel liever ook
instellen,
van
de
stuur
door
Russen
dat
bede
omtrent
behoeften
gen
Seyssinquart in het openbaar verdoor een ev. ver- zou. als een van de grootste produZou
Duitschland
aan het wei* bleven nu er eindelijk
verdediging zich voortdu- reid is om met hem samen te werken overing over de macht beschikken om centen van vlas, in staat ziln om aai
scheen met een oranje-kleurig V-teeweer werk aan den winkel is. De nationale
en dat de grenzen en van Rusland een krachtige een- op aanmerkelijke hoeveelhed?n olir» Duitschland groote hoeveelheden van
ken. Het verstoren van de eenheid
uitbreiden
rend
nu
echter
bondsbesturen dachten
nog heid te maken in de ..nieuwe orde"
. defensieprogramma
van vorm en kleur van het teeken ontleveren,
van
het
maar 7-' k.s
beslag te leg?en, dan ziet het zich dit materiaal te
hun slag te kunnen slaan. In enkele
hij bezig is in Europa te vesdie
neemt daaraan iets van zijn symbolivastgesteld.
zijn
niet
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de
Russische
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gevallen waren de Iconen wellicht te
sche waarde. Het is daarom, dat wij
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in Rusland dustrie gaan. Ook kan Rusland d?
De landbouw-bedriiven
laag; ln de meeste gevallen waren zij
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het
Russische
weinis waardeerinj kunnen hebben
volk
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consumeeren Jaarlijks 6 millioen ton Dultschers vooralen van katoen echzeer behoorlijk (en altijd stukken den'tot stand
voor
de verspreiding van V-teeken In
slaven,
len
als
die uitsluitend arbeid benzine Zou men dit aandeel ver- ter van een inférieure qualiteit. maar
BU het leger: In actieven dienst
allerlei kleuren. Ds witte V. is het
hooger dan waar elders in de weofverrichten
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van
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dan waren onvermijdelijk wol bezit het zelf niet.
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aantal Europa, dat door Duitschland wordt minderen,
Dit
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overwinning.
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V-teekens in andere
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Duitsche
is belangrijk grooter dan een Jaar overheerscht. dan nog zou die staat gevolg.
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Het moge Juist zijn,
moeten blijven.
in het
Het witte V-tceken
in de eigen behoefversterking van de -defensie in de land grondstoffen af te staan, waar- uitbreken
hunzelf ten goede komt..»..
van den oorlog Stalin ziln ten aan verleden
van voldoende natuurlijke voorraden
.symboliseert in vorm en kleur onze
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voorzien,
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maar
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de Panamakanaal- beschikbaar waren, zonder zijn ei- toenmaligen
wiize, waarop den laatstee
aan. De regeerlhg was verplicht ih te in de PhillrpUnen.
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met
tijd
den houtaankan Is orngeafgelegen
grijpen en maakte met de gewapen- zone 'en andere
hoeveelheid
is dat echter sproneen, heeft de boschcomnlexen
Daarentegen kan Hltlers beslis- geringe
Het aantal
Getallen.
luchtmacht:
De
gew°est.
1 millicen van het land ten zeerst? uit?pdund
hoogstens
de macht aan verschillende stakinin dienst van leger en sing uitvallen in dezen zin, dat Rus- ■niet
vliegtuigen
De
unlons
bakten
ton per jaar, en bovendien was hier- De enorme hout-reserves
—gen een einde.'
In d"> Balbedraagt tusschen 8.500 en land wordt gesplitst in een aantal
Dertig Jaar geleden deed de pest ;>p
mpt. do hpri.ifli-mr nm hH gp?n sprake van pen Russisch .surdaarop zoete broodjes uit vrees dat zij vloot
kleinere
staten
is
dus
van
40.000
einddoel
Jrv.i
haar intrede, aldus de medische
insoo.Het
kunnen
an-ters wfl PF-ns Bil*"- T™'*" l
de productie ieder hunner uit te buiten en -e be- plus maar uitsluitend van Duitsche Westen van Rusland zenden aan medewerker van het „Indisch Weekmaar
verwijderd,
nog
ver
ln
scherp
pr?ssle.
verliezen. De pers stelde
Duitschland-in-oorlogstijd ■ prachtig blad":
Wint Duitschland, dan staan Hit- te stade komen.
..Terwijl in de Middeleeuwen naar
ler twee wegen open om aan olie te
Resumeerend kan worden vastgeschatting een vierde deel van de bekomen: of het mes wordt in het Rus- steld, dat de eeniee materialen, wplvolking, van Europa aan zwarten dood_
sische b : nn?nlandsche verbruik gezet ke Duitschland in roemenswaardiee
locaal" Sê~~ sterfte
..opgevoerd.
hoeve-el
bed
of de productie
e-n
<ioor
e
en-nve
wo£dt
i win hl n'Sf'
soms nog veel gröcter moet z'jn
T-in lnflT?n'*'tfe- *Russeri hun bedrei- on Rusland zouden -pi deel kunnen
geweest, syerven_ op
taiJaeiea,
ging om de olie-bronnen te vernieti- vallen zonder dat, het Russi.sci3fi.-bfOndanks den gen, niet ten uitvoer bje.ngeA Is dit driffsle-ven volledig we-d geruTnèerd, ""aank"7lj;de""Destrijding, niet meer dan
een paar honderdduizend
twiifelachCrg*.'"omdat de So- ziin: "maneaan. netroleum. hcut en
oorlog gaat het Imfste
Nu speelt de pest geen rol
meer.
weinig
fosfaten,
vjets de laatste jaren
en len slo'te neg eenla ilzeraan exHet
algemeene
wordt
sterftecijfer
nloratie
gedaan.
hebben
zelfs
erts.
Kleine
quan'iteiten aluminium,
En
onderwijs in Ener
niet
meer
door
beïnvlo'd.
ender d* ?unsfisste omstandigheden chroom, mica. zwavel, voedingsmidMaar
om
het
zoover
te br»rde
geland in
zou het Hitler vele maanden van in- delen en textiel-vezels zou het neg
gen
ongeveer anderhalf
zijn
milaantrekken,
arbeid
een
kunnen
gespannen
kosten om
maar meer ook
streken
waarlioen woningen
verbeterd moeten
productie-verbetering van eenise be- nipt.
worden ' en werden in
de streEen Duitsche
exploitatie van de
teekenls te bereiken. Russische geoloheen de kindeken, waar de woningverbetering nog
gen houden weliswaar vol .dat d? Russische
hulpbronnen op kor'ën
niet kon worden doorgevoerd, müren geëvacueerd olie-reserves haast onuitputtelijk zij.i, t»rmijn
tenzij
lilkt
uitgesloten,
lloenen vaccinaties en revacclnaties
maar ten slotte kan slechts een deel Hltler er niet tesen od zou zien om
verricht."
worden, gewoon van die afzettingen als positieve of hft Russische volk
h»rooven van
z.iln betrekkeli'k schrale voorraden
Dank
zij. deze krachtsinspanning
Een zelfs als waarschilnlUke oliebronnen
door.
ten slotte van strategische
worden aangemerkt. En
srrondstoffen. die heeft de zwarte dood voor ons zijn
'üasse, waar een blijft, indien men al deze moeilijk- het in zijn bezit heeft. Zelfs Hikt het verschrikking verloren!
heden uitschakelt, het transport- niet eens zoo onwaarschijnllik, dat
meisje een versprobleem
onopgelost. Dat de Duit- het Duitsche bed-i! fslpven eer verover den toovarstaf zouden be- zwak' dan versterkt uit de Russische
cchers
je opzegt.
een ommezien campagne te voorschiln komt. omdat
schikken, waarmede in
d» traagheid *en de onwil, waar op- van de grondstoffen, die de Duitscher
Ter voarkitmlng van teleurI
jroor--h-&t....voe-ren--- -*an-den--veWt<?cht- —iteiling
Stenen ""ad'fèsverahdeeenY?J.?^.^e ..S eJ?-?:r-%41 e
"schërsgeen 'raid medp wister/, in een [onvermljdelijk en In ontzaglijke hoerlngen voor abonnementen op
a en zoodanig
stoer arbe i ds- trmoo ware om te veelheden zal moe'en aanspreken,
tijdstip te warden ---■
Toegeven,
retten. Is nauwelijks aannemelijk. zelfs In het geval van een beslissende
dat
de
blzr.nderAls de Rus wil, heeft nlj als saboteur overwlnninjr, in Rusland geen aequl'i&len daagt tevoren tn het
zijn gelijke niet.
valent te vinden zal zijn:
bezit zijn van de administratie.
—
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50 Milliard voor Leger
Vloot.
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HITLER ZAL WEINIG VINDEN IN
STALIN'S ZAKKEN.
Duitschlands gebrek
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EEN DREIGEND BANKROET.

i

•

i

EXPLOITATIE

•

,

—

—

.

I

,

-

—

.

"'

—

—

—

~

«

*

•

"

.

'

'

-

_:_

_

''

-

J

»*

-

Adresveranderingen.

——

11 SEPTEMBER

BINNENLAND.

Het verzet der Nederlanders.
een
(Van

In een samenvattende beschouwing over de „medewerking" van

Nederland met den bezetter geeft
een stafcorrespondent van de
Ji.Y. Herald Tribune" zijn indrukken weer. De meeste van de
feiten die MJ opsomt zijn niet

nieuw ; zijn overzicht is echter
belangwekkend om den ,Jcyk"
van dezen ouitenlander op de
houding van de bewonders van
Nederland. Hij schrijft om.:

Het toekomstig werkprogram is

I

5

»>

Afscheid van den A.R.

Zaterdag e Bept. JJ. had in de pendcpo van de regentswcnlng van Groplechtigheid
bogan een officieele
plaats. Eerstens werd officieel af-

scheid genomen van den naar Poerwo-

assislent-resP

dent, den heer Blsch. Vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen waren aanwezig. Verder werd van de
gelegenheid gebruik gemaakt om bulde te brengen en de ordeteekenen
uit te reiken aan den patlh R. Soegeng en drie ambtenaren uit verschillende landsdiensten. Deze plechtlgbeid werd verricht door den regent
R. A. A. Soekarman met een rede.
welke besloten werd met een „Leve
de Koningin".
•

-

.-.„-.

■

Om rijf uur ben ik al op om te gaan baden;
En als f e 'r niet vlug bij bent Is de koffie op I.
Die brengen ze utt de keuken in een grooten ketel,
En met geduw van ellebogen schept een elk vermetel
Wat van dit zwarte brouwsel in zijn drinkensmok.
Vandaag kregen we sla met varkenscarbonade,
Was goed bedoeld, al was er.dan iets scheefs.
Een slappe, witte saus ging door voor mayonaise,
En ook de sla was slap, vanwege de malaise,
Gebakken piepers zocht ik tot mijn tpijt vergeefs.
't

ge-

M. Kartosoewirjo.

Prachtige zending van Rotary
Buitenzorg.

;

De actie „Boeken voor de Vloot"
heeft na'„.de recente opwekkingen
|reeds prachtige resultaten opgeleverd
en al Is de tijd om een overzicht te
geven nog niet gekomen doordat men
op tal van plaatsen nog druk met de
inzameling beziz is, toch mag afzonderlijk reeds melding gemaakt worden van '_ een
belangrljke^endlng
ontvangen uit
TtröfkênTwelkë

—

HET VRAAGSTUK VAN DE STRAFMAAT.

—

;

—

aanwezen.

•

—

—

—
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spreklng was-, dat overeengekomen
werd, den koop te sluiten voor duizend

gulden. Beklaagde liet belde anderen
een gezegelde verklaring. teekenen,
waarop aangsteekend- was dat zij het
geld ontvangen hadden, doch toen
het tot betalen kwam, zeide beklaagde
dat hij momenteel geen geld had,
doch—het—blnnen-eenigedagen-zou
geven. HU nam echter het geteékende
Btuk-mede-naar-7*yn-woonplaals-.'3
de des! Tjampcerdarat, regent.
;
schap Toeloeng-Agoeng. .
De beide landlieden wachtten verscheidene dagen op hun geld, eenlge
malen zochten zij den kooper in zijn
'woonplaats op, doch steeds was hij
niet thuis. Op zekeren dag'moesten
zU ontwaren, dat T.- BVK. : een dvlele
vordering tegen hen Ingesteld had
voor de levering van den suikeraanplant; anders cischte hij zijn geld terug, dat naar hij beweerde, -betaald
was.
Belde Indonesiërs dienden hierop
een aanklacht wegens oplichting Ir.
welke aank'acht 6 September voor
den landraad van Kediri behandeld
ISr-Ondanks-de ontkenning van~ be<
klaagde-en
het-feit,-dat-hij
geen getuigen kon aanwijzen, die
konden verklaren, dat hij wel betaald
had, terwijl Darmo en Hadji All sterke bewijsgronden voor het tegendeel
konden aanvoeren, werd ten slotte
beklaagde schuldig bevonden en ver*'

;

Gift van B.P.M.-eri.

;

kan brengen of geen zin heeft om t?l
debatteeren. dan is het zeer gemakkelijk
om aan het eind van het onderhoud
het nietszeggende antwoord te geven
van: „Ja. kijk 'eens mijnheer X, dat U
allemaal wel zeer goed mogelijk, maar
Ik wensen in deze mijn standpunt niet te
wijden!" En dan kan de ondergeschikte,
die zich een droge keel heeft ritten p*atpn, gaan. Mijnheer wenscht rijn standpunt (dikwijls heeft de betrokken chef
In het geheel geen standpunt uiteengezet!) niet te walgen en klaar Is Keei»
Maar ter zake. Wanneer een jocis
In Indië bijv. een aanvaring heeft gehad of met een schip aan den grotd
leept, bestaat er voor hem geen behoorlijke commissie van_ onderzoek, zooalsjnj

h«rröodswezen~ïn Holland, of bij de
koopvaardij en de marine. Waarom
voor de leedsen in Nederl. Indië weer
nlet?

.:'-,-

.-'V

•

■

■
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een-geval van een aanvaring verteld, nu Jaren geleden, tusschen
een', schip.
P.-M: -en een-buitenland ;ch

MIJ «werd

Morgen: idem.

SAMPOERNA Heden: Wanlta dan
Satria.
Morgen: Idem.
MASCOTTE Heden: The bh» bird.
i ■
Morgen: idem.
Heden: Topeng aetan.
FLORA

Morgen: Manhattan
—*-^m«rrjr«go-round\

——
_

DARMO

Heden:

Morgen:

CINEMA-

ROYAL

Safari.
Idem.

Dagelijks

Toorstellineen

Verkeersongeval

bij Tangerang.

BIJ TJengkareng In het Tangerangsche werd dcor een van Tangerang
naar Batavia rijdende autobus A 43»
een in dezelfde richting rijdende
fietser, Asad, aangereden. De fletser
werd aan belde beenen gewond en

moest naar de.C. B. Z. worden verroerd. Zijn toestand Is ernstig. De
fiets werd vernield, de autobus kreeg
slechts eenige schade aan het spat-

bord.

—"

"■

•

OM EEN GROND-TRANSACTIE.

Erfgenaam die zijn geld
niet kreeg.
De soekaboemische correspondent
van het „Bat. Nieuwsblad" schrijft:
—In kampen? Bandöens-an te Soekaboemirwoont-in-behoeftige-omstandigheden de 80-Jarige Indonesiër Pa

8. Zijn dochter verzorgde
hulshouden van veen Eurcpeaan te Lembang, die bU wilze van levensverzekering voor die vrouw een *tuk grond
te Lembang kocht, natuurlllk op haar
eigen naam. De man kwam' te overlijden, en' ten slot'e de vrouw eveneens. De rechthebbende op het terrein
te Lembang was üe oude nader. Pa B.
Aangezien deze oude heer niet In
staat was het hem nagelaten stuk
grond zelf te beheeren. nam hij den
zaakwaarnemer Pa de R. In den arm,
en droeg hem op een kooper te vinden. Een kooper werd heel gauw gevonden en dat was de Landbouw
'

Voorlichtingsdienst. *Pa 8. gaf zijn
zaakwaarnemer een notarieele vol-

macht, en de koop werd gesloten in
het bijzijn van den bevoegden In-

heemschen ambtenaar voor een be-

zijn functie met geweld kon bedreigen drag van ƒ, 21.000. Dat was eerf Jaar
zonder dat men dezen gezagvoerder kon geleden, en sedert heeft de oude vader Pa s. alle mogelijke pogingen aanstraffen.
Nu nog leU over de kwestie van: „een gewend, om in het bezit van ztjn geld
ongeval In en door den dienst" Wanneer te komen. Ten slotte heeft htf zich
een . ambtenaar een ongeval overkomt rechtstreeks tot den P. •o. gewend.
in en door den dienst, kunnen de een maand of drie geleden. Kan'de

onkosten, hieruit voortvloeiende, den afwikkeling van dezen
verkoop niet
betrokken ambtenaar worden vergoed verhaast worden met
oog op den
het
Kt moet echter blijken, dat er een cao- hoogen
leeftyd van den verkoopet?
taal verband fceriatt tusichen bet ongeTot zoover de correspondent wiens
val en het dienst doen. Dat men van
hoogerhaod hierin ten groote mate van verhaal bij nadere informatie in zoovoorzichtigheid betracht, is Icixfa. Doch verre J"«st bleek, aldus het blad. dat
wanneer CA causaal verband dan eek de afwiJrVeling van bedoelde grondwordt
dan behoort de be- transactle inderdaad
vertrokken ambtenaar, toch «tr zeker niet traagd werd. evenwel lansen «Ud wanniet door
de dupe te worden van de nadeellge fi- betaling
van rte zifde_van den provinnandeele gevolgen,, voortvloeiende uit
landbOTwvoorüehtingsdienstr
een dergelijk ongeval en zeer zeker niet
gekort te worden in zyn Inkomsten, doch door de complicaties v*ö~lhet
wanneer hU een zekeren tijd bolten Mohammed* snsche erfrecht. Er bledienst gesteld wordt, tengevolge van het ken namelHk r><* meer. rechthebbenongeval. Ook op dit gebied djn verschil- den on de nalatenschao
te zlin. en
lende gevallen aan te toonen dat van het 8.8. van Bandoeng moe.«t dere
loodsen. d\e lichaamiyk letsel bekwamen zaak, eerst erondlg-oi»sc*kei**lTore*>6en tengevolge daarvan geen dienst kon- tot .verdeeling van
de reeds lang geden doen. de loodspremie t vtn xi Idem
storte koopnennbgen

ciën—

kón wordeh
aooveel per dag werd 'ingehouden.
Ne*
boete en de andere loods met een halve niet terpreten van
de onkosten de me. overgegaan. Naar men ons verzekerde, is dit intussehen echter al gemaand salaris. De gezagvoerder van het dlecne behandeling
betreffende!
K. P. M.-schip kwam voor den Raad
Nogmaals, niet iedere chef is In staat
voor de fct.tteepveart en dit college deed
uitspraak.-welke op het volgende neer- dekken oßJectief U beschouwen^
Ook dergelijke gevallen bebooren dcor NED. JOURNALISTENKRING.
kwam: de gezagvoerder had eigenlijk
bevoegde commissie te worden
een
gezagverdient
maar
straf
omdat deze
beWanneeismm weet dat er Bevoerder op het punt stond de maat- hT?e,lAlgemeene verradering.
rebapptj te verlaten of zijn laatste reL* vallen bekend zijn van andere ambtemaakte, werd hij niet gestraft! O.iJ naren en nog wel;: hoofdarabtenarec
2ondarocbtend_l4
tuit oordeel enen v e r- vcor wie de bijverdiensten doorgaan
de Nederlandache Journalisten
ork' «1
oordeelen zonder aanzien al la het Zen- of feestdag. ocjTal «Hn
Kring in het receptie-paviljoen van
des persoon*!! Een ander «e- z« ziek. ook al doen zJJ ef
totaal Hotel dei Inde» een algemeen* leden-ral. dat zich Jaren geleden voordeed. n I e ts" voo r. dan o-aart
m+n ■<»«. vergadering
honden, aanvangende
waf. dat een lood» door een Engele?V»n «f cf dit in
om
9
de
uur
v.
m.
gedreigd
werd
van
bm*
gezagvoerder
Oo dere veroderine
bf-rlp rechtvaardigheid.
Wettelijk, zal tullen teven» de Jaarverslagen
geslagen te worden door een stelletje bet natuurlijk wel >
aan d»
orde
zijn. o la orrfe kernen.:—7---—
matrozen. Er werd werk van gemaakt. Men aal revlernentalr
wel" t»d*w; Jul ,Na afióoo volgt, omllnnr, een
q AHioewel de Justitie toegaf dat de be- doch onwillekeurig drtagt
had:gehande!d
loods
correct
z*h hulshoudelUke Wleenkonut
trokken
voorgrond of alle ac*t«i.T!»-.,
ter dpwaren noch de justltje noch de seber»»«prekin* van de w-«»-hfiHkneid van
mate
van
derelfde.
vaartantoriietten bij machte dezen ree«n dmm..fA»i!apr en
z!»wcerder te straffen 1 1 Kijk.* tal mij
op
more]»^»«d'van
een collectieve
~fff\ wachten het gebTed'déTTÜTÏ'Vrudeh«•"«•oen-rewllng.
tie te betreden doch het doét toch wel
J, Hierna zal men zicrr aan~*êrï~lrpzeer vreemd aan dat men dezen ambteuitvoering
van
meenschappelUkc^itjsttafel vereeninaar in de rechtmatige

:
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Groeiend

•

'

De> circa 130 employë's van de administratie der BP.M. te Pangkalan<t»r*ncan brachten een bedrag van ƒ 10.000
bijeen voor de nieuwe „Van Galen".
i Aan het heefdlcantoor te Batavia werd
verzocht, dit bedrag namens hen bij ce
jVereenlgde Fondsen te willen «torten.

i

°

'

:

GALEN".

!

—

Heden: Adam bad tour
MAXDI
.Zaterdag 6 .tep'ettber,, behandelde
&{*&**s*&&*
sons.
de landraad yan Kedlri onder voorzitMorsen: idem.
Heden: The face behind
terschap van mr. SJarlef Hidajat een MUC
.
the mask.
eigenaardige zaak.
'■
Idem.
Morsen:
Eenlge maanden geleden kwam
Heden: Man about town.
zekere T. B. K.. beklaagde in deze CITY
Morgen: Mr. Wong in
perkara, bij twee Indonesiërs cm te
Ctünatcxn.
spreken over den verkoop van een CAPITOL
Heden: Topper keert
sulkeraanplant, staande op 10 bouw
terug.
•
:
Morgen: idem.".'
sawahgrond, behoorende aan genoemde Indonesiërs, Darma en Hadjl AH, KRAXGGAN Heden: De drie
komedianten.
wonende ln.de desa Kandat. regentMorgen: idem.
schap Kedlri. Het resultaat der ber
Heden:"Keep fit.
LUXOB

De centrale „Boeken voor de Vloot"
ontving namelijk van Rotary :e
Bultenzorg een zending van niet
minder dan ruim 4300 boeken, een
{geschenk dat met groote erkentelijkheid werd ontvangen, een teeken dat oordeeld tot een gevangenisstraf van
beseft wordt hoe noodig het boek is negen maanden. Beklaagde teekende
voor de mannen van Marine en Koop- appèl aan.
'y
vaardij.
—Pc civiele vordering van beklaagde
tegen Darmo en Hadjl All zal 29 dezer"
VOOR DEL „VAN
in behandeling genomen worden.

.

I
;
;

Toestanden bij den haven- en loodsdienst.

BIOSCOPEN.

't geld te ontvangen.

-

'

_

Morren:

Kwitantie geteekend zonder

,

BOEKEN VOOR DE VLOOT.

Van Arrabitah

•••

AGENDA.

POGING TOT OPLICHTING.

,

PADVINDERS-JAMBOREE.

Nu sinds een week draag Uc het groene pakje,
En van infecties kreeg 'k een heel assortiment.
Een mljnnormkuur, inenting tegen pokken,
Eén sobat raakte er compleet door van de sokken,
Maar ikke niet hoor l ,Ben ik dan geen flinke vent?
•

baseerd op den „Daroel-Islam" en den
..Daroes-Salam-, di. het „Soeffah"prcgram zal ten uitvoer gebracht en
voortgezet
het „HidJralT-program
econosociaal,
op
politiek,
worden,
misch en cultureel gebied.
In hare houding naar buiten, tegenover de volksmassa, de nationale
beweging en de Islamletische bewegingen en vereenlgingen. bUJft de P.
S. I. I. Malangbong haar vroegere
hcuding en actie handhaven. Ongeacht de mogelijkheid van samenwerking met andere partijen zal de partij de reine beginselen der P. S. L t
handhaven en indachtig blijven aan
de leerstellingen van den Islam, zich
niet afhankelijk stellend van welke
groep of welken persoon ook.
of „Vredes„Vredes-dag"
De
avonl", door de'partrj van Kartosoewirjö~aarr die' van"Ablkoesnarroorgesteld, kon geen doorgang vinden.
doordat men vergeefs op de verschynlng van de laatstgenoemde groep op
het congres wachte. Derhalve zal de
Party Sjarikat Islam Indonesia (van
Karto) voortgaan en den strijd voortzetten, gedachtig aan den party-eed.
De bek e ndma king ls_geteekend door
de opperste leiding van het Executief
Comité der P. 8. I. I. (pre*. Kamran,
secr. Soedarjo), met voorkennis van
den president van den partijraad B.

PLECHTIGHEID IN DE KABOE PATEN GROBOGAN.

voornamelijk In of nabij Jodenbuurtsn
In Amsterdam ontstond een. handgemeen, waarbij groote groepen Jongelui
Verandering van
de Joden beschermden. Sommige nazi's
Maar toen de Nederlanders alle
werden In deze botsingen gedood, miar
clale betrekkingen met de Duitschers honderden Joden werden uit hun wo»
vermeden en geen olijk gaven te wli'en ningen gesleurd en op straat gevangen
samenwerken, veranderden de Duit- genomen, waarna zij In groepen naar
schers gaandeweg van tactiek. Zij wip- concentratiekampen werden gezonden.
Dit was meer dan de Neder»
pen het masker der beminnelijkheid af
'en begonnen naar hun waren aard <-p land e r s verdragen konden. In
te treden met geweld, dwang en inti- Amsterdam en elders verlamde een alAl-Alawijah.
gemeene staking verscheidene publieke
midatie.
en
vele
ondernepartlcolisre
diensten
Men deelt on» niede. dat de padvtnHet land. dat bereids onder het opwerden
mingen.
massabijeenkomsten
Er
dersvereeniging
ArttMir
pergezag van
Sey«*-lrquart
waarop men blootshoofds van 10 tot 13 Sept. een .morechajam"
geplaatst was, kreeg militaire gerechts- gehouden,
zong. Dadelijk pro(Jamboree), zal houden te Batavia. | te
nationale
liederen
de
hoven, terwijl
persoonlijke vrijn'.-ld
meer en meer Ingeperkt werd en de clameerden de Duitschers toen dec beginnen met een receptie op Woens--'
dagavond In het gebouw der veree.n»
economische druk honderdvoudig ver- staat van beleg.
Seyss-Inqnart gaf (ast den arbeid onzwaard.
ging, Karetweg no. 19. Batavla-C. E«H*
Plundering, die tot nu toe beperkt ge- verwijld te hervatten, een leder, die dit ge voorstellingen zullen dezen avond
. '.'
bleven was tot auto's, benzine, spoorweg- bevel negeerde met den dood dreigend. opluisteren.
Den volgenden dag. 11 £ept..
*:r.
wagons, locomotieven en nog het een en Vijftien personen, die aangemerkt werander, dat door de Duitsche soldaten den als de aanstichters der woelingen, kamp worden opgeslagen aan het mrrrdoodgebeten. Rust tn orJt S-tje „Sltoe-Olntoeng'Mbtt-Paal-MerahKnaar huls gi-zonden jwasj_wetd_nu_PE
oppervlakkig bezien waar tot 13 seplember_verbleven-woTdt
grondige Duitsche wijze georganiseerd. keerden weer
en besloten
Voedingsmiddelen, vee, gevogelte werden althans.
gehouden
vergaderingen
Het gedrag der Nederlanders Is een worden.
In steeds grooter quanta oostwaarts gezonden. Van de 28.000000 kippen bij- puzzle voor het bezettingsleger, dat erTen afscheid zal een openbaar kartipvoorbeeld, werden er 22.000.000 geslacht varen heeft, dat noch bedreigingen, vuur , ontstoken worden op het pl*!n
voor het „Vaterland" en zoo ging het noch Straffen in staat zijn om den pas- voor het gebouw der vereenlelcg.
ook met 750.000 varkens. Boter, eieren. sieven en actieven tegenstand van de , Tijdens de kampdagen zullen
verboonen, rijst, koffie, cacao en
padvindersspelen gehoud.-s
tabak, Nederlanders te breken. Hollands ver- schillende
waarvan in
Nederland aanzienlijke trouwen In een uiteindelijke overwin- worden.
~'■}
ning van de geallieerden Is de basis van
voorraden aanwezig waren,
werden
zijn moed en zijn kracht.
eigen eskaders Voor hen en voor—ée„weggekocht" en betaald met guldens.
Afgescheiden hiervan S het land nog R. A.
die van Nederlandsen* banken gekocht
T- zijn zes en zeventig gevech-swaren met Duitsche schatkistbiljett?n. krachtig In oorlog. Zijn koopvaardij en -toestellen en achttien bommenwerpers
marine dragen bij tot de voeding en de gekocht
Wat tenslotte In Nederland achteruit vrijwillige bijdragen van
bescherming
van Engeland, Een kl-tn Nederlandsch Oost- en West-IndK".
werd
bleef
docr de Duitschers gereDe Nederlandsche regeering te Longistreerd onder het hoofd „ter besch'k- doch uitstekend georganiseerd lejer
staat klaar cm samen met de Engel- den, die nauw
klng te houden op eerste aanzegging/'.
contact onderhoudt .-net
schen te strijden In geval Hltler een in- de gebieden
overzee en met de demoDe Nederlanders ontvingen een edel- val
mocht wagen. Nederlandcratieën, coördineert deze oorlogsinmoedige hoeveelheid rantsoeneerinzn- s
h e vliegers, opgeleid in Enjela d spanning en bouwt reserves op VU
c
kaarten in ruil.
Ongelukkig genoeg bleek alras, dat en In Nederlandsch-Indië. vormen hun dienste van het herstel na den oorloz.
van het vleesch, de boter, de eier-n.
de thee en andere vcedlngs- en genotmiddelen slechts een klein percentnte
op deze kaarten verkrijgbaar was. Afnemende vitaliteit tengevolge van nndervoeding. een verschijnsel, dat tot nu
toe zeldzaam was In het welvarend Nederland, werd spoedig een ernstige bedreiging, vooral voor de Jeugd. Kolen
(Van een bizonderen medewerker.)
en kleeren werden eveneens gerant\
soeneerd en de winter van 1940-1941
beteekende gebrek voor duizenden.
In het laatste artikel, bovengenoem- een maximum van een volle maand saIntusschen werden de zware indusdie
niet
trieën
uitgebreid doch goed den talc van dienst betreffende. ij ge- laris? Heeft men zich in hoogere regeoutilleerd waren
door de Duit- schreven over het loon en de kortaf en gionen wel voldoende gerealiseerd. *et
groote gevaar, dat schuilt In het \ verschers overgenomen ter bevordering
van d* Duitsche oorlogsproductie. Aüe daarop. Dezen keer gaat het over te- leenen van een dergelijke bevoeg«lh»ld
beschikbare metalen werden In beslag paalde toestanden welke het rechts- In rerbar.d met factoren als sympathie,
genomen en eveneens welkom voor de begrip raken.
antipathie, objectiviteit, humaniteit?
Duitschers was 90.000.000 gulden waarHoeveel menschen zijner, die een bede aan gond, juweeien en beroemde
De regeering ging. toen men rtn hóörlijke mate van objectiviteit en hukunstschatten.
nieuwe regeling maakte, de rechtsro- maniteit bezitten? Objectiviteit, een van
de moeilijkste dingen!
Daarbij kwam de last van de betalin- sltle der ambtenaren betreffende,
ca.
gen voor het bezettingsleger. Dit-be- vit
van de gedachte dat er, om een
Dus het spreekt vanzelf dat ook niet
stond uit 800.000 man (bijna 8 proent ambtenaar te corrigeeren
e;n elke havenmeester deze factoren, welke
behalve
■_-. ran
Nederland'sDaarvncr een. 'grideltyke^jrtrajr^tocri. nqg.
anr zo npodlg,Mp< Ml .hethepalerijiraniiaiu
"waren,*
"Htttr'miia'ëlen
welke preventief strafmaat,' bezit. Daarom is 't nocdig en
3.500.0Ü0 gulden noodlg.
werken. -Dj»t^r^£^T*^j~^i--5 a
sfik._nl£t_meesK» .7-sde«J3t
gestraft, meet worden, dit
verzet. te geldelijke .atria f'op" te leggen, trrf* loods
men het geheele hulsgezin. Er U In die •fh'eöer. dcor een daartoe alleszins be.
Jilina ran den aanvang af waren
nieuwe regeling dan ook bepaald dat voegde commissie. In Holl. komt een leeds,
•f teekenen Tan Terzet
geweest,
zoo de dien«tleJdlng meent dat dere
een dlenstchef, die de bevoegdheW'heeft loods
maar de tegenstand begon nu In
gscsrrijreerd meet worden, vooreen
een—
ondergeschikte te straffen, r«tp commissie van
het heele land ?om aan te nemen
onderzoek en deze 10-vi»
hoogere geldboete mag opleggen
dan kan een verdediger
Arbeiden weigerden werk voor
heVif
maximum ƒ 25— Uitgezonderd v< len
Dultschland te verrichten, zelf»
een Jurist, hetzij een collega. Het be'de
loodsen en het personeel van de stuur der Locdserrvereeniglng
wanneer tij gedreigd werden
met
Gouvernementsmarine. Waarom? Is Ce eenige Jaren geleden, In een heeft het,
bet verlies ran „steun" thnfs. Tele
foondraden werden
onderhoud met den toenmaligen
doorgesneden - - mentaliteit van deze groepen van ambtenaren dan zoodanig, dat men" her- lnspectêur_ïan,Scheepvaart den Hcotdkabel* onklaar gemaakt. Machine*
flvr.
.
In fabrieken werden beschadigd;" alleen met zware straffen in toom kar» B r a a t, naar voren gebracht.
honden? Hierop kan volmondig mt: stond er afwijzend tegenover De reden
In een range reek* geheimzinnige
n e e n geantwoord worden. .'
werd niet
alleen het aitbranden glnrrn pakhuizen
me*
Het zijn groepen van ambtenarrn wiord: „Ik vind dit niet noodlg". Een
groote . voorraden voedingsmiddelen
verloren en mailtrommels met hun
waar men vrijwel nooit iets over hoo*t nietszeggend antwoord.
Maar dit gebeurt nog 'maar al te vaik.
inhoud verdwenen spoorloos.
doch die ©n*rtwtjieid in <le praktijk toonen een mate van plichtsbesef te bezit- niet alleen In het ambtelijke, doch eventen, welke zeer zeker niet onderdoet eens bU particuliere maatschappljin
De eentra ran' Krterlandsche
werden aargrevallen en vernield. In 7*' voor welke andere groep dan ook. Waar- Een ondergeschikte kan naar voortlendnteenden exemplaren vermen'g- om dan dit meten met twee maten? Is brengen wat h|J wil
__raldl*dJt_~.- pamfletten----*tond
het- wet: te trr««WiWoTfffèn7'aal~"êlïfp paar üüY"!ang"praten"." behoorlijk gedonleirws.';dat'een"??muilkorfde pers niet havenmeester de bevoegdheid wordt cumenteerd en wanneer de betrokken
mocht brengen. Britache bommen wer- verleend om een loods te straffen tot chef voelt, dat hij er weinig tegen In
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tenmandi-emvierifeyoordrieen twintig centen,
verstrekt.
Want gajongs wordendoor het Leger niet
kampement te loopen.
modderig
't
om
door
Noo een vaar sloffen
meest ik wel *°oven.
En ook eeThangslot voor mijn kist verleiding
't
wordt gewekt 1
spek
Daar
■"•* op
uuur uiuiert
anders uy
bH de kat
v
~.«■

-

—'-

tactiek.

modelleerde.

frqaier.
Ik kocht een nieuwe pet
onteering
Want wat ik kreeg van den fóurier was een
nog maagdeUfken kop.
betreft,
Van mijn, wat hoofddeksels

genomen In dezen zin:
voorj
'
Als teeken van dankbaarheidwijlen
van
de groote verdienstenH. O. S. TJokroanilnoto zendt het
congres een gebed op tot den Allerhoogste dat Hij allen zegen,
vloeiende uit de door de party te verrichten goede werken volgens het
Soeffah- en het Hldjah-program der
P. S. I. I.'. welke ook van wijlen TJokroaminoto waren, doet neerdalen op
de riel van den overledene.
De samenstelling der opperste leiding dezer P. S. I. I. is als volgt:
President van den Partijraad:
[
S. M. Kartosoewirjo;
Kamran
presicomité:
Executief
dent. Wahjoedl vice-president. Poernomo eerste, en Soedarjo tweede
secretaris. H. AChmad Soebari penSoedjar-voorzltter van het departement van eeredlenst; de andere departementsvporzitters zullen door de opperste leiding
werden aangewezen.

_

vaarden.

.

Nationale avond.

van den sultan van Deli een schitteIn
doelen
Nederland
rende
nationale avond gehouden ten
pers Tonden hun
mefr-vvondcrtn^iJkt-nauwkeurigheieL—
welke
trok.
opbezoekers
De
duizenden
testeeds
toenemende
Gezien deze
minstens
mille.
bedraagt
;ien
genstand verloor de Duitsche houding brengst
haar laatste kenmerken Tan soepelheid
Boeken voor de Marine.
De doodstraf, die In Nederland büna
e t a meldt, dat, dank zij de
A
n
afgeschaft.
was
een eeuw ' UToren
van de inwoners van
vrijgevigheid
werd weer Ingesteld. Achttien gevan- Deli het boekendepot te Medan dezer
ot
sabotage
genen, beschuldigd van
na den jongsten oproep van
dagen,
splonnage, werden Toor Duitsche vuurden heer Quispel, weierom tweeduipeletcns gebracht.
zend boeken voor de vloot én
de
Vervolgingen van verschillende «ree- strijdkrachten elders naar Batavia
pen der bevolking namen een aanvat.;. kan overmaken.
Katholieke geestelijken en nonnen wcr- Duurtetoeslag Gas-Mij.
den nlt de scholen, waar zij les gaven,
Uit Medan seint Aneta, dat de
verwijderd. Politieke leiders, die er nacr
streefden een soort eenheid te brengen N. I. Gasmaatschappij aldaar evenonder de Nederlanders, zag-n eens een duurtetoeslag van 3 tot 19
procent toekent aan het geheele perhun actie onmogelijk gemaakt
werd soneel Tér sumatra's Oostkust efl
Maar. Tolgcrs de nazi-regels,
het meest aandacht besteed aan do Atjeh.
Joden. Deze werden uit alle openbare
Roddel-affaire.
ambten verwijderd en ereneens uit vle
Naar Aneta seint, meldt de
beroepen gestooten. ZIJ werden gedwon„sumatra rost", dat een Eurogen hun zaken op te geven ten diens'e
peaan, employé van een Scheepder „arianisatie". Zij kregen opdracht
vaart-maatschappij te Belawan,
te verhuizen, wanneer zij binnen J
op 17 September a. s. voor den
mijl Tan de Nederlandsche kust woonKaad van Justitie te Medan zal
den.
■terecht staan terzake van onrustwekkende uitlatingen in verband
Tegen deze tyrannie ontstond een
met
militaire mutaties op Java.
grommend protest in het heele land
Beklaagde
beweerde nl., dat deze
als
de
kerken
in
zoowel persoonlijk
hielden met
mutaties
verband
In een belangrijke stad namen de
.
spiorinage.
medlei het besluit om, wanneer *U
overnemen
Joodsehe praktijken

„Toen de nazi-legers . Holland binnenvielen, légde Joachlm Ton Ribbentrop, de Duitsche minister Tan Bultenlandsche Zaken, de opzienbarende verkïarlng af, dat „de Duitschers nTêT
kwamen als vijanden". Dit thema werd
vijf dagen later, toen de Nederlandsche
weermacht zich gedwongen zag den
tegenstand te beëindigen, overgenomen
door de satellieten van'Ooebbels, d*n
minister van Propaganda, die achter de
legermacht aankwamen.
Zij kwamen niet al» veroveraars,
zelden de Duitschers, maar als bescher'ie
plannen,
mer* tegen de sncode
„anderen" met Nederland hadden. Dt
Nederlanders zouden hun eigen burgerlijke landsdlenaren behouden. Aan eer.
leder werd aangeraden zijn arbeid te
hervatten daar waar deze was blijvn
liggen In de verwarring van den strijd.
moesten, de daarbij ontvangen gelietwat verdoofd door de vernieling,
den aan de Jondsche slachtoffers
veroorzaakt door de Duitsche typhoon,
hand te stellen.
ter
luisterden de Nederlanders naar dïze
gedroeg
verzekeringen. En Inderdaad
Ernstige Relletjes.
zich het bezettingsleger op correcte wijTegelijkertijd daarmee begonnen de
ze, terwijl de nsb-ers, dat handjevol
en aanNederfcndsche nazi's, die Jarenlang Kederlandsche nazi's erkenning
hun
Duttscne
van
krijgen
reeds alles in het werk 'gesteld hadd *n moediging-te
belangrijke
om hun land aan de Duitschers te ver- meesters. Sommigen kregen
ambten en
gced
en
beUaldeJ>nrgerllJke
is
niet
veel
vruchten
schenen
koopen,
mlnzamé
we"rd^rröp
wljtê o.tplukken van hun actie. Integendeel, de zij tillen
werken".
D"te
genoodlgd
„samen
om
nazi's negeerden Anton Mussert en zijn
po..groene
door
de
schermd
Duitsche
den
lof
der
Nedïrgroep en bleven
provoceerende
zij
litie",'organiseerden
landers zingen, dezen ultnoodigend ora
Adolf Hltler's „nieuwe orde" te aan- bijeenkomsten in de grootere steden,

Tweede Brief van den Miliciën.
.
Hoe gaat het, lul? Wat mij betreft, ik wen al
*n dan* ƒ« wel,' Papa. voor 't zenden i«m.Wff*p:
van

Blijkens een door Aneta ontvangen communiqué van de Malangbong-partU der P..S. I- I. zijn op hel
Naar A n e t a uit Medan seint, 19 t/m 22 Atgustus IJ. te Malangbong
werd Zaterdagavond j.l. In het palels (Oaroet) gehouden congres besluiten

Een beschouwing van Amerikaansche zijde.

'',

RONDOM DE BERGSTAD.

DE SPLITSING IN DE P.S.I.I.
De congres-besluiten.

NIEUWS UIT MEDAN.

bijzonderen medewerker).

Tegenwerking en sabotage.
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DE INDISCHE COURANT.

Résumé vnieauwns
dennacht

Molk ou, 10 September (Reuter). De achtervolging
van de Duitschcrs in den Smolensk-seclor duurt nog
'.

.'

;

Lozovsky weigerde gisteravond het bericht te bevestigen of te ontkennen, volgens hetwelk Smolensk door
He Russen was heroverd. Hij sprak voor het eerst van een
offensief, in plaats van over tegenaanvallen.
.'•
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begrip van het „steeds aanwezige
worden
gevaar
dat niet mag
mag
overdreven, doch.evenmin
worden vergeten.— dat de Duitschers plotseling een groote trog
penmacht ran het Oosten naar het
Westen overbrengen", doch voegt
hieraan toe, dat wanneer ten volle
rekening wordt gehouden met dete dingen nog vele mogelijkheden
de
overblijven. „Niemand mag
steeds toenemende schaal van het
lucbtoffensiel In het Westen onder-

\

\

Zware Duitsche verliezen

Irikanen

-
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Foto's van Spitsbergen

~7~Het

Terluidt Toorts, dat Stalln
tijdens zijn besprekingen met
Cripps opnieuw de belofte, Ter-

L o n d e n, 10 Sept. (Reuter).
vat in het Engelsen-Russische De Londensche dagbladen bevatberestlgde, ten heden foto's van de Spitsberhond genootschap,
gen-expeditie. Zoo staan er foto's
«lat Rusland nooit een afzonder» afgedrukt
een hoop steenkolen
lijken wapenstilstand of Trede Tan 150.000van
ton in lichterlaaie, vtti
net Ouitschland zal «luiten.
«vacueerende Noren. enz.

,

—

.

—
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DUITSCHE

DE INVASE
GRIEKENLAND.
Relaas van een Nederlander, die er bij was.
EEN AVONTUURLIJKE VLUCHT.
„Ik waf er Mj!", iou de Neder-lander die- onlangs in- een klein
£ seilbootJe_ult-Griekenland- naar—
Turkije wist te ontkomen, hebben kunnen uitroepen, toen hij
na.een levensgevaarlijken tocht.

—

waarbij zijn vaartuigje op de kust
te pletter werd geslagen, veilig
en wel in Ankara was aangeko-

men. .
De Jongeman, employé van de
Tabak
Hollandsch Turksche
Maatschappij, die slch na aankomst in Ankara voor nienstneraing in het Nederlandsche leger
heeft aangemeld, heeft de Invasie
der 1 nazitroepen in Griekenland
en den Bolgaarschen inval In het
Noorden van koning George's
grondgebied meegemaakt.
'

-

den in

genomejv_j!n

het

leek wel een jnagazynder NTVrßlTênkörrTan auto's
werd alles, dat nog maar eentgszlns
reed. gereaulreerd. vervolgens met
de zwart-grüze lak bewerkt en voorzien van een nummer van leger, vloot
of luchtmacht.
De Nazi's drongen elk huis binnen
èn vernlichtten de bewoners een aantal officieren of soldaten op te nemen. De mooiste meubels werden dan

-voor—eigen gebruik uitgezocht. —envoorweroen die erg in den smaak vielen werden lngeoakt en als oorlogsbuit met de veldoostwagens huiswaarts gestuurd. Onnoemelilke voorraden van de meest ulteenloopende
voorweroen zijn op deze manier naar

Aan een onzer medewerkers In An«
cara heeft hij verhaald, hoe het bij
den Duitschen inval in het overwonnen Griekenland Is toegegaan. Kortweg kan men zijn indrukken samen-

vatten in de uitdrukking „Tout com-

ne chez nous!**.' want de Duitschers
rijn in Griekenland al geen haar
minder erg te keer gegaan dan in Nederland. Plunderen, waardeloos geld
met handen vol wegsmijten, eten en
pronken, het waren de kenmerken
van de lieden, die in het land van den
Peloponesbs de nieuwe orde van Adolf
Hltler zijn komen brengen.
Hier volgt het verslag van de ondervindingen van dezen Nederlander:
Dt twijfelachtige eer viel mi) ten
deel om den Intocht van Hltlers marionetten in Saloniki mee te maken.
Dit- geschiedde inde vroege morgenSen Aprtt-184fc-Onder
oorverdoovend geraas rolden de gemechaniseerde eenheden, bemand
met vermoeide en besmeurde Nazi's.
de stad binnen, zwijgend nagestaard
die zich op.
door do weinige
öp"toa*t~l~»*.«»*n-. <De stad
werdop de bekende Nazi-wijze.genomèn. Onmiddellijk na de "bezetting

Dultvhland verzonden.
Kort na de Dultsche bezetting volgde de Bnio'warsche invasie. Het Jurfasloon dat Bulgarije voor zun eerloos
optreden in deze campagne ontving,
bestond uit het Grleksche grondgebied ten Oosten van de rivier de
Strumma tot aan de Turksche grens.
De nog gebleven Grleksche autoriteiten moesten toen direct uit genoemd gebied vertrekken en werden
vervangen "door Bulgaarsche autoriteiten. Het overdreven chauvinisme
der Bulgaren zette veel kwaad bloed.

werd een proclamatie uitgevaardigd,
waarin de bevolking werd aangeraden
zich netjes tegenover de Nazi's te ge-

dragen, eventueele vuurwapenen direct in te leveren, zich 's avonds na 9

uur niet meer op straat te begeven,
enz. Nog denzelfden dag werd waardeloos bankpapicr in omloop gebracht, de zg. bezettingsmarken,
waarbij de; koers van 1 Mark werd
�Mtgesteld op 50 Drachmen, en werd
de bevolking verplicht dit geld als
wettig betaalmiddel aan te nemen
Aangezien de Nazi's vanzelfsprekend
hun zakken .vol-hadden met dergeHlk geld. werd Saloniki in een ommezien „ïeeggekocht". Zooals eeri Griek
«eer. terecht opmerkte: .Mijnheer.
h *t is net als een gewMdUe sprinkhanen .zwermt-dl» "p'i> akkxy wvrstrljkt". Andere nlaatsen In NoordGriekenland, als Serres, Cavalla.

Bulgaarsche
Regeeringsbesluiten werden in de
Bultraarsche taal gepubliceerd, er
verschenen alleen Bulgaarsche kran-j

van straten werd°ri In
het Bulgaarsch veranderd, de winkeliers werden rcdwongen hun opschriften op winkelruiten In het Bulgaarsch
bioscopen-verscheen de vertaling op het doek In de
Bvlsaarsche taal enz. En dat In een
mensen Bulgaarsch
gebied
verstond. Dat e.e.a. dikwijls tot botsingen aanleiding, (taf, lag voor de
hand, en zulks geschiedde meestal lii
plaatsen waar ' uitsluitend eer) Bulxaarsche bezet'in? was. Door een der
laatste Bultraarsche maatregelen, kort
voor mijn vertrek uit' Griekenland,,
werden de Orieksche handelshuizen,!
vanken en kleinere firma's «dwongen
50% Bulgasrsch personeel te engageeren. en kwam reeds een stroom
van Bulgaren naar het nieuw verworven gebied.
De voedselvoorziening in Noordvan rooskleuGriekenland was verre streken,
waar,
bepaalde
rig, doch in

ten. namen

zich een groot aantal Bulearen had:
gevestigd, w»« zU iets eunatiger. De
orljzen

dei

levensmiddelen waren

DeeldeDeonmogcnjkste"dingen wer-

',

:

echter enorm ges'egen. Op de eilanden was de toestand precair, ft ni
on het eiland Myti6
waar zich Dult*che bezetttags-roêopn. besUande uit oneeveer twee
-ealrr-eivtAn^bevanden—Dt-bevolklng.
van dit efland voedde zich mst eieren.
wat «-oenten. af en to- ™***£
Brood was niet *c krügen.
toonden het zelfde erTfmit.gebrek
aan meel; zeU* mals,
wegeus
.

Drama. Xantrie.

beslag

Uni

De Grieken hebben evenals andere
volken schoon genoeg van de zg.
Nieuwe Orde. en hun passieve weer-

PLECHTIGE INSTALLATIE.
DOEL EN STREVEN.

zijn, doch ik geloof niet meer
aan die kletspraat".
Twee dagen na het uitbreken van

Grieksch verzet.

invloed.

-

-

-

STUDENTEN HUISVESTINGS COMMISSIE.

waannede-men—eventueel J£rsatz> ~ lelde mi]: „Ik was in Polen, heb
brot" had kunnen maken, was niet den veldtocht tegen Holland
meegemaakt, vervolgens tegen
voorradig. Verder was er geen vltesch,
geen boter, geen suiker, geen rijst, Frankrijk, daarna moest ik naar
kortom
macaroni,
niets Roemenie, toen de strijd tegen
geen
Griekenland, en ga zoo maar door.
datgene,
van
dat voor 's menschen maag zoo onontbeerlijk is. Drie jaar lang «teek ik in den soldatenrok, maar nu is het welleNaar men mij uit betrouwbare bron
zuideop
tjes,
mededeelde, is de toestand
nu wil ik naar huis, naar
lijker gelegen eilanden in de Ege'ische
it»Un vrouw en kinderen; onxe
Zee, welke doodde italiarjen,bezemt
Führer. beeft.wel. verklaard, dat
zijn nog een graadje erger.
de oorlog dit jaar afgeloopen «a\,
'

den

oorlog

met Rusland zeide ons een

(OostenrlJ kerji rlk *an ****
oif
«tand ult-rieh op veierlet-manieren.niet meer volgen. MeL&ifcans
T,per tfeerEüropa hebben wtf oorlog geabuis" op Londen afgestemd, alhoe- voerd, en al die betreffende lande.i
wel men weet dat een dergelijk ..abuis" rot vil and gemaakt. .Nu deze strijd
zware straffen tot gevolg kan hebben. met Rusland en zelfs wanneer wij
Groot Is de vreugde wanneer men h>m winnen: wat dan? Ik denk d*t
hoort, dat Grleksche of Engelsche on- [Stfj dan met de maan moeten gaan
£.■ %
derzeeërs. die de Egeïache wateren vachten!"
voor de scheepvaart onveilig maken,
Weer andere bestellen bij den
weer een van "lun vele successen boe- kleermaker een cóstuum, onder het
men het voorwendsel dat zij op een Zondag
ken. Steels weer speelt
klaar, om de Engelsche Itrrjgsgevan- wel eens van tenue willen veranderen.
gencn. die -het ewaar te verantwoor De .ware bedoeling Is echter sndgrg:
den hebben, op een of andere wtjze en verschillende gevallen zijn bekend
van voedingsmiddelen en sigaretten te van Dultschers, die op deze wij/e
voorzien, ondanks het feit, dat hierop deserteerden.
zware straffen staan.
i'Deze groeiende ontevredenheid.,
Ofschoon ik den toestand In Zuld- welke naar men zegt. ook in DuitsQrlekertland niet persoonlijk heb land met den dag toeneemt. Is een
meegemaakt, is. naarjnen mrj vertel- factor van niet *è onderschatten bede, ook daar de sTemmlng onder het teekenls. en vormt de kiem voor een
volk eensgezind. Een Britsche offi- eventueel komende revolutie. Wancier, dien ik l«ter In Turkije sprak, neer In de geborneerde hersens van
vertelde mij. dat hij met hulp van de Dultschers nog-een klein beette
Grieken einde Juni ergens uit Zuid- verstand is blijven steken, dan doen
Griekenland was ontsnapt. Hij was ze er goed aan het barbaarsche Naziaeer enthousiast over de houding der -eeime zoo spoed'e mogelijk-uit den
Grieken, In het Wzonder over die der we? te ruimen. Dit zou hen bU het
Grleksche meisjes, die al het mogelij- «'.ellen der vredesvoorwaarden. die
ke deden om het den Engelschen.
m. 1. dit maal voor de Dultschers
wie verscheidenen tijdens de Dultsche' ongenadig hard moeten worden, m'sinvasie niet tUdig konden wegkomen «chten nog eenlgermate- ten goede
en die zich dank rij 'stoutmoedige fa- kunnen komen.
milies in huizen schuil konden houden, in hun geheime schuilplaats zoo
ƒ1.400.
DIEFSTAL VAN
aangenaam mogelijk te maken, ongeacht het gevaar waaraan zij zich
„trouwen” huisiongen.
bloot stelden. De officier in kwestie,
die" weken by een Grleksche familie Voor den Landraad te Salatlga
In huls was opgesloten, heeft door stond terecht zekere Abdoelrachman,
medewerking van een Grieksch meis- gewezen huisjongen van dr. Raden 8.,
je op een avond een wandeling kun- dtrecteur-genersneer van het missienen maken In-de buitenwijken—van ziekenhuis te Ambarawa. Beklaagde
Athene, a.h.w. In het hol van den was reeds ongeveer 10 Jaar bU den
leeuw.
dokter in dienst. Op een morgen, terwlil de familie S. uitstedlg was. stal
Van de vele pro-Duitsche Grie[beklaagde uit de brandkast, waarvan
ken, wier aantal vóór den oorlog
de sleutel .toevallig'■jT'ff'ggS
.niet'onbelangrijk,
eêrrwaraß
«eet-meer overgebïevëh'."Qp mljri
van /"1.400.—. waarmede hU vervraag aanbeen Ortcksch officier,
dween. Hij kocht nieuwe kleeren en
voor den . oorlog fanatiek prom
aakte vervolgens een reis naar BaDuitsch, hoe hij dit verklaarde,
tavia. Bandoeng en Soerabala. Na
antwoordde deze mij: ,Mi)nheer. iveel
omzwervingen kwam hU elndewanneer ik met mijn _eigen_oogen ;lilk terecht bij zijn zwager,
die in
zie, dat te van het weinige dat.
Toen tang in de nabijheid van Ambaons trme land bezit, wagen* vol
rawa woont. Bij een Inheemschen
naar Duitschland'transportecren.
doekoen kocht hij met de rest van het
met het resultaat, dat wi) en on,geld o.a. een sabel, die hem onkwetsze kinderen hier verhongeren,
baar zou maken. De doekoen verborg
dan kan ik niet meer pro~Duitsch
beklaagde later In het Sragensche.
*zVn».
doch de politie kwam hem tenslotte
toch op het spoor, waarna arrestatie
-■-

-

Door

een

,

'
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bij niet onbelangrijke groepen onder
de studenten onzer hoogescholen met
die huivestlng Is gesteld. De toestanvan Onderwijs. den op dit gebied zijn bij deze groeDinsdagavond heeft in het departe- pen van dien aard, dat met recht van
ment van Onderwijs en Eeredienst te een misstand kan worden gesproken.
Batavia de installatie plaats gehad Ook het groote voordeel, dat een goed
van de „Studehtenhuisvestingscom- ingericht internaat bieden kan om
missie", welker taak voldoende dui- het saamhoorigheidsgevoel onder zijn
delijk in haren naam to:, uitdrukking bewoners aan te kweeken. mag niet
wordt gebracht. De commissie wordt worden onderschat.
Nu is de Regeering er zich van bevoorgezeten door prof. A. de Waart,
hoogleeraar aan de Geneeskundige wust dat, wanneer en zoo lang in de
Hoogeschool en bestaat verder
in bestaande toestanden geen grondig
uit de verbetering is gekomen, dit een ernalphabetlsche volgorde
stig beletsel zal blijven vormen vo>>r
heeren :
Duyvendak
J.
hoog- de verwezenlijking van het doel, dat
T.
Prof. dr.
zich bij de invoering van het hooleeraar aan de Rechtshoógeschool; Zij
ger
onderwijs hier te lande voor oogen
ar. F. Jansen, inspecteur bij de Genegectold, mot name de opleiding
heeft
rale Thesaurie: di. Kayadoe, uud-liü
krachten,
van
die in de toekomst leide
Lannoy,
van den Volksraad; Ir. V.L.
posities tn deze maatschappij
dende'
WaProvinciale
hoofd eerste district
Innemen. Zij acht het dan ook
terstaat van West-Java ; Loa Sek Hle, zullen
van
grootste belang, dat dit vraaghet
lid van den Volksraad; prof. ir. J.J.I.
zoo
spoedig mogelijk tot een odstuk
de
TechniSprenger, hoogleeraar'aan
iossing
wordt
gebracht.
sche hoogeschool; Jhr. mr. C. H. V.
Aan
den
kant beseft ZIJ
anderen
de Vllleneuve, voorzitter van den In- ten
waarvoor
dat
probleem,
volle
het
de
dischen Ondernemersbond; dr. D.
Zij Zich ziet gesteld, verre van eenSmits,
voorzitter
van
het
StuVisser
is.
dententehuis te Batavia ; ir. E. A. voudig
aspecten die het
De
verschillende
Voorneman, burgemeester van Batavertoont,
vereischen gezetvraagstuk
via ; dr. E. de Vries, hoofdambtenaar
te
bestu leering. waarna de coördinahet
DeZaken
van
voor Economische
partement van Economische Zaken; tie van de aldus gevonden oplossingen tot een voor verwezenlijking vatJ. C. van Waveren, directeur van de baar geheel geen gemakkelijke opgaJavasche Bank.
ve' zal blijken te zijn. Een specifieke
De airecteur van Onderwijs, de heer moeilijkheid hierbij is dat slechts een
Djajadiningrat, oplossing, welke het financieel verLoekman
Raden
sprak de volgende installatie-rede uit: mogen ook van die studenten, die
„Het is mrj een genoegen, u allen uit minder draagkrachtigen bestaan,
niet te boven gaat, het te bestrijden
hier weikom te mogen heeten.
Mede namens de Regeering zeg Ik u euvel uit den weg zal kunnen ruimen.
Voor het oplossen van dit belangdank voor de bereidwilligheid waarmede u gehoor hebt willen geven aan rijke, doch tevens Ingewikkelde vraagmyn ultnoodlglng om In de ..Studen- stuk gevoelt de Regeering behoeft*
tenhuisvestingscommissie' zitting te aan voorlichting. ZIJ acht zich dan
nemen, en aldus een deel van uw ook gelukkig u bereid te hebben gewerkkracht en van uw weinigen vrijen vonden Haar die voorlichting te getijd in dienst te stellen van de oplos- ven. De veelzijdige samenstelling van
uw Commissie is voor Haar een waarsing van een vraagstuk, dat de Regeering na aan het hart ligt. en den borg, dat de verschillende kanten van
laatsten tijd. niet in het minst in len het probleem de aanlacht zullen krtjVolksraad, de algemeene belangstel- go.n. dia hun toekomt.
Ik meen rnet.dez*Jfcorte wQprden te
ling tot zich heeft getrokken,-,met.

Rede Directeur

—

—
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het' Marine-Luchtwapen
werd
beschadigd tijdens een
luchtaanval op Kirkenes in Junaar men meent
li j.1., is
gezonken. Voorts Is waarschynJiik
neg een schip beschadigd. WIJ
leden geen verlieten. Nadere bijzonderheden worden Ingewacht*.
van

,

toespelingen op verschillendo militaire moge.
lijkheden een zeer diepen
Indruk hebben gemaakt In regeertngskrlngen te Londen.

Ëilste

"U een voor&poedigen en succesvollen
In dezen kring acht ik het overbo- arbeid toewenschende verklaar Ik uw
dig uit te wijden over do beteekenis, commissie geïnstalleerd".
Na deze korte rede nam de voorzitdie een behoorlijke huisvesting voor
gezonde ter der pas geïnstalleerde commissie
de ontwikkeling van een
studentenwereld heeft en welk een het woord. Prof. de Waart kreeg het
belangrijke factor een goede milieu, woord waarbij hij in groote trekken de
waarin de student bulten de hooge- draagwijdte van den arbeid der Comschool verkeert, voor de vorming van missie schetste. Na het officieele gejzljn persoonlijkheid Is; evenmin be- deelte ving de Commissie haar-arbeid
dênteri.

"
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Terluidt. dat Stalins beschrijving van de situatie en zijn

;

Rei

-

Tersnellen en alt te breiden.

krai-

ser vóór Moermansk is bekendgrmaakt in een communiqué van de
Britsrhe Admiraliteit, dat verklaart: „Lichte teestrijdkrachten, onder bevel van sehout-bUnacht PX. Vian hebben geopereerd tegen de Dnitsche eonvoolen. welke do Dnitsche troepen
aan het front te Moermansk voor»
zien. Deze operaties zijn geslaagd.
Een- Dnitsche torpedobootjager.
een gewapende treiler en nog een
vaartuig zijn tot zinken gebracht
Een lichte Duitsche kruiser, de
„Bresme". welke door vliegtuigen

'

Crlpps een belankriik onderhoud
heeft «had met SUIln, tijdens
.hetwelk Statln den ernst Tan de
situatie ton hebben beschreven en
normaals met nadruk er op zou
hebben ' gewezen boe dringend
noodzakelijk het Is de EngelschArnerlkaansche leren nHes Tan
oortogsmaterlerl en andere ToorSoTjet-Rusland te
raden aan

-

f*i

ran een

_

;

_
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~Het TeTÏwf dt7 dat~slr 3tafford
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op
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ernst der Zeegevecht bij Moermansk
Lond«n, 9 Sept. (Reuter)
situatie
"""«n brengen van een
5*L*V
D ™^ h *«L- torpeoohootjaiw—en
Lon d en.> September (U.Pj.
mogelijk ook
lichten

Stalin wijst

.

,

'

—

'

—
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Moe kou, 10 September (Reuter). Het Russische
iniddagconimuniqiie luidt: ~I)en afgeloopen nacht duur*
de de strijd aan hel geheele
-EeflTftiaTuUend"cómmun'qua meldl, dat Russische
tanks Zondag j.l. 100 vijandelijke tank» en pantser/IntoV 42 kanonnen, 300 loopgraafmortieren. 560 vechtauto's, 225 motorrijwielen, 16 radio-installaties, en 3uesca drons. csTvalerieuvernietigden, terwijl 7000 -man wen.
den gedood.

;

:■

steeds voort.

van de landen, die geschikt zijn
voor een wintercampagne en ds
groote inspanning, die HiUer zien
getroost om voorraden over de
Middellandsche Zee te verroeren,
wijst er op, dat hij zich even bewust la van dit feit, als wy. Wanneer wij Rusland van materieel
kunnen voorzien, berooven wU
DuUscbland van het voordeel, dat
het tot dusverre had, n.l. dat wij in
mankracht niet tegen hen op koxt-

1

het

afgelopn

Snf.f?!

■■
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maken van brolkleenmaterieel om Verklaring in Hoogerturis
exportegen de Amerikaansche
(Reuter).
teurs te concurreeren.
Londen. • Sept.
Lort
hebben In bat Hoogerhuls legde
De Vereenlgde Staten
parlementaire correspondent van
zich er la beginsel mee accoord Moyne een verklaring af In den
„R eut e r" verklaart, dat de
in geest van die van premier Churverklaard, dat de Engelschen
premier üja Jongste overzicht
van
moeten blijven ongeveer chlll In het Lagerhuls.
staat
10* e J°°r cea 'olUlllg en
tweederde gedeelte van hun norSprekende over Rusland zelde
buitengewoon belangstellend,
ter
doch
malen uitvoer te handhaven
Moyne: „In vredestijd was
Lord
niet opgewonden Huls.
verkrijging van <Jollars ten behoe- weinig bekend over de oorlogsmaOp de diplomatieke tribune bevan
materialen
den
aankoop
ve van
van Sovjet-Rusland, doen d«
vonden zich de Chlneesche. RussiStaten chine
die niet la de Vereenlgde
geheel*
sche en Spaansche ambassadeurs,
wereld moet thans wel
verkregen kunnen worden.
verbaasd staan over- de vastbe"4' •■■•
terwijl sich op de Domuüons-lrlbu- den.
uitvoer radenheid In verdediging en
Men verwacht, dat de
t*-r
De leider der liberalen, Blr Per- schatten."
staal beperkt zal worden tot gtnaanval. hetgeen niet
neo*-,29.h2°8e
commissarissen
van
auêen,
op
te
met
er
cy
de
Het
besluit
woorblad
van ZuM-Afrika, Australië en Ca- denHarrie, onderschreef
van
voor
peil
beneden
het
pet.
leiderwijst op «ca schitterend
dat een uitbreiding van de 40
cada bevonden.
van Lees Bmith betreffende da wijzen,
1
den oorlog. Een deel van den staal- schap over tulke enorme legers,
onontbeerlijk Is.
j
Churehlll trachtte geen rhetori- noodzakelijkheid van allen moge* productie
ultvoer zal beperkt blijven voor den doch ook oo de militaire kwaliteiDe -Daily Telegraph" «cïirtlft handel
sche effecten te bereiken. De rede lijken steun aan Rusland. Ht) vermet de Latljnzch-Amerl- ten van het Russische volk, welke
.
bloote feiten heeft Churchill
was zoozeer gespeend van iets van klaarde verbaasd te zijn over het „Met
kaansche
landen. Engeland zal nog niet overtroffen zijn. (Toedat
zon
dat
het
schuldig
aangetoond
onveranderlijiemand
zich
dien aard, dat vele leden haar feit.
gerechtgoederea naar Argenti- juichingen). Oobbels bewijst, dat
voldoende
rertrouwen
aan
over
haarklooverijen
ke Br)tsche
meer beschouwen als een gewone maken
in de Duitsene Geheime Dienst geen.
Gerecht- nië blijven exporteeren om het
parlementaire rede, waarin de deze of gene zinsnede van het vaardigd is en nog steeds
de toegeno- staat te stellen in dat land onont- begrip van den toestand heeft,
huidige situatie wordt uiteengezet AUaotlsche charter. ..Dit docu- vaardigd wordt doorzaak
aan te wanneer hij nu aankondigt, dat
voor de beerlijke levensmiddelen
dan als een van die redevoeringen, ment is onderteekend door de twee men kracht van de
koopen, zelfs ai bevat een gedeelte de operaties volgens het
plan
grootste
mannen
van
generaonze
waaraan, het Huls zoo gewoon was
vrtiheid."
van de ultvoer-goederen materiaDe Dultsche voorhoegrondslag,
geraakt. Zoo ving het debat op rus- tie en verschaft een
opgemerkt, dat de len, die gelijk zijn aan die. welke vrrloopen.verbrand
Na
te
hebben
in d*_wrtedaeltl_
de Engeland —overeenkomstig—de den zün
tige wijze aan en duurde op kalme waarop wij kunnen bouwen''.
«voorraden waarop wU vanStaten
van
den
weerstand
der ongeregelgaarne
zou
dat
Percy
zien,
Sir
wijze voort zonder bijzondere kenzljde-van -de-Vereerrigde—
onsvaa«t.
troepen".
brmkleenwet
de
Russische
door
het LsujerhüS~en
het
charter
alle
thans niet
merken, behalve het fundamenteeEngeland zal ook tegen de Amezou hadden gerekend,
gezonle vertrouwen, dat de geallieerden het Amerikaansche Congres
kunnen worden
concurreeren in VenezueLord Moyne vervolgde: „IS
worden onderschreven en beves- aan ons
..WU la, teneinde
thans —om de woorden van den tigd door alle geallieerde regeerin- den", verklaart het blad:
In staat te zijn daar kan de plannen der toekomst niet
premier te gebruiken
meester
moeten een grootere energie aan olie te blijven koopen.
bespreken, doch sommige, welke
.
-•.,■ !
den dag leuren en bereid ziln tot
zijn over hun eigen lot, alsmede gen.
men ons aangeraden heeft, «ouoodat
groote bewondering voor den Rus•en strengere onthoudln*
Rusden op geen enkele tros»
Perscommentaren
>*<
sischen tegenstaxden het volkole-nten aangevuld kunn»n wor- De steun aan bondgenooten land helpen In zijn strijd. Het aou
men eenstemmige en vaste besluit
den. Er behoeft niet aan getwijfeld
helpen, indien wij dele advie(Reuter). niet
Londen. 10 sept. (Reuter). iewordenrdathet Amerlfcaansche Londen il BipS.
om het uiterste te doen om den tevolgen.
zen
souden
Het overzicht van de oorlogssitua- volk 2ijn lnsoanntnt In eelijke ma- Majoor Attlee. de
Lord-Oeheimgenstand der Russen te steunen.
dat
Churde
retie
door
namens
premier
gisteren
zegelbewaarder,
De politiek van de verschroeide
De woordvoerder van de „frontte ral verrrooten."
bench"' der „oppositie", de socia- chill in het Lagerhuls werd gegeaarde en het vooruitzicht van den
De „Manchester Oua-dian" ver- ïeerlng antwoordend op net debat
bethans
list Lees Smlth, verklaarde dat hij ven, vormt het onderwerp van de klaart eveneens met klem: -WH In het Lagerhuls. telde met
Russischen winter zullen
het waarschijnlijk eren afdoende sfjn
huidige hoofdartikelen In de Londenschc moeten thans nog b»rde- werken trekking tot de crltlek op
meende dat er onder de
niet als ten tijde van Napoleon \—ln
Atlantlc-Charter. dat men
omstandigheden redenen bestaan strijd te land voor de gemeenschap- om het rat on U vullen."
vooral gronden voor. «en hoopvolle stemvoor groots voldoening,
drtnit kon verwachteiu-dat_da-alg«m»e-de 1821.-D» omstandigheden zijn niet
De .Jïews Ohronlcle"
ongelijk aan die van na den Slag
wanneer men de situatie van thans ming, terwijl zij terzelfdertljd dea aan-nö-hulo-voor-Rusland
efi ne~~vërklarlng. afgelegd door
regeeringen, van Trafalgar. Toen benutten wij
vergelijkt met die van een jaar ge- nadruk leggen op de benoefte om vraagt of het te veel Is te hopen. leider* der helde
het voordeel van de
Brltsche
leden. Er zijn vier groote keerpun- zich nog meer la te spannen om dat binnen afzlenbaren tijd een meer tou bevatten dan de aigemacht ter tee"om overal den vuten geweest in den oorlog: ten eer- Rusland te helpen en het oorlogs- volmaakt Britsen leger door Iran meene erondslagen. Het Is od het
tot and te treffen, waar hl] het minst
een
ste oe val van Frankrijk, ten twee- materieel, dat naar Rusland wordt zal marcheeren om schouder aan oogenbllk niet mogelijk
pro- kon terugslaan. Thans vervangen
de de slag om Engeland, ten der- gezonden, te vervangen.
schouder met hunne Russische ka- In bijzonderheden uitgewerkt
der wij Spanje door het Middenoosvoor de toekomst
de de Bruikleen-wet en tenslotte de
De' „Times" schrijft, dat de rede meraden te strijden aan bet Rus- gramma
wereld aan te bieden.
ten. Napoleon sprak van een oortegen- van Churchill bepaaldelijk
merkwaardige Russische
„een «iacne front.
gezwel.
stand, die niet alleen de Duitsche dageraad van nieuwe hoop, zoowei
re- log In Spanje als open
Toen Attlee lelde: „Deze
legerleiding, doch eiken generalen voor onszelven als voor degenen,
geerinc en dit land zijn vastbeslo- WIJ hebben Hltler's gezwel tn het
uitvoer
Engeland
beperkt
In een
staf der wereld heeft verbaasd.
ten alles te doen om de bondge- Midden-Oosten veranderd
die voor dezelfde zaak strijden of
Lees Smlth zou gaarne zien. dat daaraan samenwerken, begroette"
steunen" vree*
de doorloopend pijnlijke plek. Door
te
nooten
Overeenkomst met de V.S. Communistische
de verklaring van Roosevelt
en
afgevaardigde de macht ter zee en de Russische
Het blad voegt hieraan toe: „Er
Churehlll zonder twijfel nader zou klonk hoop uit de woorden van
regee- voorraden hopen wij, dat al) zich
.De
geheele
Gallachcr:
N e w Y o r k, 10 Sept. (Reuter)., ring? leder lid der regeering?". tal ontwikkelen tot een doodelüworden toegelicht, opdat zij op het Churchill over den toestand aan
de Vereenlgde Staten en Hierop antwoodde Attlee:
moment aan de volken van
.Ja te wond".
Russische, front en over de Tassehen
Engeland
is een veelomvattende
uropa zou kunnen worden voorge- het
regeevooruitzichten ' dat materleele overeenkomst tot stand gekomen zeker, leder lid van de
legd.
ring".
steun onze bondgetooten zal bereiDe Driemogendheden-conferentie
Hij sprak de hoop uit. dat wan- ken. Dit deel-van zijn rede werd waarbij Engeland er in heeft toealles wat tot
zelde,
dat
Attlee
den
voor
van
den duur
neer er landstrijdkrachten
naar met meer applaus begroet dan ee- gestemd
zou kunnen woruitvoer op drastische steunverleenlng
het vasteland van Europa gezon- nlg ander deel van de rede
niet
een oorlog zijn
20U worden nagedaan,
jden
te beperken
aldus ver- • gelaten.
den zouden worden de expeditie op bewijs van het besef door het LaL o n d e n, 9 Sept. (Reuter) Thans
de
correspondent
klaart
van
de
zoodanige wijze zou zijn voorbereid gerhuis van het gevoel, dat steeds
is definitief vastgesteld, dat kolowat
kunwij
tullen
alles
Washington.
..Wij
York
Tunes"
te
„New
dat de strijdkrachten zouden kunwordt m dit land, n.l. dat
200 nel Alan Monkhouse. een van do
De correspondent voegt hieraan nen aan Rusland geven".
nen oprukken, ..want wij wenschen sterker
te Moskon van de
geen offer te groot zou zijn om dede
denk
er- functionarissen
„doch
vervolgde Attlee
daar geen strijdkrachten heen te genen te helpens die -gedurende toe. dat verwacht wordU dat
tan
Elettrlcal
Metropoll
Vlckers
bijzonderheden van deze overeen- aan, dat het uit onze eigen pro- Co., die In 1933 door de Russen van
zenden die voortdurend In het de- drie wanhopige maanden in
den
nog
komen,
te
te
en
ductie
moet
welke
komst
heden
Londen
fensief moeten zijn".
beschuldigd en later
striid te land voor gemeenschap- Washington
be- niet voldoende Is voor onze eigen sabotage werd
zullen worden
Hij werschte Tooral de' marine pelijke, zaak de spits afbijten."
gezet, tolk zal zVn
uit
Rusland
werd
offers
gemaakt.
bereid
behoeften. WH zijn
i kend
geluk met haar verrichtingen der
van
Uldens d»
Lord
Beaverbrook
Schrijvende over dt vooruitzichte brengen, bereid die productie komende Drlemogendheden-confelaatste dagen in de Middellandsche ten van de hulp aan Rusland „op een Het doel van de overeenkomst
ïoo schrijft
is de concurren- te verhooeen. doch Ik denk wel, rentle te Moskou.
Zee omdat haar geslaagde operarijk, dat tie tusschen Ml
de Amerlkaansche en dat OU een woordje van waarschuties aldaar hebben plaatsgehad In schaal, die een groot
steeds
De Russische regeering gaf te
is. waar- Brltsche uitvoermaatschaoDilen te wing wilt hooren om er
het hart van wat waarschijnlijk de -eed- twee Jaa« ir
denken, dat er altijd ver- kennen de benoeming gaarne te zulnasr
verwijst
Is",
„Tlmes"
de
hefaan
te
dig
de
te
regelen
verdenking
op
en
waarschijUJke
wintercammeest
len goedkeuren.
gebruik traging is In deze dingen".
paast zal worica. Egypte Is een de „beperkende factoren", met in- fen, dit de Encelscoen

Churchill's overzicht

Werd Smolensk heroverd?
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Ontevredenheid onder Nazi's.

Ik wil dit artikel niei eindigen,
alvorens nog enkele voorbeelden
aan te halen over de ontevredenheid In bet \axl-kamp «elf. Vele
Dnitschc soldaten en *elfs officieren hebben mti openlijk vcrklaardj.dal.ril er hrn rari
""Opvallend I» bet groote aantal,
vooral onder de Jongeren, dat
alle
veldt«*cb»en heeft mtegemaakt. Een onderofficier ver-

waren.—:

.
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Ter terechtzitting bekende bekl.
schuld. HU had ..sakit hatt" gekregen
tegen zijn meester, omdat hU geen
voorschot op salaris kon krijgen. De
Landraad veroordeelde beklaagde tot
anderhalf laar gevangenisstraf. De
itukkon van—overtuiging-bestaande
uit een partU kleeren, die tezamen
•en waarde vertegenwoordigen van
ruim f 400 .werden aan den dokter
r'
ter hand gesteld.
-

~~*~

_
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volttdc.

»■

hoef ik u te zeggen, hoe droevig hot aan.

PATIH VAN KOEDOES.
Plotseling: overleden.
Te Salatlga is in zijn woning plotseling overleden de heer R. All, patin
op wachtgeld
van het regentschap
Koedoes. De overledene was adviseur
van de vercenigingcn P. P. B. (PerseTtkatan Pcnsloenart Boemipoetra) en
P. P. B. Poetrl. de damesafdeeling van
dé P. P. B.
h
_

De bijlegglng InJieLfamiliegrat-tt

Salatlga had onder groote belangstel-

ling plaats. Verscheidene
Indonesische bestuursambtenaren van verschillende regentschappen woonden
deze droeve plechtigheid bij. De regent-patlh van de Mangkoenegaran
rond een vertegenwoordiger. Talrijke
kransen, waaronder een bloemstuk
van den regent van Kocdoes. dekten
elf baar Aan nat graf wird gesiuukfn
loor de v?orzlt«ter van tut hoofdfce-tuur van de P P.
en den
voorzitter van" de P.P. B. De gep. patlh-ViUi-Kendal dankt<*= namens TJe
familie voor de bewezen eer.

Voorzitter van den
Volksraad Dinsdag de vergadering omstreeks 9 uur opende was de publieke
tribune vrijwel geheel gevuld met een
_talrljk_dames-fpubllek. [ Het overgroote
;
deel wordt gevormd door Indonesische
. oames, doch er zijn ook Chineesche en
ditmaal ook Europeesche belangstellen.—den-voor.de hfhandeUng.van-dC-imle
•werp-ordonnantle Inzake het actief
vrouwenkiesrecht enz.

Aan de feiten, vermeld In het.AJD."artikel, door den heer Van Helsdingen

genoemd r -~zal -de-Regeerlng-jandacht
schenken; zij zal naar den daarin beschreven toestand een onderzoek doen
De beraadslaging wordt echter ge- Instellen.
opend met den tweeden termijn van
De heer Boer ó o (F.N.L) verond.
21 (arbeidsregeling nijverheids- krijgt vervolgens het woord ter toelirhbedrijven).
tlng van zijn amendement, mede onderDe
heer S o e r o s o (F.N.1.) teekend door de heeren Smit en Soeria
de
negeering voor haar—ant- Karta-Legawa,-beoogend-den-9-urigen
dankt
verplicht te
woord op zijn opmerkingen. HIJ zal werkdag (als maximum)
gesproken
het
wordt
ontwerp
In
echter niet verder daarop Ingaan In stellen.
van
10
uren.
werkdag
van
zijn
van
een
behandeling
van
de
afwachting
amendement.
Spreker betoogt, dat de 9-urige werkbij de particuliere bedrijven poëDe beer Hamongsap o et r o dag
tisch
reeds-bestaatrhtlacht
(L"M. O.lrdlrln lsten termijn wegens
onjuist
om in de wet den 10-urlgen
aan
de
heeft
beraadslaging
ziekte niet
te nemen.
werkdag
op
kunnen deelnemen, verkrijgt alsnog het
woord en maakt eenlge onmerHn«n
Spreker licht vervolgens het tweede
de
over
batlkindustrle.
deel van zUn amendement toe, beoogend een wèkelljkschen rustdag verDe heer Smit (Eur. Werknemers)
te stellen. De Regering heelt
plichtend
gaat alvast In op het amendement-'
dat
de behoefte aan zulk een
Soeroso,
dat hij mede onderteekend gezegd,
wekelijkschen
rustdag vooral in de steheeft en waarin gevraagd wordt om den gevoeld worden, niet op het plattevaststelling van een 9-urlgen arbeidsland, waar de werkdiscipline minder
dag. Spr. houdt een vrij uitvoerig betoog
dit geheïl
Spr. betwijfelt 'of
terzake, aanvoerend, dat vooral onder is.
het
amenjuist is. In elk geval beoogt
de Indische omstandigheden een artoestand
slechts
den
bestaanden
beidsdag van 9 uur voldoende moet wor- dement
wet vast te leggen.
den geacht, al kan hij toegeven, dat In de practijk in de
een redactiebrengt
intusschen
Bpr.
cispensatie mogelijk moet zijn. Het zal
de mogelijkaan,
waardoor
wijziging
echter absoluut noodzakelijk zijn, het
het Kantoor
door
dispensatie
heid
van
aantal controleerende ambtenaren uit
wordt. Dispensatlegeopend
van
Arbeid
te breiden. Spr. vraagt enkele inlichmogeUJkheld van denjwerktijd la reeds
tingen omtrent hun arbeid.
in de wet opgenomen.
7—-r
De heer C. C. van Helsdine (Econ.
v
u
heer
De
ene
Vi
11
De
gen (C.S.P.) zegt de Regeering dank
de voorsteller» van
voor haar antwoord, in het bijzonder Groep) meent, dat
hun
doel. voorbij schiehet
amendement
voor haar toezegging, dat het corps inonjuist, dat de 10ten.
acht
het
Hij
ambtenaren
zal
specteerende
uitgebreid
de wet ls-vastworden. HU hoopt Inmiddels, dat de Re- urlge werkdag, die In
wordt
tot een 9verminderd
Eelegtf.
Feering spoedig zal overgaan tot uitbetoogt
breiding van de regeling ook tot de be- urlge. De wettelijke bepaling
aan
de beaansluiting
anders
dan
r.lets
drijven, die hij bedoelt.
staande practljk. Bovendien acht spr.
Spr. vestigt voorts de aandacht op een het In dezen tijd van oorlogsinspanning
artikel in het „A.1.D." van 3 Augustus en van ontwikkeling van de IndustriaJ.l. over buitengewoon lange werktijden lisatie onjuist deze kwestie te entameevoor sommige arbeiders. Dit artikel is ten. Laat men dan liever wachten tot
ook in de Banier van 7 Augustus na den oorlog.
overgenomen. Met het amendement tot
__Jnvoertng van een 9-urlgen- werkdag —Ook met betrekking tot dexrwekelljfckan spr. zich vereenigen, mits de moge- schen rustdag acht spr. het Regeeringslijkheid van dispensatle_WQrdt_openge^ -Standpunt—verklesiyker —dan-dat-der
steld. Tenslotte vraagt spr. om niet lan- voorstellers van het amendement.
ger te spreken van Kantoor van Arbeid,
Vooral het stellen van strafsancties
daar er toch een Dienst van Sociale in belde gevallen acht spr, bezwaarlijk.
Zaken is.
De Economische Groep kan het amenDe Regeerlngsgemachtlgde, de heer dement-dan ook niet steunen. BelangBlom, directeur van Justitie, beant- ijker acht spr. de verbetering van de
woordt aanstonds de sprekers in 2den hygiënische toestanden bij verschillentermijn.
we Inheiiiuche bedrijven.
»

'

-,

_

-

-

Deßegeeringsgemachtig-

De heer Kolkman (Eur. Groep)
Is door het Regeeringsantwoord voor
eerr goedT-deel" bevredigd; dat~u
echter niet het geTal t.o.T. d?n opzeggingstermijn HU houdt Tol, dat hij
met recht een beroep kan.doen op de
Jurisprudentie. Een opzeggingstermijn
van I maand is alleszins redelijk te
achten. Spr. doet verder ook een beroep op de practljk; het komt In de
practljk immers niet Voor, dat bij een
conflict de ondernemer den ontslagen
arbeider nog een paar maanden in
dienst houdt.

..

_

ring

eenlgen tijd geschorst Na de heropening verkrijgt de heer
Soeroso (F.N. I.) het woord. Spr.
bestrijdt-het-betoog van den heer. De
Vllleneuve en verklaart, dat hij
den
oorlogstoestand volstrekt niet .uit het
oog verliest. De heer Kan heeft uit het
oog verloren dat bit vele bedrijven de
aroeidsloonen zoo laag zijn, dat de arbeider geen. vrij en dag kan nemen." Dit
komt ook doordat de Regeering niet regelend wil optreden.
Regeerlngsgemachtigde, de heer
De
Blom: De Regeering wil wel optreden, maar het onderzoek is.nog niet atr
geloopen.
De heer Soeroso (F. N. I.) wijst

j
Intusschen kan voor de

reeds Jaren

duurt.

oorlogsindustrieën uiteraard aanstonds tot dispensatie worden besloten.'
Spr. brengt nog eenlge technische
in het amendement aan,
wijzigingen
noch blijft het handhaven.
Hierna komt aan de orde de stemming over het eerste' deel van'het
9-urigen
amendement j (vaststelling
werkdagl»l_
.■',\ _"
-

"

Het wordt met 34 tegen

'

-

7 stemmen

Groep, V. C.en de heer Kan).'
-

zijn

Het tweede deel van het amendement beider slechts

hébben

ü
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De gunstige gang van zaken op de

Indische arbeidsmarkt, waarvan in
het Jaarverslag van de M. W. B. over
1940 wordt melding gemaakt, heeft
zich over het eerste halfjaar 1941
bestendigd, waarbij slechts betrekkelijk
onbelangrijke
schommelingen

zijn opgetreden.
De cijfers betreffende Europeanen
vertoonen weer een lichte verbetering,

aangezien in het eerste halfjaar 1708
werkgevers-aanvragen
binnenkwamen, resulteerende in 1063 plaatsingen; daarentegen vertoont het aantal
plaatsingen van Inheemschen eenigen achteruitgang.
Tegenover een totaal aantal nieuwe aanbiedingen van meer dan 50.000

staat
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FEUILLETON.

DE GROTMEYSIFCATE do.PrHIL S OPENHIMVERTALDOR M.HELMA.
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De rechtsgeleerde staarde hem aan schijnt heel zenuwachtig en onrustig rust én kon moeilijk woorden vinden.
opgetrokken wenkbrauwen.
te zyn.
Zijn gezicht droop van den regen, die
„Geen smaak voor port?" vroeg hij " „Hij kan terstond wel in de biblio- ook langs zijn fluweelen buis droppelverbaasd.
-dat de, .zyn witte haren waren 'doet dwf
gJSÜS
„De had moéten zeggen na -'mfjn wil z^gg^Tßs^fiaafzljfrMangan." wind verwaaid.
'«j^m*»"*
vertrek," haastte Domlney" zich* te
„Zeker," zelde de rechtsgeleerde,
„Een akelige avond," merkte Domizeggen. ,Ziet gij, In de wildernis dron- opstaande. „Heel lekker die wijn; Dat
ney
op.
een
ken wij
vreeselijke hóeveelheid is iets, wat de Londensche 'restaubehoeden,— dathU
drank,
„„Het^ls.om-te
en'
sterken
dat bederft den rants pns_niet kunnen geven. -Port
wordt,
;~
smaak voor eiken wyn."r—
dat ik hier ben,
nog
akeliger
behoorde altijd te worden gedronDe rechtsgeleerde keek afgunstig ken op de plaats, waar hij werd be- meneer," antwoordde de oude man
naar het gezonde, gebruinde ; gelaat waard."
met een heersclie stem. „Ik ben gekoom u een gunst te vragen en ik
en de heldere oogen van zijn gastheer.
De belde mannen gingen door de men u ter
smeek
wille van u zelf ze mij toe
„U ziet er niet naar uit, of u ooit mooie hall, welker wanden een beetje
letsMiebt gedronken, Bir Everard," hadden geleder! Tan de vochtigheid, te staan. U zult vannacht toch niet
merkte hij openhartig op. „Het valt naar de bibliotheek en . namen In slapen In de eikenhouten kamer?*
„En. waarom niet?" vroeg Domlney.
iemand nu moeilijk de verhalen te armstoelen plaats voor een' vlamgelooven, die hier een vijftien jaren mend houtvuur.
Parklns bedlende „Ze is naast die van Lady Doml-■'.- hen zwijgend van kof f ie. en cognac/ ney."
geleden in omloop waren."
'_
„Het gestel derDomlneys, denk ik." Hl] had nauwelijks de kamer -verla„Welnu?"
.De nieuwe hofmeester kwem stil de ten, toen na een bescheiden, tikje op De oude man wist blijkbaar niet,
kamer binnen en ging naar zij n de deur i Middleton, eenigszins aarze- wat hij zou zeggen, maar zijn meeslend binnentrad.
.'
meester toe.'
ter weigerde opzettelijk hem te hel„Kom binnen en sluit de deur,'', be- pen. Hij keek naar Mangan en rnom„Ik heb de koffie in de. bibliotheek
klaar \ gezet, meneer," kondigde hij vat Domlney. „Wat is_er t ...Mddlfi.ton2. pelde-lets In zlch-zclf.
de Doscnwachter, is FarkTns"ze'gt7dat Je mij wenscht te „Zeg maar ronduit, wat Je verlangt,
& ='■■■'■,
Juist gekomenen vraagt, of hij . een spreken."
Middleton "_ noodigde Domlney_ hem
woordj e met u mag spreken, eer u van
De man kwam aarzelend nader; HU uit. „Meneer Mangan en zijn vader
avond naar bed gaat, meneer. HIJ was blijkbaar zenuwachtig en onge- en grootvader zijn vele jaxen lang,

met*
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„U schijnt een zekere plooibaarheid

te hebben verloren, of misschien deed
ik beter het een zwik karakter te noemen," zeide hij. „E».zijn vele dingen
in het verleden, welke het mij moeilijk valt met u in verband te brengen.
Bij voorbeeld," ging hij voort met een

'

-

i

lichten glimlach, een blik werpend op
het gevulde glas van zijn gastheer,
„u drinkt geen port zooals alle leden
l* ™it- *i*h
der familie nomlroy,
gekend."—
„Ik vrees, dat ik nooit veel smaak
voor port had," mërktê Domlney op.
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Werkne-

wijze I

De beer S o e r o s o (F. N. I.)
Natuurlijk op de juiste wijze I

:

Spr. wijst er op, dat het er om gaat,
speciaal die Indonesische arbeidere te
beschermen, die nog geen bescherming
hebben. Hij bestrijdt vervolgens .uitvoerig het betoog van den heer Kolk-—
man en verklaart de motie te handhaven. HjJ heeft denjndruk d»t
"f-—
geering voor de betrokkenen niets wil
doen.
De Regeeringsgemachtigde, de beer
**

Eind Januari werd aan de M. W. B.
mede de toig opgedragen voor de Inrichting en het beheer van het kamp
voor Nederlandseheu vluchtelingen,
hetwelk aanvankelijk üdelljk op Onrust werd gevestigd, in afwachting
van de totstandkoming van het definitieve kamp te "Tjltrap. Het grootste
deel van de In dit vluchtelingenkamp
opgenomen personen, aanvankelijk in
totaal 101 zielen, vond In betrekkelijk
korten tijd zijn weg naar de maatnen is stijgende. Het beliep in
schappij, zoodat de bezetting van dit
Juni 58 vrouwen en 116 kinderen.
kamp, ondanks de opneming van
Met de steunverleening aan deze enkele nieuwe groepen vluchtelingen,
gezinnen was in het eerste halfIn snel tempo verminderde.
jaar 1941 een bedrag van ƒ 49.878
De kosten verbonden aan de voorgemoeid.
looplge inrichting van het vluchtelingenkamp
De omvang van de bemoeienissen, van het Onrust en aan de vestiging
definitieve kamp te TJltrap
van de M. W. B. met de beschermingskampen nam in het eerste halfjaar hebben in totaal ƒ 22.320 bedragen.
1041 eveneens aanmerkelijk toe, De exploitatiekosten over de maanhoofdzakelijk doordat einde Maart ƒ
9.000. neerkomende op een bedrag
de overheveling plaats vond van de
van
ƒ 60,85 per hoofd per maand.
vrouwen en kinderen, afkomstig utt
-

~

:

het interneeringskamp Banjoebiroe
naar de beschermingskampen. Als
gevolg daarvan steeg het aantal zier
len in de beschermingskampen, daaronder mede gerekend het internee-

ringskamp Soekaboeml, tot 823. Zooals bekend is, werd een groot deel
van deze vrouwen en kinderen begin
Juli

.

,

Juiste

De omvang van de steunverlening aan gezinnen yan* geïnterneerden nam in biet eerste
halfjaar 1941 nog geleidelijk toe
—enbereikte "ln"<tc'"maatrd"'Mel''3e5T
grootsten omvang, nl. 650 zielen.;
In Juni valt een kleine daling'
waar :te nemen. Verreweg het
grootste deel van deze gezinnen
Is Duitsch, nl. 8 mannen, 165
vrouwen en 288 kinderen, doch
het aantal niet-Duitsche gezin-

•

•
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toestand op de arbeidsmarkt, waatBleek het personeelsvraagstuk derdoor voortdurend een krachtig beroep halve niet onoplosbaar, ook de outilwordt gedaan.op denog beschikßaré lage zal, naar hét zich laat aanzien,
"'.'
/.*.""
arbeidsreserves.
op tijd beschikbaar kunnen zijn. De
'In dit verband is het opvallend,] grootste moèlllj kh'eden.,,. baarde—dedat deze daling'van-steunverleehlrigl aanschaf van de bénöodigde draal-,
uitsluitend wordt veroorzaakt door- en schaaf banken, doch de omstandat het aantal gesteunde Europeanen digheid, dat het Suiker Syndicaat
aan het. af nemeb
bereid bleek de M. W. B. hulp te verde steunverlening aan Inbeemschen leenen door de suikerfabrieken te
en Chlneezeh; zij, het. Jh langzaam verzoeken. die werktuigen, voorzoover
tempo, evenwel groeiende is.°
zij op de fabrieken niet gebruikt worden, in-bruikleen af te staan, aan
Het cursuswerk .welk
verzoek algemeen gehoor werd
Na overleg mei de■ autoriteiten
gegeven, heeft dit vraagstuk sneller
van ;; dé,:,artillerie-inrichtingen, opgelost, dan aanvankelijk mogelijk
het mariAe-etablissement, dén
bleek. Het Is nu nog slechts noodig
marine-luchtvaartdienst en dë om een betrekkelijk klein
aantal van
In het eerst* halfjaar 1941 slechts
militaire luchtvaart-werd besloten
deze werktuigen, en dan de nieuwere
om over te gaan tot de oprichting
een aanbod van nog geen 23.000. Tetypen, in het .buitenland aan- te
van vier nieuwe metaalbewergenover rond 10.000 aanbiedingen van
'schaffen.
Europeanen in de Jaren 1937, 1938,
kerscursussen, nJ. te Batavia, Se--•_ ï |De leerprogramma's welke voor de
1939 en 1940 s'.aan in het eerste halfmarang,,Djokja en Malang; vernieuwe cursussen zullen gelden werder zullen twee draaierscursust .! dén opgesteld In overleg met de belaar 1940 nog slechts ruim 4.000 aansên worden opffericht, nJ. A*r trokken militaire en marine-instanmeaingen.
Bandoeng en Soerabaia of Maties, die zich bovendien bereid hebDe moeilijkheden, -welke hierlang, benevens een koperslagersben verklaard om de leerlingen van
door ontstaan' om te'voorzien in
een
plaatwerkers- en
een',
dè M. W. 8.-cursussen in de gelegendagelijks
vacatures,
worden
scheepsinstallateurscursus te Soe- ■ 1 heid te stellen een deel van
de prakgrooter. De in de maanden Juli,
rabaia.
inrichtingen
op te-doen.
haar
tijk
In
Augustus en September op de
Behalve deze nieuwe*, cursussen ■'.'. In verband met de doelstelling,
arbeidsmarkt komende nieuwe
wordt, op daJrvoor in aanmerking welke deze cursussen thans hebben
lichting van jeugdige arbeidskomende piaatsen een viertal paral- gekregen, waarbij het er omgaat in
krachten zal hierin slechts ten
lel-klassen ingericht voor de eigen- den kortst mogelijken tijd zooveel
deele verlichting kunnen brengen.
lijke
metaalbewerkers-cursussen, mogelijk geschikte candidaten af te
C.J
1
waardoor de volle capaciteit van per- leveren, is besloten de jongelieden,
Steanverleening. soneel en inrichtingen zaL. kunnen
dia op de technische vakcursussen van
.
.
het
In
Jaarverslag van de M. W. B. worden benut.
o« i de M. W. B. zullen worden toegelaten
ever
1940 wordt vermeld, dat de
Voorts,bleek het mogelijk om in 'aan een psychotechnisch onderzoek te
steunverleening zich gedurende de den korten tijd van voorbereiding, onderwerpen. Dit onderzoek zal in
eerste maanden van 1941 ongeveer op ondanks de groote vraag naar ar- den loop van Augustus plaats vinden.
het peil van 1100 gesteunden met een beidskrachten op technisch gebied,
Vluchtelingen en geïnterneerden.
steunbedrag van pi. m. ƒ 43.000 per een nagenoeg
compleet personeel
maand handhaafde.
Sedert
het voor de nieuwe cursussen bijeen te
schrijven van dat verslag blijkt een brengen, waarbij in sterke mate een |De steunverleening aan gestrande
lichte kentering te zijn Ingetreden, beroep moest worden gedaan op ge- Nederlanders, welke
tweede
in
waardoor thans het aantal gesteun- pensioneerde vakonderwijzers, werk- halfjaar van 1940 ƒ 11.280het
heeft geden weder afnemende is en dien- tuigkundigen en chefs van werkplaat- vergd, beliep
In het eerste halfjaar
overeenkomstig
steunbedrag sen t.b.v. het leidend personeel. De 1941 een totaal van ƒ 17.039, waarhet
daalt. Dit heugelijke verschijnsel assistenten konden ten
mede -een wisselend-aantal- gevallen
met=den bedrijven-varrdé MTWfB. worden be- dat in Maart het maximum van 67
ihierboven reeds vermelden gunstiger trokken.
bereikte, werd gesteund.
r—

De_. heer- S
mers) : Op de

een opzeggingstermijn niet te kunnen geven.:

-

—

Kolkman en Smit aan.
De heer Boer o s o (F. N. L) bad
van den beer Smit een andere houding
verwacht. Het gaat hier om bescherming van de belangen der werknemers.

Tan

Vacatures raken moeilijk te vervullen.

Met een enkel woord werd
reeds gemeld "dat er een suppletoirs Justitie-begrooting met eencrediet-aanvrage • van ƒ 250.000
voor verdere steunverleening en
werkverschaffing bij den Volksraad is ingediend. Bijna de helft
van dit aanvullend crediet is
noodig voor uitbreiding van de
bestaande en oprichting van
nieuwe M. W. 8.-cursussen, en als
bijlage werd een nota toegevoegd,
waaraan wij hier het volgende
ontleenen:

■

....

■

,;

«

M.W.B. ORGANISEERT TECHNISCHE CURSUSSEN

Spr. gaat allereerst in op de reae aangegaan voor onbepaald en
dat genoemd iid te veel generaliseert. 'Uid...
\
Spr. meent ook, dat de gevallen van
De beer Boer o a o (F. N. L) geelt
onmiddellijk ontslag, die de heer Kolk- een korte toelichting.
man bedoelt, in der- practljk niet zoona heer Kolkman (Econ. Oroep)
]
veel voorkomen ,aß~nu meent.
vindt bet al geen prettige taak om te
trachten deze af tandsche artikelen
Wat de correctors in de drukkerijen
nieuw leven in te blazen. Maar bovenbetreft, orider hen zullen er zijn, die dien wil hij er op wijzen, en In bet bijonder de werking van deze regeling
zonder den heer Muhammad Yamin, die
vallen.-T.a.v.-de—letterzetters7ts~de jurist is, dat men zich schuldig maakt
kwestie' moeilijker te beantwoorden. aan juridische ketterij door te spreken
Men zal moeten nagaan welk soort van een opzeggingstermijn. Want het
arbeid zij verrichten' om te kunnen gaat bier niet om een opzeggingsteruitmaken, of zij vallen onder het be- mijn, maar om een schadeloosstelling.
grip hoogere, arbeiders.
Spr. ontvouwt verder ook nog practlDe heer Soeroso (**. N. L) ver- cche bezwaren. tegen het I amendement.
krijgt vervolgens het woord ter ToelichDe heer Smit (Eur. Werknemers),
ting van zijn amendement, beoogend onderstreept de practische bezwaren,
de loongrens voor dienstboden en werkdoor. den beer Kolkman genoemd. Er
lieden In den zin van de artikelen 1601, zou veel controle-arbeid noodig rijn en
1602 en 1603 .(oud) van het B.W. terug men moet de menseben niet booger
te brengen van / 3<— tot ƒ I<— per dag. aanslaan dan zij zijn.
Het amendement Is mede onderteeDe Regeeringsgemaebtlgde, de beer
kend door de heeren Soangkoepon en 810 ra, wijst er op, dat de voorstelMuhammad Yamin.
lers twee ongelijksoortige dingen met
elkaar vergelijken.
een
van
Spr. betoogt, dat
aagioon
de
hoog
reeds
is
en
tot
uitzonlf—
T.o.v. de practische bezwaren sluit
f
deringen'behoort.
spr. zich bij bet betoog der heeren

1 maand, En dit zijn gevallen, die In de practljk veel meer zul-

-'

'

voorlaatste alinea Tan artikel 1603 (oud);
eveneens geldt voor overeenkomsten;

termen.

Blom, verzoekt het woord en zet
uiteen, dat de indruk van den beer
Soeroso
onjuist is.
De Regeerlngsgemachtigde, de heer
len voorkomen dan die, j weke de heer Blom, wijst eveneens op het ongeNadat de beer Smit (E. W.) zijn
Kolkman bedoelt. Met het compromiswenschte van de verlaging van de stem gemotiveerd beeft, wordt de movoorstel van den beer Kolkman kan loongrens en ontraadt de aanneming tie in stemming gebracht en met 31
spr.tlcü dan ook niet vereenigen. Het van het amendement.
'tegen 10 stemmen verworpen.
*.

(voorschrijven van een wekelijkscnen
rustdag) wordt met 35 tegen 7 stemmen
aangenomen. (Tegen: Econ. ''Groep,
V, <2 en de heer Kan).'
■««>•_
Tenslotte wordt"' het ' onwernordon?
nantie cJis. 'a a p'g n ome n.'"' '

Groote vraag op de Arbeidsmarkt.

lermlJn~Y&n""~B~wekenrbedöeurto de

.

;

-

staat

noodlgt de Regeering uit de artikelen
1601 t/m 1603 (oud) Tan het Burgerlijk
Wetboek zoodanig te wijzigen, dat ds

o

2den

:

--

. Na de pauze beantwoordt de Regeerlngsgemachtigde,. de heer. B 1 m, directeur Tan Justitie, de sprekers in

De heer Soeroso (F„ N. I.) voelt
eigenlijk wel voor het'compromis-voorstel van den heer Kolkman. Doch hij
acht het veel meer rationeel, als ds
heer Kolkman zich bij sprekers voorstel
De heer Kolkman (Econ.
aansluit en hij rekent er dan ook op, Groep) moet den heer Soeroso teleurdat. hij straks sprekers amendement stellen, hü kan zijn amendement niet
en motie zal steunen (hilariteit). steunen. Wanneer men de loongrens
Spr. bestrijdt het standpunt van den verlaagt van ƒ 50.— tot ƒ 25.—, zou
' ■ men een groote groep lagere arbeiders
heer Kolkman. .
overwaardeeren door hen e veneen* in
Der Regeering stelt hij de Traag, of de.regeling te betrekken.
de letterzetters en correctors der drukDe heer L o a Sek Hle (Chung
kerijen ook gerekend worden tot de Hua Hul) kan het amendement evengeschoolde arbeiders.
min steunen op grond van principieele
en practlsche overweging.
De heer Smit (Eur. Werknemers)
bestrijdt eveneens het betoog van den
De heer Smit (Eur. Werkneheer .Kolkman. Vergeten mag niet mers l-wljst-er-opr^lat-men-reeds -meer
wordenv~xiar-;»iler~alIe ontslagen ver- van de Regeering gedaan gekregen
leend' worden als gevolg van conflctea; heeft, dun ta~da
Hie
pok A verleend .worden beoogd werd. HIJ sluit zich aan bij net
'als gevolg Tan inkrimping Tan het be- betoog van den heer Kolkman en verdrijf en ook in die gevallen zou de ar- klaart aan het 'amendement zijn stem

~~~

er op, dat dat onderzoek

afwijzend

denkbeelden, kan hij het voorstel nut
steunen. Het Is een kwestie Tan geren
en nemen. Het gaat om een compromis. Spr. zou willen Tragen: „Wat
prlce glory?" (Vroolijkheld). Spr.
houdt vol, dat de groep, die het betreft,
door de handhaving Tan den opzeggingstermijn Tan 1 maand niet In haar
rechten tekort gedaan wordt.

~

~Dé~ Volksraad,
geboord de debatten.

-

d e,. de heer Blom,' wijst er aan de
hand,van cijfermateriaal op, dat er ih
verschillende bedrijven meer dan 10 uur
gewerkt wordt. Een terugbrcnging tot 10
uur Is dus reeds van belang.
, - [
Spr. deelt mede, dat uit een onderzoek
Is gebleken, dat Tan de 110 bedrijven,
waarover het onderzoek ging, er 31 reeds
een vasten wekelijkscnen rustdag kenhen. In verband met de economische _De heer B 1 aanw- (L E.V.): V kunt
ontwikkeling van dit land acht de Re-,
weeens dringends
geering het niet raadzaam dien rust- hem toch onslaan
redenen.'
/
leggen.-;
te
dag wettelijk vast
..'..■..
■
;£
De heer Kolkman (Econ. Groep)
Spr. ontraadt de aanneming van .het
amendement.' '..',.
:■.
-.%*■•■»' wijst er op, dat daaraan vele moeilijkheden verbonden zijn. Nu de RegeeDe vergadering wordt hierna Voor
tegenover
•

Dan la aan de 'orde een motie, toot*
gesteld door de heeren S o e r o a o,
Coangkoepon en Mnbamrn a d Yam 1 n, wette alsvolgt luidt;

amendement van den heer Soeroso kan
spr. echter evenmin steunen; hij-acht
het onjuist de loongrens nog verder te
In den Volksxaad was Dinsdag aan verlagen; men beeft van de Regeer ing
de orde het ontslagrecht voor bepaal- reeds meer gedaan gekregen daa de
de niet-Europeesche arbeiders.
motie-Loa Bek Hie vroeg.

Soeroso's Desiderata

*;rVi'

.

naar het buitenland

geëvacueerd.

In de eerste drie maanden van 1
1941 bedroegen de kosten van de

beschermingskampen,
inclusief
het interneeringskamp Soekaboeml in totaal / 75.993.85, waarvan
aan kapitaalsuitgaven ƒ 23.847,64,
aan
ƒ

exploitatie-uitgaven
aan evacuatiekos-'

49.556.4 S en

ten

/

2.589,78.

De gemiddelde exploitatie-kosde beschermingskampen
beliepen per maand per persoon
/ 24,07, dlèTn het
lnterneerings-

ten in

-

kamp
ƒ .28.76.

Soekaboeml

beliepen

BERICHT.
Wij vertoeken onzen abonné's
Keen briefjes of orden aan onze

krantenloopers

nie'de te «eren
na de bezorging
huiswaarts keeren en pas den
volgenden
middag weder In
dienst treden.
aangezien deze

De kans is zoodoende niet
oitcesloten. dat briefjes of orders
zoek raken of geheel verloren
gaan.

Tevens verzoeken wU

-

D, ge«n

aanteekenirigen omtrent adreswijzigingen en opzeggingen op
kwitanties U maken, aangezien
deze de-administratie te iaat

bereiken.

'

-."

-

.

Toen de

j

■

';

MOTIE-SOEROSO

Waar ligt de juiste Loongrens?

,

Spr. zal de beantwoording van de opmerkingen betreffende het ameniement-Soeroso uitstellen tot de behandeling daarvan.
Den heer Smit deelt spr. mede, dat de
Regeering nog geen positieve, toezegging
kan „doen betreffende.. de_ultbreldlng
van de arbeidsinspectie.

10 uur?

•>

n o m en.'.

i

geen

Arbeiders

!

Werkdag9-uin

Waarom

Ontslagrecht niet-Europeesche

.-.

Volksraadvór

Eet amendement wordt Tervoigens m
stemming gebracht en met 31 tegen 11
stemmen Tirwofpin.
.Bet ontwerp wordt zbu. a a n g

!

Arbeid in Nijverheidsbedrijven

.De heer. Kan (Ch*ung Hua Hul)
vindt dat voor de economische
ontwikkeling van Nederlandsch-IndlS alles
In het werk moet worden gesteld. De Industrialisatie zal veel Inspanning elschen. Spr. heeft alle.vertrouwen in de
Regeering; hij is ervan ' Overtuigd,, dat
zij er op zal toezien, dat die ontwikkeling zich langs goede banen voltrekt. Êjj
De heer' Smit. (Eur. Werknemers)
verklaart, dat het volstrekt niet de bedoeling, is, de ontwikkeling Tart het bedrijfsleven te belemmeren. Van de dlspensa tie-mogelij khe ld kan Immers een
ruim gebruik gemaakt worden. Juist
met het oog op de verdere industrialisatie echter acht hl] het raadzaam reeds
thans de Regèerlng de bevoegdheden te
schenken, die in het amendement zijn
vastgelegd.; '~

,

Men wende zich uitsluitend tot de ADMINISTRATIE
Tel. 130
ZulóV
—

zaakwaarnemers van de Domlneys
De twee mannen zwegen. Mlddleton
geweest. ZIJ. kennen allen onze fami- had zijn
stem verheven In zijn hevige
liegeschiedenis."
O
hfl 'even
om adem te scheppen. HU had blijkden, meneer, dat Is een feit," ging baar tóeer te zeggen.
,Jk stond naast u, meneer," ging
Middleton wanhopig voort. „Uw gestalte schijnt langer te z{jn geworden nu voort, „toen_mevrouw_hct mes
en uw stem harderrik scrüjnu niet greep en op u aanvloog, en zooals u
zoo na te staan, als ik had
ge- Weet, was Ik het die haar vasthield
wenscht, om u te kunnen zeggen, wat en zoo belette, dat er dien nacht een
ik op het hart heb."
dubbel treurspel plaats had en Ik was
„Ik heb een moeilijken tijd doorge- het ook,"die den volgenden morgen
maakt, Middleton," herinnerde Do- den dokter ging halen, toen zy In den
nacht uw kamer was binnengeslopen
mlney hem. „Geen wonder, dat
Ik en u hUna
had vermoord. Ik.hoorde
veranderd ben! stoor Je daaraan
niet, en spreek openhartig tegen mJJ." haar ook u roepen, u dreigen. Het
was de bedreiging van een waanzin„Ik was het, die u het eerst ont- nige,
meneer, maar mevrouw is nog
moette, meneer," ging de oude man
waanzinnig,
en zoolang er nog een
voort, „toen u dien nacht wankelend
hapr bereik is, zult u nooit
mes
in
naar huls ging door het park met een
zijn in dit huls."
arm slap langs u neer hangend, en veilig
„WU
moeten-er voor zorgen." zelde
het bloed langs uw gezicht en kleeren
Pomlney bedaard, „dat zij geen wastroomend, en een roode vlam In uw en
.P .iiLMM..b «?lLk.^JJgtu!
de men het. ik hoorde uw vrouw een
J.
zenuwtceval krijgen, Ec zag haar la- ;■■•■
chen en snikken als een waanzinnige
(Wordt vervolgd.)
altijd gebleven.^-°==E;i^ ;^^",^a;^"r-

Pf?F/>ndenh«i€L.'N«>'«rachtte

,

*
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Het Russische offensief.
scWJnt,' nu; ernst

te zy n met

Het
—het Russische-offensief.—De Bovjetlegers vechten met een bewonderenswaardig élan en i er. gaan reeds. geruchten dat zélfs Smolensk heroverd
is. -Hoewel er van die stad niet veel
_mwrjjOvergebieven_»l.?Un_dan-een
.rookende puinhoop is het succes toch
van groote moreele beteekenis. Immers dan zal'duldeiyk der wereld
aangetoond zijn?dat de Dultsche op-l
marsch niet alleen tot stilstand is
gebracht, maar ook dat de Russen in
het offensief zijn en dit tot het ulter'
ste voortzetten. - ,-._ ,
De bericnten dat.de' Duitschers-in
.den midden-sector,■ dus bij Smolensk
in vollen aftocht
en ook
uitvoeriger
blzonzy n,? worden door I
De-Duitschers
bevestigd.—derheden
lijden daarby-ontzettende verliezen,
terwijl uiteraard ook'de Russen groote verliezen zullen lijden.
wy- kunnen- ons moeiiyk een voorstelling - maken :van»den, geweldigen
strijd, die • reeds twee en een halve
maand,woedt. Wanneer eenmaal de
Dultsche Jaggernauth-aan het rollen
is gebracht,>schynthy practlsch niet
meer te houden te zyn. Men stelle
zich eens voor tallooze golven van
nonderddulzenden Duitschers over de
groote Russische vlakten, in pantserauto's, tanks, vechtwagens, die naast
elkaar-in een bepaalde gevechtsformatie oprukken, begeleid door het
donderend geweld van honderden
vliegtuigen, die den aanval voorafgaan. De botsing tegen den Russlschen
muur van staal zal ontzettend geweest
<

DE RUSSEN ZETTEN EEN HEVIG TEGENOFFENSIEF
IN TEN ZUID-OOSTEN VAN SMOLENSK.

HETDVEAN

„BISMARCK”.

DOEL

Wat de dag brengt.

DERDE BLAD I

DE INDISCHE COURANT.

Aanval op Canada, daarna
landinjg in Amerika.

'

-

:

_

„

zyn.

.

'

Maar driemaal hebben de Russen
dezen stalen aanval tot staan gebracht
en daarna gingen zij zelf tot het offensief over. Dultsche gevangenen
beweerden, dat de Russische geconcentreerdeslagen-van-tanks-en-artillerle begeleid door het \rhythmlsch gerikketlk der automatische wapenen,
een ontzettenden en demorallseerenden Indruk op
de Duitschers
maakten, die zonder aarzelen den
dood werden ingejaagd. Wellicht passen de Duitschers dezelfde tactiek toe
als in Ned e r land, toen zy de

—soldaterrbyduizenden tegenTiet mïtrallleurvuup inzonden totdat de mu-

—nitie.... op wa3rSiechts~daarna kon~den'do Dultsche" troepen'vérder oprukken. Daar werden dus Dultsche
soldaten eenvoudig gebruikt om een
te
lading lood in hun lichamen op
vangen en vervolgens voor hun „Vaterland" te sneven en het Walhalla
In te gaan.
Kan men zich Indenken, welk een
verbysterende mentaliteit 'daaruit
spreekt, Hoe heel anders vechten de
Britten, die ook volkomen bereid zyn
,
~

hun levens voor-de groote zaak en
voor hun Britsche vrijheidden het Imperium op te offeren. Maar hun aanvoerders hebbenier...st€öls..naar.:..,«e=.
streefd de verliezen zoo gering mogeïyk te doen zyn. In vergeiyking met
de Itallaansche en Dultsche verliezen
in den woestyn-ooriog en op den Balkan zyn de Britsche verliezen buitengewoon laag. Maar de nazi telt het

menschenleven als niets.
Hoewel ledere soldaat weet, dat het
stormen tegen een mitrailleur onbegonnen .werk Is en een wisse dood
béteekent, zenden de,Dultsche officieren hun manschappen.man naast
man, dus byna in gesloten formatie,
het doodeUJke vuur tegemoet. Het
kan niet anders of dit moet tenslotte
lelden tot een ontzettende slachting.
De Engelschen beseffen zeer goed
dat zy daarom de Russen met zoo
—gioot mogeiyke hoeveelheid aan oorlogsmateriaal moeten helpen. De beste manier om den Duitschers zware verliezen toe te brengen, Is door de
Russen zoo veel mogeUjk te helpen.
Stalln heeft In zyn besprekingen
met Slr Stafford Cripps duldeiyk den
nadruk gelegd op de noodzaak om de
hulp van Engeland en Amerika nog
meer op te voeren. De Inhoud van
het desbetreffende telegram zou op
pessimisten een alarmeerenden indruk maken, maar het Is niet uitge. sloten, dat het zoo opgesteld Is om de
publieke opinie in Engeland en In het
bizonder in Amerika er op té wyzen,
"dat wy er nog lang niet zyn.
Trouwens minister Churchill heeft
immers ook al aangekondigd dat
Engeland alle hulp zal geven welke
het geven kan, zelfs ten koste van
.

urennen jnoemend, verklaarde

HobertDëmihg, ambtenaar met de
uitvoering »an het defensieprogramma in Connecttcut heden,
dat het Duitsche tlagschtp, „Bis-

marck" twee

DeR van
Korinthe.

De „geheele” koopvaardij vloot gezonken.
Een van de jongste hier te lande ontvangen exemplaren van de
,Jiew-York Times" meldde vit
Monaco, dat-de „geheele" koopvaardijvloot van dit landje, een
de
oude steenkolenboot —in
Noordzee door een torpedo tot
zinken is gebracht.
Het schip was de ,J,ekamuth"
dat van een Britsche reederij was
gecharterd om kolen van Newcastle naar Monaco te vervoeren
voor den wintervoorraad van het
land. Daar er geen steenkoolreserves zijn, gaan de 22.000 inwoners van Monaco een kouden winter tegemoet. Zij zou nog een
zending steenkool kunnen krijgen.

Moskon, 10 Sept. (Re utei). In een hevig tegenoffensief ten
Zuid-Oosten Tan Smolensk hebben de strijdkrachten van maarschalk
Timoshenko de Duitschers over de rivier „N" teruggedreven, o.m. 238
tanks, 50 vliegtuigen, 483 legerauto's en 135 kanonnen vernietigend,
aldus de torrespondent van het orgaan van het Russische leger,
„Krasnaja Swesda". Ongeveer 4.000 Duitschers zijn verdronken, zoo
beweert deze correspondent.

Ofschoon de naam van de rivier wordt achtergehouden moge
worden opgemerkt, dat de Dnjepr in Zuidelijke richting Stroomt tusschcn Smolensk en Yelnia, de stad 70 k.m. ten Zuidoosten van Smolensk, welke de Russen reeds hebben heroverd. De correspondent van
het blad seinde:

zetten hun operaties voort, vijandelijke
soldaten en uitrusting vernietigen*:. Zij dwongen de Duitschers tot
achter de rivier terug te trekken. Het Dultsche opperbevel concen„Onze dappere

troepen

—treerde-ln dezen-sector een-pantserafdeelingr bestaande uit
dene tank-divisles en gemechaniseerde eenheden. In dezen sector wilde de vUand met deze „wig" zUn vorderingen in Oostelijke richting

Junker-JU-88 werd neergeschoten,
een andere beschadigd. Aan de zyde van de R.A.P. werden geen verliezen geleden en de
aangerichte
schade was gering.
Van alle bovengenoemde operaties worden 2 onzer
vliegtuigen
<
vermiste
r

verzekeren.
dagen en nachten heeft de Russische luchtmacht de
tanks en de vijandelijke achterhoede hevig aangevallen. Het gevecht
der tanks duurde vyf dagen Russische tanks werktensamen metde^

Verscheidene

■

—-

..
luchtmacht en de andere wapens.
ZZZ ZJOlelen; dêlvyandeUJkë~cölohn« krachtig aan. In een poging wn
den opmarsch van onze troepen te verijdelen, bood de vijand krachtig weerstand. Vooral de gevechten naby het bruggenhoofd over de
rivier waren hardnekkig, doch de tegenstand van den vijand was gebroken. In den loop van deze gevechten verloren de Duitschers 238
tanks, 50 vliegtuigen, 486 legerauto's, 135 kanonnen, 39 machinegeweren, 27 münenwerpers, 34 motorrijwielen, 25.000 patroonbanden, 65
kisten granaten en een hoeveelheid automatische wapens. Ongeveer
4.000 Dultsche officieren en manschappen vonden hun graf in 'de

rivier.

•

-«il

■'"

Vergemakkelijking van
verschepingen.

-

torpedeerden.

*

Londén/ICT

Sept. (Aneta Reuter).
Een communiqué van het ministerie van Luchtvaart meldt (Vliegtuigen van het commando der jachtvliegtuigen vielen heden tijdens offensieve patrouilles geschutsstëlllngen
alsmede
In Noord-West-Frankrijk,
vijandelijke schepen op de Noordzee

aan. Een gevechtsvliegtuig wordt vermist.

r

.

Moskou, 10 Sept. (Aneta Reuter)
De Russen gaven te middernacht
het volgende communiqué uit:
geheele
„Heden werd aan het
wyze
gestreop
hardnekkige
front
den. Op 8 dezer werden 59 vyandeüjke vliegtuigen
neergeschoten
tegen 27 Russische."

De vernietigde Duitsche divisie.

—

10 Sept.

(Reuter).

In

het Lagerhuis gevraagd naar een
over het ruilaccoord
verklaring
met Japan zeide Dingle Foot, parlementairsecretaris
'van het ministerie voor de Economische Oorlogvoerlng, dat
geen mlkacCQord
in algemeenen zin, noch lets anders, dat niet In overeenstemming
zou zijn met de strikte naleving
de bevrlezingsbeslulten,
van
ooit
was overwogen. Gebruik van
de
bevroren fondsen voor nieuwe exporten naar Japan is niet toegestaan. Indien het gewenscht
geacht mocht worden om In uitzonderingsgevallen
vergunningen
te
verleenen voor
bijzondere Importen uit Japan, zou overwogen moeten worden, welke exporten zouden moeten worden toegestaan als
tegenprestatie voor zulke
Importen erf hoe
de betaling geregeld
-2üu —moeten—worden.—Feet —zeide-—
dat dit waarschijnlijk het best kon
worden gedaan door de
opening
van een speciale '. clearlng-rekening. Indien en wanneer de
behoefte daaraan zich mocht
doen

Gevechtsvliegtuigen van de R.
A.F. welke boven de scheepvaart
voor de kust van Cyrenalca patrouilleerden werden aangevallen door
een veel grootere groep Messerschmitts-gevechtsvllegtuigen,
_d£_aanval-JweKl-afgeslagïn^De aanval van vijandelijke bommenwerpers welke erop had-moeten
vot
.'
gen, kwam ntet.
bombarIn dlenzelfden nacht
vliegtuigen
deerden
vijandelijke
Malta,_doch veroorzaakten slechts
geringe schade aan burgerlijke eigendommen. Een van onze
voor
operaties
nachtelijke
uitgeruste
gevechtsvliegtuigen
schoot
een
Cant-Z-1007 in zee, nadat dit toestel In den straal van een der zoeklichten terechtgekomen was. Vijl
overlevenden van de bemanning
werden opgepikt.
—In dlenzelfden nacht deed tre~vTT
and een niet-geslaagden aanval op
Haiia. Er werd geen schade aangericht en er vielen geen slachtoffers.
deden
In den afgeloopen nacht
v'jandelljke vliegtuigen twee aanvallen op R.A.P.-statlons in de Suezkanaal-zone. In belde
gevallen
onderschepten onze voor nachtelijke—operaties—ultgcni3te—■ —gevechtsvliegtuigen den vijand. Esn
_

'

gevoelen.
Op het oogenblik zijn
echter^
geen vergunningen verleend voor
zulke Importen uit Jarian—an-rit<»n»—
TüSgëvöTge rijst ook niet
het
vraagstuk van de betaling.

Maarschalk Timoshenko.

RUSLAND IS IN HET OFFENSIEF.
Tusschen Smolensk en Gomel.

-

•

.-•

,'

De bevriezingsbesluiten.
Londen,

Londen, 10 Sept. (Aneta Reuter).
Van „Tass" wordt vernomen, dat
een Dultsche gemechaniseerde divisie, die te Gomel in het tweede
Tlmoshenko In
tegenoffensief van
werd
den
centralen
sector
heden-munltie errmateriaalrdat men
was.
de
29ste
tigd,
er niet genoeg van krijgen kan.
De strijd der Russen heeft thans de
bewondering van de geheele wereld VAN DE OVERIGE FRONTEN.
gewekt. Uit de verbetenheid en heldhaftlgen tegenstand blijkt, dat het
Het kanaal van Korinthe
gansene Russische volk weet dat het
gebombardeerd..
strijdt voor een groot Ideaal. Er is
op
te
veel
Rusde-vorige
~in
Cairo, lu.Sept. (R e u t e r).:.
Jaren-al
lapd -geschimpt zonder- dat -men,., er
In het communiqué van het»
eigenlijk iets van wist. Uiteraard
hoofdkwartier van de R. A: F. in
waren er toestanden, die men.in de het Midden-Oosten, is bekend
—West-Euröpeesche beschaving reeds
DUITSCHE GEMOTORISEERDE
gemaakt, dat het kanaal van
lang opgeheven en overwonnen had,
A.
weder_
R.
F.
de
Korinthe. door
DIVISIE VERNIETIGD.
maar dat neemt niet weg, dat het toch om zwaar gebombardeerd is.
blijkt dat het gansene volk als één
Londen, 10 Sept. (Reuter).
man achter Stalln staat. Het RusHet communiqué meldt: „Zwa„Annalist"
schrijft: „Rusland Is
van
de
R.A.F.
sische volk is in volle wapenrusting; re bommenwerpers
bet
In
offensief.
Men meent, dat
nacht
van
in
den
niet alleen strijdbare Jongemannen, bombardeerden
de . Russische troepen uit een
maar ook vrouwen, kinderen, oude den Ben op den 9en September J. 1. reeks
gecontroleerde slagen op
mannen, die nog eenlgszïns een wa- op hevige wijze het kanaal van Kouitgekozen
punten tusschen Smobelop
werden
pen kunnen hanteeren, vechten mee rinthe. Voltreffers
meent,
lensk
en
Gomel
een offensieve
en
men
het
geboekt
voor
land
tot de laatste zijn bloed
de oevers
actie op groote schaal ontwikvergoten heeft. Het is de strijd van dat aanzienlijke schade Is aangekelen.
een gansch volk, zooals ook in ouds richt.
Afrika
plonierskampen In Amerika.
het
De Jongste aanwijzing hiervan is
In denzelfden nacht werd aangeof Australië, die door wilden over- vliegveld van Herakllon
het bericht, dat de Dultsche poginvallen" werden, ledereen streed tot vallen. Ook de landingsterreinen gen in den sector van Gomel
om
den laatste toe.
hPt offensief over tp nemen.— wer».
Martuba_en Jjferna.
Tmimi.
te
El
Het is jammer dat de kleinere stavoorts" den beantwoord met tegenaanval"deden
ten deze les niet tevoren geleerd Onze vllegtuïgen
len en gevolgd door een tegenoffenmachinegeweeraanhadden. ZU zouden van een enorme een aantal
motorvoersief waarin een Dultsche gemotoritransport
vallen op een
hulp voor de Britten geweest zijn.
Derna
seerde divisie en het hoofdkwartusschen
weg
Ook wU behooren te beseffen; dat tuigen op dénEen aantal
tier van een andere werden verniebenzlne=^wy--nietïall€err"een'*iand iln-oorlog, en Tobroek.
tigd.
V
branden brak uit.
maar ook een volk-ln-strijd zijn.
voorraden oorlogsmateriaal, dat het
zelf hard noodlg heeft. Maar de
stryd In Rusland over zulk een groofe
oppervlakte eischt enorme hoeveel-

i

HET RUILACCOORD MET
JAPAN.

De nazi's vallen terug onder de krachtige slagen van onze troepen
en de operaties ter vernietiging van de vijandelijke pantserafdeeling
duren voort.

neergeschoten.

Foot antwoordde, dat de Britregeering nooit het transport van stookolie heeft goedgekeurd. Shinwell ging verdet op
de zaak in en vroeg: „Blijft de
Amerikaansche regeering staan
op het zenden van olie naar
Noord-Afrika, ondanks de protesten van de Briische regeering?
Foot antwoordde: „Deze kwesr
tie betreft stookolie, welke door
marine- en koopvaardijschepen
wordt gebruikt. De lading, die
over het algemeen naar Scherazee werd gezonden, bevatte in het

sche

GROOT-BRITTANNIË.

èn luchtmacht.

Vijandelijke vliegtuigen

Nooit goedgekeurd.

geheel gesnrstovKOtter

en gewonden. Ook aan een andere Dultsche tankdivisie werd een
gevoeligen slag toegebracht, 600 officieren en manschappen werden
gedood. Gevangen genomen Duitschers spreken van de verschrikkingen van de geconcentreerde slagen van de Russische tanks, artillerie

Moskou, 10 Sept. (Aneta Reuter)
Een correspondent van de „Krasnaja Swesda" meldt, 'dat üp r>nltschers In den centralen sector van
het front over de rivier werden
Duitschers
teruggeworpen .* 4000
verdronken, 238 tanks en 50 vliegtuigen werden vernietigd.

Zij

In antwoord op een eerder gestelde vraag, of de regeering beBunkerolie.
weigeren
reid Is faciliteiten te
Op een andere vraag antwoorvoor verdere verschepingen van dend, zelde Foot, dat In de maanolie, totdat de bestaande voorra- den Juni en Juli vaartuigen
die
den In Noord-Afrika verminderd betrokken zijn In een anderen dan
zijn tot verwaarloosde hoeveelhe- plaatse lij ken handel, in de havens
den, herinnerde de parlementaire van Fransch-Noord-Afrlka bunkersecretaris Dlngle Foot aan de be- den en niet minder dan 3100 ton
sprekingen, die tusschen de Ver- bunkerolie
Innamen.
Bovendien
Fransche nemen daar eenheden „van
eenlgde Staten en de
da
autoriteiten hebben plaats gehad, Fransche
vloot brandstof In tervan wijl enkele van deze schepen, worteneinde de verschepingen
dringend
voorraden, den gebruikt voor het escorteeren
benoodlgde
waaronder ook olie, naar Fransch- van Fransche koopvaardijschepen.
vergemakkelijNoord-Afrlka te
De
voorraden
stookolie
in
ken.
niét
zijn
Fransch-Noord-Afrlka
De liberaal Geoffrey
Mander aangevuld sedert het sluiten van
vroeg of de verbintenissen, welke den
wapenFransch-Dultschen
in de stilstand.
Vlchy heeft aangegaan,
practijk taxatie opzichten worden
verklaarde:
„Stellig
Shlnwell
uitgevoerd.
de
staat de Britsche regeering
Foot verklaarde, dat dit een af- olievoorziening uit welk deel van
zonderlijke kwestie Is, doch de dis- de wereld ook voor gebruik door
tributie van deze goederen is af- oorlogsschepen, die onder contr&le
hankelijk van de Amerikaansche staan van een regeering, waarmede de wij geen diplomatieke betrekkinwaarnemers die toezien, dat
uitgevoerd.
bepalingen worden
gen onderhouden, niet toe."—

De reeds aanzienlijk toegetakelde 17e nazi-tank-divisie verloor op
hpt daggeld fi fl fanlf«, 30 kanonnen, *fl legeranlo'» «n 1 fiOn rtnndpn—

OVER DE RIVIER TERUG GEWORPEN.

thermietbommen meevoerde.

waren voornemens in
nigdeStatente landen ha een
aanval op Canada om zich te ladit den
ten interneeren.
'aan onze deur. of nietj?
,
vroeg hij.
r

Voorraadschip getorpedeerd. Geschutsstellingen aangevallen.
Londen, 10 Sept. (Aneta Reuter).
De nieuwsdienst van het ..ministe'
rie van Luchtvaart meldt;
dat
Bristol-Beaufort-vllegtulgên
van
het kust-commando, die hun Jacht
op vyandeujke
scheepvaart voor
de Noorsche zuidwestkust
voortzetten, heden een- Dultsch convooi
opmerkten en een voorradenschlp

aan-

i

tegen
beste waarborg zou
een nazi-bezetting van Dakkar en
andere West-Afrikaansche havens.
Hij opperde de suggestie, dat de
regeering bij de Amerikaansche
regeering stappen In die richting
zal doen.

MONACO.

vliegtuigen

boord had, die voornemens waren Quebec en Montreal te bombardeeren.
In zijn rede verklaarde hij, dat
een hooge legerofficier hem vertelde, dat ieaer vitegiutg uw

de

j

•

Sept.

-

Kanl.AF-bomrdewht

•

(Connecttcut),
10
(Reuter). Britsche

Bradford

De strijdkrachten van maarschalk
DAKAR.
Timoshenko dreven de Duitschers
over de rivier „N” terug. —Ongeveer 4.000 Duitscher zijn verdronken.— HET STOPZETTEN VAN DEN
OLIE-AANVOER.
Een
tankgevecht, dat vijf dagen duurde.-Enorme Duitsche verliezen.Wat doet Amerika?
Een nazi-tank-divisie werd vernietigd.-De nazï's vallen terug onder de
Londen, 10 Sept. (Reuter).
In het Lagerhuis verzekerde het
krachtige slagen van de Russische troepen. Op 8 dezer werden in
socialistische lid, Noël Baker, dat
bet stopzetten van den olie-aantotaal 59 Duitsche vliegtuigen neergeschoten.
zijn

,
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Er doen geruchten de ronde, dat
ook Smolensk zelfs is heroverd
althans wat er van Is overgebleven
doch uit Russische bronnen
is noch een bevestiging noch een
tegenspraak gekomen, ofschoon de
bevestiging ieder uur wordt verwacht. Het is waarschijnlijk,
dat.
over een paar dagen nergens ten
Oosten van den Dnjepr, zelfs niet
in den bovenloop nazi's meer te bekennen zullen zijn en dat het 'Russische tegenoffensief zal leiden tot
het volledig opheffen van de Dultsche bedreiging
voor de verdediging van den Dnjepr, door een beweging op de flank van het Noor—

—

-detr-tritv-Indlen-de-naTrt's"ooBrcie"an-"
dere helft van de Oekrajiene wenschen te hebben,, zullen zij moeten
probeeren een frontaanval te doen
via den benedenloop van ' den

T.

""'

*~

De gevechten, zooals de
nazi's
die in de Russische campagne hebben ontwikkeld, gaan voort
mei
enorme deinende bewegingen var
groote massa's manschappen en
materieel, welke vaart
krijger
zoodra zrj op gang komen en niel
tot staan gebracht kunnen worden.
Schitterend vechten en handigheid kunnen deze bewegingen tijdelijk tot stilstand brengen
door
een ~rem"-actle doch het is zelfs
dan nog maar een kwestie van dagen of zelfs uren,
dat de beweging weer Inzet, zich ontwikkelt. In
vaart afneemt en daarna tot stilstand
komt.

EEN GROOT CONVOOI.
Veilig een Britsche haven

bereikt.

Londen, 10 SepJ: (Aneta Reuter).

Een -vsin 'da grootste convooien, die
ooit den
Atlantlschen Oceaan is
overgestoken, bereikte een
Britsche haven. De reusachtige vracht
werd gelost en gedistribueerd.
Geen schip en geen lid van de
bemanning van het convooi of de
escorte, ging verloren.

NIEUW-ZEELAND.

Driemaal hebben de Russen op

deze manier het

volle

vande.jjoorwaartsche nazi-deiningen tot staan gebracht en ditmaal zijn het de Russen, die zulk
eenxoorwaartsche beweging hebbèn ingezet. Het staat non te bezien of de Duittchers even goed

voorwaarts rollen met een louter
overwicht

van

geconcentreerde
ongeloof

massa's metaal en een

lijke

DE VLOOT.

gewicht

-

geringschatting voor een
slachting op groote schaal onder
hun mankracht".

Het praedicaat „koninklijke.”
Wellington,

10 Sept.
(Reuter).
de
Engelsche
goedgekeurd dat de

Bekendmakend dat
korting

heeft

.NftuwrZeelasdacJia
aan

yjoot

voort-

praedicaat „koninklijke"
zal dragen, zèide de plaatsvervangend premier Nash, dat
ledereen
zich gaarne zou aansluiten bij de■» erkenning
van de oorlogspre*-——

het

talies van
dë Nleuw-Zeelandsche
zeestrtfdkrachten.
_
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„LEASE-AND-LEND”-WET.

KrachtigeBritschebfnd

materiln.d verzkingodlub

dag afgezonderd van de bewoonde
Een
wereld op een eilandje in de Roode Zee.

bestemd vo r particuliere belangen of voor uitvoer.

Niet

HOE DE REDDING PLAATS VOND.

voltooiing-van Installatie», die In
aanbouw zUn, voor. zoover hiervoor
reeds een contract: Is geteekend.
om
Stappen worden genomen
den uitvoer, te voorkomen behoudens naar tot het Britsche ryk en

EEN WITBOEK.

De aanvaller wist, dat de „Steel

vest
genoema7~dïe een blauw
droeg en khakl shorts, zelde: „Ik
was met den kapitein op de brug
én zag den aanval. De gezagvoerder liet onmiddellijk de alarmklok
gedroeg
lulden. De bemanning
zich uitstekend—en snelde nnmlddelUJk- te-hulp. Ikstond t)U~lülk
vier, toen de ontploffing plaats vond.
Een groot» fontein van'water spoot

Sept. (R e ü t er).
De Britsche regeering heeft de
Amcrikaansche regeering krachtige veriekeringen. gegeven betreffende het gebruik, van de
materialen, welke volrens de

Londen, 10

„lease-and-lend"-wet

_

Seafarer” een Amerikaansch schip was.
Londen, 10 Sept. (Reuter). Desmond Tighe, „Reuters" bijzondere op en kwam met zulk een kracht
neer, "dat* het" dekzeil erdoor
correspondent In Suez, seinden
scheurde.
Een glanzend, grijsg-eschilderd
James Abernethy uit New York
vaartuig" der Röya!'Navy voer
City, de marconist. die een van
Dinsdagmiddag een Kgyptiscöe
de laatsten was die het schip ver*
vierentwintig
sloeg
binnen
met
liet,
zeide: „De antenne
Haven
naar beneden en de zender werd
leden der bemanning: Tan het
is
Amerlkaansche vrachtschip „Steel bulten werking gesteld. Het
een wonder, dat niemand ernstig
Seafarer" aan boord, dat na een
vergewond werd. hoewel in dé
dulkbomaanval door een vijandeblijven de stoelen, radiotoestellen
lijk vliegtuig tot linken werd
en borden door het geweld der ontgebracht De overire leden der
door elkaar . werden gebemanning- bevinden zich veilig
ploffing
aan boord van een ander schip, v sme'en."
naar gemeend wordt een Deensch
De bemanning van de *Seafavaartuig''■'..'
schijnt weinig van de ervaFit en opgewekt. rer"
ring geleden te. hebben en toen
Deze 24 mannen zyn zeer fit en
ik het marine-vaartuig verliet,laopgewekt, hoewel hun schip In
gen de mannen op de dekken, te
twintig minuten tljds gezonken is
lezen, o) een praatje makend met
en zij twaalf .uren lang .moesten
de opvarenden. De officieren van
roeien alvorens . een eilandje in de
het marinevaartuig, dat reeds
Roode Zee te bereiken, waar zij 24 „prachtig werkï heeft verricht-bij
-uur-van 4e wereld- afgezonderd
de evacuatie van Griekenland en
waren. Alle leden der bemanning Kreta, zelden dat toen zij het eispreken met den hoogsten lof over
land bereikten, zij de Amerikaden gezagvoerhet optreden van
nen
daar zagen zitten, met
der, John Holliday, die uit Baltimozwaaiende
beenen en gelukkig als
re afkomstig is. De eerste officier vogeltjes in de lucht. Het was
van de „Steel Seafarer", Ralph S. een prachtige troep lui, en het
Pratt. uit New York City, vertelde
was een plezier hen te redden. Vit
schip:
over het zinken van zijn
alles blijkt duidelijk, dat'de aanvoller wist,'dat de „Steef Seafa„Het vliegtuig kwam VrUdag-

>

-

digd zijn

-

—

"~laa'g"cn~Tette~inet'een knal het
Tgas weer aan, toen" de bom naar
beneden viel. In olietank nr. 5,

~-

-

midscheeps,

badden

ont-

twee

ploffingen plaats.

moment stoomden wij, ongeconvoyeerd, naar het Noorden.
Op dat

Het vliegtuig scheerde precies tusons
schen de masten door over
was
misschien
bom,
of
Een
heen.
scheen
het wel een luchttorpedo,
ons schip even onder water te raooken en te ontploffen. Op dat
genblifc sliep ik nog. Mijn waschbak vlei op den grond en alle lichten gilden uit.' In dertig' seconden
vliegtuig
was l>. op de brug. Het
en
het schip
wasweer verdwenen,
overraar
stuurboord
zonk snel.
hel'.end." De kapitein zeide: „Wij
zijn in het achterschip getroffen."
Aan

bakboord zetten

twee

wij

uit en één aan stuurboord, wat voldoende was voor de
bemanning. Dit nam negen minuten in beslag. Bij het lu de booten
gaan liepen enkele bemanningsleden lichte verwondingen op, doch
niemand werd ernstig 'gewond. Het
schip zonk na twintig minuten. De
gezagvoerder, ik zelf en de matroos
nu Nantuckit
Robert Cartwriyht
aan
Massachusetts. bleven
In
boord tot het water over het dek

booten

Met den kop tegen den muur.

De Duitsche gezant en zijn staf moeten Teheran on-mid elijk verlaten.
Londen, lö Sept. (Rente r).
In bet Lagerhuis maakte de
minister van Buitenlandsche
Zaken, Eden; het duidelijk, dat
Engeland reen vertraging zal
dulden bij de uitvoering van de

_,

CANADA.

HET BEZOEK VAN DEN
HERTOG VAN KENT.

•

'op-

,

Voorts

regeering orders gegeven om de
faciliteiten va n de legaties van

de as-mögendheden

[Reuter). In welingelichte neutrale
diplomatieke kringen.,ls_.vernomen,
dat de besprekingen welke gaande
zijn tusschen Wchy en Uuusch'anfl
over een vermindering van de bezettingskosten, in een impasse zijn
geraakt. Deze bedragen ; thans ook
de aanvankelijke som van 400 mil-

lioen francs per dag..Men zal zich

diï

het
jaar Darlan sprak over de ~edelmhadden
voldoende
„Wyeiland:
Dultschers" toen hij beoedige
water,
voedsel, brood, melk en.
dat
de bezettir.gskoshoewel het eiland op rantsoen was kendmaakte
waren'Het '< onverten
verminderd.
waren
gesteld. Dé egyptenaren
onwilligheid van Viof
de
mogen
zeer goed en deden alles voor ons.
betaling te leveDultsche chy om goud als
Een goed ding van het
schijnt
ren,
een
van
de redenen t*
vliegtuig was, dat het niet terug- zijn voor het mislukken van de onkeerde om ons te. mltrallleeren." derhandelingen.
—De matroos Paul Bcatty uit New
Pittsburg -die gekleed was In gewit
leende khaki ] shorts, en een
vest zelde: „Ik zat een brief te
schrijven, toen Ik het gedreun van
VINGO
het vliegtuig hoorde. Ik zag de, malachine weer wegvliegen. Even
ter volgde een ontploffing die aan
stuurboord een reusachtige kolom De afkondiging van de krijgswet
water opwierp. Uit wat ik zag leek
te Oslo.
het op „near miss".'
Londen, 10 Sept.. (Aneta .Reuter)
gedrag.
Een
zeer voorname advl*°ur van
Uitstekend
Vakverbond en beNoorsche
het
weer, een andere opvarende zelNoorsch advocaat. ■' Ving?
de te meenen, dat het een torpedo kend
te' Oslo
;wa«. daar het
recht op Hansteen, werdf heden
' Duitna
door
het
doodgeschoten
den teers van het schip dook. Robert Cartwright, hierboven reeds sche „militairs hof
-dood-—

•

NOORWEGEN.

HANSTEEN DOOD GESCHOTEN.

-

•

!-,

__

'"

voor het
wisselen van berichten in codes
dan wei langs de draadlooze telegrafie stop te zetten.

Washington. 10 Sept. (An. Rtr.).!
Het State Department
onthulde.
dat de „Sessa" "zonder waarschuwing zoowel getorpedeerd ais met
granaatvuur beschoten werd door
een duikboot, die naar anngpnft.
men wordt, van Dultsche nationaliteit is. De drie overlevenden zijn
een D«en, een Zweed en een Portugees.

Generaal WaveL
Simla, 10 Sept. (A n e t*
Boute r).
Officieel—WüraT
gemeld, dat generaal Sir Archlbald Wavcll onlangs het hoofdkwartier van generaal Qninans in
Irak bezocht en ook een bezoek
bracht aan Basra, Abadan en
Ahwaz.
-

~

Duitschers verliezen.

CHINA.
DE

verklaarde, -dat Sardinië,- geheel
door de .Dultschêrs is bezet, en dat
geen Italiaan het eiland mag ' betreden zonder -een speciale pas. rs
Duitsene
Men meent, dat de
willen
hun front lln Noord-Alrlka
-

JE^ffl®

TROEPEN DESERTEEREN.
Het
Londen. 10 Sept.
„Tass
nieuwsagentschap
Russische
meldt, dat de Dultsche regeering aan
de Roemeensche regeering een'ultimatum heeft gezonden, waarin, wordt geeischkjdAt-kraser„ga,l .worden opgctrcr.
den tegen de Roemeensche troepen, die
in steeds grooter getale desertéeren, terwijl | voortdurend 8. 8 detachementen
■mzt Roemenië'moeten worden gezonden
>m opstootjes-, onderade Roemeensche

10 Sept. (Reuter); Ben
Dultsche troepen troS
kortelings door Italië op weg naar
Sardinië, volgens een reiziger
die
Is jaangekomen. Hij 'trespen-te onderdrukken..iv^-Lissabon,

j.iivendtal

—

GROOTE STRIJD.

—

(Reuter).

-.
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Shell Unlon

zUn berichten ontvangen, dat een hevige
strijd tu&Khen de Chlneesche en Jioansche:*troepen gaande is in het Noorden van Hunan en Klangsi. waar de Japannjrs een offensief hebben ingezet.
De Japansche troepen in Noörd-Hunan, in de nabijheid van Yochow op den
OostelUken
hèfTtWJgtïngmeer, begonnen op 7 Beptember het offensief EeaJapansch detachement, bestaande uit meer dan 1000 manschappen
gesteund door cavalerie-eenheden. rukte
In | Zuid-westelijke richting H op, terwijl
een ander detachement, eveneens bestaande uit meer dan.looo manschappen
in Oostelijke richting; trok.
Intusschen trokken de Japansche troepen te Anyl In Noord-Klangsi in Zuidelijke richting en veroverden op 4 September Jl. Sungpu. doch rei een Chlneeschen tegenaanval werd de stad twee
dagen later heroverd.
*De Japansche troepen zetten echter
opnieuw een offensief in na het aanvoet' n van versterkingen, waarna de stad
weerom \n J«pnn«r>De Chlneesche veldtelegrammen melden, dat hevige gevechten op het oogenbllk In dezen sectoren gaande zijn De
Ohlneesche trospin bieden hardnekkig
tegenstand- aan-'« den-Japinschen op-~ZZ,:marsch.—- -•—-—»—•■—,
•

(R enter).'

Geheel door Duitschers bezet.

Slotkoersen.

Chungking. 9 Sept.

Een ultimatum.

SARDINIË.

Intasschen rijn er te Tokio sïeeds meer
aanwijzingen, dat indien de Vereenlgde

——New-York. 10 fiept.—(A n

Een Japansch offensief.

.

______

lAnet»).,ln

9 Sept.

EFFECTENBEURS
NEW-YORK.

.

.

van póïïïïë~Tledless, in een radloultzendlng vanuit Oslo, waarin hij versterken.
de redenen opsomde voor de af- ROEMENU.

New-York.

een speciaal bericht uit Tokio aan de
„New York Times" wordt gemeld, dat
keizer Hlrohlto morgen den Geheimen
Raad zal ontvangen. Naar men verwacht,
zal prins Konoë dien dag oofc zjjn „bc-

Financiën en Handel.

Londen, 10 Sept. (Reute r). Als gevolg van de Britsch-Russlsche
actie In Iran zullen de Dultscher* niet alleen aanzienlijke boeveelhedea voedsel verliezen, doch ook worden beroofd van jroote boe>V\
•
veelheden katoen, jute en palmhout.'*:
T>n flfsknndlre van het
voering zeide heden, dat de Dultschers per Jaar_ïB tot 20.000 tons
katoen zullen verliezen. Dat de voorraden daaraan schaarschzUn.
Is reeds aangetoond door het feit,, dat de Joden In Duitschland
beroofd zijn van het grootste deel van hun 'beddengoed.
Duitschland's rebrek aan jute zal nog a cu* er worden als gevolg
van het verlies van de Iraansche jute. welke tot dusverre naar
Duitschland werd geëxporteerd.
Palmhout, dat de DuitSchers ook nlt Iran betrokken, is een van At
weinige houtsoorteiTwèlke goed genoeg zijn voor het gebruik-in de
produetie van granaten en bommen en ook van mathematische
instrumenten, tandraderen en handvatten van gereedschappen.

ITALIË.

f
jiU

Wat Duitschland

'..

-

kondiging van de krijgswet In Oslo
en omliggende districten.

gedaan

Staten en Duitschland met elkaar in
oorlog mochten komen vanwege het
~Greer"-lncident, Japan zich niet gebonden behoeft te voelen door het bondgenootschap roet de As-mogendtieden.
„GESTRANDE” AMERIKANEN. om
zich aan de zijde van Duitschland te
scharen.
Er zijn weinig perscommentaren met
weigert te
betrekking tot het ~Oreer"incident. Het
garandeeren.
incident-wordt algemeen beschouwd als
Washington, 10 Sept. (An. Rtr.). een zaak tusschen Amerika en DuitschHuil onthulde heden, dat de Duit- land.
Volgens een radio-uitzending uit Sydschers weigeren een veiligen overney, welke te Tokio 11 opgevangen, is
tocht te garandeeren aan
eenig een derde
Amerikaansche sclhp te WlaAmerikaansch schip, dat naar En- dlwostok
aangekomen.
geland gaat om
Amerikaansche
onderdanen te halen. Het State Department nam
noodmaatregelen
Tsnr~Amenkanen,. die in belligeren(VOOR VERVOLG ZIE PAG. III.)
te fanden rijn gestrand, toe
te
staan om met andere dan AmeriTE
kaansche schepen en vliegtuigen
huiswaarts te fceeren.

.
.
.
'
te leveren.
In antwoord op de vraag van den socialist Shinwell. of ,4n geval
van aarzeling van de zijde van de Iraansche regeering om deze
uit
heeren uit te zetten, wij stappen sullen riemen cm hen er zelf
„Wij
hebben
eraan
redacht
te gooien." verklaarde minister Eden:
zelf op te treden, indien dit niet door anderen gebeurt. Ik persoonlijk juich deze methode toe doch wij hebben er bij de Iraansche regeering op aangedrongen, dat rij serve vaardig moet zijn."

straf te zijn veroordeeld, meldt het
Noorsche, telegraafagentschap.
bekendgeHet nieuw» werd
den
Dultschen
afdoor
maakt
leider in Noorwegen', luit.-generaal

o7n^Sê~Wopaganda~7der c
tsolattonlsten en'anderen, welke
de Britsche zaak en de Vereenigde Staten schade zou berokkf
nen.te neutraUseeren.

'

Belangrijke bekendmaking?

Zonder waarschuwing.

regeering

Wat de

zullen- zij tot uitwerking hebben,
dat" bepaalde restricties worden
versneld die In ieder geval ingcsteld moesten worden. Dit werd

KEIZER ONTVANGEN.

„SESSAT.”

neemt thans stappen om de Duitsche
gemeenschap in ban aan de Brltsche en Russische regeeringen uit
De Iraansche

De besprekingen

over een
vermindering in een impasse.
Van de Fransche grens, 10 Sept.

zijn door de Iraansehe

dat. d e„.t>er?u_
geen a/standdoentng van Engeland» export'pólitiek ïKiieekcne-*. (nevenmin een drastische beperking
van den handel. Op zijn hoogst
gaande venekeringen

DE TORPEDEERING VAN DE DE GEHEIME RAAD DOOR DEN

meensche legaties.

De Iraansehe regeering ver»
klaart dat aan vier legaties
verzocht Is hieraan onmiddellijk gevolg te geven.

«

JAPAN.

VER.-STATEN.

Dit geldt ook voor de Italiaansch-Hongaarsche en Rot-

DE BEZETTINGS-KOSTEN.

-

■

IN IRAK.

staf Teheran onmiddellijk moeten verlaten en de Duitsche
legatie gesloten wordt.

*

•

GENERAAL WAVELL

—~~ke~door de Iraansclie regecring
werden •anvaard, erin voorzien,
dat de Duitsche gezant en zijn

luchtmacht.
HIJ sprak zijn rede uit in

-

-

-

"^~~

'

J..

aal,- dat overzee benoodigd Is-voor
oorlogsvoorraden!
onontbeerlijke
van
onszelf en ónze
ten behoeve
bondgenooten, en dat niet van de
worden
Vereenigde Staten kan"
verkregen: 2. Kleine hoeveelheden
die
van dergelijke materialen
benoodigd zijn ais bestanddeel van
de uitvoerartlkelenJ die overigens
uit materialen,
waarvan
iy»gt.aan
geen
teVereenigde
Staten
de
hv
Reparatieoridefkort bestaat, 3.
deelen voor Brltsche machinerieën en fabrieken, die reeds in geter
bruik zijn of die noodig zijn

Britsen-Russische overeenkomst
met Iran.
-.—•'<'•■
In antwoord op een desbetreffende vraag, verklaarde. Eden,
dat de door Eng eland en Rasland gestelde voorwaarden wel-

Zijn tournee beëindigd.

Voorts behandelt het memorandum de distributie in het. Vereexdgd' Koninkrijk van „lease-and?
lend"-wet goederen, en verklaart
de
dat de vergoeding, welke door
ontvangen,
wordt
distributeurs
wordt gecontroleerd en niet meer
zal bedragen dan een behoorlijke betaling voor de bewezen diensten.
ledere gelegenheid tot speculatieve winstnemlng door particuliere, belangen, handelend in „lease-;
and-lend"-wet goederen zal geen onderscheid worden gemaakt ten rradeele van; Amerikaansche firma's.
verkrelevensmiddelen,
Geen
gen volgens de „lease-and-lend" wet
verbepalingen, zullen worden
kocht tegen ongecontroleerde prijeindigt
zen. De correspondentie
aan
Winant
van
schrijven
met een
wordt,
dat
verklaard
waarin
Eden,
het memorandum van Eden
delnjk naar Washington zal wor-

De Brltsche,:regeering. heeft het
blijven
hare gedaan, en zal dit
deze
dat
doen, om te verzekeren
goederen in geen geval worden
aangewend ten bate van particuliere ! belangen.
De materialen, die onder de bepalingen van de „lease-and-lend"wet naar \ Engeland zUn gezonden
zijn niet gebruikt voor, uitvoer en
alles zal worden gedaan om te verzekeren, dat zij niet voor den uitvoer zullen worden gebruikt.
soort,
Geen materialen van de
op welker gebruik.in de Vereenlgbestaat
de Staten een restrictie
eraan
op grond van een tekort
en
waarvan Engeland voorraden
ofstegen
uit_
de
overeenkomstig
betaling, of
„lease-and- den doorgezonden ter inlichting
van de
bepalingen
zullen voor den export van de Amerikaansche regeering.
ultzondeworden gebezigd, met
Materlr __ln ofjicieele kringen te Londen
rlng-van-het-volgenden.

—

,

verhaal
Pratt beëindigde zijn
met te zeggen: „De bemanning van
pikte
een schip der Royal Navy
ons
ons tenslotte op. ZIJ konden
niet beter hebben verzorgd dan 'JdJ
goriaan >i»hhpn 7.1 j gnvpn nns kippen alle&jwat wil _noodig,hebben.
eren
. Het eenlge wat Ik Jammer vind Is.
dat Ik tot aan den dag ?an den aanmijn
val rmjn geld en horloge in
reddingsgordel. droeg. Op dien dag
alles
borg Ik het in la. zoodat ik
kwijt ben."

BRISCH-RUS ISCHE OVER E NKOMST MET IRAN.

Engeland kan geen vertraging in de
uitvoering duldend

bereikt.

te verzoeken onze vermiste boot—
op te sporen".

Distribatie-aangelegenheden.

belangen.

(Nadruk verboden.)

DE

—

•'

'

-

daar het niet met gedoofde llch—ten voer-en in het maanlicht dui-~—

het
Engelsch waarna hij zich met nog
hét
eenlge korte woorden In
Fran'sch richtte tot de bevolking
—■
van Quebecpresident
De hertog noemde
Roosevelt „De merkwaardige pre——4- sident— van-dle-groo te—republiek"
geen voegde hieraan toe: „Ik
Land
loof zeker, dat uit dit
conflict
op T
Na twaalf mw roeien
vriendschap
en eenheid geboren
zee bereikten wij den
woelige
zullen worden tusschen de
volvolgenden morgen om elf uur
spreken.
ken, die een zelfde taal
land. Een onzer booten tette een
Dit begrijpen zal een middel zijn
lell op en dreef weg, waarna wij
om die eenvoudige
grondslagen
haar uit het oog verloren. Wij
van het leven, eerlijkheid en bilslaagden er-daama In den motor
lijkheid tusschen ménschen en volop gang te krijgen en bereikten
ken, waarop elke betere
orde
het eiland. De Egyptenaren daar moet worden opgebouwd, opnieuw
waren buitengewoon behulpzaam in te wilden." .
en stelden ons In staat signalen
te geven, om onze positie bekend
FRANKRIJK.
te maken en aan een ander schip

van

Niet ten bate van particuliere

—

(ju'ebec,. 10 Sept. (Reuter). In
tot Canaeen afscheidstoespraak
da,
over de radio, verklaarde de
dat het „air
hertog van Kent,
tralulug-plan" voor liet gemceneeen
best van Britsche volken
„uiterst belangrijke rol zal spelen
overwinning
in de uiteindelijke
van de vrije volken over de tyran.
.
■
De hertog heeft Juist een tournee door Canada beëindigd, welke
tijvijf weken heeft geduurd en
dens welke hU bezoeken
bracht
aan scholen van de Canadeesche

voort»ettlng

voor

de oorlogsinspanning.

1

-—avond-om-half-twaalf-böven-ons,—
dook met afgezette motoren cm-

worden

•

-;

~~

—

landen behootot'de 'geallieerde
van
goederen, die
gebieden,
rende
■niet vallen onder de drie—bo*eaMateriagenoemde categorieën.
me,wette
aan
soortgelijk
len,

ontvangen. De correspondentie
tusschen beide regeeringen wordt
„lease-and-lend'Nwet
de
volgens
%
in
gepubliceerd in den vorm van een
worden verkregen waaraan
wlt-bock. Onder de dagteekening 7 Amerika geen tekort bestaat, suizond minister Eden den Ameri- ; len niet voor uitvoer worden geeen
kaanschen
ambassadeur
In hoeveelheden,; grooter
bruikt
r
waarin ".'- wordt
memorandum,
dan die, welke Engeland zelf proverklaard, dat s 'aHe materialen,
duceert of van een'of andere bron
welke Engeland volgens de „leasekoopt.
and-lend"-wet verkrijgt, benoo-

—

*

BLAD;

DE

DE AANVAL OP DE „STEEL
SEAFARER”.

HET WAS EEN PRACHTIG
STEL LIEDEN.

II

DERDE

•'■,

2953
18.80

Nauwelijks prUahoudend.

.

12%
TJV4
M%
33»i
3%
»*i
T3*4
40V«
15Jft
31*,i

»ü

2.43

128J3

29.04

18.92

Exportquotum kapok.
BI) regeerlngsverordenlng Tan 8 'September Is het exportquotam �oor kap ju
Voor "het zevende llcentiejaar. loopend»
'wl September 1941 t/m 31 ADgus is
,,

1942,"vastgesteld
grammen kapok

'op 20 mllllöen.Jcü?netto gewicht. -

DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1941.

ten Van Buren, Theodore Roosevelt en Franklln D. Roosevelt.
De Nederlandsche minister van

zelde: „Nederland werd vroeger vaak
bedreigd door vijanden, sterker.'dan
het zelf was en het •is niet 'de JVj
eerste maalr dat de agressor "tij- Sheet»

•

Sept. (A. M. P

>

Vni e »n«

WatWW.iwthAkampil

3&% I.L. 1935
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3% KI. 1937

**

3% N.I. 1937A
4% Bar.ooeng 1936
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iVt% Batavia 19378

101%

.

-

101%
99%

—
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1937 C

3%%

Batavta, ïofie-ot. iHanf*
Aneui De ooieennjien waremieaen:
E.k. Batavia en/pi. Soerabala:
mamprqs ia.ls sm

95% 95% 96%

:_

13%

Prijshoudend.

-

13*/- Zwarte Zee, plaats heeft. Ook worden
13% dagelijks voorraden munitie en olie
>hf '»"t''' BtM Varna
g* Pftr tofcin en TTP'

13"/,.

-

Sheets

—

'

Crêpe
j 99%__^_; Indicatie-noteering

DE JAPANSCH-AMERIKAANSCHE BESPREKINGEN.

'
overgebracht.
Voorts zelde Agronsky vernemen te
hebben, dat drie Dultsche divisies via

Roemenië

32.18

32»
licentie»: ongenot

Bulgarije

Niets nieuws.
-Washington,-10-Septi—

zijn' binnenge-

Huil .verklaarde

trokken. Doch ondanks deze troepen-

tijdens

een pers-

dat hij niets
afwist
zijn
buHenlandsche conferentie,
bewegingen
■•':..
101*4
van
een
aanstaande
overeenkomst
Peper.
waarnemers te Ankara niet van mee- of bekendmaking inzake de
101%
4% Oost-Java 1937
Ja•-'•
4% Bemarang 19371
101%
Londen. 10 Sept. ning, dat er eenig onmiddellijk gevaar pansch-Amerikaansche
besprekin101% L. Witte Mnntok'peper 18 ged./vraaa—— ■voe-F-een-Duttschen aanval op ,Tur«. gen,'
plunderen van de Nederlandschr econo- 4% Soerabala 1935
maartwelke "reeds
101
dal
de
mie door de Dultschers en de stroom van 4% Credletbank'
kije bestaat. ZU gelooven
Zwarte Lampong-peper 9V4 aanbod
zijn. Hij voegde eraan
gaande
101
den
Les
lndes
10
Bept.
New-Vork,
4&%
papieren geld, dat 21J het land binnen
Dultschers een Biitsch offensief In toe,
101
dat ér niets nieuws was In den
zwarte Lampong-peper:
brengen in verband met hunne vorde- 4%.NXHyp.
Libyë vreezen en door de Dultsche toestand
253
van Amerika en Japan.
Bank
Jav.
6.17
September
ringen, waar tegenover steeds meer afde Turksche
voorbereidingen aan
j
Idem a ƒ 500
6.29
-#«5
December
nemende voorraden goederen staan.
grens de Britsche 'roepen en vlieg80%
6.38
Maart
Hoe groot de overvloed van geld Is Escompto
tuigen
'
185
uit Libyë naar Syrië trachten
Llndeteves
Flauw.
blijkt uit de jongste cijfers van de SchatOp deze wijze, aldus
360
Batavia. 10 Sept. (Hand. Verg. vla weg te lokken.
kist, volgens welke de vlottende schuld, Simau a ƒ 100
.
100
de nazi's het verr
hopen
Agronsky,
Za
Bantam
Aneia.
met inbegrip van 91 mulioen gulden
ICO
'-r •"—
a
500
offensief
uit te stelƒ
Mem
aanb
nom
Britsche
vraag
wachte
aan zilverbons. gestegen is tot bijna
'237
ƒ61.000 voor uitbreiding.
minste aanzienlijk te verLampong e.k
<warte
len
of
ten
1.750.000.000 gulden. Deze vlottende Oebeo
235
ƒ
Wem
a
500
Betong
p
pic
reiok
zwakken.
schuld werd In hoofdzaak aangegaan ter
Naar Aneta uit Batavia meldt,
125
122
8.75 9.—
Ready
financiering van de bezettmgskosten en Nlmef
de Volksraad hedenochtend
124
nam
ƒ
a
500
Idem
8.75 _9.—
Sept.
van de Duitsche aankoopen.
—')
87 •-_ Sept. Oct
zonder discussie of hoofdelijke stemBanjoemas
8.69
8.75
Het gebrek aan andere mogelijkheden
.
500
—*)
107%
8.75
ming de aanvullende besrooting aan
8.55
Joct./Dec.
drijft dit geld naar de beurs, hetgeen Sol. El. MIJ a f
:-""*
Sumatra
El
'MVi'
8
voor het dienstjaar 1941 vari het
Nov.
Dec.
50
een verklaring Is voor de stijgende koer68
Departement
van
Binnenlandsch
gisteren gedaan 8.55.
sen en de gretigheid, waarmede nieuwe Bali Lombok
—,■-?
75
')
gisteren gedaan 8.30:
Bestuur, waarbij ƒ 61.000 wordt aanindustrieele aandeelen door het publiek Rembang
van
Een
commissie
onderzoek.
125.;
'■-."—■
gevraagd voor de uitbre'd'.rte van de
begroet worden. De zware belastingen, Stroohoedenveem
Citronella-olie.
222
Veer
Washlnrton 10 Sen*. (R e uPr.
Tegal
die „reeds zijn ingesteld, of die werden
centrale
insoectie van den luchtbe*
10«
Batavia, 10 Sept. <Hand. Verg. vla
Bat. Veem .
e rV Vrildn* tonestl"'-» we»den
■
aangekondigd, hebben geen invloed.
De Volksraad ontscbermingsdienst.
tncl
drum(per
HO
kg
Anetat
contract
A
Bodjongdatar
de leiders van neeentien «noor! Een andere factor wordt gevormd door
nom
rooster
vraag aano
ving
nieuwe
der werkzaamƒ 500
a'
de
aedeïi
108V4
' wegvakvereeniglngen, zoowel der
de Duitsche pogingen om vitale Neder100
3.02*
Ready
loopende tot en met 15 Septemheden,
Perbawatle
„non-operaHnr"
toezicht
all
„operatlnr"
landsche bedrijven onder hun
3.02*
315
Sept.
TJldamar
ber. Deze omvat alle onderwerpen.
;
te krijgen.
bonden, «remacht»«'d een staking
■ ;
3—
125
Sept./Oct.
Braat
welke nog aanhangig zijn.
overvloed
aanleiDe
aan geld geeft
—')
af te kond'iren. De ..non-ooera125
290
Oct. Dec.
Idem a ƒ 500
Inmiddels staat nog niet vast. of de
ding tot geruchten over de uitgifte van
welke
in
vakverenigingen,
.')
370
380
gisteren gedaan 2 90.
tins''
V.
A.
H.
nieuwe
ter
consolldeestof
staatsleenlng
een
dan geheel zal zijn afgehandeld
160
�otaal ongeveer negenhonderdlaternatio a ƒ 500
Koffie.
dat
ring van de vlottende schuld..ln Amgeval zal een extra-zitting wc!
In
fc-»> ->—I*o
duizend leden hebben, bestaan uit onvermijdelijk
sterdamsene beurskringen verwacht men
10 Sept.
zijn.
New-York
arbe'ders, die niet bil het mecJia-_
een 3¥2 pet. leening tegen een „behoor- NABEURSNOTEERINGEN.
Rlo
buiten
verantwoo?
T
(Nlet-officieel
en
—rrtschTT~dee
-IIJ ken" koers, iets beneden pari.
~raT~~
September
deltfkheid der Handelsvereniging» Sept.
De Nederlandsche brigade.
van de spoorwegen betrokken zijn.
Pt{]shoudprd.
Van 10
deze leden werd de aanvang
Voor
Londen, 10 Sept. (Aneta A.N.P >
3% N.I. 1937 A
W/t
Suiker.
der-.5.taking--va3tge&teld-0p.-a.,..5l
Kolonelvan-Voorst-.-Evekink- -word—
_':."]l.jjjïwiw_rüii»ti "jH
Dnnderdag.
tot opperbevelhebber vnn
benoemd
New-YorK 10 Sept.
New-York. 9 Sept. (A n e t a). Dobrigade in Ende
Nederlandsche
209
December
Batavia. 11 Sept.
De vijf „operatinz" bonden namen geland.
rothy Thompson, de bekende AmerlkaanFlauw.
Oed. Vt Aanb
sche Journaliste, die Juist van een be15 Seotember als datum aan. waarop
Katoen.
in de Vereenigde 3V 2 % IL 1935
99Tk —'
zoek aan Engeland
hur« dr!ehondTdvt<f f '<» duizend leden
,w; M
'
De productenmarkt.
Staten Is teruggekeerd, vertelt in de 3% IJ*
New-York 10 Sept. m «*<»k'ne mllen gaan.
95
'—
..New York Post", hoe een vlieger van 3% Ï.L.
p<-bfid»rs
MiödenSwaliteit Oct-versr-h-ping 17 58
elwhen
hoosere
looDe
Soerabal a, 10 Sept. 1941.
.-**£
de R. A F. tijdens een vlucht boven Ne- 4% Bandoeng 1938
101
H
iïti oer Ib
Co p r a h
Zonder zaken. De
n-or
omreden worden onnen.
dit
dat hij moest 4% Batavia 1937 '
lOlVi ~jc i Niuwelrj'ks prüVbouüend
derland naliet het doel.vallen,
levering Sept./
de
wet
voor
fms.
prijs
van
Java
middellijk
bppalinren
de
omdat In 3«v* ttatam U378
bombardeeren. aan te
kracht, Oct. nominaal ƒ 8.-- per 100 kg. ei.f.
voor
de
van
Tarwe.
meisje
klein
—
de nabijheid er van een
*9»4 *#$$
3V4% Batavia
1
Soerabala.
voleen* w^lk,?.. .or.wstd.wt, .„Rooscv
stond, dat.de vliegers toewulfde.
«;-} )
Nntremu te <"hi<-»fo
4% BuUenzor^Kl«3l*^^i^^
van
Coprahschilfers: Zonder
gaseen
voor
een
commissie
opdracht
gekregen
had
ST
'0
*er>t
Tarwonm1rio>Hiik
f ChlcaSo,
HU
4% Ob&ï-Ii»'II
houder te bomtoardeeren, doch toen WJ 4% Semarang 1937 1 •.'W*r\lotVif^f- Sept -verscheping per buihel UIK* dollar. onderzoek moet instellen, die blnn*n belangstelling.
' flauv
het doel naderde, over de boomtoppen -4% Soerabala 1938
102
Oap 1 e k : Vour levering Sept./
dertig dagen aan hem rapport moet
scherend, zag hij in de nabijheid een 3Vi% Soerabata 1937
-•
>.BOT
Oct.
4
uitbrengen.
werd gedaan tot ƒ 2.45 per 100 kg.
klein melsle staan, dat wuifde en te Jong iS kredietbank
»PQ
Zilver.
101
was het gevaar te beseffen. In verband 6% Pastr Randoe___—___VB
Oapl e k m e e 1 : De markt
bcf/eekent n'et dat de arbeiders werN«teerin« te Bomba?
hiermede HethlJ zijn DommënTOët val- s%:Hot, „Preanger'
data
het
blijft stil zonder zaken. Nominaal vcor
notee- kelijk op de vastgestelde
Bombay. 10 Bept.
102
,
101
len.
5% Ord. Hot. .Java"
daar
een
neerleggen,
werk
zullen
nieuwen oogst ƒ 1.95 per 100 kg. franco
ringen, in roepijen-annar «oot 62.14.6.
10Hz
4V47. Des Indes
62
2e
verkan
wori5.
staking
Sept.
en
niet
eerder
wagon Soerabala.
17
verrekening
De potsen van
«erate
wettiee
4% Paodbr NJ Hyp -■■■••MO
w Qct. 62.15.6: de markt was den—af gekcodl«J—dan—dertig dagen
Kapokpltten: Dft—markt
—-3*7%,.,— . ■«%
de commissie haar rapport blijft steady, met vraag vcor levering
Escompto
81V4
nadat
Londen, S Sept. (A. N. P.). „Het Volk Llndeteves
t
Te Londen
heeft ingediend.
OctyDec. tot ƒ 2.80 per 100 kg. franco
en Vaderland" van 22 Augustus JL Is Bdg. Klnine
.370.,,-».. Londen. 10 S?ot. Zilver noteerde: spot
rjr*s'dent wagon Soerabala doch geer aanbod.
wordt,
Verwacht
dat
de
23'/,,. Stil. prljshoudend. de
nlterst vertoornd over het feit, dat d« H. V.A.
376
frft. termijnnrcduc«nten
Katjangosee: Nominaal
commissie zal benoemen. 7oodra
bevredigde een
advertentie
van
Courant"
een
160
Aanbod
„Haagsche
165;
IntemaUo
zijn te- voor gesorteerde kwaliteit ƒ 12— per
zal
heden
de
hoofdstad
in
hU
kleine handelnrreag.
6»
-■.
had bevat. � waarin de geboorte w»d JasumU
ruggekeerd.
100 kg. franco wagon Soerabala.
Ir New-Vork.
«5
een jongen, die, 3H% Conv. NJ£.
aangekondigd ran
K n t f a n g n l i e
De markt
prijs
10
Offlcleele
3434
Sept.
New-York.
150
167Vi
Bestudeering
loongeschillen. blijft
Bernhard ' 'eopold Frederllc Everhard Mol. Bank
zaken.
per eg.
dollarcent
en
zonder
«—
onveranderd
«r»rrt
Jnlliw Ont- rt K»rel Oodfrlfd p«>t*i-«ï
EM2U
Washington, 10 Sept. (An. Rtr.). Nom. voor de goede kwaliteit lev.
*
Slpongl
er
gedoopt en beschuldigt de ouders
instelling Sept./Nov. / 21.451. per 100 kg. franRoosevelt gelastte de
Vt
van ...een onschuldig kind bt] zijn ge- AIMJIM.
van een onderzoekcommissie
ter co schaal goedang Soerabala.
99
Bantam
Zd.
verboorte te hebben onteerd" en
250
van
loonsgeschlllen
240
bestudeering
Gebeo
(GEDERLYRLIJK GECORRIGEERD.)
Klapperolie: Voor ready
Waart: „Welk een misdaad beeft het Nlmef
125
spoorwegbedrijfhet
in
werd aangeboden tot f 2.27 per
lev.
kind gepleeed om Ttjn ouders op zo- Banjoemas
88
De
spoorwegarbeidswetgeving blik van 18» k S- franco Soerabaia.
*ICB
danige wü« te vertoornen". •).
Sol El. MtJ.
bepaalt,
dat een eventueele sta- zonder vraag!2
Sumatra
28
tot
king moet worden uitgesteld
Weer geknipt.
Gele maïs: Nom. voor ouden
«6
Balt Lombolt
dagen nadat het rap- oogst lev. ready / 3.02 per 100 kg.
minstens
30
Paramaribo, 10 Sept. (Aneta). De Rembang EL Mij.
13
port van de commissie aan
den franco wagon Soerabaia.
140
arrestatie van drie geïnterneerde 8. S. P. V.
PRINCIPIEEL
ACCOORD.
gesteld.
is
ter
hand
president
125
Strooh.Vm.
De markt blijft vast
Kede 1 e
geleden
Dultschers die 14 dagen
330
doch zonder zaken. De noteeringen
ontsnapt waren, wekte algemeene Tegalveer
05 110
Bat. Veem
VEROORDEELDE NOREN.
voor p.m.i. lev. Sept./Oct. zijn ncm.
zes hoofdpunten.
voldoening.
Java
121
Veem
aan
de Nikas
als volgt :
De arrestatie geschiedde
100
85
Van de Fransche Grens, 10 Sept.
Marowyne-rlvler aan de Fransche Ver. Prauwenv.
Pas./Prob kw. / 7.28 i ó per 100 kg.
147 Mi 160
<K fu t e r). Het voorlooplge
van het
De
nieuwe
leider
wagon Pas./Prob. Ngandjoek
hret Preanger Hot.
grens. Een der ontsnapten
60
franco
Fransch-Duitsche vredesverdrag,
/ 7.28 per 100 kg. franco
schubert, en wordt uiterst gevaar- NilUrOJ
100
kw.
vakverbond.
naar men meent
Hltler
dat
Ngandjoek."Modj./Djomb. kw. f f.2o>/ 3
lijk geacht In verband met zijn goeaanvankelijk voornemens was om
Londen, 10 Sept. (Aneta Reuter).
100 kg. franco wagon Modj /
per
de bekendheid met-het land- opgepronaganda-redenen bekend te
CHEMISCHE
Het Noorlsche telegraafagentsphap
Amb./Woel. kw. f 7.20 U per
daan tijdens zijn verblijf alhier.
DJomb.
maken In het kader van een
meldt, dat
Halsden, nog
franco wagon Amt./Woel.
FABRIEKEN.
kg.
100
—Tredcseonferentle;
—rroote
—heeft
~een andere leider van het vakver-~
Moor baantje.
Djember kw. f 7.04K. per 100 kg. ir.
Op 9 September 1941 is te Batavia opde officleele onderteekening van
bond, Wledstroeg, ter dood veroorLonden, 10 Sspt. (A.N.P.-Aneta). gericht de N. V. Nederlandach-IndUche
de leiders van de Dnltsche re-'
aeeld werd en hedenmorgen werd wagon afd. Djember.
handelsexpert Chemische Fabrieken, met een volgestort
Brückenfock
Van
Kato e 1
Nom. Is de prijs aan
. geerlne en de regeering te Vlchv
doodgeschoten. Een derde werd tot
van de N.5.8., Is op eigen verzoek maatschappelijk kapitaal van / 5.500.000.
/ 2
per 100 kg. franco
te
nemen
op
ontvangen.
nog
niet
verlevenslange gevangenisstraf
van deze functie ontheven en thans
In het maatschappelijk kapitaal wordt
wagon
Soerabala.
oordeeld.
vakVac de overige drie
benoemd tot persoonlijk adviseur deelgenomen door het gouvernement van Volgens' politieke waarnemers 7lln verbondleiders
—Nom. vjjr
werden er twee tot —O oe 1 a—tocmboeh:
per 100 kg. frar.CG
de plannen voor een zoodanige confe15 Jaar en 1 tot 4 Jaar gevangenis- Malang kwal. f 5.25
de N. V. De Bataafsche Petroleum Maaten
voor
Koedoes kwal.
wagon Soerabaia
waarvan Von Ribbentrop. straf veroordeeld.
van Exc. Biddle.
schappij voor ƒ 1.650.000. door de N. V. rentie
ƒ 4.70 per 100 kg. franco wagon Sede Duitsche minister van Buiten„Amsterdam"
voor
Handelsvereenlgtng
De
directie
van
het
Noorsche
Londen, 10 Sept. (Aneta Reuter). / 550.000, door de N. V. Internationale lsndsche Zaken. Abete, de Duitsche werkgeversbond
werd ontslagen en marang.
Tijdens de manoeuvres van de Ko- Credlet- en Handelsvereenlglng .Rotter- ambassadeur in Frankrijk en De BriOoela mansrkok: Ncm. tro <i
een nieuwe directeur werd
bebrigade
ninklijke Nedèrlandsche
non.
dam" voor ƒ 550.000. door de Nederlandde Fransche abmassadeur in het
Toelorngagofiig kwal. lev. Sept. f f25
gewond ache
N.ty. voor bezette Frankrijk voorstanders waren noemd, die vroeger leider was van Iwr^CXl.^jufjanca-waiOit-SQerabaia-——
sprak Blddle, die later
Handel-MaatechappU
,van de~.Qulsw*rd, een rede uit. waarin hy zel- / 550.00a-en_-doorop4regfi.ven.-als gevole van-oppositte lirigparty'. Ëên nieuwe leider van
O o el a a i o es: Voor Toebeng-Ame• dat-, zU-n-aahyezlgheld als
chrcheHradèiaaSïf'TKV "voorT"ssotWff: van de zijde van Darlan.
kwal. lev. Sept./Oct werd geagoeng
het
Noorsche
vakverbond
zal
door
lid van den Raad
rikaamiche vertegenwoordiger op Als voorzitter, tevensde
ƒ 5.50 per 100 kg. franco *adaan
tot
principieel
accoord
den
worden
benoemd.
in
Een
Terboven
heer W. Alonï
op
ander grondgebied dan Nederland- van Beheer treedt
Soerabtla.
gon
trage- onderhoofd van de Generale Thesaurie. hierna volgend»n geest is echter
sch en van de ' grootste
K o f f» "e ï De markt-blijti f?H}
terwijl de heer dr. D. R. Koolhaas, hoofd zooals vroeger reeds werd voorspeld
oorlog,
alsmede
dies was van denNom. voor Robusta W.I B export-K: vaTechonderafdeellng
Economisch
opgesteld:
van
de
%""""'''
een bewijs van diep medeleven van nologisch Onderzoek 'van' de atdeellng
lltelt In de tweede hand lev. 0:t/Dee.
'
t
Marseille aangekomen.
dappere
voor
de
Amerikanen
de
en voor lev. Jan.'Mrt '42 f 3? 50
Nijverheid van
pan Elzashet departement van
a.
Duitsche
annexatie
Vichy, 10 Sept.
(United Press) f 32.25
manier, waarop de Nedèrlandsche Economische Zaken, Is benoemd tot
per 100 kg. franco wagon Soeiabaia
Lotharingen,
hedenmiddag
Generaal Dentz is
regeering haar activiteit voortzet. plaatsvervangend voorzitter.
DJarakpltten: Geen noteb. Integriteit van de Fransche ko- 2 uur vóór den vastgestelden ttya
respectieve
!;Onze
benoemd
tot
van
den
Voorts zijn
leden
HU zelde:
ringen.
loniën,
Marseille
in
vrijheid Raad van Beheer: Ir. J. de Pril. admigearriveerd.
landgenooten hebben de
Wldjen Item: Onveranderd.
heb- nistrateur te TJepoe der N.V. De Bataafc. schadeloosstelling aan Frankrijk
en onafhankelijkheid hef engeloof
Rij s t: Zonder 7nk°n De note«r;r,sche Petroleum Maatschappij; jhr. mr.
latere annexatie van de
door
ben een gemeenschappelijk
BRITSCHE
gen
bleven c/Tiveranserd.
P. R. Feith, Juridisch adviseur van de N.
Waalsche districten van België
in de grondslagen van de menscheRubber:
Nom. voor standaard
MaatschapDe Bataatsche Petroleum
AANGEKOMEN.
en van Brltsch West-Afrlka,
HJkheld, rechtvaardigheid en per- V.
sheet» 1 0.3?'; en voor st'nianrd ':r*re
pij, de N. V. Handelsvereenlzlng „Amsoonlijke vrljheia.
d. geen territoriale concessies aan
f o.tt\ oer 'i kg.
sterdam", de . Nederlandache HandelVer- MaataehappU
De • Nederlanders, die de
de Nederlandsendat Egypte als 'compensaV.,
Italië,
N.
van
Uitbreiding
de
havens.
eenigde Staten als hun nieuwe va- Indische Handelsbank N.V.
tie tal krijgen,
De suikermarkt.
Londen. 10 Sept. (Aneta Reuter).
een schitDe N. V. De Bataafsche Petroleum
derland kozen, hebbenbetrekking
e.
van
de
Duitsche
bevan
voortzetting
Volgens
correspondent
gaf een noteering te zien
den
de
New-York
tot Maatschappij treedt op als directie.
terenden naam met
van
zetting
Noord-Frankrijk,
2
zijn
van
2.09
markt
flauw.
Agronsky,
N.8.C..
Martin
jehun trouw en vaderlandsliefde
van
vervanging
„bezetdoch
de
voor
de consumptiebij-nacht
Brltsche
schoutsDe
locale
markt
en
en
legens de Vereenlgde Staten
Goud.
tende troepen" door „troepen J? eil-X?.LbMf_;yan.„2.w.?kjen.Jn._ADka- prijzen .zUn.ongewUzlgcL
de
bijdrage
verden waardevolle
iean"wnTrrên"d7c7i"app"€TUJtTanif*; ra""gëafriverd om de Turken te
ontwikkeling van ons land.
Londen. 10 Sept. Goud In staven, fijn
Nivas-verkoopen.
/. Frankrijk plaatst alle
hulpmid- adviseeren Inzake de Instelling van
van
AmeAls groote voorbeelden
oer ons troy. open-tnarkt-prijs t 8 80
ter
van
beschtkklng
werkplaatsen
herstellingen
delen
voor
de
De NJvas verkocht 1397 ton SupeafNedèrlandsche
rikanen van
.
van schepen, droogdokken en de rieur en 151 ton Browns voor export.
Duttschland.
presldende
Blddle
komst noemde
Het lot van de Fransche vloot 's 1 Ibreidlrg vsn de havens.
Aan consumptie-suikers werden 1498
Londen. 10 Sept
£ 257
diepste
£ 257>i aanbod.
gehuld
ton Superieur en 101 ton Browns
geheimzinnigIn
de
Prins
ma*.
Prompt
Dit ïön de voornamen IM
£
vraag, £ 260 aanbod. heid.
Lev.
3
mnd.
verhandeld.
259*4
.JC."
Red
3erahard>n zUn voorouders.
Batavia
4% Buitentorg 1937
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van alle sportop nazificeering
verenigingen welke onder een nazi-leider zullen worden gesteld, die
door de regeering zal worden betaald, absolute bevoegdheid zal hebben en volkomen verantwoordelijk zal zijn voor alle handelingen
van de „vereenlgingen.
De leider zal moeten beginnen
met alle anti-N.5.8.-elementen te
verwijderen.
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BATAVIASCHE KOERSEN.

—
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De boeren en de rooiers werden
terwijl- de
aardappels in beslag werden genovervolgd,

.„-

...-

,

kent.

bevolking

f

-

R.A.F.spart

'

Londen.' 10 Sept. (A.N.P.-Aneta).
_In-de-Nederlandsche-dagbladen-van
22 Augustus wordt melding gemaakt
van nieuwe ge"s>llen van sabotage
—bij-de-distributie.- Twintig -personen
™werden-ontdelrtr'die"aardappels-nlt
de velden van boeren te Ede kregen.
Oe boeren stonden hun toe de aardappels te rooien, waarvoor zij onwettig hooge prijzen vroegen. De
rooiers wisten op hun beurt koopers
te vinden en een goede winst te ma-

Nedrlansch

Dure aardappels.

tt*

—

—

Voorts schijnt bet dat de groen-

ten van goede kwaliteit die thans

van de velden komen, meerendeels
op ae „zwarte markt" verdwijnen
—-voor zoover het niet door de Duitseners wordt gesnapt.
Het algemeene publiek heeft hierdoor slechts heel weinig baat bij de

prjjs-contróle-bepalingen ——hetgeen
ernstige ontevredenheid wekt..
bedreigen hen,
De autoriteiten
die zich schuldig maken aan onwettlgen verkoop, met zware straffen.

-

—
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—
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*

-•*
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—

een gebruikelijk'JaarllJkscn
\ zou
worden gehouden, de
Joodsche leerlingen op het laatste

feestje

moment mededeellng ontvingen, dat

-siHietrfeesfrnermöchten^blJwOhèn.

—Ben gevolg hiervan ~~was, dat' het
feest volkomen mislukte, daar geen
der andere kinderen verscheen.

De prijscontrôle.

Londen, 9 September (A. N. P.).
Het „Vaderland" van 22 Augustus JJ.
meldt, dat de groentehandelaren te
Breda met een staking dreigden als
demonstratie tegen de controle op de
Prijzen. ZIJ verklaarden, dat de prUten en de slechte aanvoer van groenten een redelijke winst onmogelijk
'
maken.
-

<

'

De landbouw-productie.

N. P.). De Ne-

dèrlandsche bladen van 22

Augustus
Ji. maakten melding van de verspreiding van 15.000 amfletten, getiteld
„Nederland voedt tlch «elf. Productieslag 1M1," waarin dr. Posthuma
**n beroep doet op de boeren om hun
Productie te verhoogen, verklarend,
dat nu de Invoer van levensmiddelen
.

onmogelijk is, Nederland geheel afhankelijk Is van de voortbrengselen
van eigen bodem. HU voorspelde ern-

eerste

levensbehoeften indien de ..prodneUesiag" niet aan de verwachtingen
beantwoordt. _'
-poor.het geheele land zijn plaatse-

_,

voor het cpören
"tiineeren-van
werkzaamheden
de
'oor het in dienst"nemen- van meer
gevormd
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betrouwbare zijde wordt vernomen,
dat toen in de Muloschool te Blarl-

m

—

I

-

'Uke comtté's

„Volk
Vaderland”

—

Londen, ft Sept. (A. N. P.)
Van
betrouwbare zijde wordt vernomen,
dat eenlgen trjd geleden te Amsterdam een aantal Joden zonder opgave
van redenen gearresteerd werd. ZIJ
werden eerst geïnterneerd In een
school en vervolgens naar Aken.
Keulen en MUnchen overgebracht,
waar zij te werk zijn gesteld In de
oorlogsindustrieën.

sommige

-

—

—

—

Joden als dwangarbeiders.

tekorten van

=_

'

Reichs-Kultur-Kammer.
HU werd ontvangen door Göbbels.

Sept (A.

-

—

Londen, 10 Sept. (A.N.P.—Aneta).
De Duitsche „Zeltung für die Nledcrlando". van—30 Augustus meldt
dat
een bezoek
Goedewaagen
bracht aan Berlijn ter bestudeering
van de werkzaamheden van de

Londen, 9

—

—

er blijven!

Juiste houding.

—

-

f

Hij mag

f"W

—

:

.
gelijk.
Wlthkamp zal-dit alles veranderen, hetgeen het vooruitzicht biedt

-

.

het
schen werden de leiders In
ultgeHuis van Afgevaardigden
op
noodlgd om Donderdagmorgen
het -Witte Huls te confereeren onder omstandigheden, die duiden op
van de ontwikkeling,
het belang
die mogelijk aanstaande Is op het
gebied van de internationale politiek.

}

—

•'

—

—

_•

Londen, 10 Sep*. ( V.N.F.-Aneta).
Het „Nationale Dagblad" van 23 Augustus bevat een lntérriew met den
W. A.-leider Wlthkamp, die zich erover beklaagt, dat er geen contact
bestaat tusf-chen N.5.8.-oiganisaties
en de sport-vereenlglngen. Door
haar antl-nazi-houding maken deze
laatste ledere samenwerking onmo-
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Soerabala, .11 Sept. Sheets Dec.
Ged. Vr. Aanb. Sheets Jan./Mrt.

,-

probeeren.

men.'

..

_

36%
Washington, 10 Sept. (Un. Pr.).
38% Londen, 10 Sept. (Re ute r).
Afgevaardigden
Hety
den_corresHuls van
33% Volgens
Martin
bijeengeroepen
dezer
op
van
de
Natlonal
werd
15
j
37% pondent
Ankara
in
Intusj
38% Broadcasting
Company, Is generaal Inplaats van op. 22 dezer.

.

'

.

bereikte het Indexcijfer der
linkerhand en was "net "eerste „Telegraaf
slachtoffer, dat door de. ambulan- aandeelen op 18 Augustus Jl. een nieuw
ce; die tezamen met 2 mobiele.can- hoogtepunt en bedroeg 25058. na in twee
byna 40 punten te rijn gestetines kortgeleden door het Amerl- maanden
gen. Begin Maart was het index-cijfer
kaansche -volk aan-de:-- brigade "het laagst en. bedroeg
189.83.
weggewerd geschonken, werd
De reden van deze stijging is duidelijk,
voerd.
nl. de inflationnaire tendenzen. nl. heti
:

-

38%
38%
38%
7~-~~VIW
38%
35%
28%

Von Brauchltsch, de Dultsche opperBark Sept./Oct.
,
beveldhebber, in Sofia aangekomen
'
Opening: sul. Slot: idem.
voor een bespreking met Koning BoLonden. 10 Sept. (opening), rts en voor een inspectie van de Dultkoopera verk
sche troepen in Bulgarije.
Sheet» «pot
13%
Agronsky deelde hedenochtend me•
.
.
sui.
Londenr 10 Sept (slot), de, dat er een gestadige verplaatsing
13"/,.
Sheets «pot
13-/. van kleine Dultsche lucht-, vloot- en
13"/« legereenheden van Roemenië naar
13UZ*
Sheets Oct.
Sheets Nov.
13"/- I 3"/- Varna, de Bulgaarsche haven aan de

SOERABAIA-KOERSEN.

Het indexcijfer der aandeden.
Londen. 9

.

(VERVOLG VAN PAO. II.)

N

ergens in de Midlands bijwoonde.
HU kreeg een spaander afkomstig
van een schutting of heg .In rijn

.■■-:"■•■■

.

;

.

>

«pot

Een conferentie over de
internationale: politiek.

Britsch offensief in Libyë
verwacht.

~

Sheets Oct.
Sheets Oct./Dec.
Sheet* Jan./Mrt.
Sheets fob. Sept.
Blanketa Sept/Oct.

'

Londen. 9 Sept. (A. N. p.).
Telegraaf".van
22 Augustus meldt,
De
Amerlkaansche ambassadeur dat het aardappelenrantsoen
met Inregeeringen.
bij
geal'leerde
de
Drexel Btddle, werd heden gewond gang van' 25 Aug. weder op 3 kilogram
toen hU de -manoeuvres van :de per hoofd per week zou worden geKoninklijke Nederlandsche . brigade bracht.
Londen, 10 Sept.' (Aneta

Singapore. 10 Sept.
opening „iiot.

*

..."

'

BIDDLE.
Reuter).

Robber.
~;

i

Verhooging aardappelenrantsoen.

delljk ons land in macht heeft, doch
het was nooit.voor langen
tijd.
Tenslotte-slaagden wg-er~aiujd In
hem te verdrijven en zoo zal het
ook ditmaal gaan. Nederland zal
weer vrij worden."
De minister besloot met
hulde
aan Roosevelt als groot man
en
„De groot. Amerikaan.

IN BULGARIJE.

Aneta.)

i

sportvenig.Sab

obels.G dstrue, bijGowagn

bij

DRIE DUITSCHE DIVISIES HET HUIS VAN AFGEVAAR-DIGDENBIJEENGEROEPEN.

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.
(Reuter's Comm. Service vta

Oorlog, Van-Boeyen,

gewondbij

NIEUWS OVER NEDERLAND.
AmbassadeurAmerNikdalvnscahn
manoeuvres.Nazificeering der
EXCELLENTIE DREXL
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<u« ramwza- trent
~v*exemplaren
<.~i«
toeval In
in ceen
gelukkig toeval
geen enentrent bet reWküdc
Er is in Den Helder, toen die rampzamet de zijn vierduizend
voorzien ook
rine-luohtvaarders het «dn-om
overdreven
isr
opzicht
kel
kapitein
■
■.
was,
stad
lige
nog
intact
tegenoffensief
Engelsdhen
een
een
verkorten
.tekst
;a
van
nieuwe „Oatalina's"
Indië mag er zich om verheugen, dat
zeerob van
een
oude
geweest,
In
Van
deze
luxe
uitMoerman
gevolg,
els
dat
zU
den
handel.
In
met
1.25
zetten,
te
In
en diens avonturen moe- het boek hier arriveerde en dat de Unie
de tweede ronde met 9—3 revanche na- gaaf gaan tal van exemplaren naar het de sleepvaart,
hebben met op het goede denkbeeld kwam het opten
wat
uitstaande
heel
men en dus de partij met. 12%—11% buitenland. Dit mooie „Geeft Acht"
dit
naar
de schrij- nieuw uit te geven.-Het.boek kan onpropaganda.
boek,
den
Inhoud
van
DE
zichzelf.
nummer
Is
een
uitstekende
op
praest&tle
wonnen. Een
aanbevollen,
Maar voorwaardelijk
worden
naschrift
meedeelt.
een
ver in
-Utgesprohet
prachtig
boek,
vanwant
Is
een
is
De stand
Hollands Glorie. Roman van de waar dit „materiaal" dan ook
uit een gezonden geest, geschikt
het
ten
onverschillig
of
volgt:
Minahassa kampioen der
en
gekomen,
als
daan
Is momenteel
door Jan
de
Zeesleepvaart
voor leder, die
alles zoo Is gebeurd of niet, er valt niet voor jeugd en ouderdom, Een
gesp. gew. gel. verl.ptn.
Teams
Hartog..
Unie-Bibliotheek,
lezen:
boek om
18
boek
een
kosHollandsen
kan
0
dil
is
1
of
>■'
twijfelen
10
9
aan
te
Mlnahassa
Batavla-C. 1941.
geprojecgisteravond
werkelijk
op te
trotsch
voor
door
als
Hollander
14
eSken,zeevier
0
vooral
7
2
y
Alle
9
telijk I boek, dat
SS.
vin';'•;
belangstelzijn.
2
Partijen tonden doorgang
6
0
door
eiken
12
man,
8
Hollands
maar
ook
zeggen:
Gorle"
wil
Anlem
.Hollands
bracht de
10
2
0
den en een van die partijen
5
Zeesleepvaart. Afgezien van de tegen- lenden landrot letterlijk ademloos zal
Kankeraars' 7
der
kampioenschap
SeTiisdng
«>or het
10 woordige' Omstandigheden in ons va- worden gelezen.
4
5
;
Het Godsgericht. der "Volkeren,
P
VrU Nederl. 99
nl. de Mlnahassa
0
4
5
10
D.
P. W. O. Lokkers.
ligt het glanstljdperk van deze
Uitg.
derland
het
hier
door
M.
L.
mogelijk
'verhaal
is
'Het niet
8
Anlem wist te
05
4
speciaal HoUandBche sleepvaart ver- recht te laten wedervaren. Ik kan wel
BlnnendUk
Boekhandel „Mlnerva",
■_. N. V.
viertal
6
6
0
i
8
moedelijk reeds weer in het verleden, in trachten er leis van:te vertellen, maar
Bandoeng-BaitaJvia-C.
Savelkoul
tal behaalde punten betxeft.^buitenbe3 J__Q—«--£- zooverre als de mededinging van het bui- het leven van kapitein Jan Wandelaar,
MlxedPickles 9
2
9
1
10
P
"Meisjes
tenland de Hollanders niet meer eerng die als matroos begon en als commo- > De-heer Lokkers schreef vroeger het
van de eerste ais van uc
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gelang
Dit
gelangg van
omstandigheden.
van. de \ oimtandighcden.
Dit
wekt weinig vertrouwen in de waarde
der profeteerde re, maar vooral heeft het

tot gevolg, dat eandelooee drogredenen
moeten worden toegepast om ons, sceptici, uit den droom' te helpen. Misschien
is dit uit een commercieel oogpunt bezien wel prettig; "„De Vuurpoel der Toe-

komst;' beleefde m anderhalf Jaar zes
drukken I Over den Inhoud van dit
boekje kan alleen,een oordeel worden
gegeven door iemand, die in deze materie thuis is, en dan b.v. in een tijdschrift voor occulte „wetenschappen".
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VAN ONZE BOEKENPLANK.
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BOND GENOOT.

AUSTRALIË,

'was

*£-£
gisteravond zeer «P*?
rust had de MJnahassa
leek
er
het
wmrfloron« van 1 punt en
ronde
.
Anlemjn;de,tweed*^
intoapen.doch het

f«

&s£%
-dTérTachterstand-zou
slotte toch wederom

Speciale uitgave van „Geeft Acht”

Geeft acht", het wakkere orgaan van
een l—o
werd ten
onze weermachVttöp^de.goede gevoor de Minahassers, die dus dachte - gekomen een speciale ] uitgave
toe- het licht te doen zien onder den titel
mede zich het kampioenschap
„Australië, buur- en bondgenoot". Het
«er
Is een keurige uitgaaf, met' een
goed
samengealtijd de repu- aantrekkelijke . frontplaat.
Minahassers hebben hier
gehad. Wij steld door den heer N. A. Douwes DsKbridgers
uitstekende
van
tatie
*j
aan het feit,
ker en zlln medewerkers, benevens door
prijs
het Department o* Tnförmation te Meljaren geleden den eersten
bourne. den til ' Regeerlngscommlssarls
reld Bridge o»«pi«*.7?
a be- van Australië 'In Ned. Indie, den R«dat
viertal
Tot
wonnen.
Oost-Java
heer D u n g u
geerlngs Publlclteltsdlenst en het Roohoorde om. devan
gisterdat
team,
het
.
inu captain is
de Kruis. :
■ '.
, avond het kampioenschap behaalde.
bevat tal van- aantrekHet
nummer
Nederland speel- kelijke artikelen,' zooals „Hands across
-Kankeraars en Vrijwonnen
met resp.
en
vogelvlucht".
topvorm
in
den In
van resp, S. S. exi 6a- the Sea," Australië
„Onwapen."
te
loopt
„Een werelddeel
met
Australië
handelsbetrekkingen
ze
was het verloop van
verluchten,ri Mixed enz-Jal-van—ilhi^ratUw—
_J/%aW.■tu*schen~M,-^--P.-'verzekerde
wette ledereen zal
de
moede
edltl*
"ItóklerLaatstgenoemd team
willen bezitten. ZIJ komt uit In de xeeen^voorsprong
tn de eerste
„Geeft -Acht": distributie, maar er
wone
Mavan SVr-SVi. doch dit was voor de
•

Spnmg

KottTmet la-"^^^^
eißravo?'Mmahassers,

,

dat.

SenteTbUv.

L*5

>

'.??£?merkwaardig

"oh

ronde;

eegfe

r 2!
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zijn op dit gebied. dore van'

Maar.er was een tijd, nog maar heel
kort geleden, dat het alleen de Hollanders waren, die de, dokken, de slulsdeuren, debaggermotens, de pontons en
wat er (verder nog aan groote, onhandige
gevaarten over de zeeën moest worden
gesleept, veilig op hun bestemming
brachten, trots storm en andere gevaDe titel van-dit boek is dus niet
een van dde maar'al te bekende fanfaronnades, die bestemd zijn om lucht te
geven aan
het nationaal bewustzijn,
want zekere sectoren van het nationale
leven verschijnen hier In een niet al te
gunstig daglicht. Maar_wel staat deze
tttei-voo#datgênéC'wat ongetwijfeld altijd Is geweest Holland-op-zljn-toest: de
echte zeeman van Holland 1 En zelden
zal men een boek leaen, waarin beter
wordt verteld, wat het zeggen wil zeeman te zijn, al zijn er ook de laatste
jaren verscheidene boeken verschenen,
geschreven door werkelijke mannen uit
het praktische .zeemansleven, die bijna
alle iets bezaten van dien toets van het
schrijversschap, die den lezer den uitroep onflokt: „Dat doet iemand maar
eens In zijn leven !"
Het Is eenvoudig enorm, dit boek.
Niet alleen omdat het ruim 450 bladzijden dik is, terwijl het geen oogenblik
verveelt van het begin- tot het einde.

een machtige sleepvtootï eindigt, is zoo vol van belevenissen, en zijn
persoon is daarbij zoo merkwaardig,
om dan nog maar niet te spreken van
-al de trouwe makkets, met. wig hijds
wereldzeeën bevaart, dat mij daarbij
in de schoenen
werkelijk den moed
!

zinkit.

;

J_

:
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Ook zijn er zooveel diep ontroerende
dingen in dit verhaal, dingen van echt
_

„.

:.

rnenscheHjke.ontroering, die-Je-na-de
lectuur boven albes bijblijven, dat ik er
hier ter plaatse alleen maar het zwijgen;toe kan doen. En dan de beschrijvingen van ons land, zün.yoordzeekusiW
zijn Wadden, de havens van Amsterdam,
-vah. West-Terschelling, van Rotterdam
bok, dat is alles te aangrijpend in deze'tQden om er maar wat oppervlakkig
lver' te ■ praten, net alsof ■ net daar nog

óp
lag,"■':■ongeschonden en wachtende
den; verlofganger,
Men moet dit maar voor
zen, alleen in een hoekje/en niet verwachten van mij en'anderen, dat zij
daarover nu openlijk gaan raaskallen in
woorden, die toch geforceerd blijven.
Dit kan niet gezegd worden, nu, hier
in Indië, op zoo verren afstand, verder
dan ooit immers.
Dat kan alleen maar worden gevoeld
door hem, die werkelijk Hollander Is,
Maar het is zoo ongedwongen geschre- vooral als hij bij de zee en in een atmosven, geheel en al zonder pogingen tot feer van zeelieden is geboren en opge.. '. '-'-'
~..-•'.,..
Uteralr-doeneriJ. Het is-de stem van den groeid.
mede,
De
dat er
uitgevers
deelen.
echten zeeman, die vertelt, en precies,
enkel
jsooals een zeeman ook in d«werkeliJjk-_ „dank zij een gelukkig toeeval" een
ditjboek
"exemplaar
van
Ned.-Indlë
in
held aju veiUJKiii, met -aliè vaktermen
zonder ooit didactisch te worden ! is beland. Het verscheen n.l. in Nederén alle vakgrapjes en aHe-vakvreugr land bil de Uibg. Mij: „Elsevler".-ft
verklaar gaarne,.dat deze phrase omden "en vakellenden erbij inbegrepen.
-

—

—

T«d, ■ bet. met de waaro. der betr. Tin
Het verscheen in den tijd van de ver- Terpleegster. lste kl. bij de alg. «tkw»erboekje „De Vmmpoel der Toekomst''. plegtng van den D.V.Q., mevr. L. M. t a n"
schijning van „De Steenen spreken", H e u den. gedlpl. verpleegster In Tra
tr IMtljjj m«t bep.. dat »■] TmTlT'c
door'maj. Van der Vecht. Wie het beroep
gepl. wwfll By het Banatorlum voor longlUders
,ïon
altijd nog te
laatste te auur vond,
TJlaaroea. ■
het eerste koopen,. want verOvergepl. van het Krankzinnigengesticht t»
wantschap , bestaat er,-.. daar belde Msgelsrg n» het gelijksoortig gesticht te
boeken de
trachten te' voor- Liwang, de tijd. wd. Terpleegster Iste kl. Bi)
uit "de teekens, die men meent bet Krinkzlnnlgenweßen .Tan des D.V.O. me].
te bespeuren'In den bouw der pyramlde M.E. Cochrane.
Ben. ■ In - veeten dimt ni' den -Lande' tot
v
---• ■--"van*Glzeh.•-'-'~: '-■■->"."T:- Terpleegitór
Ie kl." UU de Hg. "dekenrerplegtog
".
Dit nieuwe boekje" Is.„een uithrel- ren d*n D.VX». me]. C. E.Hekkenberg.
dlng", zooals de schrijver zegt, van het thans locaal ambtenares op wachtgeld, laatstedienst Taim»
vorige. Het, begint inet een beaptwoof- lijk
bepaling dat
;dlng"der"critlek,'<"die -'.'.Dp Vuurpoel der *4) voerloopig geplaatst wordtmet
bij het SanatoToekomst" ontmoette; en geef een lijst rium voor longlijders te Ba toe.
van aBe persorganen en particuliere per?
.-.«-+?<**%-■
'T •"T"**"
sonenrdie zich aan deze crittek hebben Financiën.
gewaagd. Ook „De«Indische Courant"
Tfü. bel; met de ncn. Tan' de betr.- Tan
wordt In deze lijst, genoemd. Voor zoo- contr. ~ bU: den' pendhulsdlenst en ter beech.
ver, wij, ons.herinneren hebben wij ge- gesteld Tan den* Legercommandant. H. H.
F ra n k. than» tijd. wd. adj.-contr. bU
wezen op het feit,-dat niet alleen nu, gemelden
. .
dienst.' -'
doch ook j reeds j Jaren geleden, van de - Tijd. bel. met •de waarn.■ van de betr. Tan
o.a. In 'het boek Daniël 'voorkomende contr. bij den pandhuUdlerut, E. Winter.
profetiën,. en*vooral van de in den Bij- thans t-Jd. wd. adjunct-controleur bil dien
bel genoemde raadselachtige getallen, «Uerart.
Is gebruik gemaakt tot, het doen - van
Met. Ing. na si Augustus.. wegene stekte
eervol onth. Tan.de waarn. van sUn betr. A.
voorspellingen, die altijd de vernieti- V o
n n u d n i 7, wd. adm. van Fin.
ging Inhouden van „den vijand van den ade.kl. bU het dep.
Tan Fin.-.
dag*! Wij waren toen zoo gelukkig dit
Gerekend Tin 81 Juli wegens llch. ongete kunnen aantoohen met eeniin. 1897 schiktheid eervol en met rechtop pensioen
ie
of daaromtrent In Amerika verschenen uit: -.'sLinde '; dienst ontsU .Oh. Th.
geweien wd. ade commies bi) het
boek, waarin op, grond. van deze ] zeer Bruin,
Kantoor Tin den hoofdambt. toot algemeene
vage Bljbelsche gegevens, die' ook 'door ambaenaarensten.
•
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Wa*e het
partijen, moeten nog worvolgende
De
en
Vrij Nederland;
vallen, nl. resp. voor de Mlnahassa
den gespeeld: Aniem
Savelkoul
Kankeraars;
******* Anlem
•"£
de
M. L. D.; KanKankeraars; Savelkoul
spanBinafdeellngen belooft intusschenzeer
Mtaeed-Kolilcfl; S. 6.
teraaw
r
Milieu
'
•
- ■ ™* nendijk.
■
klasse gaat die tusschen Ani*?.
die elkander
Nederland en Kankeraars, voor
de tweeontmoeten'en
en
BtanenL.
tusschen M.
wedstrijd voor den
1
nog
die
belden
drjk.
thans
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den heer Lokkers worden' gebruikt, de
ondergang van „het Pausdom" wordt
aangekondigd. Tegenwoordig 1$ oe vijand
bet HItleiisme. Ons betoog was dus, dat
in den loop der tijden: dezelfde middelen worden; toegepast , voor «verschillende
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DE INDISCHE COURANT.

UIT DEN VOLKSRAAD.
onzen
(Van

Het

redacteur te Batavia.)

actief vrouwenkiesrecht

voor

aangenomen.
.

gemeenteraden
Met amendement voor
9e vrouwelijke belangstelling

Inh

Uith. vrouwen.

én

vond zij deze oplossing minder
fraai. Bit zou dus een vermindering
van den omvang van het ontwerp
vrouw voor de Europeesche- vrouw hebben
al

vooi

de ontwerp-orhet actief kies-

.

de behandeling van

amendement-Neuyens
toekenning van het actief
kiesrecht ook aan de Inheemsche en
de Ultheemsche vrouw hierna aan de
orde kwam, voerden nog verscheidene
sprekers het woord, waarbij sommige
van de gelegenheid misbruik maakten
om in algemeene beschouwingen te
vervallen. Nu kwam ook de heer
Soangkoepon (F.N.1.) als tegenstander voor den dag.—Ook de heer Loa
Sek Hl» (Chung Hwa Hui) toonde zich
een tegenstander, op persoonlijke ge-

DE

FOLKLOWSTISCHE

EXPOSITIE. UIT DEN OOSTHOEK.

Laatste voorstelling.

DJEMBER.
(Van onzen S.-correspondent.)

Voorloopig voor het laatst bad In Ba- dames Lugt en De Regt en van de heetavia Dinsdag de laatste folkloristische I ren mr. Sonius. Nico Vredevoogd. Rljff
voorstelling plaats, waarvan een serie I en Bert Garthof. Het Is echter niet
juist
is gehouden ter gelegenheid van de ex- ©ni alleen, daar" de oorzaak voor het
positie ..Nederland herrijst",-dieaulk een sueees te zoeken,- omdat zonder de-leidsters en deelneemsters aan de groepen
voelsoverwegingen, betreffende zJJn uitnemend succes heeft gehad.
De
belangstelling
voor
deze
folkloris- Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland,
inzichten omtrent de positie van de tische
is van het begin af Overijsel, Groningen, Drente, Utrecht,
voorstelling
Chineesche vrouw. Hij maakte zich aan bizonder groot geweest. Dit
Umiburg, Friesland,. Gelderland
en
daarvoor los van zijn partijverband, niet alleen van „-waardeering voorgetuigt
het- Noord-Brabant nooit een geheel zou zijn
zoodat later de heer Kan (Chung geen de medewerkers wisten aan te bie- verkregen als gedurende de week van
Hwa Hul) als voorstander van het den, maar die belangstelling wijst er ook het optreden werd bereikt.
Br'zijn costuumstudles gemaakt, er is
amendement ging spreken.
op, dat men met dezen vorm van medeMr Van Hasselt handhaafde de werking aan de weerbaarheid een weg geoefend en gerepeteerd met dansen en
heeft betreden, die nog tot veel moge- zangen, en er Is gezorgd voor een goede
bezwaren der Regeering.
Hoofdelijke stemming over het lijkheden zal leiden. Het is dikwijls een stemming, die alle er toe bij hebben gedragen om van een gebeurtenis te kunom belangamendement werd-tereeht-overbodtg grief geweest, dat pogingende_weerbaarnen spreken.
voor_
stelling..
geacht.-het-werd-aangenomen waarWij vernemen, dat het in de bedoeling
bij de heeren De Raad, Soangkoepon heidsgedachte werden ondernomen door
ligt in November ook in den schouwburg
middel
van
Men
daarzag
feestavonden.
en Loa Sek Hie geacht werden te hebin een tegenstelling tusschen doel en te Batavia nog een bizondere voorstelben tegengestemd.
te groot om
ernstlgen ling te geven, waarbij het geheele gemiddel»
zelschap, dat wel uit honderdvijftig per_TenslQtte_mQest-nog_een_amende= -lU<L_tC-verwerken. in dezen
,
sonen besta at, nogmaals vcor het voetment-Blaauw es. worden
licht zal treden. Hierbij zal dan de gedeld, om !n de ordonnantie op te ne- —De tentoonstelling
rijst" en de daaraan vertoonden folklo- nerale repetitie kunnen worden
bijgemen, dat afschriften van de kiezers- ristische
voorstellingen
hebben
deze
lijst al dan niet tegen betaling ver- moeilijkheid geheel weggenomen en nog woond door leerlingen van middelbare
scholen e.d., terwijl de ofïlcieele voorkrijgbaar
zullen worden
gesteld. deze week ziet men ook op een andere stelling eveneens een blzonder karakter
Aanvankelijk had de regwrlngsge- manier het voorbeeld, dat door dit co- zal dragen.
mité werd gegeven,-gevolgd -in -de-mi- -"Hfce^ ToorstelthTg 'TOn"""Örï™ ïTlj3
machtlgde hiertegen-bezwaren
!c
I
maakt, doch mr. Van Hasselt gaf litaire sociëteit Goncordia.
willig
gevormd
gezelschap
heeft
De
folkloristische voorstellingen heb- de* toeschouwers tot nationale
na verdere discussie een redactiegeestwijziging in overweging, waardoor de ben gelegenheid gegeven om uitde ver- drift gestemd
gisteravond
bij
en
schillende provincies van Nederland ty- het
kiezerslijsten in afschrift of afdruk peerende
afscheid.
toen
men
de
kïeederdraohten
en zangen hetegen betaling der kosten verkrijg- kend" te
en
de„Skotse
Trije"
had
„Hornepiep"
Dit
Is
maken.
onder goede regie
baar zullen worden gesteld. Waarna en met toewijding
gebeurd. Het is merk- gezien en „Driekusman", toen men de
de Regeering het amendement over- waardig, van hoe vele kanten die mede- volksliederen van Limburg en Zeeland
nam.
werking werd verkregen
en hoe een en Friesland had gehoord, toen voelde
De ontwerp-ordonnantle werd zon- groote eenheid onder alle deelnemers is men zich met al die medewerkers sterk
der hoofdelijke, stemming aangeno- ontstaan. Natuurlijk zijn er hoogtepun- verbonden, toen bevond men zich in de
men, waarbij de heeren De Raad en ten geneest van spanning en dat is tot Nederlandsche sfeer, waarbij echter ook
Soangkoepon weer geacht Werden te het laatste toe zoo gebleven, maar toen den ernst een plaats was ingeruimd. In
het doek viel bij de laatste de eenvoudige voordracht door mevr. De
hebben tegen gestemd; de heer Loa gisteravond
het toeschouwend Regt over: „Wat partie luu van Drente
voorstelling, heeft
Sek Hle was afwezig.
publiek door zeer langdurig applaus, -dat zegt" en in de geschiedenis van het dulAfgewacht dient nu te worden of bijna een ovatie
werd, en door het op- venplatje uit Amsterdam kwamen zulke
de Regeering het amendement van gewekt meezingen van het „Wilhelmus" ernstige momenten naar voren. De inmevr. Neüyens es. zal overnemend een duidelijke demonstratie gegeven van drukken van den geheelen avond werWaar de Regeering tegen het actief de dankbaarheid, die het tegenover die den samengevat In het zingen van het
vrouwenkiesrecht voor de Inheemsclie vele mannen en vrouwen uit de provin- eerste en zesde couplet van ons „Wil-

I

.

donnantie betreffende
recht voor de Europeesche
voor de gemeenteraden, was Dlnsdaj
Echter had Tfrievr.Neuyens
weer groot, by den aanvang der ver- beteekend'. overtuigen,
zich laten
tot die consegadering althans, maar toen'de afUwtuüng onderbroken werd om eenlgt
Een positief argument~vanTpraktlsuppletoire begrootingen van Econowas| dat het ontwerp alschen
mische Zaeken -te-doen—voorgaan leerrdeaard
vrouw
in de Gemeenten beverdween allengs het meerendeel dei
-—dames.-'t- Werd-ook-wel-wat-laat- of treft, waar men mag aannemen, dat
den ochtend, voordat men aan dt öe vrouw zeker over eenlge politieke
belangstelling- en- ontwikkeling be.

het

Toen
es., tot

VIERDE BLAD I

'

■

;

>

.

—

stenHßffigenToe~wasr
;
Er Is by het debat in tweeden termljn slechts weinig nieuws gezegd, de
argumenten over en weer waren ruin;
besproken, de'oppositie was zeer ge~ring,^en-de Regeering -bleef-hij -haai
afwijzend standpunt tegen toekenning van het actief kiesrecht aan de
Inheemsche en Ultheemsche vrouwen,
Mevr. Neuyens (partijloos), wien
het spreken in een goeden vorm gemakkelijk afgaat, leidde de replieken
in. Zij had van de Regeering een tegemoetkomender houding verwacht,
want deze erkent immers principieel
het actief vrouwenkiesrecht voor alle
vrouwen. Het bezwaar der Regeering
was alleen, dat de Inheemsche vrouw,
en ook de Ultheemsche, nog niet zoo
'ver is ontwikkeld, dat haar het kiesrecht kan worden toegekend. Hierover
ging ook in dezen tweeden termijn

-

~

"

het debat, zonder dat dit tot eenlge
toenadering leidde. Mevr. Neuyens
betoogde, dat het niet Juist, is voor die
ontwikkeling op de massa te wachten
en wees er op, dat de politieke ontwikkeling van de Europeesche en van
de Inheemsche en Ultheemsche
vrouw, als groepen genomen, niet zoo
heel veel verschilt. zy gaf dan ook
toe, dat de politieke belangstelling
van de vrouw in Europeesche kringen
nog niet zoo heel erg groot ia. En te-
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de Fractie NaMonal Indonesia in den
Volksraad, van den volgenden Inhoud:

Kj

I

n

I
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nesisch. Vrouwencongres,

welkoming van zijn derden Evangelist
respectievelijk verheffing en ge- Br. Boschma.
lijkwaardigmaking vrouwenpositie
Br. van de Weg hoopt ook aanwezig
alsmede deelname locale raden en te kunnen 2ijn.
verkrijging actief kiesrecht.
leder belangstellende is hartelijk
Overwegende instemming groowelkom.
tendeels Volksraadsleden
Bestuur
vierde Indonesisch vrouwencongres,
Propaganda Oorlogsfondsen.
verzoekt eerbiedig inwilliging geVan de door de Vereenlgde
Prins
uite verlangens aller groepen.
en Spitfire-fondsen aan de
BernhardBestuur Kongres Perempoean
LawanfrsehP scholen verstrekte portretIndonesia IV".
ten in briefkaartformaat van.H. M. o!e
Koningin en Churchill, werden door de
le?rlingeri van de Oranjeschool verkocht
ter waarde van ƒ 57,65. door" die van de
Zusterschool van ƒ 23,35 en van
de
Gouvernements Eerste LageTe School
voor Evangelisatie
van ƒ 22.50 zijnde iri totaal ƒ 10350.
afdeeling
De groote foto's ad ƒ 5 en ƒ 1 gaan
Hedenavond cm 7 uur zal vanwege de minder vlot van de hand, terwijl ook
Band voor Evangelisatie een gewone sade Nationale Woorden-Serie, waarvan
menkomst worden gehouden in het lo- de redevoeringen van H. M. de Koninkaal Djoharlaan 4. Als spreker zal opgin, verzameld door mevr. E. G. Kroontreden de heer D. Kuyken.
Nédéla, ad f 1.50 per deel, zeer moeilijk
Allen hartelijk welkom.
verkocht werden.

GEESTELIJK LEVEN.
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Dal komt, omdat il het ruil er
niet uu is het vuil, dat er zoo
diep ingestreken is, dat het met
gewone zeepen en zeeppoeders niet
ii
«eg te krijgen is. Maar Radion £gf^
verwijdert het in een oogenblik
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en
hct vcrdr 'i fl al,e diep ingedrongen vuil. Daard r Z n dCZC scrveltcn zo
"-hi'terend wit
g n greim e vuil me er in. Gebruik
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blinker "l *it worden
\ R3d n en a Uw KncJ
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S
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reinigt op absoluut
veilige wijze.

11
\Bb\ \ \ LAM

E

ouder)

.

'

I

*>

■
"

W

IJ

I

:

;

j^^S

het

—

"

personen.

«

*

".--.

|

'

~--

_

■

&L

m

/

FLUKS
-

!■-•■■

--

"

>"

L

«P*"ning, waar""''
e^er moment
den schrik om het
arr slaat en daarom
St'tó-v' All
I
beslist minder ge.
*"~BBip*T»l§7~'" —schikt—voor zenuw*
—.

;.___.

c;

I

■

|j
———d—^
>■«lS
-—■■■

-

'

II

I

Palmcnlaan 70.

met DOLGLAS FAIRBANKS Jr„ MADELEINE CAHROLL.
Een machtig avonturenverhaal uit de pen van den bekenden
schrijver Paal Hervejr Fox. dat niet zal nalaten te boelen
en te fasclneeren.
Met v;idnd. ben. 17 jaar.
;

zeven uur zal door

Gelet doelstellingen en besluiten Lawang, in de Protestantsche_ kerk een.,
derde en vierde Indosamenkomst worden gehouden ter ver»

J

•

Kerknieuws.
As. Vrijdagavond

den_ Bond voor Evangelisatie afdeeling

<-m»-i-'-i.
tA—».»Sa*? :.:^-.-r--.j..,-.-

'•

„Van Galen”-actie.

eerste tweede

HEDEN T/M ZATERDAGAVOND:
Paramount's boelende avonturenfilm

<

plaatst.

Volksraadsbesprekin-

-

_

„Si-

naar Ethel Vance's wereldberoemd boek „Escape", is het meest gelezen
wérk na „Gone with the Wind" -i' bezit al de dramatische conflicten
van dit laatste werk, plus de romantiek van „Rebecca" en een spanning
welke met geen andere film, tot nog toe gebracht, vergeleken kan worden.

I

Woonhuis I1

t

generaal van Nederlandsch-Indië, den

Volksraad, en den heer Soeroso van

"

*

.'.
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nar & S." in de wacht gesleept.
Ook door zangeressen tut Probolinggo
en zelfs uit Solo werd deelgenomen.
Probolinggo kreeg de Ie prijs en Solo
de 2e.
Het comité kan met voldoening terugzien op de resultaten, aoowel flnaniceel
als qua vermakelijkheid en een woord
van waardeering is dan ook niet mis-

»

„ONTVLUCHT"

Gunsöge

Logé's
llt
VEKKOOPEN en VERHUREN

i WU

INHEEMSCHE VROUW.

-arte"™
rms^mmr^wrfsMsr^^
prijs en de 4de prjjs werd door de

".■'■.'■

■' ■

*B CampnuulMo_S.20 ]L SC H A BRAC Q
'

„Gehoord
gen.

na hetgeen wij U reeds gebracht hebben, is dit een gedurfde bewering, waarvan wij de verantwoording völKömen op ons kunnen nemen.

OA MIT OIMIS IN ZEI
11 BIIIIKT IR WAT MII
Hoofdverteienwoordijer voor Soerabti*.

.

KIESRECHT

de Madoereesche bevolking zeer geliefd
Is en dan ook van heinde en ver een
ovortalrijk publiek heeft getrokken.
Ook de diverse concoursen o.rn. de
krontjongwedstrljden-hebben het honnc
bijgedragen om bezoekers te^rekkërü
Zoo werden door 13 bands uit de omliggende plaatsen deelgenomen.
Aan
„The jolly juniors" uit Djember kon de
Ie prijs worden toegekend,. terwijl de
„Djember-band" de 2e prüs kreeg. .The

LAWANG.

_en

ranranto

.

~

•

—

Het ligt in het voornemen om over
enkele weken een
grootsche actie op
touw t« zetten ten bate van het „Van.
Galen"-fonds. Op de aloon-aloon alhier
zal een „tuinfeest" worden georganiseerd met vele en gevarieerde attracties.
Men maakt zelfs zinspelingen op een
roulette, terwijl dansUefhebbers(sters) er
helmus".
hun hart eveneens zullen kunnen opha.Mevr. Lugt en mej. Bergmans, die de len.
muzikale verzorging tijdens en tusschen
Men lette dus op den datum van het
de verschillende
nummers voor haar tuinfeest.
rekening hadden genomen, werden in
het bizonder gehuldigd namens de overige deelnemers. Daartegenover ontvingen mr. Sonius en de heer Rljff kransen,
die hun overhandigd werden met een
(Van onzen correspondent.)
passend woord van Nico Vredevoogd.

Dit is het beste in dramatische spanning
wat wij U in lang hebben kunnen brengen

- •'"

LEVENSLANGE.
VERZfKEUNG

■^UoJJu^ouaiJJÊfig"

BJllfke

dat weldra v»n alle kanten uitbreiding
aan de oorspronkelijke gedachte kon
worden gegeven. De folkloristische voorstellingen zijn in het bizonder een succes
geworden door de medewerking van de

dienst gehouden, waarin de betrokken-militairen-nog-eena werden toegesproken en daarmede is de geest
geheel ten goede omgeslagen.
Ook uit de door den Legercommandant van elders ontvangen telegrafische betuigingen van trouw Is
duidelijk gebleken, dat in casu slechts
sprake is geweest van systematisch
verwekt onrust, waarbij eenige onscrupuleze elementen op de licht
Rust teruggekeerd.
ontvlambare verbeelding der AmboiNaar A n e t a verneemt, Is de heesche militairen een verderfelij ken
rust onder 'de"' Amboineesehe siUftfur; Irrvtoed wisten uit te oefenen;ren te Measter-CornelLs geheel teruggekeerd. Na de uitingen van onte!
VOOR
vredenheid
en ongehoorzaamheid op
)
4 September jl. Is door de militaire
,
gezaghebbenden„ .snel en—krachtig

gebroken en werd op normale wijze
Naar verwacht kon worden liet de ddienst gedaan.
ifolksraad zich hierdoor niet overVoorts werd'met officieren en onv
:uigen.
<jderofficieren een
gezamenlijke kerk-

—

■B,
1
I |ri |d

cies voelt.

—Zooaismen weet, is het initiatief voor
de tentoonstelling uitgegaan van mevr.
N. Boers-Ruygh. Het denkbeeld werd
met zoo groote hartelijkheid ontvangen,

Ie verdere öhtwïkkellrig~der"lnheem- \tigtal militairen,
werden voor hel Telegrafisch verzoek aan G.G.
sche maatschappy af te wachten. .
Volgens een bekendmaking van het
3p grond ook van de overweging dat front der troepen het leger uitgezet
e
en
burgerlijke gezaghebben- Kongres Perempoean Indonesia te
aan
de
3e wet moet ordenen hetgeen in de
Semarang Is het volgende telegram
naatschappy leeft," en niet moet den overgegeven.
was bij de overigen de ban gezonden aan Z. E. den gouverneurDaarna
roorschryven.

GEZINSVERZORGING

■ BVrnni

SFAAMASkelnami

f

"

ken, merkte.mr. Van Hasselt op, dat
itaatkundlge rechten niet worden
jegeven met het doel, dat daarna de
politieke
belangstelling
van zelf
komt. De regeeringsgemachtigde gaf

-

~

.

(Partijloos) op virtuose,
overtuigende wijze zyn
standpunt tegen het vrouwenkiesrecht nader verdedigde.
Mr. Blaauw (I. E. V.) besprak allerlei detallpunten, hoogst onvoldaan
over het regeeringsantwoord en verklaarde, dat als de regeeringsgemachtlgde geen nadere toelichting kon of
artlde. geven, hy genoopt zou zijn aan
iet verzoek van mevr. Neuyens cïsT
bezwaren had. Is dit niet heeietreffende toekenning van het cipieele onwaarschijnlijk.
lemaal
actief vrouwenkiesrecht aan de InAan mevr. Neuyens past een woord
heemsche vrouw, te voldoen.
van waardeering voor de overtuigende
De overige debaters brachten geen en levendige wUze, waarop
zU voor het
nieuwe gezichtspunten en ook de re- actief
is opgekovrouwenkiesrecht
ïeerlngsgemachtigde, mr. Van Hasselt men.
fermocht geen nieuws meer in het
De V.C., de èènlge partij, die een
iebat te brengen. Hy herhaalde, dat vrouw in den Volksraad heeft. Het,
iet actief kiesrecht voor de Indone- wonderlijk genoeg de behandeling
sische vrouw niet bepaald onaanvaara van—dit—onderwerp-niet aan haar,
s voor de regeering, maar de regeemevr. Goudswaard over; de heer Verring, acht de. tyd daarvoor nog.niet boom heeft er op weinig enthousiasgekomen, 't Is dus een verschil van
wijze bet zijne van gezegd. -"'..'
opvatting omtrent* tempo. Alle ad- te
iries-lnstantles der regeering stemden
er in overeen, dat de emancipatie van
ie Indonesische vrouw nog niet zoo
rer Is, dat toekenning van het actief
kiesrecht gemotiveerd zou zyn.

::

I
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mannenbeweging heb-

■
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tionalistische
ben gevolgd.
Vermelden
beer De Raad
maar niet

Tegenover 'het
argument
door
senige sprekers.. aangeroerd, dat, .toevan opvoedend zou wer-

t.

KAPITAALVORMING

In dit verband verdient nog even
de aandacht een argument van den
heer Samsoedln (P. N. L), dat in de
steden de Indonesische vrouwen de
voorhoede vormen en zy daar de na-

MEESTER-CORNELIS.

aard, ook door mevr.- Neuyens genoemd, dat nl. de belangstelling van
de Europeesche vrouw.voor de polizon. groot \ is.
- .Hek, werkelijk nog, nle
s Dus*wa*****geen
ï-*edèn'*om daarom
het actief kiesrecht aan de Inheemsche vrouw te onthouden.
Zntusschen kon dit argument evengoed tot een tegengestelde conclusie
lelden,_pm ril. ook aan de EuropeeILsehëlyrowliiet'"actief"""'fiearëcht' ying
niet toe te kennen. Mevr. Neuyens
erkende die consequentie en had die
zelfs aanvaard. Want, by de verdere
discussie bekende .zy, dat zy. het
amendement om aan de inheemsche
en Ultheemsche vrouwen het actief
kiesrecht alleen op eigen aangifte
toe te kennen, ook voorde Europeesche vrouw had willen doen gelden,

-

m

DEMTE

ten worden aangevoerd.
Ten eerste een van negatieven

*

■ .TT™^""""™™"'"' r

sluiten.

:

genover den princlpieelen tegenstander, den heer De Raad, merkte spreekster op, dat de vrouw zich met haar
belangstelling niet tot het gezin mag
dat—gezin- vormt- een
"deel der maatschapyr™
Er konden van de zyde der voorstanders twee belangryke argumen-

—

schikt. Het massa-argument der Regeering kon hierbij dus vrijwel worden uitgeschakeld. Maar dan was er
ook geen reden de Inheemsche enl
ültheemsche vrouwen daar uit té

.

.

■
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Pasar-malem Varia.
Men deelt ons,mede, dat de pasarmalem te Baloeng netto ƒ 2.200 heeft op- 't:
oabracht.
■_
—De pasar-malem te.DJember behoort;,,
thans ock weer tot het verleden en heeft,,;
neito ƒ 8.000 opgeleverd. Deze pasar-V'
malem Is met een avond verlengd, t.w. >:
Maandagavond ]1. en wel speciaal t.b.v. :i'
de „Van Galen"-actle, die ƒ 1.000 bij el-.
kaar heeft weten te vergaren.
Voor het Algemeen Weerbaarheidsfonds zal dus een bedrag van ƒ 4.000 gereserveerd worden,
terwijl de overige
f i 000 ten goede zal komen aan diverse
liefdadige Instellingen.
Deae groote winst is niet la het mirar

i

DONDERDAG

.„„,„..„

G.

HOPPENSTEDT

DE DïDISÖHE COURANT.

Dé ïfc&iö ■ï»"**.*k!ff3Rs
evto gïmrtUlc aü «al na "den helt verklaart,-.dat
het staan: «en In afschrift ofafdruk, tegen
.
Uleen
WT
Europeesche
betaling van) kosten 7«krll«baar Re.
De Baad.': Ook onder de
al

DE VROUW IN HET POLITIEKE LEVEN.

Slechts drie

mannen tegen

Godinnen

one en Elegante

de politiek. Spr. resumeert tenslotte
de argumenten, die si. pleiten van de
kiesrecht,

van bet actief

toekenning
Woensdag aan
In den Volksraad was
en-de—Uit*
ook=*an=d«=lndonesl3che
r
TOortzettfiig aer'behandeling
heemsche vrouw.
van de ontwerp-ordonnantle betreffende
i Let kiesrecht voor de gemeenteraden.
De heer Moe 1 1 a (C. S. P.) constateert, dat er tusschen de Begeering
Op de publieke tribune is wederom
en den Volksraad.een wijde kloot bebelangstelling van vele dames, zoowel staatr
dltaan te wij—Indonesfacfag-uls-Chineesche en Kuroterug
haar
verschillenten is en grijpt
-

i

peesche.

de uitspraken der Kiesrecht-commissie.
vervolgens, dat er verMevrouw N e u y
Echll
tusschen de opvattingen, die de
had, na hetgeen zU en zoovele van haar

e n (partijloos) HU constateert
is

van de Regee- huldig standpunt.
acht
het niet Juist,
ring verwacht Spr.
DE RAAD TEN EINDE RAAD
dat de Begeering het verleenen van het

""geüceïkomende houding

actief kiesrecht aan de Indonesische

vrouw vastkoppelt aan de belangstelling
de massa. (Instemming).
Moet de lntellectueele Indonesische
yrouw wachten op de ontwikkeling van
de massa? Spr. trekt een parallel met
de ontwikkeling van de politieke belangstelling bQ de Indonesische mannen en
betoogt, dat die denzelfden weg gevolgd
beeft. (Instemming). Spr. houdt
dan ook haar visie staande, niettegenstaande hetgeen de heer De Raad heeft
gezegd, (De heer De Raad: „Dat
(wordt een persoonlijke kwestie, M.d.V. I"
U-V_rjOLO_liJJtJi el d)_
:—

ivan

Spr. concludeert, dat er haars Inziens
geen enkel bezwaar tegen kan bestaan
bet actief kiesrecht ook aan de Indonesische en de Ultheemsche vrouw toe te
kennen. Ontwrichting van het gezinsle,ven behoeft daarvan niet te worden verwacht. Zij zal dat recht eens In .de 4
Jaar, wanneer zij dat wensen t, ultoefefenen door zich naar de stembus te begeven, eventueel vergezeld door haar
echtgenoot. (De heer Kan: Hoort
U dat, mijnheer De Raad?).

De heer Mubammad Yamin
(F. N. I.) houdt een uitvoerig betoog
—om aan "te toonen, dat'inlSiaßllëtliïhe
kringen geeneflel bezwaar bestaat tegen
het vrouwenkiesrecht. Bij welke Islamletische kringen Is de Regeering wel te
rade gegaan ? De argumenten, die de
Regeering aanvoert, zijn geen van alle
houdbaar. Onthouding van het actief
kiesrecht aan de Indonesische en Ultheemsche vrouw blijft zi. een daad van

d (partijloos)
citeert hetgeen de Regeering heeft gezegd over de stemmen van het kleine
getal vrouwen, die men wel hoort, waartegenover echter de stemmen van de
duizenden vrouwen staan, die men niet
hoort. Hij acht het echter vreemd, dat
zij dit wel toepasselijk vindt voor de
Indonesische vrouwen, doch niet voor
De

heer De

de Europeesche

R

*.»

(Proteste n).

-

"'•'

r

:

"*
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VOOR DE „VAN GALEN”

Op Maandag 13 October wordt in het
vrwraU'llinij gegeven
het fUrawerk „Djantoeng hati" (Sweetdoor de Majestic
heart), vervaardigd
Film Corporation. Het Malangsch Bioscoopconcern heeft besloten, de geheelej
opbrengst van de vertooning dezer film
aan het Moekimin-fonds af te staan,
welk -fonds bulp verleent aan de gestrande pelgrims in Mekka. Deze geste
Is ongetwijfeld zeer te loven.
"»"

•

'

.**v

De heer Verboom (V.C.)' onderstreept met klem bet verlangen van den
heer Blaauw t_.v. de klrrrnilllntm Da~hl_Qlge toestand"!» zeer onbevredigend.
De partijen, die belang hebben bij de
samenstelling van de kiezerslijsten, moeten daarvan kennis kunnen nemen op
een uitgebreider schaal dan thans.

Met den beer Blaauw acht spr. het
antwoord der Kegeerlng met betrekking
tot de kiesrechtkwestie onbevredigend
en autoritair. De Regeering verwijst
naar de uitspraken van de Kiesrechtcommissie, doen daaromtrent heeft spr.
geen Inlichtingen meer noodig, waar hij
zelf van genoemde commissie deel heelt
uitgemaakt.
—Spr. bestrijdt vuuils het standpunt
van den heer De Raad, die zi. een gevaarlijken weg volgt. Er zijn hier nog
maar al te veel kringen, waar de meening heerscht, dat het het"beste Is zich
zoo ver mogelijk van de politiek te houden. En dit Is het wat de heer De Raad
wil t.a.v. het kiesrecht voor de vrouw.

'In het Regeerlngsantwoord ziet spr.
geen prlncipleele houding. Het stand-

punt, dat daarin wordt ingenomen, is

Door militaire colonne gereden.
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personeel C.
O. MoUoardjo
The Corlnthians
Malangsche Planters
H. M. Cohen
Hr. J. Dutiry van Haef■
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_"7A. R.vMalang \
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Gemeenteraadsvergadering.

~

„

De e.v. vergadering van den gemeenteraad wordt eerst in de eerste helft
van October verwacht.

_.

jg^ji dag^lfl,-desef^wordea>detpersonen-in|eop'— r—
schreven, werkzaam in Tbèdrljvëri èii óp
59.21 scholen. Alle mannen, milltieplichtigen
A. R. kantoor
40.— uitgezonderd, van 18 tot en
Comtn. Landstorm m
met 60 jaar
21*7.40 moeten geregistreerd worden.
A. R. Inhoud bussen
5.—
Mevr. Bouman v.d. Hout
Gedurende de week, aanvangende'op
2.—
J. H. 8.
100.— Maandag 22 September, moeten alle nog
Dagblad „De Malanger"
2.50 niet geregistreerde personen zich perMevr. Paauwe
100.— soonlijk komen melden op een der daarMalangsche Zwetnclub
50.— voor speciaal Ingerichte bureaux, waa>Hr. Zwaan
.
10.— van er 0 in de stad worden gevestigj
Hr. F. A. Kemball
sociëteit Ooncordia i/z
Dergelijke kantoren zullen tijdelijk geAmerlkaansehe verkoop
162 50 vestigd worden ten raadhuize, aan Lo1 zakje thee
wokwaroe, in het Katholiek clubhtus
10—
kinderen v.d. Bosch
aan
den Idjenboulevard, bet I. E. V..
10.—
C.
J.
d.
Bosch
v.
Hr.
clubhuis
in de Ardjoenostraat, ten resi25.—
Hr. J. A. de Vlieger
dentlekantore, enz.
Java<xhe Bank namens:
10—
N. N.
Men hoopt aldus een compleet over10- zicht te verkrijgen van alle
MeJ. J..H. Driels
werkkrachrector Op. Lyceum
78.— ten. Sommige diensten, als
luchtbeboekhandel Kolff
schermingsdienst _en__hulppolltlekorp!>
l/t opbrengst coU
_L ■kumien""no"g""h"ëëT"wat
geschikte krach15.30
rectt-üs
ten gebruiken en het ligt in de bedoeling aanvulling mogelijk te maken aan
ƒ 1.412.41
totaal
de hand der jreglstraüe-gegevens.

1/z
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„
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Reorganisatie ambachtsonderwijs.

..

~

in verband met een van departementsrwege nieuw opgesteld programma
ter reorganisatie van het ambachtsonderwlJs werden de eerste klassen Tan
den cursus IHl— '42 der gemeentelijke

»

~

„

.

_.

„

..

*

—

Burgerdienstplicht.

42.50
De voorbereidingen ten raadhuize
7.—
vlotten,
naar wensch, zoodat volgende
212.50
0.45 week een aanvang gemaakt kan worden
met de registratie.£jjpg~£ den burger100.— dienstplicht Van Maandag. 15 tot Vrlj—

De jaarlijkscbe sacramentsprocessie
wordt dit Jaar gehouden op Zondag 21
dezer, om half vijf nan. op de terreinen
'der Katholieke H. I. S. in de Smeroe-

gevoerde wrjziging.... In de 2de en 3de
klassen wordt nog het oude leerplan ge'■'■■■;-.
volgd.'

0.60

„

!

steunt_hetjunendement_eveneenav_Jn

•"•':"•

allé beschaaf de landen heeft de vrouw

'
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De heer Soangkoepon (P.
het actief kiesrecht.—
N. 1) maakt bezwaar tegen het geDe heer MuhammadYamin vraagde credlet, OA. op grond van de
(F. N. I.) bestrijdt bet betoog van den overweging,
lèrgtöjtarwïën. als Hier bedoeld, gededeelingen betreffende de Minangkabau makkelijk onderling kunnen regelen.
stelt spr. andere, ook betreffend» TapaDe Regeerlngsgemachügde, de heer
noeli.
Van Mo o k, directeur Tan Economische Zaken, wijst op de risico's, die
De beer fiamsoedln (F. N. I.) de scheepvaartmaatschappijen üv dezen
tast eveneens bet standpunt,van den tijd
loopen, terwijl het algemeen bebeer Soangkoepon aan en vindt overilang een woord meespreekt, toodat de
gens In bet betoog van de Begeering
zich niet van bemoeienis
Regeerin»
zeil een argument vóór bet amendement.
kan onthouden.
Na een korten Men termijn wordt de
De beer Loi Sek.Ble (Chung
aangeHua Hul) brengt buide aan Mevrouw aanvullende bïgrootlng zh-s.
'
'
Neuyenvöor de overtuiging, waarmee nomen.
De heer: Soeka w a 11 (P. E. B.):
gesproken beeft. Hl) Is nochtans tezij
de
bovenVoor de onderlaag niet, voor
gen bet amendement, omdat bij prinlaag wel.
cipieel tegenstander Is van bet vrouDe R.P.D.
wenkiesrecht. In de politiek behoort de
'De Begeeringsgemacbtlgde, de heer man_de_vertegenwoordlger_vanhet
ge- —Dinsdag~wa»~ln~den~Volksraad aan
Van Haas e
zijn.
het woord de Regeerlngsgemachtlgds
men ." de zaak. In algemeen, verband zin te
voor Algemeene Zaken, dr. L e v e 1 t,
moet bezien. HIJ verzekert, dat de BeC.
HelsdinDe
heer
C.
van
heeft
die de opmerkingen van den heer Mugeering allerminst de bedoeling
(C. fi. P.) ziet de gevaren van de hammad Yamln beantwoordt betreffengen
passen.
toe
te
De
eenige discriminatie
der vrouw aan bet politieke de de aanvulllngsbegrootlng 1941, afd. T
Voiksraad doet echter goed, de ont- deelname
voor'
het gezinsleven wel In, doch (credletverhooglng ten behoeve van den
te
leven
wachwikkeling der. maatschappij af
het
actief
kiesrecht aan de vrouw B. P. D.)..
na
.
ten.
toegekend, heeft bij
Is
in Nederland
Spr. geeft «en uiteenzetting, waarom
tegen, dat het ook
bezwaar
geen
er
De
heer SosrohadikoeR.P.D. eenlgermate opportunistisch
de
vrouw
de Nederlandsche
ioemo: De Regeering moet die hier aan,
werken. Ook thans zijn taak en
wordt toegekend. Het amendement zal moest
ontwikkeling stlmuleeren.
van den R. P. D. nog niet
werkwijze
spr. steunen, ook al bad hij er de voor- scherp afgebakend. Er komt echter
Neude beer keur aan gegeven, dat mevrouw
De Regeerlngsgemaohtigde,
teekenlng In. De Regeering
verzekert,
Hasselt,
dat yen ook t.a.v. de Nederlandsche vrouw steeds meer
Van
..voor»
het sWsel_(an jfc?n_ajuuc_tft..b_d
dit stellig gebeuren zal.
ook de voorlichting inliet
jfstërdT"-—^—^-~~========s====:= dat deTITPrD.
zou
entameeren. ' Dat hij
buitenland
-""HêV Verplicht stellen van bet verzou
zijn voorbijgeschodoel
daarbij
zijn
De beer Kar, (Chung Hua Hul) tal
strekken van ontwerpklezerslljsten -aan
ontkennen.
Regeering
moet
de
ten,
fractiegenoot
de betrokken partijen acht de Regee- In tegenstelling met zijn
dat de voorgeeft
toe,
De
Regeering
is
ring te ver gaand; waar het noodig is, vóór het amendement stemmen. HU
publiek
van
het
Indonesische
lichting
de
Chlgeval
elk.
van van meening, dat In.
tegen het beschikbaar stellen
zoo loopt als zij loopen moet,
niet
mag
blijven
nog
achter
het
zal
neesche
vrouw
niet
Afschriften geen bezwaar, doch
doch dat terzake In het geheel niets zon
t>U vrouwen van ander ras.
niet overal noodig zijn.
zijn bereikt, spreekt de Regeering met
-Spr.-beantwoordt verder de afzonderDe RegeeringsgemachUgde, de heer nadruk tegen.
Er zijn maatregelen getroffen om ook
lijke vragen en opmerkingen van de Van Hasselt, wijst er nogmaals
heerèn Blaauw en Verboom. .
op, dat de Regeering principieel niet het' contact van de journalisten In da
afwijzend staat tegenover, bet actief buitengewesten met Batavia'te vergeAan de orde is vervolgens het amen- kiesrecht voor de Inbeemsche en Ult- makkelijken. De meening van den heer
dement, ingediend door Mevrouw Neu- heemsche vrouw. Zij acht het amende- Muhammad Yamln schlint
?,\\n, dit
zich rechtstreeks tot het puyen en de heeren Samsoedln, Mussert jnent-oyerbortlgr-doch
"deTUPTB.
toeken* 1 langstelling de stemming af.
rn Tik"" 1 11
bllek zou moeten richten; dit is echter
i bècotcaff voor
de
het
kiesrecht
van
actief
nlng
.
onjuist, zij moet haar taak verrichten
'i
■
Inheemsche en üitheemsche vrouwen Het amendement-Neuyen wordt ver- door middel van de publiciteitsorganen.
aan genomen
volgens een stelsel van eigen aangifte. volgens"
De heer Xakandardlnata
onder aanteekenlng,. dat de
Mevrouw N e u y t nZlplttUtoosl R**nr~flTnrßTsTö ë~p~ön~én_ o »
De heer L e v e 1 t, wijst er op, dat
geeft nog een korte toelichting, er o.a. SekHle geacht wenschen te worden,
taak om rechtstreeks voorlichting te
de
op wijzend, dat de toekenning van het tegen te hebben gestemd.
geven
in handen is gesteld van den heer
en
actief kiesrecht aan de Inheemsche
der
Plas. Overigens kon den heer
Van
(De publieke tribune loopt leeg).
de Üitheemsche vrouw het rechtsgevoel
Yamln bekend zijn, dat de
Muhammad
van duizenden Inheemsche en üitheemvan de radio (ie. de P. P.
P.
ook
R.
D.
zal
bevredische mannen en vrouwen wat
gebruik
K.)
R.
maakt bij de voorlichwaard
gen. En dit moet toch ook
amenting
bevolking.
der
gesteld
de
orde
wordt
een
Aan
lijn.'
dement, voorgesteld door de heeren
De Regeering ontaent, aat zij eemge
Boeroso en Soeria toezegging gedaan heeft betrefffiOdtLdjL
Verboom,
(F.
Soangkoepon
Blaauw,
heer
De
aanstelling van Indonesische
NX)
acht het bekend, dat adat en Karta Legawa, luidende alsvolgt;
ten bij den voorlichtingsdienst in Ame"godsdienst zich tegen het vrouwenmesOndergeteekenden hebben de eer voor rika.
(Tegenspraak).
verzetten.
recht
(2) van da ontHet werk en de Inrichting van de InDe Minangkabauraad heeft destijds ook te stellen in art. 15 lid gemeenteraden"
„Klesordonnantie
werp
het
vrouaangenomen
tegen
een motie
heemsche afdeellng maakt overigens
Zlttingsj. 1941-1942, stuk een punt van ernstig onderzoek'uit en
wenkiesrecht. (De heer S o e r o s o: (Ond. 22
is gewijzigd bij nou van de Regeering hoopt bij den aanvang van
deze
Dat was de Minangkabauraad). Spr. 2), zooals
na
het woord „nedergelegd" de volgende zitting terzake met voorstelwijzigingen,
de
Mlnangkabau
de
wijst er op, dat
belangrijkste adatgemeenschap is. (De In te voegen; „en in afschrift, al dan len te komen.
geheer Isk and a r din a t a: En de niet tegen betaling,'verkrijgbaar
steld".
Na repliek wordt de betreffende aanMlnangYamin
is
ook
heer Muhammad
vullingsbegrootlng ziu. a a ng e n oNa een korte discussie wordt, op adarbauer!) Spr. beëindigt zijn rede en
vies van den RegeerlngsgemacbUgde, de
zal tegen het amendement stemmen.
:
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Sacramentsprocessie.
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achte het voorts op grond van "depractijk gewenscht, dat het verstrekken
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DE KIEZERSLIJSTEN

,

Ter verhooging der attractie zullen
eenige filmsterren, die In de rolprent
.optreden,,voor den aanvang-der füm op
: '■" het'tdqneeï verschijnen «n de in dé-lilm
geJhoorAhien-

straat.

1"*?" 'ïï*rtfpvni-4tfiT--omtrent handhaven, ook al wijst de Regeering met stemverheffing zijn meening daaromtrent af.

Dinsdag werd aangifte gedaan door
militaire zijde, dat onlangs op den weg
Bij de N. I. Handelsbank alhier werd naar Karanglo een personenauto getot dusverre een bedrag van ruim f 1.400 nummerd L 3383 door een militaire voergestortI_yolgsia__xmdersta4nde-6peelfi-- -tuigenaülonne Is «creflen. ten onderzoek
werd reeds ingesteld.
catie:
3.35
verkoop 4 platen
ƒ
een.
Stg. N. N. (verkoop Buziau
82.50
zakdoekjes tt speldjes)
Terwijl Dinsdag te Blimibing een taxi
Inheemsen personeel C.
Juist een dogoart passeerde, werd de
O. MoUoardjo
35.30 taxi ingehaald door een autobus, waari
Inhoud bus Jantje Codoor de taxi naar links gedrukt werd
hen
5.84 en de dogcart aanreed. De schuld was
Jople en Annetje Nij£.
hier bU den autobusbestuurder._
15.46
land

'dit mede .een aanleiding, eens kennis te
gaan maken met hetgeen de Javaansche
filmwereld presteert.

'

(

Eerste verantwoording.

Voor het Moekimin-fonds.
RfX-tibfafpraan

geering kan wel zeggen, dat tij geen'
verdere bewijsvoering noodig acht, maar
de Voiksraad heeft ze wel noodig. (De
heer Soangkoepon: De Regeering
heeft een onderzoek ingesteld). Spr.
vindt, dat zl] dan de resultr.ten van dat
onderzoek had moeten mededeelen. Hij
somt vervolgens een* aantarpunten op.
waarop de Begeering z.L In gebreke gebleven Is voldoende bewijzen aan. . te
voeren. Oeeft de Begeering In tweeden
termijn
geen duidelijke inlichtingen,
dan zal spr. aan het beroep moeten
voldoen, dat mevrouw Neuyen op den
Voiksraad gedaan beeft ftn gelijke rechten toe te kennen aan de Indonesische
en de Ultheemsche vrouwen als aan.de
f
Europeesche vrouw.

7

(Van

'.

-

'*'

MALANG.
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Intusschen zal spr. de Regeering op weg
helpen (Gelach) en hij leest een
briei-voor-van-een-Europeesche -vrouw,
oie zich rechtuit tegen het vrouwenkiesrecht verklaart. En zoo zijn er taliljke anderen, die hetzelfde denken en
bij erkent voor de voorstandsters van
het vrouwenkiesrecht dan ook het recht
om zich op te werpen als vertegenwoordigsters van de vrouw. Spr. gaat vervolgens uitvoerig in op de rede van den
beer C. C. van Helsdingen, welke hij gedetailleerd bestrijdt. Wat hij daarin
vooral bedenkelijk vindt, dat is de achSpr. komt er'voorts tegen op. dat de
ting voor den vrouwelij ken huisarbeid.
hem verweten beeft, dat bij
Regeering
In Nederland heeft zulks geleid tot de
is
opnieuw
teruggekomen op de kwestU
van
van
40.000
noodzaak
den Import
van de CtedepuUertenverklezin;__Jn_
Duitsche dienstboden.

De huisarbeid dient in eere te worden'
gehouden, niet alleen door de vrouw
van gewone opleiding, maar ook door de
vrouw met academische vorming. Elke
vrouw toch wacht op den man (hilariteit). Spr. wijst er verder op,
dat wij wellicht staan voor een volkomen omvorming van het kiesrecht .en
ook daarom acht hij het ongewenscht
'
thans dezer? sprong te wagen' SpP.'gaat
achterstelimr."
tenslotte in op de rede van Mevrouw
De heer Samsoedin (FJJ.I.) Neuyen, die thans vorig pleit voor het
Juicht het toe, dat de Regeering zoo- actief kiesrecht voor dé vrouw, doch
zich
bij een
veel aandacht aan de kwestie der rasandere gelegenheid
discriminatie heeft gewijd. Zij Is er tegen de Invoering van staatkundige
echter niet geheel'ln geslaagd, de Jen
mkU»d---tt hp—dw Kenmgtg"T>plffiëTKingéß~~te weer-" rll e 11). Laten de vrouwen Uever
leggen.- Spr. citeert vervolgens de argu- consequent zijn en niet trachten haar
menten, die de Regeering ter adstruc- belangstelling te toonen door hier eltie van haar standpunt heeft aange- ken dag de tribunes te bevolken
voerd en begeeft zich in een gedetail- (n 1 e uwe uitbarsting van
vroollJ k h e 1 df. Spr. eindigt
leerde frit'fk
met het aanhalen van Da Costa's
ring aantóonen, dat er bij de Europeesche vrouw massale belangstelling is woord: „Zij zullen het niet hebben,
voor de politiek? (De heer De Raad: de goden dezer eeuw". Als een dier
„Neen, natuurlijk niet!"). Spr. vraagt goden beschouwt spr. het feminisme en
men zich daartegen moet
zich dan echter af. waarom het actief hij vindt, dat
ook
al vertoont het zich In
verzetten,
de
kiesrecht aan
Indonesische en Ultheemsche vrouw zou moeten worden de gedaante van een schoone, elegant
onthouden. Spr. bestrijdt terloops het gekleede vrouw.
standpunt van den heer De Raad en
De heer Kan <rhnng Wn* Bh»
—iwflst er op, dat het kiesrecht sleclils heeft eerbied voor den moed, waarmede
een kleine fractie zal betreffen van de de heer De' Raad, gelijk een roepende
mlllloenen Indonesische vrouwen. Dat in de woestijn, zijn overtuiging uitde Indonesische vrouw een andere draagt. Spr'. vraagt zich echter af, of
plaats i Inneemt in haar samenleving dit geen uiting is van het superioriteitsdan de Europeesche in de hare kan spr. complex, waaraan de man nog steeds
Beer wel onderschrijven. Hij is er zelfs lijdt. Wat de Chlneesche vrouw betreft,
bil] om, want hij zou het betreuren, dat zi] zich tot dusver nog zoo weinig
wanneer zij geheel opging in de Wes- liet hooren, ligt waarschijnlijk aan haar
tersche sfeer. Maar dit zegt niets ten bescheidenheid. Maar is er hier dan
opzichte.vaa haar belangstelling voor geen leidende -taak voor de Regeering 1
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jaren gevolgde architectuur
hoe
meer
langer
het
in
De. indeeling !der gemeenteHJfce amgedrang,
op
zoodat
er
wordt
baobtsschool werd met Ingang van den aangedrongen' bil 'de ultvoering_van
nieuwen cursus als volgt:
buuwwmken~zöoveel mogelijk aandacht
_JSLejJU~«4*4Hrn-d-t^-e—
te schenken aan den Bouwstijl van de
Tweeleerjaar:
Iste
klassen.
2
11 ng:
de leerjaar 2 klassen. Derde leerjaar 1 omgeving.
klasse.
Hoewel de aan vele overheidsgebou-"
E 1 e c t rok u n d i g e, a fd e e- wen te stellen eisenen van doelmatig-11 ng: Eerste leerjaar tot een met der- held veelal van dien aard zijn, dat toede leerjaar: Ie klasse per leerjaar.
passing van Javaansche, Mlnangkabau.Ambachtsleergang. Mebouwstijl vortaalbewerking: Eerste leerjaar sche en Sumatraansche
oorsprong
men,
welke
hun
,'
vinden in
klassen.
2 klassen. Tweede leerjaar 2
Houtbewerking: Eerste en een. geheel: andere j levenss!eet4arF-de
tweede leerjaar ieder 1
is, wordt
niettemin de meening, dat bij de uitvoering van gebouwen zooveel mogelijk
KEDIRI.
rekening diept te worden gehouden met
(Van onzen correspondent.)
de omgeving, door de regeering
ge.''.:.. ■;•
:■•
deeld.
Stadsuitbreiding.
juJ3it-bHjkt".o.a> hieruit, dat dejjbouw'
-*Nu de gemeente-plannen heeft óiitf Van'; wonirigejx ■•>" van* Inhee'meche > be.worpen-om-de»*dieht bl};;het -centrum stuursambtenaren thans • plaats heeft
van" dr sttdgélegen tefrelneiT langs den volgens ontwerpen, welke gebaseerd
Muloweg en, het complex sawahs ten rijn op den Javaanschen bouwtiant.
Westen van de Bandarlorstraat gesch'kt Aan de nieuwere standaardontwerpen
te maken voor bouwterrein en daarmede voor scholen en pbllklinlekazernes ligt
de geleidelijk verder gaande stadsuitbrei- een zelfde streven ten grondslag.
Naar reeds eerder werd medegedeeld,
ding in goede banen te lelden, is het
wel van belang om kennis te nemen wordt er toe medegewerkt, dat een
van den aandrang, welke er* uitgaat openbaar bouwwerk bijvoorbeeld een
van het departement van Verkeer en school, hetwelk: In een streek met een
Waterstaat om de belangstelling ten bizonder eigen'karakter
wordt opgeaanzien van de cultureele belangen van richt, in den stijl van die streek wordt
de Indonesische samenleving bij den gehouden, «wals in Den Pasar met ds
woningbouw niet te beperken tot over- melsjesvervolgschool is geschied, mits
heidsgebouwen, maar deze ook uit te de kosten niet belangrijk hooger
rijn
strekken tot den particulieren woning- dan die van een gebouw, dat volge.u
bouw.
het standaardontwerp wordt uitgevoerd
Er wordt de aandacht op gevestigd,
Er wordt de aandacht op
gevestigd
dat op het gebied van den woningbouw dat de verzorging van het Inheemsen*
weinig rekening is gehouden. met de onderwlts thans veelal tot de taak 7an
cultureele belangen van de Indonesische nnmpnlevihg. De Javaansche-, Ml- tföort. zoodat deze, welke uiteraard
nangkabauscheen
Sumatraanscbe plaatselijk het
georiënteerd tU-t
bouwstijlen, welke leder voor zich op zelf met de cultureele belangen
van de
architectonisch gebied een bepaald type Indonesische samenleving tekening
vertegenwoordigen, komen bij de in de kunnen houden.

De indeeling.

laatste

hoe
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Raad: Zij zullen het niet hebben,

De heer 8 oeroi o (F. N. L)
De heer Iskandardlnata
een telegram voor van het bestuur
leest
fF. K. L) dankt mevrouw Neuyen vooi van het Indonesisch Vrouwen-Congres,
voor
de
Inhet warme pleidooi, dat til
waarm verzocht wordt-om-toekenning
donesische vrouw heelt gehouden. Als van het actief kiesrecht aan de Indonede Nederlandsche mannen net zoo warm
sische vrouw. HU weet niet of dit teleopkwamen voor de rechten der Indogram Indruk zal maken op de Begeering,
nesiërs, dan zonden wl] een flinken stap
doch wel weet hij, dat de Islam stellig
£
verder tijn.
geen bezwaar heeft tegen het kiesrecht
De Begeering heeft lntnsscben
niet voor de vrouw. De heer soangkoeJuist gedaan, het oor te luisteren te leg- po n staat ten deze alleen (tegengen enkel In orthodoxe kringen..' %£. spraakvan denheer Bokt
Op grond van hetgeen hij In uien ut
de
Indie
van
termlföTgezegd heeft en hetgeen thans »oórts~de kwestie met
de Begeering
cok door andere leden Is aangevoerd heemsche militie, die doorhet verzet van
Is doorgevoerd, ondanks
hoopt spr, dat de Begeering haar beallé
Islamletlache organisaties.
het
actief
tegen
zwaren
kiesrecht voor
en de Ultheemsche
de . Indonesische
—De-Bege«rtagsgeffiacbUgderae~ heer
——7^
V a n_H a a a 11,-adviseur voor da
geen
~De~hëer~M u s~s~ë~r~t"(B. B.) ;ta»t Decentralisatie, constateert, dat er
den
tusschen
Begeermgsantwoord'"ïaï»
verschil
bestaat
p
rincipieel
eveneens het
op het punt van de massale rijpheid der Voiksraad en de Begeering. Er bestaat
Indonesische vrouwen voor het kies-.
irl»'b»t' wïrtfièï*aTttegeerbaf tempo, want de Begeering heeft reeds
eens,'dat voorzichtigheid geboden'is. verklaard, dat zij niet in principe tegen
Daarom echter heeft hij juist het amen-] toekenning van het actief kiesrecht aan
de Indonesische vrouw is. Het Is niet
dement van Mevrouw Neuyen, dat toekenning van actief kiesrecht volgens Juist, dat tij slechts orthodoxe kringen
het stelsel van de eigen aangifte beoogt, heeft geraadpleegd. ZIJ heeft alle admede onderteekend.
viseurs gehoord, waarover zij beschikt.
y■,
En alle adviezen luiden, dat bet op
bet oogenblik nog niet gewenscht is het
De heer B 1 a a n w (lE.V.) beactief kiesrecht aan de Indonesische
treurt het, dat het antwoord der Begeevrouw toe te.kennen.
ring hem niet bevredigd heeft. De Re:

De

Vrouwenkiesrecht.

over

f««22fis&2sFt
�™*«^"f

eS°t steldV
principieel tegen bet
Da Regeeringsgemaehügde, fle neet
is, niet omdat het hier gaat omdeto'
vrouw.
H a ••« 11, verklaart dat d«
Van
doneslsche en de Ultheemsche
Regeerln* het amendement thans overK.
W
neemt
De heer Ker«t«n« O.
verklaart, dat bij het betoog van den
Na een korte stemmotlveertng door
öe
van
plaata
over
de
heer De Raad
den beer Soangkoepon wordt de. ontheen werp-ordonnantle z.h.s. aangenomen
Instemming
gerin
met
In
het
vrouw
dat de beeren
aangehoord. Toch Is hij voor toekenning cnder aanteekenlng,
voor het actief vrouwenkiesrecht, om- foangkoepon en De Baad geacht wendat bi] -van meening is, vdat Juist om
schen tê^worden" tegen te hebben" gevoorname plaat», die tij In het gerin
stemd. (De heer Loa öek Hle heeft In.
inneemt, rij behoort deel te nemen aan mlddela de saai verlaten).
alle daden van politiek en bestuur, die
ook voor haar en voor haar gerin Immers van belang rijn. De heer I s
Garantie Scheepvaart-maatschappijen
kandardinata: Dat is de Juiste
conclusie. De heer "K'eritena
Is ook. voor het amendement, jjmdat het
aan:de_yrouwe4:«elf overlaat, of tij van
ln~a>n
Na~de~ pauze
orde
de
ode
aanvalhet kiesrecht wenachen gebruik te made
aan
Volksraad
ken of niet
-ï'\ -t'■'.* '..-.'
lende begrootlng betreffende het departement van Economische Zaken
De heer 80 ekawa tl (P.E.8.) (garaiiUe^^n_ia^eep«artmaatachapj

i

Geanimeerde Discussies

amendement tal

mannen rijn er nog maar al te Teel, die
zich onttrekken aan den polltleken arbeid, vergetend, dat staalkundige rechten tevens staatkundige plichten rijn, ef
dié, eenmaal hun «loei bereikt hebbende, verklaren niet verder aan polltleken
arbeid te kannen deelnemen.
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Er Is bij de regeering aandrang uitgeoefend om haar belangstelling
ten
aanzien- van de cultureele belangen van
de Indonesische samenlevTng~bï]l den
woningbouw niet te beperken tot de

overheidsgebouwen, maar deze ook uit
te strekken tot den particulieren woningbouw. Voorts werd opgemerkt, dat
bi] de uitvoering van bouwwerken zooveel mogelijk aandacht dient te worden
geschonken aan den.bouwtrant van de
omgeving en dat van de zelfstandige
gemeenschappen de leiding moet nlfc
«aan-op-het-getted~vani den bouw van
woningen Toor.de verschillende maatschappelijke groepen, leder naar ■ haar
eigen aard. BIJ de toepassing van deze
bouwstijlen dient echter: tevens rekening te worden gehouden met de elschen van doelmatigheid en hygiëne.
BU het opmaken van de nieuwe stadsplannen >ai; ongetwijfeld aari deze opvattingen de noodlge aandacht worden
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beste.

besteed, aangezien zonder de

leiding

van het gemeentebestuur weinig medewerking yalt te verwachten.

(Van

PAMEKASAN.

onzen correspondent.)

Badminton-wedstrijden.

De op de baan van B. C. Excelsior, voor

geheel

Madoera

den hadden,

opengestelde wedstrij-

het volgende resultaat:
iste finale: Moesaffa Tordjoen
M
Boemo Temberoe: 5—15, il—ls; Nong
Tartlp Pamekaaan: 15—6
Pamekasan
Palengaan vrU.
lp—
IMe
;!? a : M 'W'»!"— M- öoemo Teniberoe:
l*-10 15 7; Non* Pamekasan vrij.
lï~ finale:
T Nong
lude
Pamekasan
Mbh.
Rlfal Palengaan: 15—2. 15—5. De eerste
—

—

--

—

werd gewonnen door Nong Pamekasan; de 2de prU*
(medaille) door M. Rlfal Palengaan; d«
Me prijs (medaille) door M. Soemo Tem-

Wia-me-Toku KUa=bele7)

