20ste

JAARGANG.

Abonnementsprijs per

kwartaal: voor
SÓerabaia-atad 'f 9.—, overig Indlë
ƒ 10.—, buitenland ƒ 12.—; (bij maandel.
betaling resp. ƒ 3.10, ƒ 3.50 en ƒ 4.—);
alles bij voor u 11 bet a 11 ng.
Zoowel kwartaal- als maand-abonné'*
verbinden zich voor volle

'

Dit nummer "bestaat uit'viEß "blaïïen.
e.
_
INHOUD:
blad; Twee
concessie*,
nieuws,
Stadsnieuws,
Tweede blad; Belzen In Japan,
Eerste

_

Algemeen

'

Java-nleuws.

Malang gaat
Regeering en N, 8.
—

OeesteHJkMe'ven,
berichten.

Wat

anderen

Kunst.
Feuilleton.. .
—

—

bouwen'

B.

Öost-

zeggen.

Telegrafische

Derde blad;
Wat de dag brengt.
Financiën en,
Telegrafische. berichten.
Tijdschriften,
QeesteHJk leven.
handel
Sport,
Offlcleele berichten.
Vierde blad; De Volksraadsrergade—

__

—

rlng.

Twee concessies.

;

Hoofdredacteur: E. JANSEN.

OEN bekend werd,

-

>

j

deze

van

vestigd

;n".

Hiermede is

dus de aangekondigde

grensverlaging van de baan, een succes voor hen, die er in en buiten den
Volksraad hun stem tegen verhieven.
De Regeering

deed. nóg een tweede

concessie. De heeren De Boer en Roep
hadden gepleit voor het verruimen

van de grenzen, getrokken voor het
heffen van de 150 en 125 opcenten
op de inkomstenbelasting. Eerstgenoemde wilde de grens voor de 175
opcenten verlegd zien van 3600 gulden naar 4800 gulden inkomen per
jaar, terwijl de tweede zich voorstander verklaarde van het verschuiven
van de grens voor den overgang van
125 naar 150 opcenten van 900 gulden
inkomen naar 1500 gulden. De Regeeringsgemachtigde nam deze denkbeelden over, hetgeen dan een tweede
succes.is. Niet alleen voor deze ledei
van den Volksraad, doch ook voor
de Regeering, die dusdoende eenzelfoverwinning boekte, die Haar tot eere
strekt. Immers, Zij heeft, door deze
beide concessies te dopn, metterdaad
getoond, dat ook Haar de door anderen zoo dikwijls bepleite belangen der
kleine luyden, die met Haar toegeven
op deze twee punten gebaat zijn, ter
harte gaan.

totaal vernield.
Van den eenigen. overlevende
van het wrak werden de nadere
bizonderheden aangaande het ongeluk vernomen. ■
De vernielde prauw was -de
„Bintang Serbeka",
afkomstig

aan

vlieg-

elk

zijn

worden

en

a COIUMHA

mciu»

■ƒ f

vertoont een vroolijke

be-

avontuurlijke

en

film:

in

SHEJIDAN^^^I

uitge-

worpen. Zoodra
'■■

zoo'n drijver op
(Voorheen Princess)

het water valt,

vertoont een spannende detective-

wordt hij automatisch

opge-

blazen.

—«mSTEPHEllSOlt

TACHTIG MILLE VER-DUISTERD.

Grissee aan wal gezet.
Twee lijken der slachtoffers
zijn intusschen aangespoeld en

Van Marinezijde werd naar aanleiding van dit ongeluk echter nogmaals gewaarschuwd om de noodige
voorzictitigheid in acht te nemen in
de nabijheid van voor de scheepvaart,

NASLEEP DER „DJEMBERSCHE

meldt:
/

.

..

dus ook de lokale vaart, verboden ge-

.

GROEP VAN VRIJZINNIG-GODSDIENSTIGEN.
Advents-conferentie.
De

Reeds eenigen tijd geleden meld-f.
den wij, dat ontdekt was hoe de beheerder van de Bandoengsche Hulpbank, de 65-jarige C. J. de, G.' zich
aan fraude had schuldig gemaakt* )
welke op ongeveer 50 mille werd ge-

Over

de politieke gezindheid van assistent-resident

voorschotbank, waar men met

twee

De betrouwbaarheid van den heer Drielsma.

DE

DERDE ZITTINGSDAG.

f;. Gisteren.was het de derde

zittingsdag, waarop de zaak behandeld werd
den heer E. J., hoofdredacteur
de „Indische Courant". Desge,van
eerst' aandeelhouder 1 wanneer men eent vraagd bleek beklaagde ten volle bij
bedrag van 5 mille of 7meer:ln deze; zijn
tevoren. af gelegde verklaringen
voorschotbank belegd had.'De aandeelhouders kregen geregeld een vry , behoorlijke rente van hun geld.
Notaris als getuige.
Het onderzoek van de diverse instanHierop werd voorgeroepen getuige
ties heeft tot dusverre uitgewezen, dat
genoemde beheerder in 1938 met zijn T h. R. W. Vermeulen, notaris te Djember.
knoeieryen is begonnen door het opmaPres.: Weet u, wat er'op 10 of
ken van valsche schuldbekentenissen
gefingeerde personen. 11 Mei J.1., toen te Djember de naten name van
gehouden,
Het zoogenaamd geleende bedrag nam hij tionale betooglng werd
precies is gebeurd?
dan uit de kas ten eigen bate en wanneer de aandeelhouders een kas-onderG.e t.: Mag ik opmerken, dat die
zoek instelden, klopten de financiën aan betooging plaats had op 13 Mei. Op
de hand van de schuldbekentenissen
den' morgen van dien dag, het zal
volkomen; de aandeelhouders hadden er tusschen 8 en 9 uur zijn geweest, beechter niet aan gedacht,, dat vele van zochten mij de heeren Hazenberg en
de schuldbekentenissen -valsch waren. Drielsma. Zij zeiden, dat het toch
Oe rente en aflossing, op deze gefinwel goed zou zijn, het publiek in de
geerde geldleeningen boekte hij, zoodat gelegenheid te stellen, zijn
trouw
„De Vliegende'" Hollander" heeft gehet dus er op leek, alsof de geheele zaak en, aanhankelijkheid aan H. M. de
kozen .Verder is er ruimschoots tijd volkomen in - orde was.
Koningin te betuigen. Daar ik volkoen gelegenheid voor onderling ver- Op den langen duur moest het echter
men met dat denkbeeld accoord ging,
keer van de deelnemers aan de conop deze wijze 'absoluut spaak loopen, werd toetn een comité gevormd, bevoor gedachtenwissellng, hetgeen dan thans ook is geschied. Door
ferentie,
staande uit ons drieën en den heer
wandeling, enz.:
het steeds meer opmaken van valsche De
.Vor. Met z'n vieren zijn wij toen
De conferentieleiding heeft voor schuldbekentenissen stopte hij het eene
naar
de wbning van den assistentvervoersgehen, die niet over eigen
gat met het andere en zoo is het een viertoestemming
gegaan om
resident
legenheid beschikken, tegen een matal jaren goed gedaan, want De O. gete
vergadering
voor
openbare
deze
tige vergoeding, gezorgd voor een noot ook een salaris van een half pro- vragen.
voerde het
De
heer
Drielsma
Tosari
autobus-aansluiting
met
goede
cent van de netto-winst,.waardoor luj woord en' de heer Remmert
heeft
des Zaterdagsmiddags op de te Bangil een maandelijksch '■ Inkomen van vertoen
voor
zijn
toestemming
prompt
ca
u.
40
4
aankomende treinen van
scheidene honderden. guldens genoot.
de betooging gegeven.
het
houden
van
op
de
Malang
en
en
Thans, nu De O. niet meer over conuit Soerabaia
-Pr e s.: Heeft de heer Remmert
tanten de beschikking had, is de fraude
van Bangil vertrekkende op Zondagtoestemming met zoovele woorden
die
kosten
ontdekt en behalve de ruim een halve
middag van 5.01, terwijl ook de
gegeven?
conferentie,
aan
de
ton
van
de
aandeelhouders
ook
voor deelname
waaronder
woorden kan ik
Inclusief het verblijf gedurende het Europeesche „dames", die in Bandoeng meO et.: De juiste
herinneren,
precies
te
niet
meer
Grand-Hotel
als
bekend
geldschietster
alom
staan, zijn
week-end in het
maar de zaak was voor ons volkomen
er nog ongeveer tien personen, die gelTosari, zeer billijk berekend zijn.
terang. Even later stond de heer
den bij de Bandoengsche Hulpbank hadJe conferentie is niet uitsluiop en liep naar binnen,
Remmert
den
waardoor
gedeponeerd,,
gedupeerd,
tend bedoeld voor leden van de
hij aan
omdat
de telefoon werd
de
totale
'op
fraude
bedrag
een
van
beGroep; ook niet-leden, die
wij
op, aanOok
stonden
geroepen.
circa
89.000
gulden wordt getaxeerd!
langstellend zijn of in de ad-vonden,
niet
gezien
wij
noodig
den
der
laatste
heeft
het
In
loop
vier
Jaar
vents-dagen behoefte gevoelen
langer er te houde
den
heer
Remmert
beheerder
verscheidene
honderden
religieuse
tot een samen-zijn op
valsche schuldbekentenissen tot een den. We begrepen, dat hij ir die dabasis, zijn zeer hartelijk welkom.
totale waarde van ongeveer anderhalve gen veel werk had. Bovendien hadvoor
Men gelieve zich daartoe
ton
opgemaakt. Van al het geld is geen den ook wij nog veel te regelen voor
nadere inlichtingen of voor opcent
aanwezig.
dien avond.
gaaf tot deelname te wenden tot
Waar De G., die vroeger al eens wePres.: Heeft u den heer Remde
plaatselijke
den secretaris van
gens verduistering tot een' langdurige mert dan geen goeden dag gezegd?
afdeeling of tot den secretaris
gevangenisstraf is veroordeeld, al dit
O et.: Neen, de toestemming was
van de gewestelijke organisatie
geld gelaten heeft, is niet bekend.
en zooals gezegd, er moest
gegeven
GodsVrijzinnig
der Groep van
nog
gedaan worden. We zijn
zooveel
dienstigen, adres Slametstraat 4
toen
de
woning van den a.-r.
van
DE
opgaaf
te Soerabaia. Een spoedige
gegaan.
naar
het
telefoonkantoor
geis
echter
zeer
aan dit adres
Daar moest nog met verschillende
rust oorgeschreven. plaatsen getelefoneerd worden, want
Het „A.ID." vernam, dat de ge- heel Besoekl zou aan de betooging
zondheidstoestand van ' den regent kunnen deelnemen. Ook wilden wij
van Bandoeng, R. ■A. A. Wlranata- de Nlrom te Batavia vragen om het
koesoema naar omstandigheden be- houden van de betooging in den
vredigend is. Geconstateerd is, dat ochtend-omroep te vermelden. We
Omtrent een verbod voor Austra- de regent lijdt
aan verhoogden spraken bij het telefoonkantoor nog
lische piloten om zich hier te lande bloeddruk en in verband hiermee
toen de
in uniform aan den wal te begeven, gedurende eenigen tijd volstrekte met. enkele andere heeren,
om
met
den
heer
aankwam
Remmert
van
den
Da*"
schril ft het „Nieuws
rust moet nemen., Een ziekteverlof chef van het Telefoonkantoor dienstgevolg
is,
een
hiervan
dat dit verbod
voor den tijd van 2 a 3 weken zal
bespreken. We hebben
dat de aankomst in Indlë van eenlge worden aangevraagd. Voorloopig zal belangen te
met
het
aan
dien
dienstchef overgelaten
Zuld-Afrika,
uit
Nederlanders
de regent in het Jullanaziekenhuis om verschillende andere plaatsen op
verte
weermacht
Indische
•t doel de
worden verpleegd.
de hoogte te brengen met de te housterken, geleld heeft tot het verhaal
Zelfs zijn
den nationale betooging.
over
de
aanwepers
in de Japansche
OP
drukgen op accept gelden kon opnemen;;de
zaak was in 1929 opgericht en telde een
tiental aandeelhouders. Men werd echter

meer.

REGENT VAN BANDOENG.
Volstrekte

AUSTRALISCHE PILOTEN.
Uniform-verbod.

V

zigheid van duizenden Britsche so.daten in Indië.
Met de afwezigheid var. een verzoek der Australische regeering om
dragen
de uniform aan den wal te
beweerde,
houdt
als de „Java-Bode"
verband.
geen
enkel
verbod
het
Het Nieuws" kan tenslotte melden,
opdat het verbod op 't punt staat

a.-r. te Bondowoso Tras. Ook een
zekere kameraadschap. In de Septemberdagen van het vorige jaar'
bleek echter de heer R., ondanks'
den Duitschen inval in Polen,
uitgesproken pro-Duitsch te zijn
en ik ben een uitgesproken f rancophiel. De heer Kemmert is met
een Duitsche vrouw getrouwd. In
de Mei-dagen verwachtte ik van
den heer Remmert het - „verlossende" woord, dat hij fout gezien
had, maar dat heeft hij nooit uitgesproken. Zoo moest ik wel tot
de conclusie komen, dat hij op
den 2den Pinksterdag, waarop de

-'

Vrschillende Instanties hebben een j
onderzoek naar den gang van zaken
bij deze „bankinstelling" ingesteld, '■->
welke heeft geleid tot het in preTcn-:
tieve hechtenis stellen van genoem- ,
den De G..
Bedoelde instelling was'in feite een

■■

■

■

—

MADOERA.
DE WINDHOOS
Het aantal slachtoffers.

we toen naar een Chineesche
kerij gegaan.
De heer De Vor, de veearts, is n 1 e t
windhoos
met
ons meegegaan, omdat hU zich
op Madoera
Omtrent de
kan A n e t a nog melden, dat er beschikbaar had gesteld, voor den
In verschillende desa's In totaal 84 assistent-resident belangrijke offihulzen zijn verwoest, terwijl twee cieele Nlrom-berichten op te vangen.'
Ongeveer 12 uur 's middags zijn we
dooden te betreuren zijn en zes personen gewond werden.. De schade naar de sociëteit gegaan om instructies te geven betreffende het gereedwordt op 600 gulden geschat.

maken van de zaal voor dien
avond. Ook daar spraken wij weer
met verschillende personen over de
te houden betooging.
De assistent-resident kwam ons
heer. Remmert
achterop. De
--stapte ""öp" ons'toe en vroeg ons:
„Hebben jullie de Nirom opgebeld?" „Ja, om de betooging bekend te maken." „Maar ik heb
nog geen toestemming gegeven!"
Drielsma en ik beweerden, dat
zulks wèl het geval was. De heer
Remmert werd boos en zei: „U
liegt!", maar met z'n drieën, t. w.
de heeren Drielsma, Hazenberg en
mijn persoon, wisten we zeker,
dat de toestemming wèl was ge-

.

geven. De heer Remmert beriep
zich echter op den heer De Vor,
die in het a.-r.-kantoor was. Die
zou kunnen getuigen, dat geen
toestemming gegeven was. Wij
zijn toen daarheen getogen en
hebben den heer De Vor gevraagd,
of de toestemming al dan niet was
verleend. De Vor zei positief, dat
de toestemming wèl was verde
Wij allen vonden
leend.
houding van den heer Remmert
zeer vreemd. Toen wij tenslotte
vier tegen één stonden, heeft de
heer Remmert zijn woorden
„U liegt!" teruggetrokken.

Pres.: Hoe geschiedde dat?
G e t.: Ik heb van Hen heer Remmert geëischt, dat hij de woorden:
~U liegt" zou.terugnemen.Zooals gezegd, dat geschiedde, maar ik kreeg
den indruk, dat hij dat contre coeur
deed. Even later ging in de commlezenkamer, een aangrenzend vertrek,
de telefoon. De heer Drielsma, die bij
ons stond, werd aan de telefoon geroepen. Hij kwam met een verhelderd
gezicht terug en zei, dat er bericht

was van den resident van Besoekl,
dat deze zijn adhaesie had betuigd
aan den avond. De resident wenschte echter, dat alle bevolkingsgroepen
in de gelegenheid zouden worden gesteld, aan de betooginig deel te nemen.
Pres.: Hoe kwam het, dat de
heer Drielsma daar op het kantoor
van den a.-r. werd opgebeld?
G e t.: De chef van het Telefoonkantoor wist waar wij waren.
telefoontje
Ve r d.: Was het
rechtstreeks van den resident aan
den heer Drielsma, of bereikte het
hem via den chef van het Telefoonkantoor?
G e t.: Dat weet ik niet precies,
maar wel Is zeker, dat dat telefoontje op een critiek moment kwam. De
sfeer was toen weifelend na de
vreemde houding van den a.-r. We
hebben ons echter Ean het telefoontje vastgehouden.
Pres.: Heeft de heer Remmert
nog op dat telefoontje gereageerd?
G e t.: Neen, wij hebben handen
geschud en zijn toen weggegaan.
Het lid mr. R o o r d a: Had u
een verklaring voor de houding van
den heer Remmert?

Veranderde houding van
den heer Remmert.
G e t.: Ik vond hem op dien
dag: volkomen veranderd. ,Zijn
houding; was voor mij vreemd. Ik
ken den heer Remmert al vele
Jaren. Van mijn zijde bestond
voor hem zeer zeker wel waardeering: en die dateerde reeds uit

den tijd, dat de heer

Remmert

.*
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MEI-HISTORIES”.

Hulpbank.
Ónze correspondent te B a n d o en(

bieden.

wnsf stdhsm untT ntu Bnrai mnf
?

Fraude bij Bandoengsche

geborgen."

te worden.

welke

geval van nood

Balang-Nipa, Slndjai. De
zeilprauw, een z.g. „pelari", was
zonder lading uit Cheribon verweg naar
trokken en was op
Soerabaia, toen het ongeluk
plaatsvond.
Van de negen opvarenden werden acht personen, o.w. de prauwvoerder, gedood, terwijl slechts
één persoon, een zekere Tagiling,
er het leven afbracht.
.
Deze werd later' door een inlandsche prauw opgevischt en in

geheven

bootjes,

toestel

vermoedelijk tengevolge
het loopen op een
mijn,

\

Overwegend, hoe niet „te ontkennen valt, dat een deel van de (ze) betrokkenen, met name zij, die alleen
van inkomsten uit vermogen moeten
leven, tot de kleine luyden zullen
behooren, wier weerstandsvermogen
tegen den druk der omstandigheden
van huis uit geringer is dan van de
beter gesitueerden", verklaarde de
Regeeringsgemachügde, „dat de Regeering bereid is, aan de in dezen
door den Volksraad geuite wenschen
tegemoat te komen en dit onderdeel
n Haar voorstellen terug te ne-

rubber

vielen te betreuren.
Op Zondag 24 dezer, omstreeks
5 u. 15 in den middag, is bedoelde
zcilprauw in een door. den commandant der Zeemacht verboden
gebied buiten het Westervaar-

,

derdaad niet het geval is, doch op
tweede punt, voor ons wel het
voornaamste, deed hij een stap terug.

4^WoungVmilland^

door middel van

"

het

vertoont een geestige comediesensatie:

gered

werden

*

•

wat levens van
R. A. F.-mannen

Eerst thans is het bericht vrij
gegeven van een zeer ernstig ongeluk, dat een Makassaarsche
prauw is overkomen" buiten het
tengevolge
Westervaarwater,
waarvan acht menschenlevcns

gewestelijke
organisatie
Oost-Java van de Groep van Vrijzinnig Godsdienstigen in Nedcrl.Indië houdt op Z at e r dag
De7 en Zon d a g 8
wederom
e
a.s.
een
r
c.e.mb
gewestelijke
conferentie
van
Deze critiekUieeft in den~*Volks***leflen'en belangstellenden; deze
raad weerklank gevonden. Naar het
keer niet te
Prigèn, doch te
T o s a r I (plaats van samenaanvankelijk leek, zonder eenig suckomst het Grand-Hotel aldaar).
ces. De reactie op het af deellngsverAangezien deze conferentie' saslag terzake was van dien aard, dat
menvalt met den advents-tijd, zal
op een wijziging in het Regeeringsdit ook het speciale karakter van
standpunt niet gehoopt behoefde te
deze bijeenkomst zijn, zoodat gesproken wordt van een „a dworden. Te grooter is daarom de verv e n t s-c o n f e r e n t i e".
rassing, nu bij het antwoord, door
Als sprekers voor de deze dagen te
den ' Regeeringsgemachügde in den
houden
samenkomsten zullen optreVolksraad gegeven, is gebleken, dat den de heeren ds. H.J. Kater, predimet de bezwaren wel rekening gehou- kant te Batavia, die Zaterdagavond
den zal worden. Weliswaar bleef hij een lezing zal houden over „Advent"
volhouden, dat de opgelegde heffing en Zondagmorgen een ochtendwijding zal lelden, en A. M. Korpershoek,
in wezen niet te zwaar is en toege- leeraar te Malang, die als onderwerp
geven kan worden, dat dit ook invoor zijn lezing op. Zondagmorgen
.

heel

Reeds

Acht opvarenden gedood.

BIJ

Remrt.

wat de Regeering in het vet had voor de bezitters
van vermogens, zijn er dadelijk protesten gerezen, die hun weg vonden
naar de dagbladen, van wieder vele
waren, die het afkeurden, dat ook op
hét'terrein van de vermogensbelasting de schroef zou worden aangedraaid. Protesten, die vooral vhierom sterk stonden, omdat de fiscus
een greep wilde doen naar de „kleine
bezitters", in het bizonder door het
verlagen van de belastbare'grens van
mille.
twintig
naar, zeventien
Het ging niet aan, zoo werd terecht
gemeend, dat op deze lieden, van wie
zeer velen alleen van de rente van
een klein kapitaal moeten, bestaan,
nog meer gevorderd werd. Als tegenstelling werd hierbij gewezen op de
aangename positie, waarin pensioentrekkenden verkeeren, van wie niets
extra's gevergd werd. Er lag hierin
bepaald, een onbillijkheid, want ook
bij verkapitaüseering van een matig
pensioen blijkt, dat hij, die in het
genot hiervan Is, in feite over een
heel wat grooter kapitaal beschikt
dan het meerendeel van de vermogensbezitters.

P—

'
elke regel meer ƒ 0.50.
Gewone advertenties t 0.50 per regel
minimum 10 . regels.
abonnement belangrijke korting
:

van

I

*

„Indcourant".
Tarief voor advertenties:
Familie-berichten: •10 regels ƒ 3.—,

PRAUW OP MIJN GELOOPEN.

water,

„DE INDISCHE COURANT".
Van Geunsstraat, soerabaia.

Telegramadres

i

EERSTE BLAD;

Nogmaals :

i-i.

Directeur: J. M: C. BLOOT.

Losse nummers 15 cent.

Binnenland,

DE

tot Exploitatie van

Ultgeefster N. V.

INDSCHEOURAT

kalender-kwartalen.

No. 64.

VRIJDAG-29 NOVEMBER 1940.

betooging zou worden gehouden,
nog steeds pro-Duitsch was.
Mr. Ro o r d a: Maar dit klopt
toch niet met zijn volmondige toestemming, voor. de betooging?
O e t.: Ik kan u, alleen mijn in,

druk mededeelen. 's Ochtends werd

de toestemming--'- gegeven, en-tegen
den middag herroepen. Hoe de sfeer
ten huize Remmert precies was, kon
ik natuurlijk niet peilen.
Mr. Roor d a: Had u van den
heer Remmert ook een speciale toestemming om de Nirom op te bellen?
G e t.: Die hadden wij toch niet
noodig, omdat wij meenden, dat de
gegealgemeene toestemming was

ven?

De verdediger merkte op,
misverstand
dat hieromtrent geen
kon bestaan, want dat de heer Remmert anders bij het stellen van de
beslissende vraag aan den heer De
Vor, of er al dan niet toestemming
was
gegeven,
tot de betooging
direct zou hebben opgemerkt, dat
het daar niet om ging.
Mr. R o o r d a: Kreeg uin de
soos den indruk, dat de heer Remmert de betooging niet wilde laten
doorgaan?
G e t.: Op dat oógenblik niet, zoover dacht ik nog niet. Later wel.
Denzelfden middag werd ik namelijk bij den heer Remmert geroepen,
die mij de vraag stelde, of ook
N. S. 8.-e rs toegang tot de
betooging hadden. Ik heb

dat zeer vreemd gevonden. Het bleek,
dat hij ons, comité-leden, aansprakelijk wilde stellen voor orde bij de
betooging! Ir. Baljet, een van de
N.5.8.-ers, had den heer Van de
opgebeld
controleur,
Griend, den
met de vraag, of ook hij 's avonds
op de betooging mocht, verschijnen,
en daarop was blijkbaar geen antwoord gegeven; dat werd nu van mij
verwacht! Ik heb gezegd, dat de
beslissing niet bij mij lag, maar bij
de Politie, die voor de orde heeft te
zorgen.
Pre s.: Heeft u toen bij die gelegenheid den indruk gekregen, dat
de heer Remmert de betooging wilde
torpedeeren?
G e t.: Ja, ik begon te twijfelen,
omdat hij zich aan de verantwoordelijkheid wilde onttrekken.
Het O. M.: U kunt die al-danniet-toelating van N.5.8.-ers tot de
nationale betooging wel „en baga-

telle" beschouwen, maar de a.-r. bleef
voor een goeden gang van zaken
verantwoordelijk. Er vielen nog allerlei dingen te regelen.
De v e r d. bracht in het midden, dat als er nog dingen te regelen
waren geweest,
die een definitieve
toestemming in den weg stonden, de
heer Remmert dit geregeld zou hebben, vóórdat hij den resident
opbelde, en dat was toen al gebeurd.
H e t O. M'.: U hebt straks terloops gesproken van een „misverstand". Wat bedoelde u daarmee?
Was er een misverstand?
G e t.: In zooverre dan, dat toen
wij de gevraagde toestemming kregen, wij wel allerminst kodden vermoeden, dat gebeuren zou wat zich
daarna heeft afgespeeld. Het slot was
een verwarde toestand, waarvan
niemand begreep, hoe het nu eigenlijk zat. Gelukkig bracht toen het
telefoontje van den resident uitkomst.
Ver d. (tot get.): Waren de heeren Baljet en De Griend vrienden?
G e t.: Ja, vóór 10 Mei. Daarna is
hun omgang opgehouden.
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Gebruik van codes.

-

.

vaa 3 December »-s mecen
Met
parttcuUtre telegrammea naar kei bultenland la eea der nagenoemde codes
zt)a gesteld, voor zoover dit althans niet
la stryd is met de door het land van
gemaakte beperbestemming bekend
kende bepalingen, waarover de ulegraafkantoren desgewenseht inlichtingen ver-

-

_

*.:

kannen trekken. Voor de ander*
zijde had hij nooit een goedgun. stig voord. Ik heb dat toen maar
geaccepteerd en ik kon rijn hm.
ding in zeker opzicht respecteeren, omdat hij met een Duitscbe
Trouw was getroowd.

•

Ve r d.: Heeft de pro-Duiischheid
van den heer Remmert in «en bepaalde groep aanstoot gegeven?
Get: Ja zeker. Oa. op een z_g.
Dat was in de Septemberdagen, toen hij uitgesproken
pro-Duitsch was. Later, toen Holland

Ina-Rotarv-avond.
in oorlog

was.

kon hij Ce

Bedoelde codes zijn:
1. Bentiey stcond eeUUon;

Bentley compleU phrase eode;
3. Abc sixtb editicn.
De afzender dient op te geien welke
code is gebruikt, terwijl by de aanbieding ten telegraalkantore een verta-lng
volgen* het codeboek moet worden «ver-

,

ia Dzniir. knsnen meemaken. Ik
zea dan mijn elfen conclusies

houding

niet meer volhouden.
Pre».: Was iedereen over
die bonding geërgerd?
Ge t: ledereen, iedereen?
Velen! Remmert telde, dat hij proDuiisch waa, omdat zijn vrouw een
Duiiaehe waa. Dit geschiedde na den
inval Jn Polen.
•Pres.: Hoe was dan de stemming?
....

'Oei.:

Ik kreeg den Indruk,
dat men hem in het belang van
zijn vrouw sauveerde, maar er
was bij de aanwezigen een heftige reactie. En er is tot laat in
den nacht over gesproken' tusschen de heeren Remmert Cooke, Miller en mij. Ik ging naar
huis met het gevoel, dat het nu
met mijn goede verhouding met
den heer Remmert was afgeloo-

Het verblijf in Australië.

tering

'

-

G e t.: Hij raadde mij meermalea aan, dat was tmt 10 Mei j.I,
'
om ook eens naar Ztttta te luisteren. „D»n krijt je niet alleen
de leuren* ran de B. B. C. te hoor«n". Verder belde hij me op «en
morsen op met de medcdceliug,
dat ik maar eens op Zeesen meest
afstellen dan tan ik den intocht

DE THAILAND GOODWILL-MISSIE
TERUG.

TELEGRAFEEREN.

Verd. oerk.ti.oß.d at
mtr mij daarvaa een «Jxecten uitleg
toe
mij
tt
herinner
n!et
bet
gegeven,
beeft
r ;
goöd meer.
voeten laten rondloeren. Do
dit
belar. g r y k e
reactie van,het publiek:op de
V• r «.: Zijn er nog menschen bij nu
b. n!e t s ra ee r
zlc
by
N.5.8.-ers
de
voorval
houding van et B. B. was er eeno
om
over
o grweeat
':■■■:
herinnert.
van onrast. Men moet, niet verBS. te spreken?
Het 0..M. (tot gtt. Cooke):
O e t: Ja. «• heer Drielsma, «Ie
geten dat men teen berichten
Haa u dien. avond niet te veel op?
had ontvangen over hot work van
omstreeks 23 Mei JU Ta morgen.Uume
la
geQet: Neen, dat zeker niet. Wel
de sde colonne in Nederland.
schen hall 7 en 7 uur, by
men
de
de stemming in den na-avond
by
wat
was
Troeg,
my
en
weest
P r e
Heeft het 8.8. formeel SS. eigenmk tegen de NS-8.-er» «eed
rat vlotter.'
juist gehandeld?
Hierop la* het O. M. een brief voor
Dx zeide hem toen. dat de SJS. «ai
Gel: Ja. biykbaar wel, maar aan het 83. moest overlaten, waarden pclitie-lnspeeteor Labau,
«■an
zyn houding was-naar myn oordeel op hy weer antwoordde: »Als noch «*
een onjuiste berichtgeslap.
É9VpoMOMK| SS, r.öch het BH. I.U doet, dan sa ring van «en heer Drielsma over een
Pres.: Nu u alles weet, biyft u ik zeil maatregelen moeten.treffen"» aangelegenheid te. Djember aan het
dan toch Bij uw meening?
Ver d: Kende n den heer Driela- „Soer. Handelsblad"..
G e t.:- Ja zeker.
Hierna geschiedde voorlezing van Ce
ma als een eerlijk man?
Pre
Had u.het dan goedgeOe t: Ja, maar hy was een opge- In het vooronderzoek afgenomen proeeskeurd, als het BH. buiten zyn boekje wonden standje. Hy belde mij wel sea-verbaal van getoigenlssen, onder
zou zyn gegaan?
eede afgelegd dooi personen die niet als
een* op met klachten over ons bedrijf.
e
t.:
Alles
ge&&.
in aanmerking
opbelcj, getuigen waren gedagvaard.
:O
AJ* hy «e
P r e
De heer B. A. Drielsraa, sinds
nomen, biyf ik volkomen by mijn was hij dar. goed ingelicht?JEkflflßM
overleden,
heeft verklaard hoe hij aan
O e t.: Jawel, maar hy was zeer de gegevens voor zijn notities, waarop
eritlsch. JSfcnV!aVaVpRHaVB^BR{ beklaagde zyn artikel
Is gekcDe betrouwbaarheid van den Ve r «.: Waren zyn opmerkingen, men. Op eea enkel puntbaseerde.
heeft beklaagde
volgens hem een verdere conclusie gewat «e feiten betreft, wel een*, onheer Drielsma.
trokken dan hijzelf, en op een ander
jcist?JflßMna|
V e r d.: Was de heer Drielsma
punt wijkt beklaagdes weergave van de
O et-: ' Neen.
een betrouwbaar man met een sterk
Ve r «.: ZUn er Tan de zijde van atJne af. Het verhaal over de geweigerde
overeen met
ontwikkeld eeriykheidsgevoel?
bet 88. wel eens onderzoekingen toestemming. komt geheel
G e t.: Zeker, ongetwyfeld.
gedaan op het kantoor.Tan de SB.? de lezing, welke getuige Vermeulen heeft
gegeven.Betreffende het verstrekken van
Pres.: Was hy ook een verstan-O et.: Ja. enkele malen.'lk weet bier
aan Denklau geeft de heer D. een
dig man? ;pCSK£b^Hs^BjyqnojDMoJ| niet, of dit op verzoek Tan «e SS. waa.
andere lezing dan getuige Eerenveit, van
Gei: Hy was kapitein by de
Vore.: Heeft de beer Remwien hij zUn inlichtingen had. heeft perArtillerie geweest...
mert wel eens ia" het algemeen
k!aard.iAaMMMajjMMMMMFßf
j Pres.: Kon men den heer Drielsgesproken over zijn houding t-a.v.
De heer H. W e e n Uk, admima iets wijs maken 9
«e
N. S. 8.-ers?
nistrateur van .Soember DJeroek". heeft
O et.: Neen, zeker niet, daar was
verklaard, boe de A. R. hem heeft opGct: Ja. HU was Tan meehy te lastig voor.
ning, dat als hij «e menschen opgebeld om te zeggen, dat zijn geêmpiopakt zij daa ook niet meer zouyeerde Van Daalhof werd geïnterneerd.
Pres.: Waren de feiten, die
Ongevraagd had de A. R. gezegd dat dit
den loskomen, terwijl het mijn
de heer Jan«en in zyn hoofdargeschiedde op last van den Legercommeealng is, dat «en beter lt
tikel beeft vermeld. Juist? rjHgj
mandant. Achteraf had getuige die memisschien onschuldigen kan Tast
G et: Voor zoover ik kan
dedeeling vreemd gevonden, en over zijn
zetten, daa 1 staatsgevaarlijke op
ook met den heer Drielsma
bevreemding
oordeelen, dat is over de dingen,
wijt voeten te laten. De heb hem
.
had daarbij niet gezegd.
gesproken.
die ik heb meegemaakt, zeer zeHij
dat toen gezegd, omdat ik zag, dat
dat de A. R. zich blijkbaar wilde verker.
hij met bet geval la sijn maag zat
schoonen, doch hij wist niet, of hl] dien
en ik hem als vriend wilde belpen.
'; Pre s.:
Indruk bij Drielsma had gewekt.
(tot get. Remmert):
Reheer,
de
Dan volgt de verklaring van getuige
P
r
e's.:
Bedoelde
den
Beeft u
heer Vermeulen, na het
D.
W. 3. -d e Vo r, provinciaal r vee«ie-opmerking,
hy
mmen
met
dat
gebeurde in ' de soos, excuses aangeonder zijn Toeten wilde arts te Djember.' Ook deze getuige geeft
vasten
grond
boden?
aanhouding een beschrijving . betreffende het inci: Get:
Neen, ik vond geen reden hebben,. voordat hy' tot
dent der toestemming voor de nationale
overging?
voor excuses aanwezig.
overeenkomende met die van
betooging.
C
«Ja.
\i
Pre s.: Hebt u wel eens gezegd,
en Drielsma. Hij
getuigen
Vermeulen
Ve r d.: stelde hy zyn eigen'be- kreeg den iIndruk, dat de a.-r. toen deze
dat u pro-Duitsch wa3?
vaariyk zouden blijken te zijn,
dan «en staatsgevaarlijke op TriJ*

>.

».:

se* «td-lPa^a^HHßaWi
By aanbieding per telefoon

of blad-

schryver U op Java overlegging Tan een
de
TtrtaUng niet noodig. Buiten Jara isvertelegraafloket
een
aan
aanbieding
pUcht behouden* door verafgelegen ondernemingen, welke hun telegrammen
gewoonlijk telefonisch aanbieden; de
TertaHng moet dan echter mede worden
overt**prokta. rjJQJJ)
Het gebruik van eöfer-equrralenten en
Tan de aehterfn de codeboeken voorkomende annexen is nltt toegestaan. dan
Het gemengde gebruik Tan meer
een code is in een telegram niet toegestaan' wèl van open. taal «loch alleen
Nedrlaadsch, Maleisen. Ingelseh of
Fraaseh) en een der toegelaten codes.
De aandacht wordt tr op ge»estigd, da:
codetelegrammen In verband met de uit
te oefenen controle in het algemeen aan
grootere vertraging onderhevig zullen
zijn dan telegrammen In verstaanbare

*.:

•

,

De' telegraafdienst behoudt ach de bevoegdheid voor om bij eventueel gebleken misbruik van deze faciliteit het bezigen van code te verbieden:

VOOR DE DAPPERE GRIEKEN.

Met «ea BrttKÜ Tliegtuig «rtvteidï
Soerahai* op door.
«ïstermiddag l
Ooodreis naar Singapore de
Missie, bestaande uit de heeren
«

*£fi«d

wiil

Lsang Dhamroog

Mimwatt.. ntfaUter

missie, kolovan Justitie en leider der kapitein ter
Jodharaka.
Luang
Slnad
nel
Charoonbara, beiden Taa
K e Sangob
T*n Oorlog. Mom Laar*
jninWwfc
het
Manier Jumsai van M *£££! £"
Onderwijs en Mom Luang Pw*dhlP Malakul ran het ministerie Tan BulUnlaniscfae Zaken,
Zooals men zich zal herinneren vertrok deze missie, na het tu*schen,Tnal-

en het Britsehe keizerrijk gesloten
«ra-agressie verdrag, na een bezoek
aan Bangkok. Rangoon. Birma en Caleutu op 16 Oetober jl. uit Bangkok via

land

naar Australië, vaar de leden
als gasten van de Australische • reg.ee.
brachten aan da Tt>
ring bwoeken
steden in het Gemet.
groote
schillende
nebest. &&
,J'
Een der leden Tan de missie, de heer
Mom Luang Manieh Ho.
te woord
8 a i, was zoo welwillend ons
bewoordinenthousiaste
te staan. In
hy ons over het bezoek aan
gen
Siaiapore

-

.

«

vertélde

Australië, de wijze waarop de missie door
de Australische regeering werd ontvangen, de audiëntie bil aea gouverneur-

generaal. Lord Oowrie. en de bezoeken
aan Sydney. Melbourne, Canberra en

Brisbane. jnHgpMPM
T* Sydney werd de missie door den
gouverneur-generaal In audiëntie ontvangen. Het welkom was buitengewoon
hartelijk en er werden betuigingen van
goodwiU gewisseld. Tevens werd te
Sydney een bezoek gebracht aan den
geurerneur Tan N. S. Wa;ea en logeerden de leden als gasten van het g«.
meentebestuur in het bekende Auscralië-

botel.

Een sympathiek idee.

Na een -erblijf van 7 dagen te Sydney
de reis voortgetet naar Melbourne.
werd
Het :s orj bekend, dat In handelskringen hier ter stede momenteel pogingen waar een bezoek werd gebracht aan een
In het werk worden gesteld om een klein schapenfokkerij en een amunitie-iabriek
werkeomlU te Tonnen, hetwelk xicn ten Te Canberra was de minister van Justidoel zal stellen erroor te zorgen, dat het tie, de heer Luang Dhamrong Na vasrasti,
Grieksche Rooce Kruis datgene krijgt, gast v*n den «ouverneur-generaal.
va*** »utat;icu t
i
e tru<# *v*
waarop het recht heeft.
■Get.: Neen, nooit. Ook heb ik
die toestemming gaf, eenigszins verTe Brisbane, werd de missie door den
t:. Dat weet ik niet meer strooid was, en hi] beeft dat later ook
heldenstrijd gouverneur van Quecnsland, Slr LeaUt
O
e
een
De
strijden
Grieken
over
leugenhet nimmer gehad
de
de verraderlijke Italianen, die,
precies.
meegedeeld. Ook heeft getuige gehoord, tegen
berichten van de 83.C.
Orme Wilson ontvangen, en werden betoen zij. bon kans schoon meenden t<
get.
Veid.:
iets
de
den
restauraWeet
'dat
heer
Remmert
aan
betreffen-,
een mffltalr kamp
Het Q.M. (tot get Remmert):
-getrouw zoeken gebracht aan
«e de bultcnlandsche politieke ge- teur voorstelde, of men de Duitschers zien de lUliaansche traditie
en
de
marine-staf.
Is uw vroua een Dultsehe?
den Grieken met een stiletto een stoot
zindheid van «en heer Remmert?."' een biertje zou geven, waarop een politieOnisdag 26 November JU *erd de teG et.: Ja. Maar daar mag men
den
in
rug poogden toe te brengen. Dank
man
dit
had
ontraden.
Een
overeenkomQet.:
.Ja,
was
wel
prohy
rugreis
zeker niet een pro-Duitsche gezindaanvaard. Het bezoek aan.Sotzij de dapperheid der Grieken werd dit
Duitsch, maar niet In die mate, dat stige verklaring betreffende de toestemdroeg uiteraard geen. officieel
tot
een
heid uit afleiden. Het tegendeel is men
den
Italianen
echter
rabaia
er aanstoot aan nam, voorzoover ming Is ook gegeven door den heer P. R. stiletto
boomerang en "thans vestigen de Itakarakter, aangezien de missie slechts
waar. want myn schoonvader heeft
administrateur
der
A.
Hazenberg,
ik weet.
op doorreis was. Hedenmorgen werd d»
te veel slechts van de huidige DuitV. B. te Djember.
MÉËH liaansthe „helden" dagelijks meerdere
Nadat vastgesteld was, dat de heesnelheldsrecords. De Italiaan ts nu eenDat wel degelijk de a.-r. heeft voorechers ondervonden. Hy was macon,
reis naar Singapore voortgezet.
Remmert
en
ren'
Oooke
lid
vlucht.
snelst,
beiden
maal
het
wanneer
hU
schenken;
om
bier
te
:1a
vergesteld
werd door myn Jor.ester, zwager verwaren van «e Rotary, bracht
De Grieken verdienen ook onze volle
klaard door den heer O. Lant i n g,
raden en moest uit Duitschland den bewusten na-rotary-avondverd.
DE
ter inspecteur van politie, die dit daarop bewondering. Zil .vechten ook voor onze
vluchten. Wel kan ik echter zeggen, sprake en wil van get. Cooke
vrijheid. Wanneer wil hen dn* van hierweten,
heeft
ontraden.
dat ik in die Septemberdagen niet hoe*
uit kunnen:helpen, in.de eerste plaats Dr. Dake
de «rfemetne- reactie ep tflen
tot directeur
De heer F. F. Landsk r o o n,
bepaald pro-Engelsch was, omdat avond was.
door den nood hunner gewonden te leeveneens
weet
Modjowarno.
politle-lnspecteur.'
zeker, nigen, moeten wij dat met alle kracht,
alles, wat er in den Boerenoorlog is
van hospitaal te
dat de zwager van den a.-r. |een bier welke In ons Is, doen.
gebeurd, mij nog goed in het geheuGet,: De algemeene stem-'
Door het overlijden van dr. A. Nortier
heeft gehad.
gen lag.
Het is daarom te hopen, dat het comint was tegen Dultschland. Er
een noodzakelijk geworden -verten»
en
aan beklaagde werd sop
dat zijn
en
Bcrjafre
spoedig
mité
er
zal'komen
nog «antiVe r d.: Bent u
paar
een
ging van ziekteverlof van den genetswerden
rakcopmerkin-"4J ;verzoek"van t e r d. ook aan r«werk uitermate vruchtdragend zal bUJdr. Bohlken, was de art."
Enselsch?
gen gemaakt. ,Op
beer-directeur
een,gegeven
f *r* - —-'-.'
■
Boet t *«e vraag gt*
'£èr*tï~2
net ZendinsEÜeHoilmls
"rv2!rr?K'è
aan
«enbexetting
O.i.uav ik Gaaf ouou
■U v
©ogenblik stond de
neer.Vermea-'££ «■ steld.*.'w»t hij betreffende de voor:W1) ontvingen tot dusver "reeds, zoote Modjowarno wel zeer verzwakt. Door
dat ik niet p r o-Engelsch was, mag
len oj. en:riep:
i- ]'.. geleien Terldaringen,
als eerder verantwoord, J 100.—. Gistebad op
te
krachtige hulp van het Zendings-noodniet de
niet~tegen~ HUler?"**Remmert'
van het notariskantoor T. bestuur en hartelijke medewerking vaa
ren
merken.
antwoord
werd
"
;Het
luidde,
dat
dat ik kn t i-Engelsch ben. Dat ben ! zei: „Ik ben pro-llitler'V*HH gaf ">
Echhoit* nog een bedrag van ƒ 50.— het Medisch Comité <Jer West-Java ZenI 'crjifn bet algemeen juist waren,
ik nooit geweest.
als reden
op, dat zijn naam ' j,- £.Tea slotte besloot de Raad, dat de
ding werd een zeer gunstige oplossing
Get. vertelde hierna, hoe-de ver. Wie volgt?.
een Dultsche waa Wij zijn toen
zitting op Donderdag 5 December
verkregen, doordat dr. W. 3. 1* Dawy dering tusschen hem en den heer
nog langen tijd op dat cbapitre,
ke,
en der oudste en meest ervaren
a.s.
zal
'i
morgens
negen,
half
werVermeulen was ontstaan en maakte
van Indlë, kon worden
doorgegaan.
voortgezet,
zendellngartsen
'
het
waarbij
daa;
den
VERGADERING
te Modjowarno
den heer Vermeulen er een verwyt
tot
directeur
benoemd'
O-M. requisitoir zal nemen en do
sus.
van. dat hij nooit met bepaalde duiSOERABAIA.
Januari
1
ingang
Tan
Pre».: Wer« er op dien avond
met
verdediger lijn pleidooi zal bonden.
Ij
191» werkdeiyke feiten bij hem was gekomen. gedronken?
Dake
reeds
sedert
Dr.
het Zendingsziekenhuis -lmTen slotte wees get. er nog op, dat
zaam
aan
O et.: Ja, maar men was zeker
Op Woensdag 4 December a.s. manuël" te Bandoeng, waar hij sedert
nooit iemand tegen zyn vrouw is geniet boven zyn theewater.
De e.r. - vergadering van den stadsweest, omdat zij z.g. pro-Duitsch zou
Mei Ji. directeur was, aangezien de toen
Ver d.:. Heeft .men aan «Ie uit-,
van
is
Scerabaia
fungeerende directeur dr. Bonebakier
gemeenteraad
vastgezyn. Hierop werd gepauzeerd. ■
lating van «en heer Remmert later
Na een gezonde nachtrust In een
steld op Woensdag 4 December a.s. om voor goed naar Holland zou •vertrekken.
aanstoot genomen?
u ,"
MAXIM bed, kunt U de dag met
7 u. nm. ten gemeentehulze te KetaDit is door den oorlog niet doorgegaan,
O e t.: Daar heb Ik niets van gealle opgewektheid tegemoet zien.
De heer Cooke gehoord. merkt.
zoodat dr. Bonebakker weer In zijn oude
ban;.
zal
Op
vergadering
goedkeudeze
de
functie treedt en dr. Dake de leiding verNa de pauze werd gehoord getuige ; V e r «.: Is de heer Remmert lid
In Modjowarno. Zijn komst kan
ring
plaatshebben
geloofsbrieven
der
krijgt
R. H. C o o k e, thans adj.-chef der Tan de Rotary gebleven?
van het nieuw-verkozen raadslid mr. ongetwijfeld een belangrijke versterking
afdeeling Verkeerszaken der 8.8. te
O e t.: Na den inval heeft hij beT. F. H. Postma. In behandeling komt worden genoemd voor het medische werk
Eoerabaia, vroeger werkzaam bij de dankt. Ik meen, dat men hem toen
zyn uitsluitend verkrijgbaar aan roorts een voorstel tot afschrijving Tan In Oost-Java.
8.8. te Djember.
het adres:
ging aanwrijven, dat hy zich in Seponinbare grondhuren in kampongs op
Zr. De Vries naar
Verd. (tot get.): Was het behet land Bratang.
tember pro-Dultsch had betoond.
GEMBLOXGAN 75, Soerabaja.
Tegenover de aanwinst te Modjowarno
5.8.-ers
te
kend, dat er
onder de
De gemeentbegrooting-1941 zal voor
Verd.: Waren er nog andere
staat
ook weer een nieuw verlies, dat
■—-ïtp
afdeelingen
naar
de
Ter*
Djember ook N.SB.-ers waren?
behandeling
personen, die u over het niet-arresgeleden wordt om elders hulp te
echter
vezen
worden.
Get.: Ja, dat waren de heeren teeren van de NS.B.-ers vragen
verleenen.
Zr. A. C. de Vries van het hosBinkhorst, Baljet en Veldman. Den stelden?
GEÏNTERNEERD
vertok dezer daIN
Modjowarno
te
pitaal
laatste kende Ik niet persoonlijk als
O et: Ja zeker. Ik ben door velen
CHURCHILLS
gen naar het Zendingsziekenhuis Tobelo
N.53.-er, "taaar Ik had het van hoodaarover aangesproken, zoo by het
op Halmaheira ter vervanging van ir.
Zeventien
ren zeggen.
eveneens van Modjobinnenkomen Tan een bioscoop en In
E. Brouwer, die
Verd.: Gedroegen zU zich ook de soos. Men Troeg mij dan, wanneer
voor
een
warno
Jaar daarheen gedeschepelingen.
was, doch wegens ziekte naar
als NS.B.-er»?
tacheerd
„die-kerela" werden opgepakt.
vijfde
Spitfire.
De
Naar de ,Ja va-Bode" verneemt
G e t.: Ja, zoo droeg bv. Baljet het
Java moest terugkeeren. Deze laatste zal
seint
Aneta uit Batavia, dat het
aijn
kortelings
niet
minder
dan
Nader
na herstel belast worden met de leiding
Insigne.
Men verwachtte een andere
thans zeker is, dat aan Churchill morgen van een Wijkverpleging te Batavia.
17
Nederlandsehe
schepelingen
buitenlandKwamen
hun
Verd.:
t Ij f Spitflres zullen worden aangebohouding.
In Canada van een Nederlandsen
Versterking voor Soekoen.
sche politieke Inzichten tot uiting?
den.
schip, dat tussehen Amerika'en
Beklijfde stelde hierG e t.: Ja, Binkhorst was een beHem
zal
worden
een
toeDe
Christen-Javaansche arts dr.
verzocht
der
Engeland voer, gehaald en geïnop de Ti-ia?, of eet. Cooke de hem
wonderaar van Dultschland en Baljet
Soemanto, die dit Jaar afstustellen
het
„Bandoeng"
en
andere
„ToPoediJo
terneerd.
gestelde Traten niet vreemd bad
ook wel, maar die zag toch ook wel
ba" te noemen.
de medische hoogeschool te
deerde
aan
De redenen
hiervoor rijn in
gevonden?
Er bestaat nog één dag gelegenheid Batavia, werd, na eenige ntaanden gede fouten van dat land.
Indië niet bekend, doch'verontot bijdragen en om een halve escadrille detacheerd te zijn geweest in het zenG e t.: Ik vond het een begrijVerd.: Was hun gezindheid aldersteld wordt dat hier meer achzes Spitflres
vol te maken.
pelijke reactie.
dingshospitaal te Poerkawarta, per 1
gemeen bekend?
ter zit dan dienstweigering alleen.
November JJ. te werk gesteld aan het
Get.: Ik meen van wel.
Bek L: Trok u dus de concluHet vermoeden; dat' deze sche-,
zendingsziekenhuis Soekoen te Malang.
sie, dat de burgerij iets anders
Verd.: Heeft de heer Van Loon
B.O.S.-KALENDERS.
pelingen
ernstige
/ mate door
In
de
gegeven
om
verwacht
had?
u na 10 Mei opdracht
de Dnitsche propaganda waren
G e t.: ia zeker.
WAAR DE
heerep In de gaten te houden?
geïnfecteerd, zal in
Ten bate Pa Van
deze zaak
Steur.
H e t O. M.: Waren enkeléa
Get: Ja, de heer Van Loon verwaarschijnlijk niet, van allen
BLEVEN.
Het hoofdbestuur Tin den Bond tin
of was de heele bevolking ontevrezocht mij om hen te controleeren.
grond ontbloot zijn, anders waren
Oud-Steurtjes alhier,
zond ons een
den?
Verd.: Bleef de uiterlijke verde Canadeesche autoriteiten niet
exemplaar ran de door deze organisatie Gewezen desa-hoofd
G e t.: Velen waren ontevreden.
houding met uw collega's, zooals die
uitgegeven kalender» Toor het Jaar
tot dezen uitersten ' maatregel
1941.
was?
Pres.: Wilde men, dat n die
gelden.
waarvan de opbrengst geheel ten bate
overgegaan.
menschen zou interneeren?
Get.: Ja.
komt van Pa Van der Steur.
HbmhmmsmbGBRHHM!9HHBI9H
Er Is een strafzaak aanhangig geG e t.: Neen, dat kon niet, maar
Verd.: Was er ook van B. 8.De kalenders zijn verkrijgbaar bij het maakt tegen den gewezen kepala van
ik veronderstel, dat men vermoedde,
zijde belangstelling voor hen?
secretariaat van den Bond, Lombokeen desa in DJagir-Wonokromo, weger.s
straat, 10. TtL Z. 1003, tegen den prijs verduistering van een bedrag van ƒ 361-—
G e t.: Zeker, zoo werd ik In den dat ik er wel meer van wist.
Het O. M.: Was de heer Drielsvan ƒ 0.50 per stuk.
na-avond van den löen Mei door den
Het desa-hoofd was in gemeenteheer Remmert uit mijn bed geklopt. ma een lastig man?
dienst, toen hij de verduisteringen pleegSOERABAIA, 29 NOVEMBER 1940.
G e t.: Ja, ook tegenover den 8.5.Hij vroeg mU, of de belde ingenieurs
Geneeskundige buitendienst der de, waarvan hij thans beschuldigd
wordt.
voor den goeden gang van zaken van dienst, maar hij heeft de SS. er nimVERKOOP
mer doorgehaald.
De grondhuren zouden zijn opgebracht
het S. 8.-bedrlJf gemist konden worZeenacht.
door omwonenden van een der desa's
Pres.: Verschenen die klachten
den. Ik zei: Ja. Daarop vroeg hij, of
De ger.eeskundige buitendienst
der op het land Bratang, dat de gemeente
van hem over de S. S. ook in de dagIk hen betrouwbaar achtte. Bc vertelZeemacht wordt van Zaterdag 30 Nov. reeds vele moeilijkheden heeft opgelede hem, dat zij voor het 8. S.-werkdes namiddags 1 uur tot Maandag
Van 2 December af verkrijgbaar. 21940
zoodanig dat op da eerstvolgende
betrouwbaar werden geacht. Hij zei.
December 1940 dei voormiddags « u« verd,
van den gemeenteraad een
vergadering
ZooaLs reeds eerder gemeld, zal de waargenomen
V e r d.: HU beschouwde dus de
dat hij ze toch zou moeten „Inpikdoor. den Officier van voorstel wordt ingediend om een bedra?
■
opbrengst der liefdadigheidspcstzeGezondheid le. kl. E. W. Cre y g faken". Ik zei, dat hij maar moest we- krant niet als een privé-klachtengrondvan ruim ƒ 3000.— aan
gels dit jaar- ten goede komen aan ton. Huisadres:
Celebesstraat No. 2, huren af te schrijven.. oninbare
ten, wat hij deed. Even later vond boek?
Z. 3134 (bij geen gehoor opbellen
G e t: Keen.
het' Nederlandsch-Indische Roode têl.3156).
hij, dat hij toch niet voldoende bewijK.
V e tl: Waren de berichten
Kruis. De «gels zijn vanaf 2 Decemzen had om hen in te pikken.
Met ingang Tan Maandag 2 Dec.
VERANTWOORDING
uit Djember in het „Soer. Hanber a, «.verkrijgbaar aan een speVerd.: Is dat de eenige belang1940 wordt de polikliniek van den gedelsblad" of in de „Ind. Courant"
ciaal loket op het hoofdpostkantoor
stelling voor de heeren geweest?
Spitfire-fonds.
en aan alle bU- en hulppostkantoren. neeskundigen Buitendienst der Zeemacht
.wel eens bepaaldelijk onjuist?
G e t: Neen, de heer Remmert Is
Totaal reeds ontvangen
ƒ 803 M
(Zuid)
dr.
Mellema
A.
gehouden
wy willen het publiek hierby nog
G e t.: Neen.
vaak bij mij geweest om over de heein het perceel Kijoon 6 2, tel.
Pres. (tot ge t. Remmert): eens dringend opwekken, deze Roode Z. 109.
ren te spreken, maar ik heb hem
steeds hetzelfde antwoord gegeven.' Herinnert u zich nog dat voorval op Kruis-postzegels te kooperi. Reeds
den Rotary-avond, waarbij de heer werd met den vóór-verkoop dezer zeDienstregeling P.G.D.
Verd.: Heeft.u den heer RemVermeulen opstond en vroeg, wie nog gels by verschillende groote kantoren
mert naar zijn criteria voor het aanDe
geneeskundige
dienst wordt waarbegonnen. D«. postzegels kunner. genomen
vóór Hltler was?
houden van die heeren gevraagd?
Verjaardag Churchill.
van Zaterdag 30 November 1
G e t.:. Neen, absoluut niet
echter eerst vanaf' 2 December 1940 u. n.m. tot Maandag 2 November 7 u.
Get.: Ik heb hem wel-gevraagd,
Van de Onderofficieren Kegelclub
G e t.: blijkt zich wel andere voorvoor frankeering worden gebruikt en v.m. door den gonv. Ind. Arts M. Marwat hij eigenlijk onder .jstaatsge..Negen of Niets" ontvingen wy de eerste
vaarlijk" verstond. Ik ben zelf niet vallen en gesprekken van dien avond zyn vanaf dien datum geldig tot iitno.' Krey.banjcn-be.'tr 18, tel. N.
voor aankoop van Spitflre ad
IfWi
te herinneren.
ultimo September 1941.
I
politiek ontwikkeld. Of de heer Rem14'7.
-

*...

BV

e r d.: Ia Wj Rotarian gebleven?
Ce i.: • Ja, .tot cnfeveef Juni van
dit jaar. dus ongeveer twee maanden
vóór zijn overplaatsing naar Madloen.
V. e r <L: Waren er uitgesproken
N. 8. B.«era te DJember?
G- e t: Ja.
Pret.: Ook in de Rotary?
G»t: Neen, want oa. ik was tegen hun opname.
V e r d.: Zyn de heeren Binkhorst en Baljet voor het lidmaat-

Erseering

entegen was men niet tevreden.
Pres.: Is dan iemand naar den
resident gegaan om daarover te kla-

G e t.: Ja, o. a. myn persoon.
Ik heb den resident gewaarschuwd
voor de mogeiyke dingen, die uit diea
toestand zouden kunnen voortvloeien
Daar hing een sfeer van wantrouwen
in DJember. De prettige sfeer, die er
steeds in Djernber was.geweest, was
weg.

Pres.: Heeft u den resident

bepaalde feiten genoemd?

I

G et.:

nog

Neen, wel heb ik namen

genoemd. Ik heb hem er op
dat men in het algemeen in

gewezen,

DJember

niet tevreden was over het feit,

dat
geen opruiming werd gehouden.,

Pre s.: Zaten die gevaarlijke
elementen er dan nog?
G et.: Ja, drie en er waren er
onder, die nog even vóór den inval in
zwarte pakje hadden rondgeloopen.
geen
Pr e s.: Heeft ó> a.-r.
speciale maatregelen getroffen voor
den betoogingsavond?
G e t.: Ja, hy heeft bevolen, dat
er geen N. S. 8.-ers mochten komen.
Pres.: Dacht u, dat de resident,
de heer Pronk, niet op de hoogte was
van den toestand in DJember?
O et.: Dat weet ik niet, maar ik
het myn plicht om hem confidentieel met de situatie in kennis te
stellen. Ik heb daarbij den hiërterwyi
gevolgd,
weg
archieken
gingen
naar
Soerabaia
anderen byv.
en hnn klachten deponeerden by den
P. I. D., ook bij de V. C.

Ivond

ya*

—

•

—

OOST-JAVA ZENDING.
benoemd

-
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'
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.

,

.

.
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V e r d.: Waren het alleen
heethoofden, die ontevreden over
den toestand waren, of ook rusti-

geweldenkende burgers?
G e t.: Neen. ook rustige
elementen, waartoe ik zelf meen

'te behooren.'.

V e r d.: Is de kwalificatie
van „halfheid en slapheid", voorkomende in het hoofdartikel van
den heer Jansen ten aanzien van
beleid van bet B. B„ Juist?
G e t.: Naar mijn meening 's
.de sfeer juist getroffen.

Ihet

Roorda: Heeft u wel
eens aan den a.-r. gevraagd, wat er
werd?
lozake de N. S. 8.-ers gedaan er
een
G e t.: Jawel, maar hij had
dat
Hl]
vond.
over.
andere meening
men eerst de zaken
onderzoeken en dan pas oppakken....
M r. - F e i t h: Als u nu weet, dat
nóch de resident, noch de assistentN.5.8.resident het recht hadden omuw
oorer; op te pakken, hoe Is dan
8.8.-beleld?
over
het
deel
G e t.: U vraagt mijn perMr.

-

Ik vind dat
soonlijk oordeel?!
men zich in gedachten moet verplaatsen in die dagen van 10 Mei
en ben dan van oordeel, dat men
de suspecte personen had behooren aan te houden. Men zou dan
later wel elk geval afzonderlijk
kunnen beoordeelen. Men kon
beter 100 menschen aanhouden,
die achteraf ondanks hun N.5.8....
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schap voorgedragen?
O e t.: De heer Binkhorst wel,
maar hy werd niet aangenomen:
Ik heb gezegd, dat als hy er in zou
komen,
er uit zou gaan.
ik
V e r d.: Hoe was de stemming
bij het publiek na den lOen Mei-dag?
O e t.:~Men.vond, dat de intcrder Duitschers zeer vlot In
haar werk was gegaan. Over het optreden tcgecóVer de N. S. 8.-ers daar-

•».
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marm. beelden e. marmerwerk,
fietsen, enz.

Kijkavond
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Vrijdag, 29 Nov.

1940, van 6 tot 7.30 n.m.
E. F. WATRIN.
8358

Volk.

4
vermakelijkhelds-

\ zie 2e en 3e blad

Tel. 3259 Z.
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.HUISVENDDTIE

ten huize KEDONGSARI 54

Ontsluiert Uw teekomst
JOG I A AZ I Z

Komt U eens een kijkje nemen?

� Kallasln 137

«ff 7
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SHOWROOM,

�

SOERABAIA.
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J|J|

� onze nieuwe

IMPERIAL.

*

voldoening wordt gega-

randeerd door den JOGI, A.
AZIZ, die specialist Is in
astrologie en occultisme. Hij
zal U uitvoerig uitleggen hoe
in zaken te slagen, in Uw
financiën, gezondheid, handelingen, liefde en huw., aangel.
Gelukkige en ongelukkige tijd
perken, enz. Raadpleegt per
brief. (Port. insl.) indien persoonlijke komst niet mogelijk
is.
HOTEL IE
Kamer No. 17 Telf. Z. 1855
Pasar Besar Wetan 33
-

4444
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Toendjoengan 28
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VRAAG en AANBOD
GEVRAAGD VOOR DIRECTE INDIENSTTREDING

een

BEKWAAM ELECTROTECHNISCH OPZICHTER

voor huis- en krachtinstallaties. Salaris naar bekwaamheid. Sol.
licitaties uitsluitend schriftelijk aan Electro-Technlsch Bureau

R. P. WIJBURG, Toendjoengan 22

—

Soerabala.

835$

GEVRAAGD

voor de TECHNISCHE AFDEELING der N. V. BORNEO SUMATRA
HANDEL MAATSCHAPPIJ.

TWEE ZEER GEROUTINEERDE MANNELIJKE
STENO-TYPISTEN
prakttjl
Zonder

voor Nederlandsch en
onnoodlg

voldoende

Engelsch.

te solliciteeren.
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MATINEé'S Zondagmorgen 10 j ;
SPOEDIG
totdat de perEen perfecte misdaad
uur en Zondagnamiddag 4.30 u.: ! !
verscheen....
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ERROL FLYNN
ten
tooneele
een
OUVIA DE
brengt Warner Bros.
fecte detective
nieuw
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Warner Bros. vertoont HEDEN
EN VOLGENDE AVONDEN een
ongeloofelljk spannend en mystorieus
terleus
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SCCCES VERZEKERD BINNEN EEN MAAND.

en
Inschrijvingsformulieren
worden
leveringsvoorwaarden
op aanvraag gratis verstrekt
door den Administrateur.
De Directeur.

MM

MORGEN
30 DEZER om 6
'

Telefoon

op Zaterdag, 30 November 1910
Ziekeninrichting te Soerabala
Aanvang 9.30,v.m.
maakt aan belangstellenden beV.e. keur. inb., w.0.: fauteuils,
kend, flat de inschrijving van rott. zitje, bankbedd., schrijft.,
voedlngsartikelen enz. voor het boekenk., tap., h. e. 1. kasten,
Ie kwartaal 1941, uiterlijk op schemert., bekl. salonzitje m.
den 10e December 1940 vóór 11 bank, bureau, port., cocktailtaf.,
uur v.m. worden Ingewacht.
klok, bedd., taf., st., serv., glasw.,

goede keuze voor elk te doen en
de prijzen : zijn zeer voordeelig, weervan

GEREGELDE AANVOER

&

*

en *weew' efee

CORSAGES en LEDERBEWERKING

De Directeur, van GouverneBurgerlijke
ments Centrale

garandeert

SILK GAUZE.
KOLVETA LYFLAT.
(non curling)
Carbonpapier
en Inkt 1 i n ten.

"rT-Tm-mrT

•

i—rrn

\

school voor opleiding voor examens in het

MODEVAK,

ZaKdOcKCn,

COLONIAL.
ROTAL STANDARD.

Kajoetangan'''lo3

MODE ACADEMIE „STORK"
Zuid 2475.

vattende de ' leverantie-voorwaarden zijn verkrijgbaar bU
.
.
den Administrateur vd.-

IvCl LU JK.

«.;.«.

te MALANG

Passer Besar 56
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I V

/*-£
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KOLENKO.

-

LI ON EL treinen,
HAFNER treinen,

)'£/

H II I A '■'

Niettegenstaande

St. NICOLAAS

420$
]■

Vraagt catalogus en prijscourant.

verzegelde enveloppe.
Nieuwe inschrijvers dienen
zich minstens; 5 dagen vóór de
sluitingsdatum der inschrijving
bij den Administrateur der Inrichting: .bekend te maken.
Biljetten voor prijsopgave, be-

|

|

,

J

belanghebbenden, dat een prijsopgave voor de levering ; van
voedingsartikelen i enz.' aan bedoelde inrichting, gedurende het
Ie kwartaal 1941. wordt Ingewacht, uiterlij k voor of op den
16den December, 1940 ten 10 uur
voormiddag, in een gesloten en

TIJDIG ONTPAKT VOOR

v

*

Zij worden ongeduldig,
en geen wonder! Als Si
Nicolaas en zijn
hun iiikoopen doen bij

De Geneesheer-Directeur van
het Krankzinnigengesticht" te
Lawang brengt ter kennlsse aan

J

j

■
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i

KRANKZINNIGENGESTICHT

Distributeurs:

4313
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Oro-Oro Dowo 72
MALANG
Tel. 1037
Filiaal" te SOERABAIA:
WORSTFABRIEK „BALI" Telefoon Zuid 4152.
Neemt een proef met onze
inDldÜlït KA Ma

PATJèT, 700 m., 60 km.
van S'baia; drie 2-pers. slaapk.;
voll. gemeub. inci. servies, glaswerk, linnengoed. Aangesl.- op
Prov. Waterl. Zwembad. Jaar-

C«9MIl

SOJ&'

(v/h A. Hedel)

GROOTE BUNGALOW
ST
buurt

m

■*

WORSTFABRIEK „lAVA"

•

K O L F F

«oo*

foor HJNE VLEESCH- en WORSTWAREN

instrumenten."

N. V. G.

j.

4322

Is tot den 3en December a.s.
te Soerabaia aanwezig en
houdt zich beleefd aanbevolen
voor opdrachten voor het repareeren van alle soorten strijk-

Ï

„„

QMggËT

■

'"

ii

MALANGSCÏIE
VIOOLBOUWER,

E

MET FRAAI SLOT

||

>_
■

GECULTIVEERDE
PAREL-COLLIERS

\

1

Djocja.

—

"

detective-verhaalvernaai.
detective

iL

•."--■•

'
TWBi

'

-.

.—

"*i|J^^^F ,p,%

:

:

#%t*

_

ifJBÉI

*°*°23P^^1
KNlll ®§f»
J|J^lC)||\nV^^/J^

—

enkele kleine
PHILO VANCE! Slechts
janwijxing, welke echter voldoende was
om een moordenaar aan de galg te
een
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spannend

„Penrod"

verhaal:

PENROD's DOUBLÉ TROÜBLE
met

!

Rnm extra
Vooraf: een aardig
Kinderen beneden 17 jaar jeen toejsnr.
,,

programma.

BOBBY en BILLY MAUCH
GENE LOCKHART

BASIL RATHlIAVILLAND
BONE in de spannende avonturen film geheel In technlcolor:
„THE ADVENTÜRES OF
ROBIN HOOD"
en een aardig voorprogramma.
Entree / 0.25 en f 0.40.
Toegankelijk voor alle ïêéftijatn
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BESSEM-Fraissinet

geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun Zoon
HERMAN.
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Mogen wij U geheel vrijblijvend eens
m een zichtzending sturen 7

Heer en Mevrouw

28Nov
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IARROW Pyama'sl

M. J. HORST.
Soerabaia, 28 November 1940.
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VRIJDAG- 29 NOVEMBER

EERSTE BLAD
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I1 OVERHEMDEN II I

\Maison „STOLK" j

KEURIGE NIEUWE COLLECTIE

CUISINIERS
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10-12

Palmenlaan
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TeL Z. 3676

-

-

J
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BANKET- en PAIN DE LUXE BAKKERIJ
\
CHOCOLATERIE MODERNE.
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StNICOLAAS
GESCHENKEN.
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PEPERNOTEN,
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MODEDESSINS.
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ALLEN MET FUSED WONDERBOORD.
BLIJFT STIJF OOK NA DE WASCH.
PASVORM!
ONBERISPELIJKE
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Prijzen vanaf

fl

met wonderboord. EFFEN POPLIN In WIT,
BLAUW, CRÈME/GRIJS, BEIGE. Prijs ;
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EEN FRAAI OVERHEMD MET BIJPASSENDE DAS IS
ALTIJD EEN WELKOM GESCHENK.
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zal onze zaak geopend zijn van Bu. v.m. tot 12 u.
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KOMT EN ZIET ONZE
REUSACHTIGE COLLECTIE
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ZONDAGMORGEN, S DECEMBER
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j WALT. DISHEY's
THANS OOK ALS
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KUSSENS EN THEEWARMERS VAN CHINTZ ENZ.
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2.75
5.502.55
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5-50

STOKPAARD

I

MET ROLBEL
F 1.05

I

MUZIEKWAQEN
MET 2 PAARDEN
F 5.50

1
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De KINDEREN van' onze klanten
zullen een klein geschenk ontvangen.
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I Ivan
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NICOLAAS ÉTALAGES

I CHOCOLADELETTERS en FIGUREN
I I SPECULAAS en TAAI-TAAI POPPEN
1
Toko JAN
I Toko PIET
lil

GESCHENKEN.,^
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de ouderen
[
HEBBEN WIJ EEN'* KEUR-COLLECTIE

|
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PASAR BESAR
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ROLBEL
F 1.40
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EENVOUDIGE

I

L

j

2.55
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ZONDAG, 1 DECEMBER A. S.
zijn wij van 8 tot 12 uur geopend, dan kunt
U op Uw gemak Uw geschenken,uitzoeken.

SINT NICOLAAS zal in eigen persoon
aanwezig zijn.

SINT NICOLAAS muziek en liedjes.
Koffie wordt geserveerd.

ƒ
ƒ
ƒ

ALLES EVEN HUMORISTISCH UITGEVOERD
U'ZULT ER ZELF OM MOETEN LACHEN.

I

ATTRACTIES!

SPEELGOED

„
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!

VRIENDEN

MICKEY MOUSE, met Xylophoon
Idem, doch grootsr,
„WOOFT" met bewegende pooten
„SNOOPY" -„■
'n
RONALD DUCK" met bewegende pooten

Ii

CADEAUX

BS

TEHSTAAHPAABDS.

e kleurde

4*95 fl

„STYLECRAF T" OVERHEMDEN
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g

EN ONGEKLEURDE
RE PROD U C T I ES.

5
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0.30 5

CHOCOLADEFIGUREN, CHOCOLADEGROOTE BORSTPLATEN
EN HARTEN,
LETTERS,
MARSEPEIN FIGUREN enz., enz.
PRIJZEN VOOR lEDERS BEURS.
BANKETHARTEN, HAMMEN EN ZALMSTAARTEN,
vanaf F 2.50

8

LAATSTE

„

«g^wgg

GEK L'E U RD E- E N
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BORSTPLAATJES; per ons

BONBONNIERES,
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„

FONDANT en SLAGROOM-

BUREAUST OEI.TJES,

w»ihhe»sihihc

„0.25 2
0.25 \

per ons
per ons

SUIKERBEESTJES,

%.

8

"

TAAI-TAAI POPPEN,

o.a. DAMES SGHRMFBUREAUX,
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1.25 fi
„3- f
„1.25 £
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1162-4195
Soerabaia

Darmo Blvd. 36

Embong Malang 25-27
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GOEDKOOPE EN PREHA..ST.: NICOLAAS CADEAUX.
0.90
I.—
1.20
„'1.20

hangertjes
kinderringen
brochjes
damesringen
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Dashouders
Zilv. lepelt jes,.

XI
vJrV.

Manchetknoopcn
Rammelaars
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1.50

«»"2.10
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Kantoor- en Middag

-

Moderne EET- en THEESERVIEZEN

■

nieuwe gereedstaande

(Es'Colffeur „Salon Wolf", Batavia).
«.Darmoboulevard 65
Telef. Z. 3327.
§ VERKOOP : „LANCftME" SCHOONHEIDSARTIKELEN.
—:—
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PRIJZEN.
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WVAPORUB
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ANNEX BILJARTZAAL
79-85
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Telefoon Zuid Z E S

Hfl

ALL-WEATHER
Tennisnetten reeds!

De naam zegt het reeds, bestand
tegen weer en wind. Vervaardigd van extra kwaliteit hen-

Bureau'
—

Compl.

gasleidingen,, II!

met stalen

y^

|||
]

„LOBRFJ

Telef. Z. 4200

netten ongewoon

duurzaam. De bovenkant is dubbelgeweven (dubbeltop).; Reeds
tientallen .in gebruik zonder
dat wij hierover ook maar één
klacht hebben ont- «^

i'

JRIOMF VAN

■

5■
■

SOERABAIA

„K R A S"

Kent U onze
WÊ

hnLzer

6000.-1 1f9300.-l |f10.300.-lj
Bouwlmnig

(neptunus)

4365

«£££
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-

EEN LEKKER HAPJE, EEN RUSTIG TERRAS
EN EEN AANGENAME PARTIJ BILJART.

ooooooooooooo»
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Toko-Restaurant „BIET"
Kallasln

4479

■

.^_^_____

op eigendomsprond Inclusief water-, licht- en
in prrjzen van

Darmo Boulevard 28

BILLIJKE

......

nep, zijn'deze

ichnp
_v
000000000000000 tf
lE. HWr
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ZEER

kleeding

VEENENDAAL

N.V.

NEDERLAND SCH FABRIKAAT.
Crème kleur met streep en bloemendesslns.

bb

■■IDEALE DRACHTflflmma

f

WCIMVI

Tel. Z.* 2270

SS COIFFEURSSALON E. WOLF

DE

«.

C.

¥

nUISnOUDELTJKE ARTIKELEN

tarieven

m WOL E T T A

Dames, voor Uw coiffure

en|zd&:niinder.|ïonder»"ïUkmiddelen"
keel/borst en rug
met Vicks Vapoßub inwrijven. Het bontje
wordt warmen licht, omdat Vapoßub door
de huid werkt als een pappleister.'Tegelijk
komen de geneeskrachtige dampen los, die
door Baby direct in de ontstoken luchtwegen ingeademd worden.) Deze .dubbele
Vapoßub-werking verzacht de prikkeling,
lost het slijm op, vermindert den hoest en
vergemakkelijkt de ademhaling. Door aan*
wending van deze vermaarderemedie tegen
verkoudheid, /voor het naar bed gaan,
:
wordemnachtelijke hoestbuien. gewoonlijk.voorkomen.

,

I OKO

billijke

—
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ONDER EUROPEESCH BEHEER'
wat

NACHTHOEST
geremd worden: enkel

Hotel „BELLEVUE" Tosari

Soerabaia
-

"„,2.40 Deze beklemmende kinderhoest In het
ï'.-■- ./-3.50 midden
van den nacht kan, in 15 minuten

AMERIKAANSCHE MUURKLOKJES voor '*■■. kinderen
Degelijk en betrouwbaar '■, .'.........:.. vanaf fv ƒ'4.50 ■
KWE E KI O E ANv

—

•

■V- GEHEEL GEMODERNISEERD
BILLIJKE TARIEVEN
UITSTEKENDE
KEUKEN.
EUROPEESCR BEHEER

spoedig babyV^=^3
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,-■--■:

----■■-.

■

N.V. WHIXEAWAY LAIDLAY, TOENDJOENGAN,

Zilv.
Zilv.
Zilv.
Zilv.
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Soerabaia

PENSION „JULIANA"
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;Telef.'Z. 4608 -4609 -4610
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„3.50
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gevulde BOTERLETTERS, vanaf
per kilogr.
LETTERBANKET,
gekruide BOTERSPECULAAS,
gevulde SPECULAAS,
SPECULAAS Vrijers en Vrijsters,

!

»

■
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DE GESCHIEDENIS VAN WAT ER GEBEURDE MET EEN KOLONEL DER KOZAKKEN, DIE VERLIEFD WERD OP
DE DOCHTER VAN EEN REVOLUTIONAIR! EN HAAR LIEFDE WAS STERKER; DAN DEN EED 7 DD2NZLÏ GE'
ZWOREN HAD OM HEM TE DOODEN.
\v •
ZANG -EN MUZIEK, DOOR
DRAMA
EEN FILM TEZAMEN GEBRACHT.
ROMANCE

—:

-

HET

GROOTSTE BALALAIKA ORKEST OOIT VOOR

"

"

"
"

"

\

CCDIAiaAf E

HAFIIT"

„tdrlUNAtlt Milt NI

met

JOEL Mac CREA

BRE NDA MUALL
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DE INDISCHE

REIZEN IN JAPAN.

brug verbindt
den. ; tempel enivoert
over een ,bergstroom. Deze. reclame
verlokte ons zoo. dat.wij besloten het
aanvaarden.
reisje • naar Mino'o te
Zoo gemakkelijk ging dat niet,'d.w.z.
om het plaatsje te bereiken .moest
men drie keer van electrische tram

(Van onzen correspondent.)

Wondermooie chrysantententoonstelling

de rustplaats van Keizer
Meiji-Een Historische plek.
DE BEKRONING VAN EEN

sonen het gedrang vaak benauwend

Na bezichtiging, van de inderdaad
26 Sept. zeer fraaie tentoonstelling' begaven
wij ons naar de rustpaats van den
September en • October zijn -de grooten. Keizer Metji en zijn gemamaanden, gedurende welke in Japan lin te Momojama. Men verplaatst zich
veel; geréisd wordt. De groote. zomer- snel in Japan, d» spoorweg- en elechitte is .voorbU,, terwijl de chrysan- trlsche' tramwegnetten zijn zeer uitten- en maple-pracht in verschillende gebreid, terwtjl vooral de trams met
plaatsen bewonderd kan' worden. De groote snelheid-rljJen. ,In het algechrysantententoonstellingen zijn .dit meen kan gezegd worden dat Japan,
Jaar vroeg geopend. Een chrysanten- uit technisch oogpunt bezien, een zeer
tentoonstelling, ; zooals wij een, dezer groote vlucht genomen heeft.
dagen te Hirakata nabij Kyoto zagen,
Dank zij de sneltram waren wij in
stak echter ver boven dat uit,' wat wij korten.tijd aan het station, vanwaar
tot op heden hier hebben kunnen be- wij per' bus de begraafplaats van
wonderen. Het was op een Zondag, dat Keizer Meiji bereikten. De twee grawij. de expositie. bezochten, ergo waven van den Keizer en de Keizerin
ren er duizenden menschen op de liggen te midden van een groot park,
been om er; ook ,van te genieten; zooiets in den geest van de Schevehet was dan ook. ongelooflijk druk! ningsche boschjes;' zeer veel .perzlkHet tentoonstellingsgebouw, was van boomen'treft men er, aan, vandaar
hout'opgetrokken en:telde twee;verdat de heuvel waai" de: graven op
diepingen."- Het was onbegrijpelijk liggen Momojama (perzikenheuvel)
dat de étages den last van de duizenheet. Dé grafheuvel van het Keizerlijk
den menschen die;er 'op rondliepen, graf bereikt men, na; eerst,een bekonden .houden; eerlijk gezgd werd tontrap met 210 treden beklommen te
het'ons'op'de. verdiepingen' dan ook hebben; men komt vervolgens op een
wel een beetje,benauwd om het hart. soort plateautje, vanwaar men op een
afstand van ongeveer 50 meter den
Om het'gebouw.bevonden zich bloemperken'met chrysanten in-de groot- drledeellgen hoogen grafheuvel: ziet,
ste .verscheidenheid, er warenier met bestaande uit 300.000 granietblofcken
bioembladen zoo teer endun als heel die heelemaal uit de Inland Sea; dus
fïjn '»touw, andere weer waren reus- de zee bij Kobe en Osaka, gehaald
zijn. De grafheuvel bestaat uit drie
achtig van bloem/ Vele planten hadden een'stam, die wel zestig .vertak- heuvels op elkaar met steeds kleiner
kingen' vertoonde; aan leder van die wordend grondvlak; de totaal-hoogte
vertakkingen zat een groot;aantal van de heuvels is naar schatting 30
bloemen, zoodat het geheel een enorm a 40 meter.'Het geheel is zeer.eenböuquet geleek, het was wondermooi! voudig maar imposant, het doet in
vorm sterk aan een. Chineesch graf
Midden in .'t gebouw stond een kolossaal'Boeddhabeeld in imitatie brons, denken. Het graf van de Keizerin ligt
er een paar honderd meter van verdat van den vloer tot de bovenste verwijderd,
het is van denzelfden vorm,
beeld
bevonden
dieping reikte. Om het
kleiner, de betontrappen,
maar
veel
Samural
stellages
vechtende
zich
(krijger) figuren, levensgroot.' Deze die er heen voeren, tellen slechts entreden.
poppen.waren meesterlijk gemaakt, kele tientallen
op
graven'
een
liggen
De
zeer
een
kleéding
bestond
uit
hun
het
heuvel,
waar
eens
In
groot aantal kleine chrysanten in
geschiedenis
beJapansche
de.
gegeheele
Het
lila, wit, geel enzi
kasteel van 'den even
bouwwas verder in vakken.verdeeld: roemde
Hldeyoshi stond. In de
vermaarden
uit
in elk ervan zag men een episode
graven zijn een eenvouvan
de
buurt
Samuhet feudale Japan, vechtende
bouwwerk
dig
en tempel opgericht
ral, met en zonder paarden; intérieurs
van. Generaal
nagedachtenis
om
de
uit de kasteelen van de Daimio (adelNogi-en
iijnvrouw.
te eercn.'Men
stroomgeheel
;
het
stand) enz.;; Door
zelfmoord
pleegden
weet
dat
beiden
eri op" hét oogenblik:de .een", bergbeek C. met
Keizerlijke
dat"de'
rotssteenen; omzoomd" door maplebegrafenis het paleis te Tokio'verboomen'terwijl overal perken met de
liet, zy deden dat met de bedoeling,
mooiste chrysanten te,vinden waren.
dat hun zielen in het. hiernamaals
Eén tafereel was bizonder geslaagd. den
Keizer zouden kunnen dienen !
In een muurvak, ongeveer 5 bij 4 mehad voor den ongetwijfeld
Men•
ter, : zag, men een; ouderwetsche Ja- zeer voortvarenden en geliefden
anker
liggen,
pansche zelljonk voor
Keizer ' Meijl moeilijk een - waardiger
Het was avond : en volle maan, de plaats kunnen vinden dan de Momotinteling van'het maanlicht, op de jama; van deze in de Japansche gezee was door middel van lichteffecten schiedenis
zoo historische plek straalt
ongelooflijk mooi weergegeven, men een kalme rust uit, die tot nadenken
zag de kabbeling .van het',water. en
stemt. Twee groote mannen,'een
het spel van het maanlicht er op. Van Keizer en zijn .getrouwe generaal,
twee op
het achterschip
hier op de meest devote wijouderwetsche wijze gekleede poppen worden
ze
zonder hen beide zou
vereerd;:
in,het water springen om [ zelfmoord Japan wellicht niet die positie verte plegen!
hebben die het nu in het weVerder zag men, een heuvelachtig overd
reldgebeuren
Inneemt !
terrein met . wat bamboeboschjes,
waar • tij gers door '■■ den Japanschen
Veel reclame wordt hier gemaakt
held'Kyomasa met een lans werden
n.l. dat voor de mcoie plekjes, die in verafgemaakt. Een verhaal
de laatste tijgers,;,.die In Japan te schillende seizoenen een bezoek vaak
vinden'waren, door hem zijn over- overwaard zijn, soms echter belooft
wonnen. Het is niet zoo vreemd om dè reclame wel wat al te veel, zoodat
aan te nemen, dat hier Inderdaad tij- men er „inloopt". ■
Zoo werd.en wordt ieder jaar in
gers geleefd hebben, immers.tot op
heden vindt men In China, Mantsjoe- hét najaar veel reclame gemaakt
voor de momidjl-(maple) pracht te
rrje en Siberië ook tijgers.
Mino'o,
een plaatsje gelegen in de
men,
was,
dat
Onverantwoordelijk
van
het bekende Takarazuka,
buurt
zooals steeds in Japan, zelfs de kleinImmers
de „Girls Opera" te vinwaar
dergelijk
ste kinderen naar een
groote reclaschouwspel meeneemt, zuigelingen den is. Op de enorme
momldji
meplaten
voor
de
te Mino'o
vastgebonden op moeders rug waren
Boeddan
men
een
prachtigen
ziet
is
ongebij tientallen aanwezig. Het
looflijk
dat met die peuters niet dhistlschen tempel, gelegen. te midmeer ongelukken gebeuren,' gezien den van maplebosschen met een
het feit dat zelfs voor volwassen per- grooten waterval op den achtergrond.
Kobe,

\

:

•

■

.

:

net
Eindelijk bereikten wij toch
beloofde land of liever gezegd den
voet ervan, want nu pas begon de
klim;,Ja, het leek wel een eindelooze
wandeling, langs een langzaam; hellenden weg. De! tempel van de re'en
clameplaat; met. de
den • bergstroom werd vrij spoedig
bereikt, maar... geen waterval was
er te .zien en evenmin maple-bosschen! Weer werd de klim. voortgezet'en, eindelijk ver beneden'ons in
een ravijn zagen wij de beroemde
nomldji, d.w.z: een flink „"boschle
van die-boomen, maar nu niet: bepaald een woud! De rood, bruin en
groene klèurschakeeringen der
deren waren van boven bezien : echter mooi, dat is zeker. Had men zin
in het ravijn af te dalen, dan vond
men beneden een klein hotel en
matten onder de boomen die de
moede klimmers ultnoodigden in
gepeins de maplepracht te bewonderen. Inderdaad zagen.wij daar diep
onder ons enkele Japanners .zitten!
De waterval was echter nog,nergens
te zien.' WIJ klommen hooger'en
hooger, juist toen wij besloten' de
klimpartij maar te staken, klonk.hn
gerulsch van den waterval flauw .tot
ons door en" spoedig was toen ook
het doel van de reis bereikt., De „val
was overigens maar matig Imposant;
de
wij hadden, te oordeelen naar
reclame, heel wat beters verwacht. (
"•

MOEIZAME WANDELING.

*

op,heti eiland voorkomen, onder de
in zee gelegen tor.ll tè zien; rondwandelen. De maplepracht die "men
in'OctobeT op Myajima vindt'is.onvergelijkelljk, men ziet de bladeren
van die boomen in de meest. verr
schillende en prachtnuances, wijnrood en geel zijn overheerschend.'.Temldden van die kleurenpracht; '. ziet
men een kristalhelder beekje naar zee
vloeien, boven;het water bevinden
■

zich theehuisjes. waar ; het, heerlijk
zitten is Wie eens de groote.groote
-

rust genoten heeft, die te Myajima

heerscht, wenscht dit onvergelijkelijk
mooie plekje weer-te zien!

BINNENLAND.
HET SPITFIREFONDS.
Maandelijksche bijdragen.

.

NederlandsenDe actie van de
Indische Propagandagroep ter verkrijging van maandelijksche bijdragen aan. het Spitfire-fonds heeft
het
steeds' meer succes. BedroegNovemop..
1
aantal'contribuanten
ber j.l. namelijk 2000, thans is dit
aangegroeid tot niet minder dan
5000. Reeds zijn behalve in Batavia
propaganda-groepen'; opgericht in
Buitenzorg, Semarang en: Soerabaia.
plaatsen in den
Met, 24 andere
Archipel zijn
voorts besprekingen
gaande. *&&BsMSRBÏ*&tßgfftißboi
Wat de officleele Spitfire-insignes
betreft, deze zijn. te: Batavia eiken
Dinsdag en Donderdag van 10 tot 12
uur en van 6 tot 8 uur verkrijgbaar ten kantore van de Bataviasche
Spaarbank, Noordwijk 34, tegen overlegging van de laatste betaalde kwitantie., \WBKÊtO9ÊÊffi
Tln Semarang zullen zij binnenkort
in de sociëteit „De Harmonie" worden uitgereikt.
F O insignes,' waarop recht hebben
zij, die 14 contribuanten aanbrengen, zijn reeds verstrekt aan 250
„Flying Officers". Tot dusverre hebben 10. enthousiaste bewonderaars
van de heïdenfeiten der Spitfires elk
voor 56 nieuwe contribuanten gezorgd; hun zal eerstdaags worden
uitgereikt het verguld zilveren insigne
voor, F(light) L(ieutenant).

J
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lankmoedigheid of „juridische
bewijzen”

den anderen Kant is ecbter

noodzakelijkermaand Mei
volgens zulke' grove richtwijze
lijnen te werk gegaan, dat achteraf
na deugdelijk onderzoek is gebleken,
dat daarbij ook personen betrokken
zijn, die niet gevaarlijk of potentieel
kunnen worden begevaarlijk

,

'■
!

'

I

schouwd, en' de. rechtvaardigheid
gebiedt, dat ten aanzien van hen
de interneeringsmaatregel wordt
opgeheven. Het is , hierbij echter
geenszins xoo, gelijk de heer Smit
meende te moeten i veronderstellen,
dat voor' handhaving van een interneering, bewijs van kwade trouw
noodlg wordt geacht en nog minder,
dat een juridisch kewü» »o«U'»tti
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Hinde
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aan een ruim, overzichtelijk plein
gelegen, met prachtige breede toegangswegen in drie richtingen. Bi]
het projecteeren van dit wegenstelsel
bleek reeds, dat men in 't verleden
zich van gemeentezij de geen rekenschap gegeven.heeft van de ontwikkelingsmogelijkheden der stad; tijdige, vaststelling van een vastomlijnd
plan zou derhalve veel moeilijkheden
bespaard

-

hebben..

•

_*_

werklie-f

f

onderne- U

overal

mingsgeest...

Ma-jG

lang bouwt!
|
De garnlzoens- B
uitbreiding
gafP
hier den ' eersten I
stoot in het

voor-1

Jaar. en sinds AaXP

moment

is
het f
crescendo gegaan,
In totaal telt de k
stad thans ruim
perceelen in aanbouw, terwijl metj
60 andere wonin- f
gen eerstdaags be- I
'gonnen kan wor- I;
den, daar hiervoor Z

f

Villabouw, verdie-|
f pingsperceelen, |
kleinwoningbouw.

|

scholen, een station, een groote kczerne, op velerlei
gebied wordt druk gewerkt en het is
van gemeentezij de, dat alles in goede
banen geleld wordt, volgens de principes van een uitnemend uitbreidingsplan met tal van breede wegen, omsloten door ringbanen. De toename
der bevolking, die steeds in opgaande
lijn is geweest, wettigt deze uitbreidingsplannen zeer zeker. De algemeene tendens is vooral den laatsten
tijd meer en meer tot uiting gekomen: het Indsche publiek zoekt
koelte en de bergen, en beide frctoren zijn te Malang. voorradig.
; Teneinde een overzichtelijk beeld te
kunnen krijgen van hetgeen er in de

v~n.

huizenbouw
op. het gebied
gaande is, polster, we den burgemeester den heer B o e r s t r t, die

4tad

gaarne bereid was. om persoonlijk in
en rond Malang de belangrijkste
bouwprojecten te bezoeken en van
voorlichting te dienen. De directeur
gemeentewerken de heer De Haan
sloot zich daarbij aan.
In sommige opzichten was het geen
aanlokkelijke erfenis, welke het huidige ;1 gemeentebestuur op het gebied
van stedenbouw heeft gekregen. De
fout | schuilt hier niet bij een vorig
gemeentebestuur, doch dateert van
vóór de gemeenvele Jaren geleden
te bestond,
toen men bij de uitgifte
van* bouwvergunningen dikwerf te
met de evenweinig rekening
tueele toekomstmogelijkheden.
Vele moeililkhecen moesten overwonnen worden. Met tact en geduld
moest hier een minnelijke schikking
—

—

De perrons onder de overkapping.
De bouwgrond aan de Zuidwestzijde, van 1 het stationsplein wordt

bestemd voor villabouw, een aantrek-

kelijke stand in het centrum der stad.
jaars
Het station, dat einde des
opgeleverd kan worden, Is overzichtelijk ingericht, in.het centrum de

groote hall, de stationsvestibule met
de loketten, welke gebouwd werd In

waarbij
het hooge middengedeelte,
de beide flanken zich aansluiten. In
deze flanken zijn kantoren voor stationschef en, vervoerscontroleur, administratie en bestelgoederen, telegraafaf deeling en wachtzalen.
Van de
direct het perron
•

bereikt worden '(van verhoogde con-

Nederland), terwijl
structie
de andere perrons door middel van
een tunnel met het eerste perron verbonden zrjn. De tunnel kan door stalen deuren scherf- en gasvrrj afgeslo-

een

ten worden, zoodat hier tevens

verkregen
schuilkelder
prachtige
werd, die zoo noodig dan ook als zoodanig dienst zal doen. Electrische
wandverlichting,, is overal aange-

bracht.

Gemakkelijke.trappen van 24 treden, met een overloop ongeveer halverwege, voeren omlaag en weer omkan direct
hoog. Uit deze tunnel
via den uitgang het stationsgebouw
verlaten worden, waarbij onder doorgaande overkappingen van gewapend
betonconstructie plaatsgenomen kan
worden in de transportgelegenheden,

automobielen, taxi's, autobussen, enz.
En groot aantal ramen maken het
getroffen worden, elders weer grond
met opstallen afgekocht worden enz. gebouw zeer licht. Ongeveer 100 vlerAldus kon in de laatste jaren veel kante meter vensterglas was voor
het station noodig.
verbeterd worden en alle bevolkingsdaarvan
ten
groepen profiteeren
De parapluie-overkapplngen voor
zeerste.
de perrons zijn, in al hun technischen
Malang kan than? den toets van eenvoud, sterk en sierlijk.
vergelijking met andere steden rustig
Schuin aan den overkant zien we
doorstaan en de beschikbare gelden het oude station, hetwelk als admiworden zoo productief mogelijk benistratiegebouw zal blijven bestaan,
steed.
waarbij vermoedelijk voor de overHet station.
kapping een ander doel gevonden zal
kunnen worden.
'De omvang van de stedelijke bouwTen Noorden van het station beprojecten is van dien aard, dat men
reeds 2'/ uur noodlg heeft om van zochten we het eenlge maanden ge-
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Orer net standpunt van de regeering
tegenover de H.S.B. heelt de regeeringsgemachtigde voor | algemeene zaken dr.
volgende
L e v e 11 Woensdag o.a. het
yolksraad.
gezegd in den
Spr. ontkent'dat de Regeering tegenover N-53.-ers lankmoedig zou zijn. In
de maand Mei zijn honderden van de
aan die beweging verbonden personen
geïnterneerd, doch ook daarna bleef de
Regeering ten volle waakzaam. Zulks
kan blijken uit het feit, dat sinds de
massale interneerlngen van de maand
Mei nog bij afzonderlijke beslissingen
143 personen geïnterneerd werden. Ook
thunif yinden nog interneerlngen plaata.

Niettegenstaande den oorlogstoestand maakt Malang een
nieuwe,
sterkere groeiperiode door en alhoewel de noteeringen; van bouwmaterialen met 50% en'meer gestegen
zijn, is er een hausse in hulzenbouw
gaande, die de nijverheid stimuleert
en honderden handen bezighoudt.
Waar men ook in de stad .vertoeft,
telkens stuit het oog.op stpenhoopen
en staketsels. sta-r?
ven voor beton-f;
werke;.
en
een
vloed van
den,
die
druk
werk hebben daar-1'
van
hulzen
en rj
scholen te bouwen.|.
Malang
toont f;

de namen van eenige per- blijkt
de wereld uit en brengt de zasonen, werkzaam bij de tinmij nen op ken tot klaarheid.
Bangka, heeft genoemd, wier loyaliteit ; Spr. deelt verder mede, dat de Rehij in twlifel meende te moeten trekken- geering van de toekenning van onderstand heeft uitgesloten de vijandelijke
onderdanen en voorts diegenen, wien
De regeering moet er bepaald beeen misdrijf kan worden ten laste gezwaar ■■' tegen maken, dat in het
legd of een deloyale handeling, iets andeopenbaar
beschuldigingen'
van
■
ders dus dan als enkele uiting van een
zen aard worden geuit. Op een dergezindheid, die interneering wenschegelijke wijze wordt een sfeer van
lijk heeft gemaakt.
onderling wantrouwen gekweekt,
welke funest is voor de samenleving. Dat de heer Soamgkoepon mede ongemotiveerde verdachtmakinNapoleon en de Regeering
gen lanceerde aan het adres van
den resident van Banka en BUliton,
Geheel verschillende grootheden, maar
wordt door de Regeering ernstig
één gedachte!
betreurd.
De opmerkingen van de heeren La
Men dient overigens te onderschelden
Wat betreft den heer Kroese, gewezen Lau
tusschen het interneeringsonderzoek
en Kan beantwoordende over
eenerzijds en net loyaliteitsonderzoek eerstaanwezend waterstaatsambtenaar het opperbevelhebberschap van leger en
te Pang kal Pinang, die bij besluit van
ten aanzien van ambtenaren anderblijk (in de hezijds ; spr. meent, dat zulks in het den Directeur van Verkeer en Water- vloot, gal de regeering
door
staat
29
Juli
wegens
eenlgszins
jl.
op
gehouden
verzoek,
elkaar
van
den
in
denmorgen
Volksraad
Volksraadsdebat
volbrachten diensttijd, eervol en met rede van haar gemachtigde voor algewerd gehaald.
recht op pensioen ontslagen werd, kan meen e
De heer Mussert stelde de vraag,
zaken dr. Levelt), het volkode Regeering mededeelen, dat de reden
de.loyalinaar
waarom het onderzoek
van dat ontslag niet is gelegen in het men eens te zijn met Napoleon, die
teit van actief dienend personeel van
zenden van een telegram aan den verklaard heeft dat een oorlog een veel
land- en zeemacht door een andere Landvoogd ovtr het optreden van den
te ernstige zaak Is om hem door geneloyaliteitsdan
het
Instantie geschiedt
politle-commlssaris Verfaille.
burgerlijke
van
ten
aanzien
raals
te laten afdoen:
onderzoek
De Regeering kan zich geheel aanambtenaren. De reden daarvan is eenerBij'.zijn pleidooi voor de aanstelling
zijds gelegen in de specifieke militaire sluiten bij den heer Roep, die den raad van
een militair opperbevelhebber
verhoudingen, welke eveneens aan de gaf, dat een leder, die meent iets te
van'leger,
en vloot haalde de heer La
of
die
lets
van
gehoord
heeft,
mlltaire
rechtweten
wat
bestaande afzonderlijke
Lau
als'voorbeeld
aan de benoeming
belang kan' zijn, daarvan mededeeling
spraak ten grondslag liggen,' anderzijds
Popham tot den
van
Sir
Robert
Brooke
autoriteiten,
doe
de
het
loyaliteitsonderbevoegde
aan
In het feit, dat bij het
post van opperbevelhebber der Britsche
of
het
Men
kan
hoofdparket.
andere
en
Bestuur
een
zoek in de weermacht
zijn, dat dergelijke strijdkrachten In het Verre Oosten. De
strengere maatstaf moet worden aan- •er van ;overtuigd
aangiften ernstig en nauwgezet worden Regeering wijst erop, dat g.enoemde
gelegd.
en- onderzocht. Men helpt hiermede gerucht luchtmaarschalk niet tot opperbevelDe heer Soangkoepon heeft ook
dat vaak kwaad en onjuist gerucht hebber werd benoemd van leger en vloot
NJ3.B. gewjjd,
kele
woorden aan lii deiié«111111mié
fceic
til inli

waarbij

Het gaat niet om kwade
doch om
of
gevaarlijkheid.
potentiécle
De heer Mussert vroeg, nue men
ten aanzien van deloyale elementen
handelt in het Britsche llijk. De
Regeering beschikt terzake niet over
volledige gegevens, doch uit enkele
mededeelingen, die Haar hebben bereikt, heelt zy den indruk verkregen, dat in Engeland niet' scherper
' wordt opgetreden dan hier tev lande
en dat men in andere deelen van
het Britsche imperium, zooals b-T.
in Australië, om nog te zwijgen van
Zuid-Afrika, bepaald lankmoediger

,

Geen

.

langd.
trouw,

en N.S.B.

de voornaamste terreinen een inzicht
te krijgen. De burgemeester begon
onze tournee bij het nieuwe station,

ONDERNEMINGSGEEST.
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Nogmaafs: Regeering

de stad zich uit.

..Men heeft overigens in Japan;zeer.
mooie en uitgestrekte maplepartijen,"
gaande van Nikko naar Chuzenji
vindt men diè b.v. in de bergen,\verder •; te Myajima,, het heilige; eiland!
met de torli, die ver in zee staat; ten-;
minste als het hoog water is,' bij: zeer,
laag water ziet men de toril (een van
hout gemaakte soort poortboog) \, op de
bouwvergun- %
het drooge, wat lang niet zo'n imponingen reeds uit- %
sant gezicht is. Toch Is het ook dan : gereikt
werden. |
wel aardig de tamme herten, die .veel

■

;

Naar Noord, West en Zuid breidt

lint doorgeknipt, er waren geen gegeen redenoodigden, er werden
voeringen en contra-speeches afgestoken, de gebruikelijke ververschlngen ontbraken... En toch ging daar
op zekeren dag voor het eerst het
verkeer over de nog niet geheel afgewerkte betonnen brug. Dit vormt
een unicum in het Indische beeld,
dat hier, alsof het de gewoonste zaak
een
der wereld was, onopgemerkt
het
stadsnieuw en breed viaduct In
beeld en het stadsverkeer opgenomen werd, en een uitgebreide stadswijk als 't ware van.zijn isolement
verlost kon worden.
Langs de verzonken spoorbaan en
het nog in bewerking zijnde.rangeeremplacement voert van dit punt een
derdirecte routen naar het nieuw
stationsplein. Naast het viaduct verrijst reeds een lichtmast van 25 meter hoogte, evenals aan'de Zuidzijde

-

tafere len. Na r
-

«

(Van onzen correspondent.)

;

,in gebruik genomen viaduct

Klodjenlor. Zoo.heel onopgemerkt
dit'ln zijn werk.gegaan. Er,ls geen

1

Hirakata.-Bizonder geslaagde

leden

MALANG GAAT BOUWEN.

•

verwisselen)

.

te

houten

Een helroode
den weg met

TWEEDE BLAD.'I

COURANT.
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in het Verre Oosten, doch slechts van
de Britsche land- en luchtstrijdkrach-

ten.

•

Daarbij is hem de plicht opgelegd samen te werken met en te raadplegen de
vlootbevelhebbers in het Verre Oosten
doch deze staan niet onder zijn oppercommando. Als voornaamste bezwaar
tegen de huidige regeling, waarbij het
opperbevelhebberschap van leger en
Vloot in handen Is gelegd van den Gouverneur-Generaal, bracht de heer La
Lau naar voren, dat de Landvoogd geen
deskundige
behoeft te zijn op krijgskundig gebied en naar zijne meening
zal" het bi] meeningsverschil tusschen
leger- en vlootcommando voor een niet
deskundigen opperbevelhebber
zeer
moeilijk zijn een beslissing te nemen.
De Regeering wil dit bezwaar niet geheel ontkennen. Daar staat echter tegenover, dat een militair deskundige
opperbevelhebber van leger en vloot óf
een officier van het leger, óf een van
de vloot zou zijn. Een legerofficier is
geen deskundige op het gebied van
vlootaangelegenheden en een vloot-offlcler is geen legerdeskundige.
'

Het wil der Kegeerlng voorkomen, dat wanneer er meeningsverschil tusschen leger- en vlootcommando's rijst, het bepaalde voordeelen heeft, wanneer de beslissing
in handen wordt gelegd van een

autoriteit, die noch tot de leger-,
noch tot de vlootorganisatie behoort, waarbij deze zich uiteraard
echter eerst volledig dient te laten
voorlichten over de krijgskundige
aspecten van de zaak, waar bet om

van het stationsemplacement. Strais
zullen deze een
helder schijnsel
gieten over de emplacementen;
dit
zal het rangeeren, hetwelk tot laat
in den avond voortduurt, zeer vergemakkelijken.
Ten Noorden en ten Zuiden van
zijn
het station
tevens.betonnen
seinhuizen, scherf- en gasvry
in een stadium
teeken des tij ds!
van aanbouw. We stappen thans af
van dit stadsgedeelte en rijden via
de Emmastraat, waartegenover de
neutrale school de architectenbureaux Lang en Peters 4 perceelen in
aanbouw hebben, naar
—

—

Bouwplan

Lowokwaroe.

Ten Westen van Lowokwaroe strekt
zich bouwplan IV uit.-In 1917;werden aldaar van 33.600 vierkante meter sawahgebied ide bezitsrechten
daar
afgekocht, met de bedoeling
een nieuwe algemeene Europeesche
begraafplaats aan te leggen. De omwonenden brachten echter daartegen bezwaren in, waarom van die
plannen werd afgezien en het terrein voor woonwijk bestemd. In 1922
werden 5 verkavelingen verkocht aan
Loeigenaren van perceelen aan
wokwaroe, die den grond benutten"
erven.
van hun
voor uitbreiding
Aangezien het terrein verder niet in
trek bleek, werd de exploitatie gestaakt.
De tijden veranderen.
Thans verrijst woning na woning
In dit bouwplan. En de 100 nieter diepe erven der perceelen aan Lowokeen
gedeelte
waroe staan weer
daarvan af, teneinde huizen te kunZoo
nen bouwen In bouwplan IV.
wordt op een dergelijk punt het ondersectiekantoor der prov. Irrigatie
van gemeentewege' gebouwd, waardoor het nabij de Van Imhoffstraat
staande kantoor, door het nieuwe wegenstelsel bij het stationsplein een
sta-in-den-weg geworden, kan worden
verwijderd.

Voorheen werden systematisch alle
scholen zooveel mogelijk in het centrum der stad gebouwd. In een later
stadium ging men er toe over, ook de
buitenwijken van scholen te voorzien.
Te Malang ging men met veel sucstapje verder:
ces nog ten
men
bouwde een school
de 3de Europeein een overigens
sche lagere school
nog volkomen leeg bouwplan, en direct werden er huizen omheen gebouwd. De gemeente ging voort met
wegenaanleg, en binnenkort wordt
in dit stadsgedeelte een.tweede onderwijsinrichting,
een HollandschInlandsche school, neergezet.
Vele architectenbureaux, zooals de
firma Kienecker, bureau Lang enz.
zijn hier aan het bouwen; een dozijn
woningen zal weldra aan de reeds
afgeleverde woningen kunnen worden
toegevoegd. Ook ir. Koops Dekker
bouwde hier.
Deze kleinwonlngbouw munt
uit
door sierlijkheid en moderne inrichting. Het zijn in wezen kleine, gerie—

—

felijke villa'tjes.

lets verder reserveerde de gemeen-

te een flink terrein voor Inheemsche

bebouwing, de z.g. jasan. Hier kan
men. voor ƒ 1 per vlerk. m. terecht.

De gemeente zorgt voor keurige wegen, rioleerlng enz.
Ernaast bevindt zich de autonome
langs
desa Lowokwaroe; we rijden
dien „autonomen" weg, en deze Is
zeer ongemakkelijk
en hobbelig,
daarbij smal.
Reeds verhieven zich

stemmen der
desabewoners: • „We willen ook zoo*n

moolen asfalweg, als verderop!" Doch
hiervoor dient het desabestuur de desa-kas aan te spreken.

Naar West

eu

Zuid.

Een rit door bouwplan 7 en 7a
(Idjenboulevard) deed opnieuw concludeeren: daar zit muziek In Malang. Meer dan 40 villa's !n soms

ca. 18.000 Tierkante m. voor kleinwoningbouw. bestemd heeft.
Een bandjlr-kanaal werd reeds van
gemeentewege voltooid, teneinde bij
feilen • regenval; het water snel naar
de Kali Soekeen, die daar In de diepte, haar weg vervolgt, af te voeren-.
Oreral ,ln Noord, West en'Zuid.
wijken de sawahs en Telden terug, om
plaats te bieden aan straten, wegen
en; pleinen. Malang mag: tevreden
zijn! Malang bouwt! En ten raad-,
huize .worden de Juiste lijnen uitgestippeld, om dat in goede banen te
leiden, voor nu en voor de toekomst!

OOST-JAVA NIEUWS.
MODJOKERTO.
De heer Ong Tik Wie, agent van
ons'blad, is verhuisd naar Mager-

sart, naast de Alg. Volkscredietbank.

BODJONEGORO.
(Van onzen correspondent.)

naar de Lampongs.

Woensdagavond vertrokken zes leden
van "het'middelbare personeel van het
Inh. B. 8., circa 20 petlnggl's en 40 landbouwers van de residentie Bodjonegoro
uit Soerabala per nachttrein naar Batavia, om zich den volgenden dag te S ure
des namiddags per K. P. M.-stoomer In
te schepen naar.Oost-haven, alwaar de
reis verder zal worden voortgezet naar
de kolonisatie-terreinen van de Lampongs.WB*SÖBBJSSBIB
het
Het contlngent-excurslsten van
regentschap Bodjonegoro, waaronder
zich 2 petlnggl's, 1 kamltoewo en 2 landbouwers van dlstr. Tambakredjo. 4 hekels, 1 tjarik en 8 landbouwers van
dlstr. Fadangan, 2 petlnggl 's en 3 landbouwers van Ngoempak, 2 petlnggl's en
1 landbouwer Tan Bowerno en 1 petlngBodjonetl en 5 landbouwers Tan dlstr.
goro bevinden,'staat onder leiding van
den ass.-wedono .van Soemberedjo. den
heer Moekardi, en den ass.-wedono van
heer R. Soerjosoekanto
Ngasem. den
Koesoemo beiden van de Jonge B. B
garde.
Zooals bekend ondervindt de werving
van aspirant-kolonisten hier in het remoeilijkheden,- zoowel
gentschap . vele
klimatologisch als ethnologlsch, twee
waarden, die hier .in deze misdeelde
elkaar
streek als regel al.te vaak In
overgaan. Deze excursie heeft dus in de
eerste plaats de volle. beteekenls van
een studiereis, waarbij elke deelnemer
In de gelegenheid wordt gesteld de Juiste indrukken op te doen. Het Is nu de
taak Tan de excursie-leiders, cq. de weom dehun
dono's en ass.-wedono's,
-
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van.

Djember.

Gedeeltelijk geüniformeerd (Landstor-

mers en Militie), gedeeltelijk als burger
slechts .voorzien i van een ] oranje '.V-O-C
band om den arm, marcheerde het corps

en.

vastberaden door
grimmig
onze kotta, vol bewondering nagestaard
door echtgenooten. en kinderen, door
verloofden en verliefden!
Het deflleeren : voor . het hoofd van
plaatselijk bestuur —; „hoofd: links"
verliep in goede orde f dit was de eerste
kennismaking van Djember met
zijn toekomstig Vrijwillig Oefen Corps.
Djembers V.O.C, begon "dan op Zaterdag 7 September'daadwerkelijk te oefenen op het DS.V.'-terrein aan den Kepatlhanweg. Nadat de troepen met front
naar de tribune waren opgesteld, hield
de leider.van het V-O-C. de reserve Iste
luitenant Loggers een openingsrede,
welke met groote aandacht en ernst werd
aangehoord; geestdriftig werd tenslotte
ingestemd met het „driewerf hoera voor

kranig,

-

-

—

PATISSERIE
CHOCOLATERIE
MALANG

—

DJOCJA

SEMARANG
4489

—

Djember ■ zal zeker niet achterblijven
om den verjaardag van den „grooten"
Churchlll hartelijk mede te vieren, door
te trachten zijn Imposanter „Kop" meester te worden.
Na afloop dansmuziek van de Djemberclub-Pickles; zoodat het een echte
„DJember-avond" belooft te worden.'

onzen

De wagenverhuurderij-verordening.

De sportterreinen, en het zwembad
vorderen^een uitgave van ƒ 2.697, waarin is begrepen een bedrag van ƒ 500 voor
den bouw. van een.kleedkamer en" een

materialen-bergplaats op
opende ; Prinses
Juïiana
terrein.

.

dan.

het pas geJeugd-sport-

Voor.malarta-bestrijding en

Gedeputeerden van Oost-Java hebben
goedkeuring
bericht, dat de
niet kan worden verleend aan de van
gemeenteraadswege in een vergadering
van medio September. 1937. vastgestelde
wagenverhuürderij-verordening. Ongeveer drie jaar'heeft, het dus geduurd,
alvorens over.deze kwestie een oordeel
werd uitgesproken.
Is
Dit lijkt: tamelijk lang. doch
alleszins verklaarbaar. Ten tijde dat
gedeputeerden; de ' stukken ontvingen,
de vast-,
betrekking
hebbende
verMalangsche
der
.nieuwe;
stelling
ordening,' was het blijkbaar te Soerabaia
voorbereiding was,
een regeling, in
bekend, dat van gouvernementswege
bewaarin 'de desbetreffende kwesties

■ vereischte:

.

andere
maatregelen in het. belang van" de
het.
volksgezondheid wordt ƒ - 2183.— uitgetrokken. De gemeente heeft een man-;
tri-malaria ?en ; : een • mantri voor ■de
op,
scholen In dienst. Verder is een bedrag
voor
van' ƒ 500 ■ ter beschikking gesteld'
terreinen
het ophoogen van'drassige
met zand en het muskletenvrijmaken
van stilstaande plassen, waarvoor afvalolie wordt gebezigd. JVoor, de, bestrijding
oordeeld.werden.
van de tuberculose wordt'evenals. vorige
Deze regeling kwam in den loop van
jaren een < subsidie van ƒ.500 verleend 1940.af, en eerst daarna was het college
de van gedeputeerden Instaat, eene decisie
aan de plaatselijke. afdeeling : van
S. C. V. T. voor de, exploitatie van, het ten aanzien der Malangsche verordening
consultatiebureau aan de Semampirte nemen.
straat, waarmede gunstige resultaten
De keuring der
worden bereikt.
In de gemeentelijke verordening was
ziekenlnrichting
De kosten van de
dat een wagenvervastgesteld,
om:
Gambiran'worden geraamd op ƒ 33.981."
goedgekeurde trekuitsluitend
huurderij
De kostenvan- medicijnen en
voertuigen ea
openbare
voor"
dteren'
stoffen, zoomede ; die van voedlngs- en vrachtwagens
Dit
' gebruiken.'
mocht
brandstoffen, zijn; aanzienlijk - hooger
; in; strijd te, wezen; met
bleek
systeem'
verband
met
de
geworden in
prijsstijging
de van regeeringswege terzake gehuldigvan, deze' materla'en.
de
opvatting, waarbij alleen de openbare
het
regentschap
Op de begrooting van
en de. paarden' daarvoor aan
rijtuigen:
voor het. volgende: Jaar is een': bedrag een verplichte keuring •. mogen worden
van ƒ 25.474 uitgetrokken voor lde
openbare gezondheid o ƒ ruim ƒ 14000 onderworpen.
Ter. e.v.; raadsvergadering zal een gemeer, dan, dit jaar.' De; dienst van de
verordening vastgesteld worden,
volksgezondheid zal ■ worden • uitgebreid wijzigde
der door gedeputeerinachtneming
met
door de \ aanstelling 'van 'een 'tweeden
suggesties.,,. .... .
verstrekte
den
de,
dokter ter. behartiging.
medische
garnizoen.
zorg lh'de'districten kediri;(buiten' de
gemêentekom)""" en "Ngadtloewlh.l Tot .'. Donderdag meldde zich Voor aankomst
dusverre werd de': medische "verzorging in'het garnizoen'de kapitein der infanaldaar; waargenomen door denïgemeenterie W.' v a'n'.R e:{j e n.
telij ken . gezondheidsdienst, waardoor
Zondagsdienst.
alleen \ aandacht. kon." worden besteed
dienst .wordt, Zongeneeikundige:
:De
t
ziektebestrijdingsmaatregef
van urgente
len. Aan dezen tweeden dokter zal ter dag gedaan door. den off. van gez. lste
verzorging worden'gegeven een volledige klasse dr. H. Th. V o e t, Salakweg
pollkliniek te Wates, met een mantri-* 18, te 1.'503.
verpleger-polikllnlekbeheerder .en een
hulp-polikliniek te; Gringging' zonder
mantri-verpleger; • .daarnaast : is hij
(Van onzen correspondent.)
belast met de verzorging van de bestrijhet
algejan'
ding
de. volksziekten in
meen. Door. deze ' benoeming kan ' dè
planterswereld.
mantri; voor de volksziekten -worden
vernemen
Naar wij
zal de heer J. J. de
gemist;•deze zal nu worden, belast' met Kanteri'administrateur der 8. O. Pagothet beheer.van'een polikliniek,"met getan binnenkort den dienst der ondernelijktijdige j voorziening in verloskundige ming verlaten.'ttVAnßSQMßPVW
hulp'te Wates.
De i heer De Kanter gaat per 1 April
.'Uiteraard dienen voor de nieuwe po1941 met blnnenlandsch verlof en zal
liklinieken de noodige gebouwen te ververvolgens: per.' 1 October definitief afrijzen. : Voorshands wordt overwogen treden.
'~'":7
om deze
met het ook op de beperkte
Pajoeng-industrie.
middelen
In kampongstyi op te trekDoor een onzer stadgenooten,. de heer
ken.'; De bouwkosten worden voórloopig
liem
Sioe Kan is, een bedrijfje opgezet
het
op
geheel,
ƒ,1.600
terIn
geraamd
voor
de
fabrikatie van pajoengs en aan; wijl;' de: kosten
van de personeelsvoorde afzet hoofdzakelijk het oog
gezien
bij
bovengenoemde
uitbreiding
ziening voor.
moet
worden op de Inheemsche
gericht
'ongeveer ƒ 3.500 zullen bedragen.
bevolking is begonnen met den aanmaak
van eenvoudige,
doch ; solide regenschermen.
De heer L/S.' K. is reeds eenlgen tijd
geleden .met' dit bedrijfje aangevangen,
(Van onzen correspondent.)
doch;pas korten:tijd met den verkoop
begonnen, daar in .de eerste maanden
nog gezocht moest worden naar de voor
liging pangeran.
dit bedrijf geschikte grondstoffen en ook
Geboren uit; particulier.; lniatief, zijn de opleiding van de personen.voor den
door de Chineesche' en' Inheemsche inaanmaak der pajoengs eenlgen tijd vorgezetenen /.van het '. regentschap planderde. De pajoengs moesten niet alleen
nen beraamd; om op Zaterdagavond,' 14 solide zijn, doch ook. vrij laag In'prijs,'
December een feestje te organiseeren In teneinde bereikbaar te'zijn voor ledere
de kaboepaten, om op deze wijze onze beurs.
algemeen geëerden regent hulde te beDank! zij de: groote; medewerking en
tuigen. Een comité werd gevormd met voorlichting van den ambtenaar van het
als voorzitter de, gepensionneerde wedepartement van nijverheid ter plaatse
dono .van Lodojo, 'i M. Danoekoesoemo.' is de heer L. S.'K. hierin geslaagd en
vice-voorzitter.de strootjesfabrikant Oei ongeveer een maand geleden kon met
Ting i Liang,, secretaris de onderwijzer den afzet worden begonnen. JgPSBBBf
aan de Johannes-Gabriëischool SoenarDe verkoop der door den heer L. S. K.
djo; en penningmeester het lid van den gefabriceerde pajoengs gaat schitterend,
regentschapsraad liem Ping Hoo.
er worden er ongeveer 80 per dag verMen wacht: alleen nog op de
toe- kocht.
stemming van den gouverneur .van
Er blijkt nog'altijd'eea tekort te zijn
Oost-Java om, te beginnen met' de inen dit bedrijfje breidt zich dan ook uit.
zameling van gelden, wat bij dergelijke Dit is gemakkelijk te begrijpen als men
gelegenheden nu eenmaal noodzakelijk In aanmerking: neemt; dat er In het
erbij behoort.
regentschap Madioen alleen 25 a 30.000
pajoengs voor elk regenseizoen noodig
op djahatvangst.
zijn en er thans in de geheele residentie
slechts één pajoengbedrijf Is.
Dinsdagmiddag Is ons V. O/ C. op'djaDe heer L; S. K. heeft naast, de z.g.
hatvangst uit geweest. Dat was lang niet
ook de fabrikatie ter hand
volkspajoeng
mis. Nauwelijks aangetreden
het
Dolitiebureau, kwam het bericht binnen genomen van pajoengs
voor de beter
dat de onverlaten —drie administrateurs gesitueerden en'ook deze. vinden volvan omliggende > ondernemingen - onder doende aftrek.,.
WlJ'twlifelen'*r niet aan of deze inaanvoering van een V. O. C.-sergeant
zich hadden verstopt In,het djatlbosch dustrie zal, indien op den ingeslagen weg
op, Koetoredjo, waarop ©middellijk; met wordt'voortgegaan, dus goede pajoengs
voor billijken prijs, een goede toekomst
den looppas de gereed staande vrachtauto's werden bestormd en het "met ten tegemoet gaan.
vaartje in de aangeduide richting ging.
Een vervelend druilregentje. dat uit het
sombere wolkendek boven ons neerlek(Van onzen correspondent.)
te, schiep volgens den commandeeren.

KEDIRI.

(Van

zUn. we,

BATAVIA-C.

—

correspondent.)

■

L.E.V.-lezing.
herinneren hierbij "aan de causerie, welke op Zaterdag 30 November as.
des namiddags om 7 u. 30 door den heer
P.' C. Brutel de la Rlvlère,
teurvan de sf. Kanigoro, te Madloen
gehouden zal worden In het clubgebouw,
van de plaatselijke' af deeling van het
I.E.V. aan de Baloewertistraat. De heer
Brutel de la Rlvlère, die assistent-districtscommissaris is van het district
Madloen—Kediri van de NJP.V.; spreekt
over het doel en streven van de padvindersbeweging.

WH

De biljartwedstrijden.

De pyramide poolbiljartwedstrijden;in'
die de vorige;
de sociëteit Brantas,
aanvang'namen,
een
week Woensdag
werden deze week Woensdag voortgezet.,
De uitslagen,'die'wij reeds gepubliceerd'
hebben, dienen te worden aangevuld met
die
de uitslagen van de wedstrijden,
nog' tusschentijds gespeeld werden, te
tusschen *de heeren
weten een; partij
welke door laatstHirsch,
Brinkhorst en
•

geno«mdeif*wönnen-werd'en"itweeipax4

tijen tusschen d« heeren Hogenraad en
Werdmttller von Hgg, welke^beide, door
den heer .Werdmüller gewonnen werden,
, Deze Woensdag won de heer,; Dunselman zijn wedstrijd voor de eerste ronde'
tegen den heer Cleton, terwijl voor de;
tweede' ronde; de heeren Van Haastert
en Hirsch wonnen' van i resp. de heeren
Btorm en i Werdmüller, von: Egg. De
winnaars komen thans In de derde ronde
uit. '
Ten slotte kunnen wij: nog mededeelen, dat door die deelnemers, die,ln de
wedstrijd verloren
eerste ronde hun
hebben, een verllezersronde zal worden
.<

,

-

...

trekdieren.

.

~

:

MADIOEN.

Uit de

-.

Arbeidsbemiddeling.

:

Dat Zij, geholpen door de geallieerden,
aU overwinnen, dat'.Ood;den,barbaarschen vijand zal vernietigen en Haar en
Haar Kinderen weer naar Nederland zal
terugvoeren, daar zijn ze vast en zeker
van overtuigd. :.2fBMSM^VP
Zoo'n heerlijk en groot geloof in den
Almachtige,'zoo'n vast vertrouwen in de
toekomst, zal menigeen beschamen; Ze
bidden dan ook dagelijks dat de oorlog
zoo spoedig mogelijk beëindigd zal zijn,
dan kunnen ze weer. hun gewone rantsoen krijgen. • want ook i hierin hebben
we, door den nood gedwongen, moeten
bezuinigen. Ze hopen en verlangen weer
naar blijde, feesten van het Koninklijk
Huis, die we'sinds 10 Mei niet. zooals
gewoonlijk hebben kunnen vieren. En

i

ze verwachten

:

'

en;

-

,

;

'

-

~

■

Churchills

:

NGAWI.

H.L.O.

eveneens.

ook een

zers en : Lezeressen, wenden we ons tot
u, u begrijpt; wel waarvoor, om een
Kerstgave. Wij hopen dat u ons niet onbescheiden, zult vinden, maar wij*weten van vroegere Jaren, dat er.heel.vee!
lieve, medelijdende vrienden' zijn,' die
wat geven willen voor 't Kerstfeest dezer arme leprozen ."aqgPVMaW
.'■• Gij allen hebt met gulle hand geofferd
voor Vorstin en Vaderland.
oy hebt hebt gelden verzameld voor

,

'

't, Spltfire-fonds.
Gij hebt ; gelden
~

verzameld

voor

't Kerstfeest onzer dappere Hollandsche
jongens In den vreemde.
Wij komen nu tot u.' geeft een kleine
bijdrage voor -'t Kerstfeest dezer : ongelukkigste der ongelukkigen, die behept
zijn'met zoo'n vreeseUJke ziekte.
.
Stort uwe gaven, hoe. klein' ook. met
milde hand en helpt ons deze arme patiënten een heerlijk Kerstfeest te bereiden.
Ze zullen u - steeds ' in ; liefde , blijven
gedenken en God's zegen voor uw, goede
daad afsmeken.
Giften;zullen gaarne ingewacht worden door
K. P. C. A. Gramberg.

—

—

GEESTELIJK LEVEN.
Vrije Kath. kerk.

"~

BLITAR.

:

Vrije Katholieke Kerk

„St. Bonifaclus"

Serajoestraat 14;.Zaterdag 30 Nov. 6 u.
30 n.m. Lof. '^QMBniA|^pBBB*M
Zondag 1 December 8• u. 30 v.m. H.
Mis.

Israëlietlsche Gemeente Soerabaia,
Boeboetan
130. Vrijdag' 29. November
6 u.' n.m. Sabbat-ingang-dlenst.
Zaterdag 30 November 7 u. 30 v.m.
Sabbat-ochtend-dienst. Sedrah: Toldot.
Zondag 1; December 8 u. v.m. Rosj
Godesj . Kislew
ochtend-dienst met
Torah-lezen*

,

—

met. December

prettig en'gelukkig Kerstfeest te zullen
hebben, maar.....; en nu komen we aan
't moeilijkste van 't geval, hoe moeten
we 't doen,. als. de noodige: contanten
ervoor ontbreken? Daarom, geachte Le-

I

,

Toot

j

t

.

maakt

en.■ ■

Uit het

'

«»

oorlog en
In deze benarde tijden van
voor Oranje
ellende klopt ons aller hart
allen
met
en Nederland. We leven Haar,mee
Familie,
de .Vorstinonze' gelief
naar de vele
onze gedachten gaan t
dapperen, die hun leven > feil, haddea
voor 't dierbare Vaderland:
echt JolMet innige ontroering
rijken alg
zoowel
trots
hebben
landschen
't
hunne
er
Jongen,
armen, ouden en
toe bijgedragen om te helpen,:.t groote
dat daar geleden
leed te-verzachten,
wordt. ■
Ook hier in „Donorodjo" hebben de
leprozen niet stilgezeten.
Dat de oorlog daar in Europa verschrikkelijk moet zijn, hooren "niet
alleen van radio- en couranten-berichten, maar ze.voelen 't ook terdege aan
hun zakgeld. Toch'hebben ze spontaan,
toen. t ging om hun zoo geliefde, Koningin Wilhelmlna : te helpen, van t
weinige, dat ze,bezaten, wat afgestaan.
Dat ze hier vredig en kalm, ver,van 't
Jachtige stadsleven.'. waar ze geschuwd
worden; mogen vertoeven, dat er voor
hen gezorgd wordt, .hebben ze Immers
aan Haar te danken. Waarom zouden
ze nu moeten achterblijven," nu 't er op
aan komt een offer te brengen? Wat
hindert 't dus, dat ze van hun zakgeld,
per man is
dat van 90 cent tot 25 cent
verminderd, wat moeten geven. Voor
hebben ze alles
hun" beminde Vorstindeze
toestand zal
over „en trouwens,
toch niet altijd duren" denken ze.
Van defaitisme is hier onder de leprozen volstrekt geen sprake.'
Is hun Koningin niet een rechtvaardige
Vorstin en is de groote en Almachtige
Ood niet altijd met de rechtvaardigen?

-

%

™**er«\oP.
geechlkt

uit^

onzen correspondent.)

Ten gemeentehulze wordt de kans
aanwezig geacht, om het volgende Jaar
in t« gaan met 14.000 Europeesche bur-er
1 November telde de stad
gers.
terug13.790. Dit is weliswaar een kleine
gang in vergelijking* met den toestand
per l September, doch dat is slechts een
gevolg van de Jaarlijks terugkeerende
uitdunning van het garnizoen in verband met overplaatsingen.
Deze vermindering vloeit in de ko.terug.
mende periode automatisch weer
Met 14.000 Europeesche Ingezetenen
precies op de helft van

Kajoetangan 5

;

GeachteLezers en Lezeressen

Malangs bevolkingsloop.

.■■■•■-—■'

TOkO „OEN"
mm

nmm

(Van

reeb' tSo7

KERSTGAVE VOOR LEPROZEN.

MALANG.

VOOR SLECHTS F 2—- PER KEER.
INDIEN GEWENSCHT INCLUSIEF HALEN EN BRENGEN

■

wordt.)

de gebouwen werden pannen en zinken
bladen afgerukt. Persoonlijke ongelukken
werden echter niet gemeld.
een
De windhoos ging gepaard aan
hevige regenbui, waardoor In twee u.
ty'ds 135 mm. water naar beneden kwam.

TELP. 654.

—:—

ot

geplaaut

niet teruggegeren.

toegezonden «tukken woi .
redactl. behoudt zich
lnge«>nd*n .tukken t.

„rkorten of f
n>u naar meening

ze

SERVICE-STATION

De leider "van het plaatselijke kantoor
voor arbeidsbemiddeling deelt ons mede,'
dat er tot nu toe in de maand November 8 plaatsingen door. tusschenkomst
van dit'katoor, zijn geschied, in verschillende salaris-groepen. Het aantal
Inschrijvingen van Europeanen laat echeen
zooop.
excursisten
ter nog te wenschen over.
toevertrouwde
";
danige wijze te (ge) lelden, opdat deze onze Koningin!".
Het kantoor onderhoudt geregeld conde overtuiging
eenvoudige Heden zelf
En sedert dien datum werd verder tact met alle werkgevers in dit reskrijgen,.dat hun eigen landouwen in tweemaal In de week geoefend —op sort, zoowel in de cultures als' ook in
op
vrucht- en bewoonbaarheid enz. nog door Dinsdag en Vrijdag' middagen
andere particuliere bedrij ven. . Ingeval
kolonlsatiegebieandere landen (lees:
het D.S.V.-terrein, later met het oog op van een vacature ï ontvangen de; ingeden) kunnen worden overtroffen. Imvan
de
den Westmoesson op het terrein
schrevenen van Kediri, die voor deze
Normaalschool te Kebonsari, met haar
migratie onder,voortdurende Overheidsbetrekking
beIn aanmerking; komen, een
de
daarbij
zorg
en
lokalen
het
houden'van
talrijke
controle,
voor
tot sollicitatie. Bovendien
oproeping
zooveel
theorie en gymnastiekoefeningen.
hoorende prevalenten scheppen
het
kantoor geregeld opgaven
ontvangt
gymnastiek
doet
de
onvolprezen
,
Daar
mogelijkheden!
~•'•'•,
Centrale
Arbeidsbeurs te Bade
zal
circa
van
leeraar van de Muloschoo I,' de
Bovengenoemde studiereis
tavia (Kantoor van Arbeid) van vacawe
vernemen
< der Ban i zijn heilzaam l werk,
heer
Van
duren.
Naar
een*week
dergedoor op populaire wijze zijn „leerlingen", tures over geheel Indië. Er staan bij de
zijn in de andere residenties ook
MaVan
waarbij er zijn van om en bij de vijftig, gezamenlijke arbeidsbeurzen en corresgeorganiseerd.
lijke excursies
nagenoeg 6000 Eurodioen en ook van Kedlrl vertrokken ook lichamelijk' paraat' te maken - voor pondentschappen
ingeschreven,
:
eventueele
militaire
taak.
van
een
werkzoekenden'
contingenten
peesche
kortgeleden groote
De drie eerste oefenmaanden zijn omhet grootste gedeelte ', van de
waa.rdoor
8..8.-,
aangewezen
ter
excursie
deze
gevlogen; de volginde. drie-maandeltjkarbeidsmarkt ■ wordt" bedesabestuurrsambtenaren en landbou- sche termijn vangt per 1 December aan. Europeesche
streken. Het aantal Inheemsche ■. ingeVrijwel alle deelnemers hebben „bljgeschreven werkzoekenden bedraagt ongeDubbelsuperfosfaat.
teekend", degenen," die' afvielen (ongeveer 12.000. De bemiddeling van het
10 vrijwilligers) hadden daarvoor kantoor
Naar verluid werden kortgeleden groote veer
staat open voor alle bevolkingsnieuurgente redenen,
aantal
' geschiedt geheel'. kosteloos,
groepen
hoeveelheden dubbelsuperfosfaatde door welingen komt een'klein
"en
echter de gelederen
onde landbouwende bevolking van
zoowel voor werkzoekenden als
voor
weder
versterken.
Kapas,
derdistricten:: Bodjonegoro,
werkgevers. Vacatures, waarin plaatseer nog eens de aanTenslotte;worde
Dander, Bowerno, Kedoengadem en Kedacht van niet-deelnemers op gevestigd, lijk niet kan worden voorzien, worden
poh door tusschenkomst van het regentdat er nog steeds gelegenheid bestaat, doorgegeven aan de. Centrale Arbeidsschapsbestuur besteld, welke in totaal zijn militaire kennis en vaardigheid bij beurs te Batavia.
een waarde vertegenwoordigen van circa het V-O-C op te doen of op te voeren:
Deze Centrale Arbeidsbeurs draagt
De nieuwe termijn gaat per 1 Decemƒ 1500.—., of neerkomende op een,eeneventueel zorg voor distributie over alheidsprijs van 5 cent per kg. Van de ber as. in; men kan zich nog lederen le arbeidsbeurzen in. Indië.,
deze dag aanmelden bij de V.O.C, adminivermoedelijke 20 a 21 ton van
Er wordt de aandacht op gevestigd,
stratie, waar tevens alle'ge wensente Indistrict
Bodjonegoro
dat het kantoor wel beschikt over een
meststof krijst bet
lichtingen worden verstrekt.
opgave. van aardige bertrekkingen met
er ongeveer 13.
• Zooals men weet begint de sawah in
een alleszins redelijk salaris,'doch dat
verjaardag. zij,
Viering
die ingeschreven zijn, ook aan de
deze streken aan groeikracht en prodie gesteld zijn, moeten voldoen.
eisenen;
ductiviteit te verliezen. 8.-correspondent.)
omen
(Van
Bemesting door middel van crotaV
:-—
Het bestuur.van de sociëteit Vereenllaxia en of djoharbladeren zien we hier
Openbare gezondheid.
haast niet. Twee Jaren terug werd croglng '„DJember" 'verzocht'ons, alsnog
De
uitgaven,
welke dé gemeente doet
te
tallariazaad op groote schaal aan de aan het Djembersche publiek mede de
het
van
de openbare gezondin
belang
Mavan
deeien.' dat de netto-opbrengst
bevolking van de regentschappen:
heid,'vertoonen
een
voortdurende stijo
nt
n'y.'t
k
voorstelling:
en
e
e
e
Magetan
Ponorogo
„T
dloen. Ngawi,
, Op de begrooting voor het volgenging..
Concordla
de
een
Paard"
door'
uitgedeeld. Doch de resulten waren onde jaar- Is In totaal ƒ 40.316 voor geTooneel Vereenlglng Malang, beschikbevredigend.
BHBSBH
uitgetrokken, hetgeen
baar zal worden gesteld ten behoeve van zondheidszorg
het Comité • „Spitf lre-Besoeki". (Djem- weer ongeveer ƒ 5.000' meer is dan in
dit Jaar.
De. prijzen der, consumptie worden
In den loop van dit Jaar. is begonnen
(Van onzen correspondent.)
voor dien avond verhoogd met 10%, welk met verloskundige propaganda en het
in dit; fonds: Spltfire geven van hygiënische.voorlichting aan
surplus
Wijziging programma
Comité zal worden gestort.
de Inheemsche bevolking. De gemeenDoor, lieftallige dames zullen SpltfireDe wandelmarsch, die aangegeven Ja
te
heeft een vroedvrouw aangesteld voor
voor Zaterdag' 30 November en in ons speldjes' verkocht worden, terwijl na het. geven -van hygiënische
voorlichblad van Woensdag J.l. werd vermeld, afloop van de voorstelling' op'Amertting en demonstraties voor doekoens en
kaansche wjjze zal worden verkocht een
vervalt in verband met de kans op revoorts een, post opgebracht voor, de ineen. Ir. de plaats daarvan wordt een 15 schitterend geslaagde ' teekenlng, groot huur, van
een huis.'hetwelk dienst moet
formaat, van Wtnston Churchlll., meeskm. marsen gehouden op Zondagmorals
propaganda-centrum;
op hydoen,
'*-'
door
den
heer
terlijk
geproduceerd'
half
zeven
gen; 1 December, start om
mertias bij de Ptse'jan '(«loon-aloen). Bart «tra (Kalis&tx.'SaSSSSiSSSn
:
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Dan rijden we het Zuidelijk stadsgedeelte in. Voorbij het Admiraal de
worRuyterveld begroeten we de
dende gebouwen reeds Tan de nieuwe
kazerne voor de Kon. Marine, een
reusachtig geheel, een groot plein in
't midden. Langs den Jan Tan Galenweg komen we In een gloednieuw
bouwplan, waar het bureau Korrer

Toen in Juni van dit Jaar de oprichting van de afdeeling, Besoeki van de
Vereeniging van reserve-officieren had
plaats gevonden, was.een van haar
eerste programma-punten, zoo spoedig
mogelijk te komen tot de stichting van
een Vrijwillig OefencorpsBe soe k 1; V. O. C.-corpsen' waren
reeds in verscheidene plaatsen op Java
opgericht, en de Besoeklsche burgerij
wilde niet achter blijven. De algemeene
wensen was, ook hier mede te werken
aan'de weerbaarmaking .Tan de: talrijke
gezonde. mannen,,'. die»óf.. niet, meer
militair-geregistreerd waren,, óf hun' in
den . Landstorm- en Militie-diensttijd
verkregen paraatheid wenschten te blijven onderhouden in V.0.C.-verband.
Met groote voortvarenbeld ging het
bestuur van de jonge . afdeeling,Tan
reserve-officieren,
den' slag en met
toestemming en' medewerking Tan het
hoofdbestuur te Batavia werd op groote
schaal propaganda-materiaal
de bekende blauwe formulieren"'— onder de
daarvoor in aanmerking komende weerbare mannen in Besoeki verspreid.
Als steeds, was het ook nu weer de
Djembersche Sportvereeniging, welke
haar organisatie, gebouwen en terreinen
bereidwillig ter beschikking stelde voor
het algemeen, belang, zoodat de afdeeling Besoeki Tan de Vereeniging Tan
reserve-officieren dankbaar Tan dit aanbod gebruik maakte en haar zetel vestigde in het Clubgebouw Tan de DjS.V.
Van nu af werd hier '„bureau" gehouden,
en de administratieve rompslomp, welke
nu eenmaal onvermijdelijk is bij het uit
den grond stampen ran nieuwe Instellingen, kon een aanvang nemen.
De werving verliep vrij Tlot; de meest
enthousiaste vaderlanders kwamen zich
direct melden.' gevolgd door de meer bedachtzamer, en de „de' kat-ult-denhet aantal
voor
boom-kijkenden";
DJember Ingeschrevenen beliep ten slotte
195 man. terwijl dit voor de andere
centra respectievelijk opliep tot: Bondowoso 32 man, Sltoebondo 58, Kentjong
41 en Glenmore (Banjoe(Djatiroto)
wangi) 45 man.
SRBEB
groote . voldoening: voor
Het was
het bestuur van de jonge afdeeling, dat
In Augustus toestemming afkwam Tan
het Departement Tan Oorlog voor het
centrum D j e m b e r,, om officieel
met de militaire, oefeningen te mogen
beginnen en dat door het D.v.O. Toor de
benoodlgde kleeding en bewapening zou
worden gezorgd.
Als militair adviseur werd door het
D. v. O. aangewezen de plaatselijke
commandant van Bondowoso,' de' kapitein der marechaussee L e y d e r, die
met zijn lsten luitenant, Haremaker de
V.0.C.-lelding op enthousiaste wijze met
raad en daad heeft bijgestaan.
Officieren en kader doorliepen eenige
weken onder. leiding'
den. kapitein
Leyder een kadercursus te Bondowoso,
cm hun, dikwijls uit lang vervlogen dagen dateerende militaire; kennis weder
op te frisschen. om hiermede verder als
instructeurs van' den V. O. C-troep te
kunnen optreden:
Op den verjaardag van" onze geëerble-.
digde Koningin Wllhèlmlha";' 3rAug'ustus-1940, was een derjglanspuntenYvah'het;
overigens. sobere' herdenklngs-programma, een marsen van 3 km. door Djember
van het toen nog. officleuse > V-O-C in

,vi taeeaaaiea

■ de:

:

ten.

Het V.O.C.

Zaterdag heeft een windhoos de ZuidKloet geteisterd, .waarhelling van
door op verschillende ondernemingen
nogal wat schade la aangericht.'Op de
onderneming Petoeng Ombo,,waar de
heer vd. Made adnünütrateur Is, werden een ' tienduizendtal rubberboomen
ernstig beschadigd, waarvan er
zend geheel werden vernield, doordat
ontworteld werden, of afknapten. Van

■

hedendaagse!» woningen

verschillen wel Teel met die, 10 of 15
Jaar geleden neergezet. De moderne
architectuur leverde menig staaltje
ran bekoorlijke» bouwtrant.
Even houden we stil op een gloednleuwen boulevard en overschouwen
het tafreel. Blanke villa's met voorui tópringende terrassen rijen zich
reeds aaneen. Schilderachtig vertoont zich eenige parkaanleg aan
het oog. 3BBBnMI
Elders weer spreken steenroode
van bloemenweelde,
Bougainvilles
met: rnlschende tjemara's op. den
achtergrond. En Tan. leder punt
wordt het landschap overheerscht
door het Kawi-Boetak bergcomplex
op den achtergrond, die trouwe
«-achtera welke den horizon verkor-

Grootste Hotel ter plaatse in 't hart van de stad» 70 Groote,
koele kamers» Uitstekende tafel en vlotte bediening •
Terras, groote lobby en ruim erf • Gezellige sfeer en Hollandsche zindelijkheid» Tarieven v.a. / 6.—per.dag Inclusief
volledig*uitmuntend pension met reducties bij langer verblijf •
Maandkamers v.a. ƒ 80.— alles inbegrepen*
VOOR lEDERE BEURS EEN GOEDE KAMER.'

II

WAT ANDEREN ZEGGEN.

Windhoos.

iiATrr

!

De

(Van een berichtgever.)

arr

.

reiding.

«dat

DJEMBER.

zeer aparte bouwstijlen zijn daar in
aanbouw. Aan denldjenboulevard «elf
zijn er 7 in aanbouw en 5 in Toorbe-

TWEEDE BLAD

DE INDISCHE COURANT.

1940.
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DJOMBANG.

BATAVIASCHE KUNSTKRING.

Tentoonstelling

van plastieken.

In het gebouw van den Batavlaschen
Kunstkring wordt, Vrijdagavond &s. een
tentoonstelling geopend van werk van
mevr. Anne Brants Buys-Van Zijp:
de:collectie omvat beeldhouwwerk uit
den Hollandschen en den Indischen tijd
van deze kunstenares; de laatste periode
loopt van 1920 tot heden. Tot dit plastiekwerk behooren,' behalve het eigenlijke beeldhouwwerk, portretten In basrelief ',* groepen en figuren,- in -verscWllende: grondstoffen. Van 1820 tot
1922 was de artlste verbonden aan den
bouw.van de. departementsgebouwen te
Bandoeng, voor ■ het aanbrengen
van
plastische .versieringen; door de ingetreden malaise konden echter de gemaakte
schetsen niet .worden uitgevoerd.
'Mevr.' Anne Brants Buys-Van Zijp
was de echtgenoote van wUlen den bekenden musicoloog J. 8. Brants Buys.
die in zijn vrouw een trouwe medewerkster vond.IMtfMÉaHaMHBMMMU'ti

den officier een Ideale gelegenheid voor
een dergelijk ondernemen. Te; KoetoSt.
redjo aangekomen ging het met gevelHet; bestuur vefti de sociëteit „de
Teneinde de stemming nog t« verde bajonet het bosch in, waar al heel
Club''. alhier Is oVèreengekomen, op hoogen staan diverse spelen op h*t
gauw de eerste djahat werd gesignaprogramma, ■waarvoor het soosbestuur
leerd, die dank zij aller waakzaamheid den 6den December a.' s.een kindergeen kans kreeg te ontvluchten en na feest te geven, aanvangende 6 u. n.m.; prlizen heeft beschikbaar gesteld.
mlivrmoeenden
Tevens zullen de kleintjes zich a":i
een deskundige behandeling al heel gauw ook klndprende verblijfplaats van zijn kornuiten zullen .voor 'dezen avond worden v!tte
versnaperingen
.verschillende
genoodigd."'"
gottf kunnen doen.

Nicolaasfeest.
•

>
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Het nieuws voor degenen, die het Ochtendblad niet lazen

Op last van Duitsche autoriteiten werd Leidens
universiteit gesloten; aanleiding is protest
tegen anti-Joodsche maatregelen
"

\

Orde" werden uitgesloten van cenig openbaar ambt..

De Grieksche opmarsch
■;'S I rug a, 27 Nov. (U.P.). Volgen» berichten van
de grens zijn de Grieksche troepen in den central en sector van het front thans nog op 19 KM afstand van Prementi op den hoofdweg naar Baret.
Nader wordt nog gemeld, dat de telefoonverbinding tusschen
Struga en Zürich, welke door U. P. voor het overbrengen van
berichten van het front werd gebruikt, thans verbroken is.

Joegoslavië en Hongarije
Berl ij n, 28 Nov. (Reuter). Volgens een telegram
uit Boedapest deed de Hongaarsche minister van Buitenlandsche Zaken, . Graaf Csaky, sprekende,voor de commissie voor Buitenlandsche Zaken in,het parlement, aan
hetrêkkingen" met
Joegoslavië het aanbod om
Hongarije aan te knöopen.
Dit aanbod werd gekoppeld aan de opmerking dat „vrijwillige
zelfbeperking zegt, dat het in Joegoslavië** belang; is, ■in het,

Noorden een betrouwbaren buurman te hebben".

Pétain biedt weerstand
28 Nov. (Reuter). Uit Vichy wordl
Pétain,weerstand blijft bieden
dat
maarschalk
vernomen,'
aan La val en zijn aanhangers betreffende het aanvaarden
van de door Duitschland gedane voorstellen.
Lo n d en,

De Grieksch-Italiaansche

oorlog

Over grens gevlucht
Moaa s 11 r i 28 Nov.

(Rtr).

—

—

Geen ingrijpen verwacht

••

Ankara, zS Nov. (Reuter).
Gemeld' wordt, dat Von Papen.
sinds «tfn i terugkeer nit Berlijn dé
Turksche ■ regeering versekerde,
dat; Duitschland niet voornemens
is j een Balkancamparne te voeren,
en dat het Turkije niet wil aanvallen.
Echter
heerscht in Turksche
politieke kringen sterk de indruk,
dat hij anders zou hebben gespro.
de Italianen in i Grieken.' indien
kenland : aan de winnende hand
souden zijn geweest.
ontvangen
In een" te Ankara
bericht wordt ook gesuggereerd
dat Rusland is gekant tegen elke
nieuwe .verstoring van den Balkan,
vrede, én dat dit voor Duitschlands
beslissing, eveneens een .factor is.

Einde van diplomatiek
n, 2(t Nov. (Reuter).
L on d
De BerUJnsche correspondent van
de .JJasler Nachrichten" wijst er.
op, dat er t« Berlijn op diplomatiek gebied - een doodsche ■ stilte
heerscht, vermoedelijk ten gevolge
van het feit, dat het bezoek, dat
de premier en de minister van
Buitenlandsche : Zaken van Bulgarije (aan: Berlijn souden: brengen,
niet is doorgegaan.
-De correspondent meldt' verder
nog, dat de Sovjet-Russische pers
veel . aandacht. besteedt aan het
bexoek dat de secretaris-generaal
van het Russische volkscommissa.
riaat - vaa Buitenlandsche Zaken,
Soboleff, aan ■ Koning • Borls heeft
gebracht. De Sovjet-Russische bla.
den schrijven veel over de tusschen
de i Sovjet-Unie ien Bulgarije . bestaande cultureele . betrekkingen.
Ten slotte meldt de BerUJnsche
correspondent van het Zwitserschc
blad nog,' dat door de Turksche
pers met voldoening wordt geconstateerd, dat het Duitsche diplomatieke offensief een einde heeft ge«

**

nomen.

houding
B e r 1 U n, 28 Nov. (Reuter):
publiceerde
De Zürcher Zeitung
telegram -van.'haar corretpondent te Berlijn, waarin deze

een•

wordt In berichten, welke te AtheAthene, 28 Nov, (Reuter). ne van het front zijn ontvangen, beweert nadere bijzonderheden te
dat de Italianen wan- kunnen verstrekken over de kortIn. een Grieksch ■ communiqué op gewezen
wordt gemeld, dat de Grieksche hopige pogingen doen om' vasten geleden te: Berlijn' gevoerde beluchtmacht
met succes de : Ita- voet in het Noorden van Albanië te sprekingen
tusschen
SovjetRusland en Duitschland.'
l'.aansche concentraties, troepen- behouden. "KMBÉÈMfIM
colonnes
en batterijen bombarmeldt, dat
De
deerden. Verklaard wordt dat de De
scheepvaart Moskou correspondent
weigert de „asV als een
Italianen dorpen. In Epirus, Korblok van twee landen,. waarmedn
f oe.' Kephaloruë en i Kreta bomtegelijk onderhandeld kan worden,
oorlogsbelangen
de
En
/.
Patras
bardeerden terwijl ■ ook
te beschouwen. Dientengevolge
aan een bcitairdement werd oo: • L o n d e n, 28 Nov. (Reuter). behandelde •
volkscommissaris
rl rrrnrr rn TWW lIIOBIIWIFrKiffBBB Door de Grieksche regeering werd Molotoff te Berlijn
uitsluitend
■Het communiqué voegt hieraan aan het Grieksche scheepvaart- met de
Duitsche regeering
de
tóe, dat de Grieksche troepen hun comité te Londen volmacht ver; problemen, welke slechts Duitschop
actie
Albaneesch grondgebied leend toezicht uit te oefenen op de land en de Sovjet-Unle aangaan.
op geslaagde wijze voortzetten.
geheele Grieksche scheepvaart buiTerwijl
niet werd gesproken
ten de Middellandsche Zee, ook tot
over, het nabije en midden-Ooshet vorderen van de schepen.
Nieuwe Grieksche
Voorts werd het comité belast ten, maakte Molotoff; duidelijk,
met het toezicht over:alle Griek- flat de status quo op den Balkan
De
schepen met meer dan 4000 moest worden gehandhaafd.
SI o n a s t i r, 28 November schelaadvermogen, die zich in het correspondent van het Zwltsersche
ton
speciale corres(Reuter).
De
blad
meldt
van de Middellandverder nor dat „Mospondent van Renter aan de Joego- Oostelijk;deel
kou
niets te maken wU hebben
slavisch-Grieksche grens
meldt sche Zee bevinden. ■
het.: drie-mocendhedenverzeke- «■«*.
het volgende: de rechtervleugel .Dit Is geschied om te schepen
verdrag, dat in feite een bondvan het Grieksche leger behaalde ren, dat de Grieksche
genootschap tusschen ; Duitschtijdens
zijn nieuwen opmarsen zullen worden gebruikt. overeenbehoeften van de land, Italië en Japan Is".
de
komstig
nieuwe' triomfen. De Grieken Geallieerde oorlogsinspanning.
verklaarden het strategische dorp
De Sovjet-Russische regeenne
Cherave .in den Pogradetzsector
maakte haar houding tegenover
te: hebben veroverd en nog, meer Duitsche leugencampagne dit verdrag bekend, toen zij. kort
na het «luiten ervan, den
oorlogsmaterieel te hebben buit.
Londen, 28 Nov. (Reuter). schen gezant te' Moskou Chineegemaakt. Bovendien hebben
zij
mededat
de
Duitschers
hun
posities ten Noorden van Gemeld wordt
deelde
besloten
te
zijn
den
steun
Moscopolis 'vooruitgeschoven, on- in Nederland een • fluisler-cam- aan maarschalk Chiang Kal-Shek
danks
de krachtige; tegenaan- pagne voeren, volgens welke een voort te zetten. De eerste daad
vallen van de Italianen in. den toestel zou bestaan, waarmede van Molotoff. nadat WJ uit Berlijn
Gergavlstasector. De Italiaansche men kan nagaan, op welk station te
Moskou was teruggekeerd,
infanterie wordt krachtig geradio-toestel In een bepaald was een tegenspraak te doen
steund door de artillerie en vecht huis is afgestemd.
uitgeven
op het in de Amenop verbitterde wijze. teneinde. den
In de Nederlandsche uitzending kaansche pers gepubliceerde beGriekschen
overtocht over de van de 8.8.C, werd heden, in een "ent • omtrent een aanstaande
Cherave-rivier te < beletten.
voor de Nederlandsche luisteraars nuttin van een verdrag ;tusschen
Savola-Marchetti-vHegtuig bestemd bericht, op gewezen, dat Sovjet-Rusland en Japan/dat ook
Een.
werd omlaaggeschoten,' toen. -de dit bericht volkomen ongegrond is. de voorwaarde 2ou inhouden,
.dat
Italiaansche
luchtmacht' het Verklaard werd: „Wij kunnen ver> de Sovfet-Unie geen hulp meer
Grieksche
vliegveld te • Florlna zekeren, dat er geen enkel, tech- aan China z<m verleene».
bombardeerde.'
nisch apparaat bestaat waarmede
De
Bertljnxche correspondent
iemand kan nagaan, of gij; naar
Albaneezen loopen over
de 8.8.C, luistert. Luistert dus ge- van de Zürcher Zeitnng voegt
aan het bovenstaande nog
rust".
toe
Athene, 28 Nov. (Reuter).
dat, ofschoon de betrekkingen
Albaneezen melden zich in grooten
tnsschen Engeland ;en , SovjetDe positie van Tanger Rusland
getale bij de Grieken 'aan, om te
uiterst- koel zijn. Mo*,
kou niettemin besloten Is ' zUn
helpen hun land van de'fascisten
(Reuter).
28
Nov.
Madrid
te bevrijden.
Een Albaneesche
huidige neutraliteit' te handhaven,
generaal, die destijds met Koning sir Samuel Hoare bezocht gisteren en dat het zelfs onder geen enkele
Zogoe uit Albanië. is' gevlucht, den Spaanschen minister van BuL omstandigheid rechtstreeks In het
keerde naar dit land terug,
en tenlandsche Zaken. Suner; naar conflict zal i Ingrijpen: of. zirh zal
riep; de hoofden, van Albaneesche, verluidt werd de status van Tan- aansluiten bij een tegen Enge
land gerichte coalitie.
atajßimen bijeen.
eer besproken.
-
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HU had een onderhoud met verschillende ministers, om. met die
van Oorlog en Financiën.
-

dat het Roemeensche
Ïcmeld,
eger zich gereed houdt voor alle

-

De
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Canberra. 28Nov. (Reuter).

<

Geen ongeregeldheden
Sofia, 28 Nov. (Reuter). Men
spreekt te Sofia van officieele zijde
tegen, dat er ongeregeldheden In
Bulgarije zouden
hebben pls.aU«had. Ook is niet Juist, dat de staat
van beleg in Bulgarije zou zijn af?ekondigd.
Men voegt te Londen hieraar
toe, dat deze berichten van Duit
sche zijde werden geïnspireerd.

Washington,
27 Nov.
De
verklaringen afgelegd door admiraal Nomura, den
nieuwbenoemden Japanschen ambassadeur in de Vereenigde Staten, worden hier gesteld tegenovet
de jongste uitbarstingen, o.a. dl*
van admiraal Tabakhashi.
Deze verklaarde onlangs, dat

Tegen anti-Japansche da
den in Ned-Indië
Nor. «Domei».
I.kU,

(Reuter).

Japan

voornemens was

langzamer-

hand alle landen rond den Pacific,
van Mansjoekwo tot Australië,. en
van China tot Benealen, over te
nemen.
Thans verklaarde
Nomura in
een te Tokio toegestaan interview,
gepubliceerd
dat hier algemeen
wordt, dat „Jatau, China en Nederlandsch.lndië en alle Ooster.
sche volken vrije betrekkingen met
alle andere landen moeten onder,

houden".

«

dat de mlnitter
van BultenUndsche Zaken, Mat.
suoka, binnenkort eeaj krachtig
protest tal Indienen WJ den Ne.
rederlandschen gerant te TOK» her.
neraal Pabst, terzake va n de
haalde antl-Japanscbe daden m

Verwacht wordt,

Ned-Indié.

Bij dit protest *»llen formeele
verontschuldigingen.
schadeyereoedlng en garantie voor de toekomst worden geëlscht.
Kortelings hadden (althans volgens de Japansche lezing. Redl.
drie ernstige incidenten plaat*.

»*

Japan,

directeur eener

1. ■De

"

Men hoopt, dat de verklaring
van Nomuri meer in de lijn is
van Japan's politiek, ofschoon
het moeilijk Is deze verklaring In
overeenstemming te brengen met
de Japansche actie in China van
het oogenbllk.
Tot dusverre heeft men er In
kringen, waar men belangstelling
voor.de" aangelegenheden van het
Verre Oosten heeft, ■op gewezen
dat het nog:te' bezien is. of de
woorden van Nomura zullen wor.
den gevolgd door daden.
Dit blijkt ook het gezichtspunt
van de Amerikaansche regeering te
zijn, daar Huil zich niet uitsprak
ten aanzien van de gevoelens van
Nomura. toen hem hierover heden
vragen werden gesteld.
Te Washington is men voorts
zeer geïnteresseerd In de berichten uit ■ China, volgens welke
Duitschland - tracht pressie .op
Chungklng uit te
oefenen, om
Shek te overreden,
Chiang Kal
vrede te sluiten met Japan teneinde Japan, in staat te stellen

wereldrijk..
Er zijn mde

'—

wapenstilstands-commissie In Syrië
ral > worden vervangen door een
commissie,-, waarin Duitschland
sterk zal rijn vertegenwoordigd. •
Naar,; aanleiding hieraan wijst
men er in'vrMe.Fransche kringen
te Londen op. dat het verraad van
Duitschland ■-•■ jegens Italië ■ steeds
duidelijker aan «den dag- treedt. litaire kabinet.
Het verluidt.- dat Jütler aan La val
politieke moorden
sou ■. hebben l ver«kerd, -.dat, Italië
ina afloop van' de» oorlog van het
Londen, 28 Nov.' (Reuter).
(politieke tooneel,?zou verdwijnen. De „leider van den Roemeenschen
staat", generaal Antonescu.* heeft
De
drastische stappen genomen om
aan te toonen, dat hij niets uitgehad met de masGeen reden tot bezorgdheid staande heeftdie
gisteren bil het
sa-executies,
(Reuter).
aanbreken van den dag in de mi*
■ L'o n de n, 27,N0v.
Tijdens een noèhmaal van de litalre gevangenis te Jelva in de
Natlonal; Ref rigsration
Councll nabijheid van de hoofdstad plaatsverklaarde de minister van Levens, hadden en waarbij eenlge tienheden, tallen aanhangers van ex-koning
middelen, lord Woolton.
dat bet volk van-Engeland voor Carol werden vennoord.
Na de bewogen zitting van het
den duur van den?oorlog zijn gekabinet, welke vrijwel den geheewoonten ■ zal moeten wiizigen.
Het Brltsche volk.
zco zeida len dag duurde en na afloop
Heeft een levensstandaard waarvan generaal Antonescu en
t.ti
gehad,. hooger dan i eenig land in de leider der Uzeren Garde Horia
oorlogstijd kan «verwachten. De Sima belden de verantwoordelijkschepen met koelinstallaties zijn heid afwezen voor het doodschieten
thans noodi-t voor. oorlogswerk en van 64 politieke gevangenen, onder
wil moeten ons thans de luxe ont- wie een aantal vooraanstaande polizeggen van vruchten'als appelen, tici uit den tijd van koning Carol,
abrikozen, druiven en bananen, wordt thans uit Boekarest aan
onontbeerlijk zijn voor het Agenzia Stefani gemeld, dat
die niet
bet leven van een} volk in oorlog de nieuwe bevoegdheden van de
ert het zal wellicht niet mogelijk regeering blijkbaar ten doel hebzijn ruimte over te ■ laten voor al ben nieuwe excessen van manhet vlecsch, dat. wil. tot-dusverre schappen van de door de „as"
in zulk een ruime;mate en zoo geïnspireerde IJzeren Garde te
goedkoop importeerden
voorkomen en een schril licht
De parlementaire correspondent werpen op het dagelrjksche leven
fan Reuter verklaart, dat
on- in Roemenis sedert dit land tot
danks de verliezen aan schepen het trlpartite verdrag is toegeten gevolge van vijandelijke actie treden.
enkele reden tot oezorgdheid
Het werd noodig geacht bil de§een
estaat ten aanzien van de levens- creet de doodstraf te stellen
op
f
middelensituatie in Engeland ge- gevallen van moord met voorbedurende dezen. winter.
dachten rade en 5 tot 10 iaar
De toekomstige > ontwikkelingen dwangarbeid op ontvoering of pozullen mogelijk echter een ietwat ging tot ontvoering, het binnenstrengere
rantsoeneering noodig dringen in particuliere woningen,
maken,
doch geen beslissing is en*.
nog genomen ten aanzien
van
Het besluit voorziet ook in de
de voedingsmiddelen, die in het snelle
berechting der misdadigers
huidige
rantsoeneeringsstelsel
die door het besluit geallen,
zullen worden opgenomen.
noemde daden hebben gepleegd,
zullen op zijn laatst tien dagen na
Wijlen
Craigavon
hun arrestatie worden berecht.
Nov (Reuter).
Belfast. 28 Nov. ißeuter). Berlijn, 28heden
een nieuDe overleden . gouverneur van Het D.N.B. meldt
Roe.
Noord-lerland Lord Craigavon. is we politieke executie door de
meensche leglonnairen te Boeka.
heden ter aarde besteld.
rest.
Prof. Jorga die In IMI premier
No bananas today....
was, werd gisteren door Legionnalrs uit zijn woning weggevoerd.
L o n d e n, 27 Nov. (Reuter). Zijn door kogels
doorzeefd lijk
nadere licentie ver- werd heden op den
Er Is geen
weg nabij
leend voor den import van bana- Ploestl gevonden.
daar
deze
nen in Engeland,
vruchDe Roemeensche regeering vaar.
ten niet als noodzakelijk voedsel dlgde
•
beschouwd;
rieden speciale besluiten uit
worden
tot het tegengaan van ontvoeringen en moorden met voorbedach.
De Empire-belangen
ten rade.

De Australische
minister
van
Bultenlandeche Zaken sir Fredefik
Stewart verzekerde heden het
Huis van Afgevaardigden
dat
Engeland en Australië passende
maatregelen zullen nemen ter beveiliging van de Britsche belangen en die van het Empire in den
Paclrlc,
indien deze ir. gevaat
zouden komen te i verkeeren als
gevolg van de nieuwe Japansche
bultenlandsche politiek.'
De minister voegde hieraan toe
dat Engeland alles gedaan
had
wat in zijn macht stond om Japan te overtuigen dat zijn rede.
Üjke aspiraties nimmer in
conflict behoeven te komen met de
beginselen der Britsche politiek.

Oosten

berichten, welke
eventualiteiten.
hier ontvangen worden geen aanDe zitting van het Roemeensche wijzingen, dat het zeer waarschijn,
kabinet werd Woensdagnacht laat lijk
is. dat Duitschland In zyn
M'-aw
beëindigd.
Het bericht voegt hieraan tot, pogingen zal slagen.
dat een aantal Roemeensche staatsRoodboek gepubliceerd
lieden en politici, die Dinsdagavond
werden gearresteerd. WoensdagCommunistische beweringen
ochtend weer werden vrijgelaten als
interventie
van
gevolg van
weerlegd
den
leider van de IJzeren Oarde Horia Washington, 28 Nov.
Sima. Zij begaven zich naar het (U.F.).De Dies-commissie publU
ministerie van Blnnenlandsche Za- ceerde een Roodboek Tan 1060 pa»
ken, waar zij aanboden zich onder gina's
waarin de bewerineen soort van vrijwillige bescher- gen vaninhoud
de - Amerikaansche com.
mende hechtenis te stellen.
Onder hen bevinden zich Gigurtu. munistische partij, dat deze stap.
de laatste premier, onder de re- pen heeft genomen zich van de
geering van Koning Carol; de oud- communistische Internationale los
premiers Tatarescu en Argetoianu, te maken, worden weerlegd.
alsmede generaal Hasievic, de - Stripling, de secretaris van het
laatste chef van Koning Carols mi- Dies-comité, verklaarde dat bet

Wordt Italië verraden?

den Pacific

Krachtig protest
verwacht

sche leerfabriek te Batavia werd
aangevallen door een Nederlandschen politieagent.
\

, 2. Een Japaruche vlag .voor een
kapperszaak te Bandoeng werd
verbrand op den vijftigsten verjaardag van de troonbestijging
van H.M. de Koningin en
•

.

8. D« kanselier van het Japan,
consulaat te Batavia, Artyoshl werd op 23 dezer door een
toen
schildwacht uitgedaagd (?)
Gouverden
van
paleis
het
lul
neur-Generaal passeerde. Hij werd
naar een politiebureau 1
doch spoedig vrij gelaten. .

;

sche

Daar werd beweerd, dat de kanselier e en poging zou hebben gedaan het palels te fotografeeren;
dit is niet alleen ongegrond, gelijk
door hem zelf .wordt beweerd,
doch het is bovendien wettelijk

toegestaan.
Dit bewust de onnooolge onderDe toestand in Roemenië
drukking der Japanners door de
Londen. 28 Nov. (Reuter). meer aandacht' te schenken aan Ned.-Inalsche autoriteiten.
In een bericht uit Boekarest wordt zijn campagne tegen het Britsche
meldinz eemaa«
Ook wordt

\

-

-

Vïohy aangekomen.

Londen, 28 Nov. (Reuter).
De diplomatieke medewerker van
Reuter 'verneemt van gezagheobende Londensche kringen dat de
Sovjet-Russische ambassadeur te
Londen, Maisky, gistermiddag op
van Buitenland*
het ministerie
sche Zaken een onderhoud had
met den onderminister van Buitenlandsche Zaken, Richard Butler.
Het verluidt,-, dat tijdens het onderhoud tusschen belde staatslieden de algemeene politieke situatie in beschouwing werd genomen,
waarbij speciaal aandacht is besteed.aan de voornaamste, voor
belde partijen wederkeerlg van
fcelang zijnde vraagstukken.

i

Ruslands afwijzende

.-

Er

B er 1 U n, 27 Nov. . (Reuter».
gouverAdmiraal L. Aorial, de
Algiers, is te
neur-generaal van

L o n d en, 28 Nov. (Reut«r).
Gemeld wordt dat de Italiaansche

offensief

„

Frankrijk en Noord Afrika

>

dood.

(Reuter).

Athen e. 28 Nov.

28 Nov. (Reuter).
Uit Cairo wordt gemeld, dat Ca.
troux werd benoemd tot hoofd der
vrije Franschen in het Roods Zee.
gebied, den Balkan en het MiddenOosten.

Londen

Duitschland en den

Londen
28 Nov.
Athene, 28 Nov. (Reuter).
'' Rubber-reje.
Internationale
De
te
verband
In
wijst
Athene,
er
Men
quota
met hei bericht, dat het bevel over lingscommissie stelde deTan
'41
de Itallaansche troepen in Albanië voor het eerste kwartaal
door maarschalk Bajogiio - is overgenomen, op, dat hij reeds de derde

onbevestigde' berichten Itallaansche opperbevelhebber in
ruim 1300 Italianen en Al- Albanië is.' De tweede opperbevelaneezen zich gedurende de laat* hebber, generaal Soddu, is nog
ste paar dagen over aan de Joego- niet teruggeroepen.
slavische •
autoriteiten , aan de
grens In den Debarsector. Wanhopige pogingen

Actie in de lucht

De vrije Franschen

-

De Rubberquota

(Reuter).

L o s d'i n, 28 Nov. (Heuter).
In den ■ afgeloopen nacht werd een
Duitsche .bommenwerper boven
Engeland vernietigd. De vijandelijke luchtaanvallen waren In den
nacht i van Woensdag op Donderdag voornamelijk op een bepaalde
stad aan de Zuid-Oostkust van Engeland geconcentreerd.

L o n d e n, ?8 Nov. (Reuter).
Juist voor het. ■ ter' perse raa.ii Thans tan' worden gemeld, dat
van dit blad seint A.N.P. uit Lon. twee beroemde Londensche hotels
het Savoy hotel en het Carlton
den dat ook de Technische Ho*.
tijdens de Jongste lucht,
geschool te Delft om dezelfde re- hotel
den als de Leidsehe door de Duit. aanvallen beschadigd werden.
Het Carlton hotel is het ergste
sche onderdrukkers is gesloten.
beschadigd, zoodat het hotel voorloop:? voor gasten gesloten Is. De
grülroonv-en'. de cocktail-bars
geopend.
Dlüven echter,
Teen' het hotel getroffen werd
bevonden ■ zich, er ongeveer. 120
personen doch, niemand werd ge-

Badoglio

Volgens

§aven,

Engeland

Bekende hotels getroffen

•

.

De aanvallen op

,

Ofschoon van de Leidsehe universiteit in de laatste tijden
zijn de colleges in rechtswetenschappen'en me.
dicijnen, is zij ook befaamd door'het nationaal instituut voor de
Nederlandsch-Indische talen, dat aan deze hoogeschool was
verbonden, en voor het waardevolle werk barer Egyptische en
Indische departementen.jlVg^qflp{2JÉ9P9|QVQ|
In de jaren voor den oorlog bedroeg het aantal studenten ge*
middeld 1200.
Aneta voegt hier aan toe, dat'■bevestiging! der verheugende
solldariteitsdemonstratle., der Nederlandseha studenten nog
niet is. ontvangen, maar dat, gezien de bron, in" dit geval. wel
kan worden aangenomen dat de vijand wederom tegen onbuig.
zaam Jong, Holland Is gebotst:

"■ vooral beroemd

,

..

<

:

De verklaring van Nomura

*

Balkn

In een telegram uit Amsterdam aan Berlijn wordt verklaard,
dat de reden der sluiting is gelegen in het feit, dat ~dc studen.
-ten zich aan de zijde van de Joden hebben geschaard'.
'r
■ t Dit geschiedde naar aanleiding van de nieuwe anti.Joodscht
maatregelen; de studenten bleven 48 uren van de colleges weg.
De maatregelen waarover moeilijkheden ontstonden wa.
ren die, waarbij de Joden „in het belang der'openbare

Hoogeschool
gesloten!

28 Nov. (Reuter).
Volgens In vrije Fraasche kringen
ontvangen berichten zijn' 500 Parijsene... studenten naar • concentratiekampen in Duitschland getonden, terwijl andere naar het
niet door de Djuitschers bezette
gedeelte ■ van Frankrijk werden
gedeporteerd als gevolg van de
jongste i relletjes.". De universiteit
te Parijs Is gesloten. De demonstraties sijn begonnen op 11 November, den wapenstilstandsdag.
Londen, 28 Nov. (Reuter). In
aansluiting op het bericht over de
door ParUsche ttudenten veroorzaakte relletjes, welke kortgeleden hebben plaatsgehad, kan nog
het volgende worden gemeld.;»»
De studenten vormden een optocht, aan het hoofd waarvan jongelingen gingen, die twee lange
stokken met zich voerden. In het
Fransch zijn twee lange stokken
„deux gaules", hetgeen op de zelfde wijze wordt uitgesproken als de
naam van den leider der vrije
Franschen. De- demonstranten
trachtten Dultschers uit een welbekend café In Montparnasse te
werpen, waarop Duitsche troepen
Ingrepen en de orde herstelden,
doch niet voordat 11 studenten
waren gedood.
Londen,

!

,_.

Ook Technische

Japan en het Verre

Duitsche militaire hulp
aan Italië
Mits onder Duitsche leiding
Z ü r 1 e h, 28 Nov. (Reuter).

Volgens Amerika arische reizigers,
die uit Italië in ZUrich zijn aan-

gekomen zijn de gebeurtenissen
van de laatste maand een groote
teleurstelling geweest voor Ita'-ië
en hebben zij in het bijzonder het
gebrek aan enthousiasme onder de
Italianen voor den oorlog doen

andere, minder belangrijks
van
Incidenten, inclusief gewel4adi*een Nederlandschen
he:d van

soldaat.'

Aneta ■ teekent terzake van het
eerste Incident aan, dat daarop
commentaar werd
reeds eerder
geleverd: het tweede, betreffende
verbranden van een Japansche
het
vlag in den vroegen ochtend van
den 24sten, is nog bij de politie In
onderzoek, en
terzake van het
derde kan
worden opgemerkt,
dat de paleiawaeht, een Japanner
ziende die een foto van het paleis
trachtte .te maken, de politie
waarschuwde die den Japanner ultnoodigde op den naastbijzijnden
politiepost zijn bedoeling te verwaarop de Japanner
klaren,
de kanselier van het Japansene

—

verontconsulaat te Soerabala
schuldiging aanbood. De politie
gaf de camera terug, en. er werd
Roodboek genoeg materiaal bevat geen protest van de zijde van den
—

om in de toekomst eventueel stap. japanner vernomen.
pen te wettigen, welke de commu.
Dat de anti-Japansche gevoelens
nistische partij ' onwettig tullen hier zouden toenemen, kan naverklaren, zooals reeds door Mar- drukkelijk worden tegengesproken.
Bovengenoemde 'gevallen
zijn
tin Dies is' verzocht.
onderzocht,
alle
en
grondig
plaatselijke
Rico kunnen als zuiver blliven,
die
beschouwd
Washington, 27 Nov. (Reuter). feiten conclusie
absoluut niet
De minister van Binnenlandsch» deze
Zaken, Harold Ickes, maakte heden rechtvaardigen.
bekend, dat José Michuel Oallardo
Hulp
werd benoemd tot gouverneur van
de oud
Puerto Rlco als opvolger van admiraal Leahy, die tot ambassadeur
der Vereenigce Staten te Vlchy
werd benoemd.
Tokio, 28 Nov. (Reuter/Hivas).
Oallardo was sedert 1937 com- Door de commissie voor het verleenen
missaris voor onderwU* van Buerto van steun aan oud-milltairen werd
Rico.
een bedrag van 4.000.000 yen uitgetrokken voor het oprichten van speCongres.
ciale
waar arbeiders, die
Washington. 28 iwv. (Reu- ba hetfabrieken,
leger in China dienst hebben
ter). Het Congres kcmt op den
gedaan, kunnen werken, terwijl
«j
20sten Januari 1941 bijeen.
tegelijk de noodige ontspanning krijSenator George. de nieuwe voor- pen. Vele arbeiders, die van het front
zitter van de commissie voor Bui- in China zijn teruggekeerd, zijn nametenlandsche Aangelegenheden van lijk
nog niet sterk genoeg om op volle
den Senaat, verklaarde dat het kracht in normaal werkende fabrieCongres ongetwijfeld een of ander kt.-, t» arbeiden, terwijl zy evenmin
wetsontwerp, waarmede beoogd in hospitalen thuis fcehooren.
wordt Engeland financieelen steun
te verleenen. zal worden voorgeThans zal een maatschappij worden
legd. Senator George zeide veraer opgericht, welke speciaal de industrie
het nog niet eens te zijn met de in oorlogstijd cal bevorderen en die
door de regeering gevoerde politiek. door geheel Japan fabrieken zal doen
bouwen.
Dese fabrieken zullen op
'

Gouverneur van Puerto

voor

front-soldaten

platteland, in boschrijke

streken

Het

Tegen sabotage

Wa a h 1 n g t o n, 27 Nov.
(Reutér). Drastische straffen
voor
sabotage van nationale defensie,
industrieën of materiaal, dat gebrulkt wordt voor de nationale
mogelijk gemaakt
defensie, zijn
door een wet, welke Dinsdag J.l.
met algemeene stemmen door den
Amertkaaoschen Senaat is goedge.
keurd. en welke tevoren de instemming van het Huis van Afge.
vaardijden verkreeg. De wet is
naar het Witte Huis doorgeaooden
om te worden onderteekend.
De wet legt een boete Tan
10.000 dollar op voor beschadiging
of verwoesting
van „oorlogstnaterieel of materieel voor de natio-

nale defensie".

Onderzoek naar Engelands
reserves

nabijheid van rivieren
gebouwd. Ook een medische

in de

en

worden
dienst

aal aan de fabrieken verbonden zijn.
In deze fabrieken sullen
artikelen
worden vervaardigd, voor het fabrteeeren waarvan een minimum aan
kracht, doch een zekere mate van
geschooldheid noodig is. .
Volgens de Romiuri Shlmbun zullen
het volgende Jaar 200 van dergelijke
fabrieken in werking syn.

Wang Ching Wei President
N a n k in g, 28 Nov. (Domei).
Wang Chlng Wel werd gekozen tot
president der Nationale Chineesche
te Nanking toen de Uitregeering
voerende Yuan en de centraal politieke raad met algemeene «temmen
de door Wen Sung Yao. voonüDfer
der wetgevende Yuan, Ingediende motie aannaam.

Wang Ching Wel, die sedert
(Reuter). terugkeer te Nanking op 30 MaaltUJn
jJ.
Washington
uit
berichten
alg waarnemend president
Naheeft senator Wagner, voorzitter tionale regeering optrad, zalder
spoedig
van de commissie voor bankzaken geïnstalleerd worden.
van den Senaat, bekendgemaakt
dat de commissie een onderzoek sal
instellen naar de wezenlijke financieele reserves, welke Engeland in de Vereenigde Staten nog

N

«

w Yo r k, 28 Nov.

volgens

Herziening Chineesche-Japansche
betrekkingen

overgebleven zijn.

De behandeling van het
Amerikaansche protest
Shanehal. 27 Nov.

(Rêuter/Ha-

vas).

De „Shanghal Evenlng Post"
meldt dat men te Shanghal verwacht, dat Amerikaansche en Japansche consulair* autoriteiten hedenmiddag gezamenlijk tullen beraadslagen, ten einde te pogen tot
toenemen.
,vovereenstemmine te komen InzaDoor den Romeinsehen corres. ke het vraagstuk betreffende hst
pondent van de Neue Zürcher Amerikaansche a.s. „Estelle", dat
maand
Zeitung wordt ook In bedekte ter. sinds het begin van deze
Japansche marine-eenheden
men melding gemaakt van het door
te Tinghai wordt'
vastgehouden.
feit. dat de Italianen te kampen Door de Amerikaansche
consulaihebben met een ;,«ker gevoel van re autoriteiten werd
verklaard dat
bezorgdheid".
geen tweede protest tegen het aanDe diplomatie van de „as" met houden van de „Estelle" zal wor-,
betrekking tot Griekenland wordt den ingediend, voordat ten minste
in Zwitserland met zeer groote be. de besprekineen met de Japansche
gehouden
langstelling gevolgd en het ge- consulaire autoriteiten
dat men echter met reser- ziln.
rucht
Er «Ij in dit verband tan herve moet: behandelen
doet de
antronde dat Dultschland niet bereid innerd,opdat het Japansche
woord
een eerder Amerlktansch
xou zijn Italië teeen Griekenland protest
Amerikaansche autote helpen tenzij de Itallaansche riteiten door
te Shanehal als ..onbevretroepen
ondrr Du'.tsebe leiding dieend en Taait"
werd gekenzouden worden geplaatst. ,
schetst.
.:

i

Berl ij n, 28 Nov. (Reuter). Na het bericht van
het sluiten der Parij sche Univereiteil komt het nieuw»,
dat de oude, door Willem van Oranje in 1575 gectichte
Leidsehe universiteit' op la«t van den Duitschen commisJustitie, geheel is gesloten.
saris

28 Nov. (Reuwr).
Volgens het. ministerie van Lucht,
vaart waren;doelen in en rondom
Keulen in den nacht van Woensdag de voornaamste, die hevige en
gesiaagde Britsch e bomaanvallen
ie verduren kregen.
Hui
Ook de ïnvalshavens Antwerpen.
Le ■ Havre . enr-, Boulogne,, zoomede
verscheidene ■'. vijandelijke vliegvelden • werden i gebombardeerd.
Een'Britsen,vliegtuig werd vernield.
QgR

Londen

Fransche studenten naar
concentratiekamp

—

—

■■•

■

gesl
o
t
e
n!
DeLeidsche universiteit

De Britsche aanvallen

Nank 1 n g. 28 Nov. (Domei).
De uitvoerende Yuan der nationale
Chlneesche regeering nam tijdens een
gezamenlijke ziting niet den
central politieken raad met algemeene
«temmen een wetsontwerp aan
ter
herziening van de betrekkingen tusschen China en Japan.
De maatregel werd onmiddellijk
aan de wetgevende Yuan ter goedkeudring voorgelegd.
Verwacht wordt dat het verdrag
terzake op 30 dezer tusachen Japan
en de Japansche en NankWgregeerlngen zal wordaa geteekend.

Nieuw protest van Amerika
Washington, 27

Nov.

(Reuter).

De regeering der Vereenigde Staten diende een protest te
Tokio
en Hanoi In naar aanleiding van
de jongste arrestatie van den Amerikaanschen vice-consul R.W. Rin*S «n den Amerikaanschen journalist Melville Jacoby door de Japansche autoriteiten te Hanoi. Zij
werden

gearresteerd

onder

be-

'schu!u!2!ne
van het Japansche kampement te Haiphong te hebben gefotografeerd, doch later weer
gelaten..
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BAMON NOVARRO's meesterlijke filmschepping

door MARIAN MARSH en de schattige
MABGARET TALLICHET. ,
Een film met vaart, romantiek, muziek en liefelijke zang.
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Lionel Barrymore
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang*
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-

-

FOX NIEUWS.
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ff

HEDEN EN MORGENavond

THEATER
„I STOL E A M ILLION"

;

>/•

Vooraf:

ff

:

met GEORGERAFT

CLAIRE TREVOR.

—

METRO NIEUWS.

Kinderen beneden, 17.'jaar.geen toegang.
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r.THE'LIFE
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ff
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OTfIïÊ'pARTY"
Vanaf Zondag:
met Joe, Penner, Gene Raymond, Harriet Hilliard..Voor alle ' leeftijden.
:
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De ruime sorteering der moderne electrische apparaten zal
ongetwijfeld Uw keuze vergemakkelijken. Want men vindt

e
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met Robert.Taylor-Joan Crawford

ff
ff-.
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er „voor elck wat wils" in prijzen, welke binnen ieders

-

i

*

JfiA ;RM*-f3\

In onze toonzaah vindt.U een'keur van die "nut*'9 e handige electrische artikelen. Die leenen zich
uitstek voor Sinterklaasgeschenk, omdat ze altijd;
en overa ' we 'kohi zijn. Dat zijn

ZONDAG a.s.
matinee -10 uur v.m. en 4.30 uur n.m.
. DIANA GIBSON in",
JOHN WAYNE

ff

ff

ff
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»

Het is een film over'de MACHTIGE ARM van UNCIE.
SAM die naar de G eslepenste MISDADIGERS grijpt! t
Kinderen beneden., 17 jaar geen' toegang.
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OPERA"

KIBBEE.
met Frank MORG AN, Virginia WEIDLER, Guy,
Morgan, de stadsdandy,
Het is om te lachen; hoe Frank
v
orde: wenscht *te scheppen op \ een 1 door hem 'geërfde
ranch. Guy; Kibbee, Slim Summerville en Virginia
Weidier '„helpen" hem een!handje en deze. komieken
kennende, 1 weet ü wel wat dat worden*gaat.
Vooraf: LAATSTE-WERELDNIEUWS.Vo or alle: leeftijden.
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UIT NEW-YORK"
„DE OOM
(Henry goes Arizona)
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bijgestaan

Uncle
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MARX BROS
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vertoont nog slechts , HEDEN en MORGENAVOND:

Vanaf
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ffg

«

—

,w

I -A DESPERATE ADVENTURE" 1
g
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VÓOROORLOGSCHE PRIJZEN

■fl

ff,

n.

e f tij de

NIGHT AT THE

„A

S ■ met

UITSTEKENDE KEUKEN.
GEZELLIGE BAR met BILJARTS.

a 1 Ie 'Ie

"

,
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(Palmenlaan'23)
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Voor
Zondagmorgen 10 uur:

'

\

H

M

maal'davert vaneden lach.
Vooraf: GAUMONT, OORLOGSNTEUWS.
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ff
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H

Mickey ROONEY Cecilia PARKER
Absoluut de beste 'aller Hardy, films, met meer humor
en vroolijkheid dan uval zijn vorige films tezamen,
doch ook met een ernstige noot De: nadruk; blijft
echter gelegd op vroolijkheid,'waardoor de zaalmenig-

\

1 \Jr

h

Denis KJNG.

.

„ANDY HARDY HEEFT GELIJK"

"
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t ij d e n..

HeSle e f
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ff

adres voor losse bloemen, kransen,
bloemstukken en vaasvnllingen,

!*:=:

i

-

JJ

„FR ~A "TI~A V Ö LG"

'M

SHANGHAI RESTAURANT

L
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ff
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Toendjoengan 19,

KOEL TERRAS

Stan LAUREL
. V o o r; a

met

ff

„AZALEA"

I

ff
B
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V

door.Hitler/aHMMBRP

ff

In

van de Joden-vervolging

FOX' WERELDNIEUWS met oou
Canada's oorlogsactiviteit.
Kinderen beneden 17 jaar_ geen toegang.
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■ÉOE(Man of Conquest)
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Telefoon 628.
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0.40.

en

ƒ 0.25
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Ellls. ■
Edward
Joan
FonUine
BichardDix
met
strijd van W
Een bUzonder pakkend schouwspel van den
Een Juist voor
ff
DICTATORSCHAP.
tegen
DEMOCRATIE
\.
dezen tijd 2eer. toepasselijke «lm.
1
•_,"-■,,_•
G E E S ff
Vooraf: als speciale attractie REF,U

1

de voorraad strekt.

\

en een aardig voorprogramma.
ƒ

GEORGE BRENT.

„

"

ff

4478

■

CITY»,

„DODGE

—■

EEN AARDIG CADEAUTJE

KOnze

-
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ff
ff

DECEMBER
geopend.

»

-

g
Entree
Toegankelijk voor alle leeftijden M
s ■ ■ '■ ■ ï ■ ï ■ s ■ ■■
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eiken aankoop
van EEN GULDEN
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«

met

ISA MIRANDA

geven wij bij

toko Is ZONDAG,
den gebeelen dap

'■

:

ADVENTURE IN DIAMONDS

Vanaf HEDEN t/m 5 DECEMBER

Zoolang

uur

en Zon-'n
Zondagmorgen
dagnamiddag 4 30 uur ERROL g
OLIVIA DE HAVILFLÏNN
LAND ANN SHERIDAN in een
spannende avonturenfilm:

U 0

brengt Paramount i een avontuurlij k en boelend film werk

g

ALS MATTNéE

:

™
*^N D

I

V^/

EN VOLGENDE

,VOOR T EERST

A.S.WEEK

-

V/a me r B ros. vertoont

g HEDEN

AW
ANN
RES EN VAUSCHSPEELSTER, EEN ROODHARIGE SCHOONHEID, DIE ER OVERTUIGD
VAN IS, DAT SU IN DE TROPEN MEER DAN,
EEN SENSATIE ZAL ZLTN, EN DIE NATUURLIJK ALLES, MAAR DAÏI OOK „A LLE S"
IN *DE WAR BRENGT ! ! !
Vooraf: Een aardig bUprcgramma, jr.o. het

1
ff

'ff

HEDEN EN MORGEN-

ff

AVOND:

H

met LUXOR.

t

„DE VRIJHEIDSHELD" ,( Man of Conquest)
met
DIX -' Joan FONTAINE
Edward ELLIS.
Eerste run prijzen.'
Niet..voor kinderen,

ff

'

gelijktijdig

Richard:

Vanaf

"met

i

-

ZondagT
BELA

LUGOSI

—

'iVoor: alle;

_,'

ffl

DOROTHY

leeftijden.

ARNOLD.

ff

ff

I

J

ff

--■-'■'.

pj~'Entree

ƒ 0.25 en ƒ.0.40.'

KLEUR ENWON DER

§§

Voor alle

Toendjoengan 84

M fl ff i si twa Bnw jHtirttNfcßlil

Voor vervolg verinakelijkheids-advertenties

Ze race-den de trap op en den hoek
van het portaal 0m... dan voorbij
een paar nissen met marmeren beelden, die in het halfdonker spookachtig glansden en verder langs de
gang recht'op de deur van James
Lee's slaapkamer af. Mr. Farr stond
er al en naast hem mrs. David. Zij
stond geleund tegen den gangmuur
en hij morrelde aan den knop' van
'

de deur.

„Deur . afgesloten," kondigde, hij
aan. „Deur is afgesloten."
Harry Lee drong, zich langs hem
en schoof zijn hand weg. Maar al
zijn rukken en trekken gaf niets..,,
„Vaderl" schreeuwde hij, opeens
angstig. „Vader... laat ons binnen."
Er kwam geen antwoord. In de
kamer achter de deur bleef aUes stil.

f

fIBll

LETON.

Bk. I

dat geen van allen ooit zou'. vergeten.:..;....
Er was blijkbaar hevig gevochten.
Een paar. van de zwaarste meubelen
waren omvergeworpen. Groote'Chineesche vazen lagen in scherven op
den grond. En in het midden van het
Xel-rossigen
den
haardkleedje, in
gloed van het knetterende' haardlag James Lee, badend in:zijn
De bel van;de voordeur schrilde, vuur, Alles
was bespat met bloed.
bloed.
maar niemand schonk eenige aanDe kamer leek wel een
slachthuis.
dacht aan het
Een
zucht
uit
steeg
groep
de
op en
Stephen Farr zei: „We moeten de
deur openbreken. Dat is de - eenige twee. stemmen spraken practisch
genomen tegelijk. En het merkwaarmanier..."
was,
dige
hetgeen ze zeiden, de
drie een zooweldat
„Dat zal niet zoo één , twee
als
de ander, een citaat
'.
gaan," zei Harry., „Die. oude deuren
was.
'.'
zijn. solide: in het kwadraat. Maar
'David Lee zei: „Mij is de wrake,
je hebt gelijki. Vooruit, Alfred!"
zegt.de Heer.". .'■■;
Ze duwden en beukten. Toen dat
De stem van Lydia was niet veel
alles niet hielp, haalden ze een zware meer
danken nauwelijks hoorbaar
houten bank en ■ gebruikten. die als gefluister::
stormram. 'Dien geweldigen . druk
„Wie zou gedacht hebben, dat de
hield het ■ slot niet uit, het sprong oude
man nog zooveel bloed in zich
luid krakend stuk en de deur vloog
had '''-SgflraifflMM
met een ruk open.
Wel een minuut lang bleven
ze
Inspecteur Sugden had al
drie
opeengedrongen staan en staarden keer gebeld. Toen er na het derde
naar binnen. Wat ze zagen, was lets, bellen nog niemand kwam, pakte hij
-

.
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VIERDE
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zie EERSTE, DERDE en

biedt aan
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een.

SOERABAIA

Telefoon Z. 3130.

:

eerste voorschriften. Niets... hoegenaamd niets aanraken tot de politie

er geweest is."
„Pardon," zei ' Sugden.
Voorzichtig drong hij door de groep
<

heen.
'Alfred Lee,

die zich

omgedraaid

had, herkende hem.
„O,"

—

DAMES
tl AH DJV E RKEN
Laat Uw JAPONNEN SMAAKVOL BIJ ONS

I *JkJ-1 r<~I^BSJ WI!fLI tr*l«l ivß

den klopper en sloeg'een roffel op
het .geschilderde hout.*gjÉlHHP^g
; Een verschrikt'
kijkende Walter
deed open.
„0..." zei hij. Een uitdrukking van
verlichting gleed over; zijn : gezicht.
;,U komt;net van pas. Ik zou ; juist
de politie gaan opbellen."
'„Waarvoor?"
vrpeg inspecteur
Sugden scherp. „Ls er iets gebeurd?"
Walter fluisterde, „'t Is meneer...
hij is van kant'gemaakt.'.."
De Jonge inspecteur drong langs'
hem heen en rende mét twee treden
tegelijk de trap op. Hij. kwam de
kamer in, zonder, dat
van de
aanwezigen iets van zijn binnenkomen merkte... Op het oogenblik, dat
hij over den drempel heenstapte, zag
hij, dat Pilar zich bukte om iets op
te rapen. David Lee stond tegen den
wand, 1 met de handen voor de oogen.
De anderen vormden, één, dicht
opeengedrongen groep.-Alleen Alfred
Lee stond naast het lichaam van
zijn vader... Met groote aandacht
keek hij er op.neer. Zijn' gezicht
verried geen: enkele emotie.
Met een luide, gewichtige stem zei
George Lee: „Denk er aan, dat Jullie
niets aanraakt. Dat ls een van de

—

zei?Alfred, „bent u

specteur!' Dat

het in-

heeft u vlug gedaan."

„Ja, mr. Lee...'; Inspecteur. Sugden
vond het blij kbaar niet noodig, uitleg te geven., „Wat is er hier ge'

beurd?"

Inspecteur Sugden legde zijn

hand

opeens op'Pllars arm.
' „Pardon, miss,"
iel. hij .vriendelijk.-.: „U heeft ,*t v zooeven gehoord;
er' mag niets aangeraakt worden."
Ze keek hem in opperste verbazing
aan; Farr kwam tusschenbeide. „Natuurlijk niet," zei < hij. kortaf.
„D3t
weet ze. Ze raakt, trouwens niets
aan."

Zonder

op

den

jongenman te
Sugden

ten, ging inspecteur

letnog

steeds opzakelijk T vriendelijken toon
voort:.„u heeft zooeven,iets opge-

„Mijn vader..." zei Alfred Lee, „is raapt, dat op
den grond lag!"
dood...^vermoord...!"
Pilars
oogen gingen wijd open. Op
Zijn stem sloeg over.
Magdalena begon opeens wanhopig ongeloovigen toon zei'ze:- „Ik iels
opgeraapt?..."
te snikken.
Inspecteur Sugden bleef de voorInspecteur Sugden hief met een
autoritair gebaar;zijn welverzorgde komendheid in eigen persoon. Maar
zijn stem klonk iets' strenser.
hand op.
. „Als de dames en heeren, die hier
HU zei, „Ja... ik heb 't u zten
niet meer,noodig'hebben...", zei hij

met een rustige stem, „...weg zouden willen gaan?. Alleen mr.
kan blijven... en... en... mr. George
Lee."
De groep trok naar de deur, schoorvoetend, als een kudde schapen.

. Geeft 11 het maar hier.
U heeft
't in uw hand."

(Wordt vervolgd.)
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Wat de dag brengt

DERDE BLAD

DE INDISCHE COURANT.

DE SLUITING DER

ANARCHIE IN ROEMENIE.

Pacific spanningen.
ztjn
weer allerlei kleine
Er
wrjjvlngspunten tusschen de Vereenigde Staten en Japan. Daar Is de
aanhouding van het s. s. „Estelle".
daar Is de arrestatie
van een

De moorden der IJzeren Garde.

.

Het „jongste”

slachtof er:

de algemeen gêachtë oud-premier prof. Jorga.-Officieren
hebben besloten, hun ontslag in te dienen, als
de misdadigers niet op drastische wijze worden gestraft.-De
Regeering heeft in het geheele land haar gezag verloren.- Zal
er een militair kabinet gevormd worden?

Amerlkaansch vlce-consul en Journalist en daar Is tenslotte de Inval in
een Amerlkaansche zendingsschool
door Japansche gendarmes.
;Dlt zijn echter slechts enkele gevallen van meer of minder belangrijkheid. Er zijn sedert het uitbreken

van het „Chlna-lncldent" nog ernstiger gevallen geweest, waaronder die
van het tot zinken brengen van de
„Panay" een der ernstigste was. Maar
toen hadden de isolatlonlsten In
Amerika nog het hoogste woord en
wilde het publiek niets .weten van
een conflict, zoodat Washington een
bedaringspolitiek volgde.
Maar nu Is de situatie geheel
anders. Uit allerlei, uitlatingen van
vooraanstaande Amerikanen blijkt
dat men alles nu zwaarder opvat en
genoeg heeft van alle gedraai. Cordell Huil heeft gesproken over acht
punten der bultenlandsche politiek
en wanneer men werkelijk die beginselen In toepassing wil brengen Juist
tegenover agressieve staten, most
men ook de macht hebben om zijn
wil door te drijven. En die macht is
Uncle Sam aan het opbouwen en gedeeltelijk Is hij er reeds mee klaar.
, Dat beteekent,
dat Amerika een
eind heeft gemaakt aan zijn beda-

In Amerika begint men hoe langer hoe meer in te

zien, dat er directe en afdoende hulp aan Engeland

Londen, 28 November (Ren ter). Verklaard wordt, dat
Roemenië in een toestand van groote beroering 'verkeert, welke
bijna aan anarcbie grenst na den moord door leden van de IJzeren
Garde op 62 politieke gevangenen, onder wie vele ' vooraanstaande
De opwinding, welke door de moorden werd veroorzaakt, werd
heden nog vergroot door het nienws, dat het met kogels doorzeefde
lijk van den vermaarden en algemeen geachten oud-premier professor Jorga aan den kant van den weg naar Ploestl was ontdekt.
De verontwaardiging is bizonder groot in militaire kringen
en
gemeld wordt, dat een aantal hooge officieren heeft besloten hnn
ontslag in te dienen, indien de misdadigers niet op drastische
wijze worden gestraft.
Generaal Antoncscu doet wanhopige pogingen om de leden der
IJzeren Garde in bedwang te krijgen, zooals blijkt uit het
ijlings
uitgevaardigde besluit, waarbit „moord met voorbedachten rade"
tot een halsmisdrijf wordt verklaard.
Volgens te Belgrado ontvangen berichten heeft de regeering In
het geheele land haar gezag verloren.
Welke binnenlandsche politieke ontwikkelingen in. de onmiddellijke toekomst zullen plaats hebben, is nog duister.

Minister Morgenthau.

Zal

er iets

definitiefs worden
gedaan?

(Reuter).
Washington, 28
Nov.
De verklaringen van den nieuwen
voorzitter der commissie voor buitenlandsche aangelegenheden
in
den Senaat, Oeorge, dat hl] persoonlijk geporteerd is voor
steun
aan Engeland en president Roosevelt in alles zal
steunen,
wordt
een aanwijzing geacht dat iets definitiefs zal worden gedaan zoodra
het Congres In Januari op nieuw
bijeen komt. Volgens onbevestigde
eerste.maal sedert langen tijd mingeruchten zal Oeorge naar Engeder dan 1 milliard dollar bedraagt. land vliegen om Churchill en anNaar aanleiding van de. ; algedere Britsche leiders te
ontmoemeen uitgesproken meening,
dat ten.
de groote
defensie-uitgaven ', zouden kunnen leiden tot inflatie in de
FRANKRIJK EN DE „AS.”
Vereenigde
Staten, . verklaarde
Morgenthau, dat hij geen
inflatie
„Milde” vredesvoorwaarden.
vreesde zoolang Roosevelt
in het
Witte Huis zetelt.
Londen, 28.November (A.N.P.).
Op een vraag betreffende de;moVolgens zekere berichten uit Frankgelijkheid van financleelen steun aan rijk, bood Hitler Laval tijdens
de
Engeland antwoordde Morgenthau; besprekingen op 22 November. ].!.
dat hij.niet bereid was.zijn meening ,jn i l,de".
vredesvoorwaarden
hierover uit te spreken.,
aan,
teneinde in
de toekomst

MILITAIR KABINET IN
ROEMENIË.

<

i

j

:

:

BoekaVolgens te Belgrado uit
rest ontvangen berichten zal mogelijk, een militair kabinet worden
gesproken
gevormd, terwijl zelfs
dat
wordt van de mogelijkheid,
een , regeering zal worden samengesteld uit. vertegenwoordigers der
vroegere politieke partijen.
Het gerucht loopt, dat een
poraangeboden
tefeuille zal-worden
aan Georges Bratiami, den liberaeen
len leider, die' hedenochtend
onderhoud over de
situatie
had
met den? vroegeren* leider der nationale . boeren-partij Manlu, die onlangs openlijk protesteerde tegen
(
deel
van
den afstand van een
Transsylvanië aan Hongarije.
•De regeering schijnt vastbesloten
te zijn maatregelen te nemen zoowel tegen degenefl, die onrust-verder
wekken, als tegen de plegers
moorden.
Gemeld wordt, dat verscheidene
leden der IJzeren Garde, die betrokken zijn geweest bij de moor<den, zelfmoord hebben gepleegd In
een bosch in de nabijheid van de
gevangenis, waar
de
executies

i j

~,

Als de bevrijding komt...

lAneta

dat
<

Londen, 28 Nov. (Aneta),
Nader wordt inzake de slulting van de Technische Hoogeschool te Delft gemeld, dat
de ■ reden daarvan waarschijnlijk is, dat prof. Jitta op
last van de Duitschers werd
ontslagen, waartegen de studenten in verzet V.wamen.
.: Ook de studenten in Leiden
en Utrecht demonstreeren
vaak tegen de maatregelen
van het Duitsche bestuur met
betrekking tot hun universiteit, doch het is nog niet
bekend, of ook de universiteit te Utrecht gesloten is.

Indien dit juist is, zeide spr., bewezen zij zin te hebben voor wat Nederlandsen en
wat on-Nederlandsen GROOT-BRITTANNIË.
is en dat de maatregel in strijd
is, zoowel naar de letter als naar
TREILERS VERLOREN.
den geest, met de verdraagzaamheid, die een edel stempel gedrukt
„Fontenoy.”
heeft op de
Nederlandsche
ge- De „Dungeness”
schiedenis.
Londen, 28. November (Reuter).
Spreker memoreerde
de
de groote De Admiraliteit meldt dat
en
geesten als Thorbecke, Kamerling Britsche treiters „Dungeness"
tenge„Fontenoy" verloren zijn
Onnes en Van Vollenhoven te Lelvolge van schade door vijandelijke
den, alsmede het feit, dat aan de Koningin en de Prinses het eeredocvliegtuigen toegebracht.
toraat werd verleend.
Er zijn geen slachtoffers te betreuren.
Ten aanzien van Delft wees spreker er op hoe bruggen, havens en
gebouwen over de geheele wereld
getuigen van de uitgebreide
technische kennis, die Delft haar leer- BRITSCH-INDIË.
lingen medegeeft en herinnerde hij
er aan, hoe toen een Delftsch vrijDE BURGERLIJKE
willigerskorps
Ypenburg
trachtte
te heroveren, een aantal studenten door de Duitschers werd gevangen genomen.
Uitlokken van arrestaties
Bij een nieuwe poging werden de
opschorten.
gevangenen door de Duitschers als
23
(Reuter).
Patna,
November
dekking gebruikt, doch de studeninstrueerde
ten beduidden hun makkers deson- Dr. Rajendra Prasad
den congresleden te Patna het uitdanks te schieten.
lokken van arrestaties aldaar voorloopig op te schorten.
De vijand, niet tevreden met
ons land overvallen en deels
verwoest te hebben, tracht thans
het van de schoonste goederen
te berooven. De geest van het
volk is echter niet te dooden en
AUCHINLECK.
op den dag der bevrijding zullen
de deuren te Delft en Leiden
weder, heropend worden en
zal
Nieuwe opperbevelhebber.
het land weder vrij zijn van
Londen, 28 November. (Reuter).
rassenwaan.
John
Claude
Luitenant-generaal
Eyre Auchinleck is met ingang van
begin 1941 benoemd tot opperbedeelneming aan
den velhebber in Britsch-Indië als
Frankrijks.
opoorlog aan de zijde van Dultsch- volger van generaal Sir A. Cassels.
land te \ verkrijgen.
56-jarige
luitenant-generaal
De
onder
De voorwaarden zouden
was
dusver bevel,
Auchinleck
tot
meer. bestaan uit betrekkelijk ge- hebber over het Zuidelijk
commandoor
.
gebieds-concessfes.
ringe
do
Engeland.
in
Frankrijk, als El-

ONGEHOOR-ZAAMHEID.

LUITENANT-GENERAAL

"

„

zas-Lothartaigen.

'\'

alsmede

Fransch-

Vlaanderen
volgens de taalgrens.

•

.

Indien dit bericht met de waarheid overeenstemt
zou het beteekenen, dat de Duitbedoelen
schers
Fransen- Vlaande-

ren samen te voegen met België,
zelfs
misschien

'

1

Zijn gezondheid gaat achteruit.
Wardha, 27 Nov. (A ne t a-R eut e r). De 71-jarige Gandhl werd
heden door twee Bombaysche specialisten onderzocht in verband' met
verhoogden bloeddruk. Hem
werd
geadviseerd, het werk tot een absoluut minimum te beperken.

CANADA.

'

met Nederland.

GANDHI.

Dit

herinnert

DE MINISTER VAN
aan vroegere hardgeruchten
nekkige
BEVOORRADING.
ten aanzien van
de Duitsche bedoeTer conferentie naar Engeland.
vazalling een
Ottawa, 28 Nov. (Aneta Reuter)
staat te scheppen
net
Mackenzie King kondigde in
bestaande uit Ne- Lagerhuis
aan,
de
minister
dat
en
derland, België

OM DEN FINANCIEELEN STEUN
AAN ENGELAND.

nog
ren,
doch
waarschijnlijker is
Duitschland
dat
hoopt deze gebie-

1 I

plaatshadden.
personen,
Het juiste aantal der
die slachtoffer zijn, geworden van
<de „zuivering", Is nog niet bekend.
Ook op het platteland Is een aantal moorden gepleegd. Het lijk van
£een der leiders der
nationale boeeveneens
renpartij, Madgearu, Is
<
gevonden.

j

\

c

|

Fransch-Vlaande-

De bemanning van een batterij .* aan boord van een torpedobootjager, gereed om een
luchtaanval te weerstaan.

Amerikaansche maatregelen.

,

I

en

Amerika worden

tot

elkaar

gedrvn.

:

BRITSCHE FABRIEKSCENTRA.

Engeland

De mislukte drijfjacht der Duitsche diplomatie.

'

■

<;?

,

ONTSTEMMING BIJ DE „AS.”
Dr. Van Blankensteln seint ons ddo
28 Nov. jl. uit Londen:
Het Duitsche inzicht, volgens hetwelk het einde. van den oorlog van
het bombardeeren van Londen zon
kannen' worden verwacht, is niet
loeltreffend gebleken en het uiteinlelijk gevolg hiervan is, dat de bombardementen van Londen in be'angrijke mate zijn verminderd. Hel
tadsuiterlijk is in toenemende mate
tormaler geworden, allerwege valt
ictiviteit te bespeuren in repareren van beschadigde gebouwen.
De schaduwzijde van dit alles is
ongetwijfeld' de teistering van de
kleinere fabriekscentra, waar gelijkkrachtige slagen niteraard gevoeliger .
aankomen en grootere problemen
voor de Engelsche regeering scheppen.
"

-.

• De kwetsbaarheid
van de Engelsche
Industrie vergroot de • beteekenis van
Amerikaansche leveranties en deze op
hun beurt vergrooten de beteekenis van

het probleem van
de beveiliging der
zeevaart en in dat verband komt meer

dan ooit de scheepsbouw in het middelpunt der belangstelling te staan, niet
alleen in Engeland, doch ook in de Vereenige Staten, waar thans een campagne
wordt opgevoerd om het tempo in de
scheepslndustrie nog verder op te voe-

ren.

den

kortweg

te

annexeeren.

Diplomatieke failures.

DE TEISTERING DER KLEINE

:

Washington, 28 Nov. (Reuter).
Een beslissende stap ten bthoeve

-

■teraü hetgeen

Batavia,

.

Radio-Oranje Donderdagnacht de
sluiting der hoogcscholen te Lelden en Delft door de Duitsche onderdrukkers, besprak, en meldde,
dat dit zou geschied zijn, omdat
de studenten
openlijk zouden
hebben geprotesteerd , tegen
de
anti-Joodsche maatregelen ..van
de onderdrukkers.

j j j

,

j

(

s

•

Zulke'

Reden der sluiting.

"

personen.

van het Amerikaansche defensieprogramma werd heden aangetoen
minister Morgenkondigd,
thau bekendmaakte, dat in het beeen
gin van de volgende maand
„financieele operatie van grooten
omvang zou plaatshebben".
Morgenthau verklaarde, dat degebeuren.
ze operatie zou bestaan uit een of
Nu heeft de Australische minister meer van de volgende . maatregevan Buitenlandsche Zaken ook een len:
verklaring afgelegd, welke aan duile. het verkrijgen van meer
delijkheid' niets te wenschen overmaatredoor middel van leeningen,
geld
passende
Australië
zal
laat.
van
de
2e. de aflossing van 606 (?) mil»elen nemen ter bescherming
lioen
dollar aan notcs, die einde
Paclfic,
den
Britsche belangen in
1941 vervallen,
nieuwe
Maart
van
de
als
gevolg
die
wanneer
3e.
aflossing van 544 millioen
de
politiek
in
Japansche buitenlandsche
obligaties, die reeds
aldus
staat
dollar
aan
gebracht,
gevaar worden
vervallen zijn.
in het telegram gemeld.
Ook ripr"<t Milkt dat het geduld
De minister voegde hieraan toe,
ten einde is. Engeland heeft alles
van
dat
het werkkapitaal van de Amegedaan om de redelijke eisenen
schatkist thans voor de
rikaansche
zijn
er
maar
Japan in te willigen,
grenzen.
zekere
tenslotte
dat Japan thans
• Het is mogelijk
mogendheden de meening in hoogere regeeringsandere
tegenover de
hetkringen weergee.'t.
gaat
intoomen.
eenigszlns
zich
uit
opmaken
geen men zou kunnen
Z. Exc. admiraal Nomura heeft
Jade verklaring van den nieuwen
het op een andere wijze uitgedr :t,
panschen ambassadeur te Washinghetgeen veel meer past in het kader
ton, admiraal Nomura, maar Cor- der diplomatieke taal: „Japan, Chiall-J Ooster.-d--'
dell Huil Is de uitbarsting van admina. Ned.-Indlë
v-«p bet-p'-'' '>?en
aal Takahashl niet vergeten, die vo"-'-"
»on «"-Won ronduit zeide dat Japan
met alle andere landen onderhouPavan plan is alle landen rond den
den". Dat klinkt een beetje anders,
tot
Australië
Manfcjoekwo
van
ook hier een addertje onclfic,
te al kan ergras
en van China tot Bengalen „over
der het
schuilen.
r* cm 6 Ti"
het wordt hoog tijd
zij,
Hoe het
weliswaar als
uitingen zij n
over
geheele wereld een
er
de
dat
„particuliere meeningen" te beschouaan alle agressie
gemaakt
eind
wordt
hoogen
wen, maar men mag van een
terugkeert
tot de kalmere
men
verwachten dat hij en dat
.functionaris tochzelfbeperking
van opheffing van geschilmethoden
oplegt,
zich een zekere
gemeenschappelijk overleg.
hij verklaart, werkelijk I len door
'

STUDENTEN.

„RADIO-ORANJE” OVER ONS
SCHOONSTE BEZIT.
seint uit

PROTESTEERENDE

en

rlngspolltiek, voornamelijk omdat hij
de ervaring had, dat men met „bedaren" geen steek opschoot. Japan ging

toch voort met te handelen zonder
rekening te houden met Amerlka'3
belangen; het gaat zich hoe langer
hoe meer In het Zuiden vestigen
ondanks Amerikaansche vertoogen.
Het Is als het ware bezig een ring te
leggen In Zuidelijke richting,,waardoor de Philippijnen tenslotte omringd worden met
luchtvaart- en
vlootbases.
Men begrijpt, dat Amerika niet veel
vertrouwen kan hebben In een buurman, die de beginselen of liever de beMacchlavelll in
glnselloosheid van
toepassing,brengt. En men ging dit
gevoel van wantrouwen omzetten in
handeling. China wordt openlijk met
een leening geholpen, zoodat Chlang
Kai-shek voorloopig voort kan.
Maar nu ontstaan er vrij ernstige
gevechten aan
de grens tusschen
Indo-China en Thailand. En het zou
ons niet verwonderen/indien Japan
daar achter stond. Het Is toch een
merkwaardige toevalligheid, dat juist
op den dag, dat er incidenten zijn,
Japan een luchtvaartbasis bij Saigon
gaat aanleggen.
Tegelijkertijd wordt bekend gemaakt, dat er tusschen Frankrijk (dat
Wil zeggen de Vichy-regeering) en
Japan onderhandelingen zullen worden geopend over economische samenwerking in het bizonder ten aanzien van Indo-China. De tijd heeft
echter geleerd, dat men voorzichtig
moet zijn met economische samenwerking, want van économie tot politiek „il n'y a qu'un pas". ■f. ■
Men voelt hierachter den geest van
Laval, die in Europa niet het gewenschte resultaat heeft met zijn
pogingen tot toenadering tot de as en
het nu in het Oosten probeert met den
Aziatischen deelgenoot. Maar-Amerigewaarka heeft destijds ervoor
schuwd, dat het geen enkele inmenging in Indo-China zou dulden.
Alles bijeengenomen kan men duldelijk waarnemen, dat Japan, hoewel
geïrriteerd over het „weinige begrip"
van Amerika voor de „nieuwe orde",
voortgaat met zijn expansie. Maar
het zal dan ook de gevolgen moeten
dragen, wanneer het te ver gaat..
Amerika is nu gereed vooreen meer
actieve politiek. Er zijn, zooals men
weet, besprekingen gevoerd over het
beschikbaar stellen van Singapore
aan de Amerikaansche vloot. Verder
heeft Amerika reeds zijn 'voorposten
ver vooruitgeschoven In de Stille
Zuidzee: Pearl Harbour, Wake Island,
Midway en Guam, die als het ware
„steppingstones" vormen over het
Groote Water.
En door de toezegging van Engeland inzake Singapore, kan Amerika
een sterke vloot zenden om de Phlwanneer er
lippynen te helpen,
agressieve plannen zouden bestaan.
En nu komen er nog bij de „incidenten" in Ned.-Indië. welke echter
niet zooveel om het lijf hebben behalve dan het betreurenswaardige
viag-'ncident dat nooit had mogen

-

DE

NEDERLANDSCHE
HOOGESCHOLEN.

I

De mislukking van de drijfjacht der
Duitsche diplomatie Is thans overduidelijk. Rusland heeft het intermezzo van
Molotoff's reis naar Berlijn overwonnen
en heeft de besprekingen met Amerika
hervat. Dat Hitler geen succes heeft gehad om Stalin te overreden, is thans
een onmiskenbaar feit geworden. Dergelijke pogingen
van Hitler hebben
steeds een alarmeerende uitwerking gehad wijl de oorspronkelijke verlokkingen
immer een zeker dreigement inhielden,
zoodat, indien de verlokkingen niet worden aanvaard, dat dreigement overblijft.
Dat ook de reis van Molotoff een dergelijk effect heeft gesorteerd, wordt dagelijks duidelijker, en het weerspiegelt
zich met name in de situatie op den
Balkan.

van Bevoorrading, Howe, naar Engeland zal vertrekken om met de
Britsche functionarissen te conlereeren.

Lavals vazaldiensten.
Tevens is bet onmiskenbaar, dat
Rome en Berlijn ontstemd zijn over
het nieuws uit Vichy ten aanzien
van de besprekingen tusschen Laval
en Hitler, hetwelk leert, hoeveel Hitler ten faveure van Duitschland
eischt en daarbij de Italiaansche
eischen zonder meer verloochent.

Het spreekt vanzelf, dat de Dultsche
propaginda bij dit alles ijverig toehoort
Laval was bereid de eischen te aanen de argumentaties nauwkeurig beluistert, daarbij volijverig het dogma exploivaarden, doch alles stuitte af op verzet
teerend, dat Amerika bij dit alles slechts van Pétaln, met als uiteindelijk resultaat, dat Hitler Frankrijk niet heeft
het Engelsche belang dient.
kunnen winnen en Rome heeft afgesloDie Dultsche propaganda heeft evenwel slechts als uitwerking, dat het door ten.
Lothian geslagen alarm in de Vereenlgde
Ten gevolge van het algeheele falen
Staten nog wordt versterkt.
van het Duitsche continentale beleid, is
de Duitsche Interesse in een rechtstreekMomenteel heeft het tafereel dos
schen aanval op Engeland herleefd, hettwee aspecten:
weopgewektheid
geen moge blijken ut kllmoefeningen van
gens de feiten In de Middellandsche
Dultsche troepen op de rotsen aan de
Zee, terwijl tegelijkertijd het EngelFransche kust en de voortdurende bomsche en het Amerikaansche volk
bardeering van de Fransche lnvasiehawordt opgezweept door afschildering
vens
door de Engelsche luchtmacht.
van de dreigende gevaren, waarvan
nieuwe inspanning leker het gevolg
Berlijn's verlegenheid is nooit onmistal zijn.
kenbaarder geweest.
-,

Howe.

ST. NICOLAAS IN
ENGELAND.

Voorbereidingen voor de
feestviering.

Londen, 27 Nov. (A. N. P.).
Men is met de voorbereidingen bezig voor de bereiding

van de Sinterklaasviering
aan de leden van de Nederlandsche land- en zeemacht,
die ergens in Engeland verblijven.

The Neth. Welfare Committee stelde gelden voor dit
foei beschikbaar. Ook voor de
te Londen verblijvende leden
der Nederlandsche strijdkrachten zijn plannen in
voorbereiding.

DE GEHATE DUITSCHE
TYRANNIE.
Herovering der vrijheid.

De politieke onderdrukking wordt grooter.
Het leven wordt er schier dagelijks ondragelijker.

Londen,

27.

Nov. (A:if. t.).
Duff Cooper, de Brilsche mlnlster. van Voorlichting, ver-

Is thans
zoover gevorderd
dat van het nieuwe • carillon ge-

bruikt gemaakt wordt.:

Inauguratie-redevoeringen.
Londen, 28 November (A.N.P.).
De professoren dr. J.H.H.M.A. AsAnton van- Duinkerken
selbergs,
alsmede. B.C. Berkhouwer hielden
Inauguratie-redevoeringen^

Mej. Saze Groenewejj.f
'i

*Ü
*§»

[i

Te
Rotterdam
werd »ej. Suze
Groeueweg. trad

aarde

besteld.

waSflli sraafplaau
aanwezig

M"
ftHvcm—
fcflil ren

———

.Mej. Saze Groene* f f.

de heeren
J. Vorrink,
J. J. ter Laan,

de Zeeuw,
J. Brautigam, A. B.
W. H. Vliegen en J. van Zadelhof*.

Londen, 28 November. (A.N.P.).
Onder de naar Duitschland over-

•

(In S:ri;en&as

aan het Hollanosch Diep

werd Suze Groeneweg op 4 Maart 1875
geboren al* dochter Tin boerenouder*.
den zich
dorp
mencden W.R. Drees en M. van In het conservatief-chrisienjke
wekte het eenige beroering, dat Saze
der Goes van Naters.
niet, zooals andere meisjes Tan haar
Bizonder vrijwillige landstorm leeftijd, in de huishouding of in het
boerenbedrijf ging werken, maar in Nuontbonden.
mansdorp de normaalschool bezocht,
Londen, 28 November (A.N.P.). waar ze in 1893 Lager acte behaalde.
„Vrij Nederland" meldt, dat de DuitAU onderwijzeres was zij achtereenvolsche autoriteiten den bizonder vrijgens werkzaam te DulvendiJke, Krimwilligen landstorm onder leiding pen aan den IJssel, Dordrecht en Rotvan luitenant-generaal Duymaer van terdam. In de eerste stad werd zij, als
Twist hebben ontbonden.
eerste vrouw, lid van den toen zeer roerigen Bond van Nederlandsche onderwijzers, in de tweede werd zij secretaresse van de plaatse:ijke afdeeling van
dien bond en in Dordrecht s'.oot ze
zich aan bü de S.DAP., Dat was in
1903, elf Jaar later werd Suze Oroenein
weg lid van het Partijbestuur en
1918 weTd zij als eerste vrouw gekocen
in de Tweede Kamer. Behalve deze functie heeft zij ock het Rottersamsche
Raadslidmaatschap bekleed (1919—1931»
evenals het lidmaatschap van de ProStaten
vinciale
van Zuid-Holland
(1919—heden). Gedurende al de Jaren
van haar Kamerlidmaatschap heeft mej.
Groeneweg;. wanneer ,.e*a zaak haarcel-,
zonder ter harte ging— zoo de rechten
der vrouw of de belangen van het ondaarderwijs en Nijverheidsonderwijs
voor met de volle kracht harer overtuiging op de bres gestaan.' Zij toonde zich
dan soms scherp en fel in.het debat,
maar wel zeer duidelijk voelde men, dat
.«iechts het belang der goede zaak voor
haar op den voorgrond stond. Haar
welsprekendheid, hoewel niet vloeiend,
Lt.-jeneraalJDuymaer van Twist.
verstaat het niettemin door pakkende
ongeveer beelden en rake formuleeringen haar
Deze landstorm telde
gedachten op heldere wijze tot uiting
100.000 leden.^
Red „I. Crt").
De heeren H. Colijn en mr. dr. te brengej.
L.N. Deckers maakten deel uit van
de Nationale Landstormcommissie.
(A.N.P.).
Londen, 28 November

gebrachte

geïnterneerden bevin*
tevens
de
S.D-AP.-ka-

—

—

Mr. M. E. Havelaar.f

Zuivering der politie.

October
Eind
overleed
te
Londen, 28 November. (A.N.P.). Utrecht de president; der arrondissementsrechtbank té
De N.S.B. eischt . zuivering der poTJtr»cht
groote gemeenten op mr. M.E. Havelaar.:
litie in de
grond van partijdigheid bij het optreden tijdens relletjes.
(Mr. M. E. Havelaar, werd geboren te
In afwachting- van nadere maatRotterdam op 24 Maart 1874, als zoon
het departement van mr. C. E. Havelaar, advocaat en proregelen besloot
van Binnenlandsche Zaken alle be. cureur te Rotterdam, en M. CA. Bwavorderingen der politieambtenaren ving. Na het Gymnasium te Rotterdam
In de gemeenten boven de 50.000 en te Breda doorloopen te hebben, bezocht H. de Universiteit te Leiden, waar
Inwoners te verbieden.
■

#

hij 17 November 1901 op stellingen prohij vestigde zich.vervolgens
Londen, 28 November (A.N.P.). als advocaat en procureur te Rotterdam.
Op 18 Juli 1914 werd hij benoemd tot
In
Nederland rechter,
De verduistering
te Dordrecht, terwijl hy, 7 Devoetgangers
brengt zooveel voor
cember
1917 als zoodanig werd overgemede, dat in Amsterdam thans een plaatst naar
Utrecht. Op 28 September
Is
vrijwillige otganlsatie
opge1939 werd mr. H. bevorderd tot vice-prericht onder den naam van „Leidssident en 20 Januari 1932 promoveerde
man" met het doel menschen des hij tot president van de rechtbank te
avonds veilig over straat te VenUtrecht.
Red. „I. Crt.").

De „Leidsman.”

Omzetbelasting opgeschort.
Londen, 28 November. (A.N.P.).
De omzetbelasting op boeken
en
tijdschriften Is voorlooplg
opgeschort.

Dure thee.
Londen, 28 November. (A.N.P.).
kettingNederlandschen
In den
handel wordt thans zeven en een
halven gulden per kilo thee
be-

J. Reynoldsf.
(A.N.P.).
Londen, 28 November
De oud-trainer van AJax- Amsterdam J. Reynolds is in Dultschland
overleden. Hij werd by den nazi
inval in Nederland gevangen genomen en geïnterneerd, ',

FINLAND.

AF.

Wegens ziekte.

Helsinki, 28 Nov. (Reuter).
Londen, 28 November. (A.N.P.). Het verluidt, dat de 67-Jarige presiEind October vierde de Vrije Unident van Finland, dr. Kallio, die in
versiteit in Amsterdam haar zes- September J.I. ernstig ziek is geweest,
tigjarig
bestaan.
De rector magbesloten heeft af te treden.
nificus professor dr. V.H. Rutgers
Het houden van verkiezingen tijherdenkingsreverklaarde in zijn
de dat de Universiteit haar taak dens de huidige internationale situakalm en in het vertrouwen op God tie zal waarschijnlijk worden vermeden door een speciale wet,
welzal volbrengen.
ke het mogelijk zal maken, dat de opDe Maastunnel bijna gereed.
volger van den president zal worden
(A.N.P.). gekozen door het zelfde kiescollege
Londen, 28 November
De Maastunnel te Rotterdam navan 300 personen, dat in 1937 presidert haar voltooiing. Sipchts moet dent Kallio koos.
nog een sectie geboord worden. De
arbeiders leggen reeds electrische
INDO-CHINA.
kabels, gas- en waterleiding aan.

Dansen verboden.

Londen, 28 November. (A.N,P,).
Te Rotterdam is een
dansverbod
uitgevaardigd.

Het Leidsche stadhuis.
Londen, 28 November. (A.NP.).
het Leidsche
De bouw van
stad-

—

CHINA.

RECORDPRIJS VOOR RIJST.
verwacht.

ROEMENIE.

DE EXECUTIES.
Een

—

—

z«n

Financiën en Handel.

te ontsnappen.

Het nieuws, dat generaal Argesianu
was gearresteerd, lekte het eerst uit
op 19 dezer en later werd gemeld.'
dat hij gedurende vijf uren was verf
hoord\in .verband' met wat": hé£
Codreanu
D.' N. B. den
moord' op *■*»■■
noemde.
De moorden, die van Berlijn uit
werden gemeld, vormen de eerste
politieke activiteit van eenige beteekenis in Roemenie sedert de „leider
van den staat", generaal Antonescu,
van zijn bezoek aan Hltler is teruggekeerd.
Uit Berlijn wordt gemeld, dat hedenochtend nog meer vooraanstaande personen te Boekarest zijn gearresteerd, onder. wie de laatste premier van koning Carol, Gigurtu, de
financier Argetolanu en ■'. de laatste
chef van het militaire kabinet van
koning Carol, generaal Ilasievic.
De legionnaire politie verscheen in
woningen
hun
en nam hen
in
hechtenis.
-

B}£

Socony Vacuüm

Slot New-York/Japaa 23.48
Closinf selllnr rate:
0 sh. Vfm d.
Londen-Shanghai
1 sh. B'/, d.
Londen-Bombay
1 sh. 37. d.
Londen-Hongkong
2 sh. 4'/_ d.
Londen-Slngapore
1 sh. 2Va d.
Londen-Japan J-MBBB

•

GEEN GRENSGEVECHTEN.
In Cambodja.
Vichy, 28 Nov. (Aneta Reuter).
Uit Bangkok werd niets;gemeld inzake grensgevechten in Cambodja.
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Deze omstandigheid Yergt
van onze krachInspanning
een uiterste

oorlog zijn.

ten, om* alle beschikbare i hulpbronnen

dienstbaar te ■; maken aan de gemeenschappeiljke zaak van ons en onze bondgenooten. Talrijke maatregelen werden
en'. zullen ook verder moeten worden
goedgekeurd, die wrj onder andere omook
standigheden: zouden Terwerpen;
Teel persoonlijke opoffering zal nog van
ons worden gevraagd, doch het' U voor
het mooist denkbare doel, n!. de vrijmaking tan'Nederland".
<
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Maïs.
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Londen, 28 Nov. Goud in staven. l(]n
per ons troy, open-markt-prijs £ 88 0.

,

Zilver.
-Voteerins te

Bombay.
Bombay, 28 Nov. Onofficieele noteeringen, in roepi]en-annas spot 61.11, nom.
eerste verrekening 27 Dec. 61,11, nom.
2e verrekening 22 Jan. 61.11; nom.
Geen oflicieële markt.'
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Sheets
Sheets
Sheets
Lui.

Londen, 28 Nov. (slot).
H u/„
ll"/„

spot

11 3 ;

Dec.
Jan.
Febr.
Apr./Junl

il" 4

12

127»
12',4
12*4 ■

(4

uur n.m.).

11"/»
12'/M

New-York, 28 Nov.

20», i —
20» 4
20 54
20! j

Crêpe spot
Sheets spot
Sheets Dec.

—

Sheets Jan./Maart

20»;

20%

Koopers afzijdig, daar quota vastgesteld zooal* verwacht.
New-York, 28 Nov. (slot).
Sheets spot
20 J 4 20»/2

Sheets Jan./Maart
20',4
20V4
. Prljshoudend.
Batavia, 28 Nov. (Hand. Verg. vla
Aneta)
De noteeringen . waren heden:
marktprijs 12.15 n_a

Sheets
j

1938 werd voltooid, zoo zwaar werd

Tin.
Londen, 28 Nov.
Prompt £ 2SB vraag, £ 253i,i aanbod.
Lev. 3 mnd. £ 260 vraag, £ 260 U aanbod.

VERKOOPKOERSEN.

32V4

a ongeveer

Van Factorij, Handelsbank

Batavia, 28 Nov. (Hand. Verg. via

Aneta).

•

'

Zwarte Lampong tX.
„

Batavia p. pic.

•

vraag aanb nom

-

Nov.

7Ziy 2

Nov./Dec.
Z

-

Caïro, 28 November (Reuter).:
Het communiqué van het
Algemeen
Britsen
Hoofdkwartier
meldt activiteit der patrouilles lh'i
de
Galabat- en Kasaldistrirten
(Soedan) waar de vijand steeds ge-'
harceleerd' wordt.. Van de andere
fronten valt niets te melden.

.Te New-Tork.
New-York, 28 Nov. OHicieele pr«i 34» i
dollarcent per oz.

Peper.

beschadigd, dat het schip naar de

Patrouille-activiteit.

Te Londen.
Londen, 28 Nov. Zilver noteerde: apot
23, termün 23, stil. „featureless" kleinste
zaken. Na otticieele vaststelling zeer
stil. Geen zaken.

3314,

Crêpe

haven moest worden gesleept.
Londen, 28 Nov. (Aneta Reuter). . De kruiser „Fiume'.' .werd
geDe Admiraliteit deelde na den zeeeen granaat, die niet
troffen
door
slag in" de Middellandscbe
.
Zee ontplofte.':-"
\
/-■!
mede, dat het achterschip van een ,_Voorts wordt beweerd 'dat twee"
Italiaanschen kruiser krachtig brandBritsche kruisers ernstig zijn bede; voorts, dat een Italiaansche torschadigd, terwijl tijdens een latepedobootjager' met: den ■ achtersteven ren luchtaanval een Britsen ■ slagonder water lag met zware slagzij en schip, een vliegdekschip
en een
nog een andere Italiaansche torpe- kruiser werden getroffen.
dobootjager lichte slagzij maakte.
Een vliegtuig van het vliegdekDe mokerslagen der R.A.F.
schip „Ark Royal" deed een torLonden, 28 November. (Reuter).
pedo-aanval, en trof een slagschip
„Littorio'.'-klasse. Keulen" werd;heden voor, de tweevan de nieuwe
onderworpen
De Britsche kruiser
„Berwick" de maal des nachts
werd tweemaal. getroffen, doch de aan een hevig bombardement door
schade is gering en het schip
te de R.A.F.
De
bommenwerpers
Brltsche
for
action."
„ready
H' DÜiftl
gedurende
concentreerden
verTorpedo, die doel trof.
scheidene uren hun aanval op een
spoorLonden, 28 Nov. (Aneta Kenter). netwerk van spoorlijnen,
Een door de Admiraliteit uitgege- wegemplacementen en
stations
ven communiqué meldt voorts in- aan beide zijden van
de
groote
Hohenzollernbrug.
zake den zeeslag tusschen „SwordDoor het bombardement
het
gelukfish"-vlirgtulgen van
vliegdekschip en
drie
Italiaansche te het den stroom van dit onontkruisers, dat een torpedo vrijwel beerlijk verkeer op dit punt te bezeker doel trol in het achterschip lemmeren. Om.de chaos . nog
te
goederenemvan een kruiser van de „Bolzano"- vergrooten werden
placementen In andere deelen der
klasse.
Een escadrille
stad eveneens aangevallen. Na een
„Skua"-duikbomen bewesten
bers viel drie andere kruisers aan. aanval beoosten
de
Twee kruisers werden nauwelijks brug werden vele branden waargenogemist en het scheen, dat een der men, die anderhalve kilometer lang
waren en zeer breed.'
vijandelijke schepen' in het ketelruim werd beschadigd.

Londen, 28 November (Reuter).
In het; Italiaansche oorlogscommunlqué,wordt erkend 1 dat! tijdens den
zeeslag ten; Zuiden'.van Sardinië de
torpedojager „Lanclere" die
in

33*4
38'4

27>,4

Indicatie-noteèring licentie

standpunt.

bestond.
Ofschoon niet tot het verslagjaar behoorend, zou ik nog willen opmerken,
dat het verdere verloop'raa de gebeurtenissen geleerd heeft, dat toot optimistische verwachtingen omtrent een
spoedig einde ran den oorlog en een
terugkeer naar meer normale verhoudingen op har.delsgeble<*. helaas «een
aanleiding bestaat. Ook NederlandschIndlë, Is door de ramp, die het Moederland trof. meegesleurd ■ in d.en' oorlog,
rU het dat wij hier tot dusverre voor
wapengeweld gespaard ttfn gebleven, en
het Is goed, dat wij ons voortdurend vcc?
oogen houden wat het beteekent' voor
Nederlandsch-lndë, dat wij een land In

Londen, 28 Nov. (opening).

vliegtuigen kwamen weer in actie.

Bekeken van Italiaansch

mingen niet ongunstig, dank zij de goede
vraag, die naar verschillende producten

37' 8

35=»i
38*4
34*4

,

vloot werd groote

,

Ondanks de groote schokken waar het
economisch leven in 1930 aan bloot
stond, was bet Jaar *** betreft de financieele resultaten Toor Tele onderne-

38»4

37>,4

#

schade toegebracht.

KRUISERS GETROFFEN.

38»,

-38?4

.

.-f

passen, vergemakkelijkt.

via Aneta.)

Rubber.
'.''

Aan de Italiaansche
Britsche

'..:

(Reuter's Comm. Service

De slag in de Middellandsche Zee.

Ook de

■

•

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.

AnarondV

Deeember steeg tot 14%; het
aandeel van Europa, daalde daarentegen van U tot Zt%. Duidelijk
doen deze cijfen tien, boe reeds ia
1939 teer belangrijke wij««'ngen
plaatsvonden in «"• itructuur Tan
den Indisebcn export. Zonder twijfel
werden hierdoor de verdere ver*
schuivineen, waaraan het bandels»
«pparaat ifch in 194» moest aan.

Londen/New-York
4.02 H 4.03?4
Slot New-York/Londen 4.C3»i

8%

'

17%

ber Ut

Londen, 28 Nov. (Aneta).
7 62
7.58
Londen/Java

-

-

Ter illiutratie van het voortaande

diene, «at het aandeel van de Vertenijde Staten rn de totale waarde
ran den Indbchen uitvoer, dat In
de maanden, Januari tot Aujnitu»
bedroef, in de maanden Septem-

T.T.-noteeringen.

TE

EFFECTENBEURS
op 30 November
1938 toen Codreanu en andere gearNEW-YORK.
resteerde leden van de IJzeren Oarde
van de eene gevangenis naar een anSlotkoersen.
dere werden overgebracht. Tezamen
New-York,
met Codreanu poogden vele andere
28 Nov. (Aneta).
van
de
Garde
ontleden
IJzerente
Clties Services
5»4
5»4
snappen en allen werden toen'dood81*,
Pref
Cities
83ft
i
geschoten.
Dit geschiedde

-

'meene

7.—
7.—

Nov./Dec.
Jan./Maart
•

7.25

TOo*k^eto?gV'pic.

Nov.

?

PRESIDENT KALLIO TREEDT

taald.

Zestigjarig bestaan der Vrije
Universiteit te Amsterdam.

—

(Reuter).
Londen, 28 November
diplomatieke
correspondent
De
vaa de „Tlmes" verneemt dat het
protest fan Vlchy tegen het 1 verMarmeend bombardement ,van
seille door de K.A.F, nog steeds
onderbestudeerd wordt en een
zoek wordt ingesteld.
buiVolgens : berichten uit bet
R.A.
moet
het
feit
dat
de
tenland
hebF. Marsellle*: opzettelijk'zou
onben gebombardeerd, volkomen
waar zijn.

moveerde;

—

gen.
Alleen in de maand October zijn
13ü personen verdronken.

Jaarlijksche algemeene
vergadering.

j

naar

'

22

Het protest wordt nog steeds
bestudeerd.

;

Twee Kamerleden
Duitschland.

'

h?
£.ij"ÏBlL

Gedeputeerde van Noord-Holland.
Londen, 28 November. (A.N.P.).
Ter vervanging van den heer E.

D. Polak, die na de invasie naar
het buitenland la uitgeweken werd
thans tot Gedeputeerde der provincie Noord-Holland benoemd de
heer Van der Wal (S. D. A. P.) oudvoorzitter van den
bouwvakarbeidersbond.

Londen.

"

REDE VAN DEN HEER GIEL.

i

Londen, 28 November. (A.N.P.).
De verhouding tusschen de N.S.B.
en' enkele andere
Nederlandsche
politieke partijen komt tot uitdruk*
king in een artikel in „Volk ra A'aderland" geciteerd docr de Itallvolgende
aansche radio met
de
L'nle
passage: De Nederlandsche
en de Bond voor Nationaal Herstel begrijpen In bet geheel
he*nationaal socialisme niet daar zj
benooren tot de machten van het
en het
kapitalisme, de plutocratie
internationaal Jodendom.

huls

MARSEILLE.

Woensdag werd de JaarlUUche algevergadering van de Handelsverklaarde heden In een redeeen
lunch
van
voering oij
eeniging „Batavia" gehouden.-^
het comité voor de nationale
In vorige Jaren was het gebruikelijk,
den voorverdediging o.m. het volgendat in deze vergadering door
Verslag
werd uitde
uitvoering
zitter een.
alle
De vrije mannen van
gebracht over bet afgeloopen Jaar.
is verlanden, die zuchten onder
Waar thans 1940 reeds bijna
beschoudergelijke
streken, heelt een
de gehate Duittche tyrannic?
de
wing echter weinig zin meer, zoodat
vechten heldhaftig aan ome
gemeend
zijde voor de herovering van
voorzitter, •de heer H. Gie..
bepalen
de vrijheid. Laat ons al deze
heeft zich' ditmaal te moeten
opmerkingen.
korte
moedige mannen eeren en in
tot enkele
hen
Wij laten ze hier uit de „Java-bode
ofschoon het een beaantal
is
zien de
scheiden
voleen*
Is
jUhóewel het Jaar 1940 reeds bijna
ware weerspiegeling van de
meer
zin
weinig
aspiraties, een duurzame geverstreken en het dus
getuigenis van de grootheid en
heeft thans nog een beschouwing,te
een getrouw beeld van het
ven over het Jaar 1939, ook, al omdat
zieleleven hunner landen.''
toen nog onder zoo volkomen andere
Hongersnood
verhoudingen kon worden gewerkt, zoo
eenige
wil Ik toch nog zeer in het kort
u
erShanghai, 28 Nov. (Re
l lheden feiten
van 1939 naar
geschiedenis
uit
de
H a v a s). De rijstprijs heeft
voren brengen.
_i^J
te Shanghai een record-hoogte be. in het eerste halfjaar van 1939 waren
namelijk
bereikt. Per pikol rijst werd
er verschillende teekenen, die duldden
een bedrag van M dollar in rekening op een geleidelijke verbetering van de
vorige
gebracht. Hierdoor Is -het
conjunctuur; toch stond ook toen reeds
hoogie-record voor den prijs van rij»t het economisch leven In sterke mate
te Shanghai, dat in Mei jl. werd geonder den druk van de voortdurende
vestigd, toen een pikol rijst 83 dollar politieke spanningen. Toen in Septemwraakneming.
de
kostte, geslagen.
ber de oorlog uitbrak, werden echter
Londen. 27 Nov. (Reuter). Het
handel
de
De Chlneesche dollar is thans niet voorwaarden, waaronder
op groot» schaal doodschieten van
zooals in Mei 1940 wel het geval moest werken, zoo ingrijpend gewijzigd,
vooraanstaande politieke gevangenen
dat de tevoren In het conjunctuurverzwak. De huidige,buitengein Roemenie, dat heden uit Berlijn was
loop aanwijsbare tendenties in een gete
hooge
noteering
rijst
voor
woon
werd gemeld, schijnt" ongetwijfeld
geleid. Het
van
heel
andere richting
la
't
gevolg
uitsluitend
een daad van vergelding te zijn voor Shanghai
toeneming
was
een
onmiddellijke gevolg
de krachtige maatregelen, die tijden* het vasthouden van de voorraden door
voor
direcgoederen
vraag
de
naar
de handelaren, terwijl zij mede door van
de'regeering van koning Carol werkwam
uitdrukking
tot
te
levering,
hetgeen
Het
veroorzaakt
speculaties wordt
den genomen tegen de revolutlonen
een stijging van den uitvoer
raire activiteit van de IJzeren Gar- steeds stijgen van den prijs van de In
somvan
prijzen
de
oploopen
een
van
rijst heeft te Shanghai zenuwachtigTegelijkertijd werd echdoen ontstaan onder, duizenden mige producten.
Ger.eraal Argesianu en Marinescu, heid
belangrijk
deel van de vroegere
ter'een
die zich hierdoor aan het
de eenige
ds
vermoorden, van wie de families,
van
Indische producten
afzetmarkt
i
gevaar van te moeten verhongeren
namen tot dusverre bekend zijn, wagesloten
ons
en
was het een gevoor
zien blootgesteld.
ren respectievelijk premier en minisbiedende elsch naar andere consumrter van Openbare Veilieheid op, het
tielandcn om te sten.
tijdstip, dat de leider der IJzeren
Corneliu
Oarde,
Codreanu, werd
doodgeschoten tijdens een poging om
r

:

TOESTAND.

HANDELSVEREENIGING „BATAVIA”.

FRANKRIJK.
HET BOMBARDEMENT VAN

en Escompt.

UIT HET STEEDS ONVRIJER
WORDENDE NEDERLAND.

DE POLITIEKE

DERDE BLAD II

DE INDISCHE COURANT.

1940.

i

VRIJDAG 29 NOVEM3ER

■•*)'• gedaan

7.15

7.10') i

7.20

7.25

heden 7.—.

Witte fcfuntok-peper' Nov./Dec. S*ï
vraag. Zwarte Lampong-peper
Nov./Dec.

4 vraag.

Londen, 28 Nov.
Zwarte Lampong-peper:
December
3.88

Bombay/Calcutta/
Rangoon

id.

Japan

id.
id.

Hongkong
Chin. nat. $'
of Hongkong id.
Amoy
id.
Swatow
id.
Foochow
id.
Shangbai
id.
Bangkok
id.
Singapore
id.
Manilla
id..

57 H

45 Y 2

4814
13

131,4
13V4

13y4

13
71

80
W

Financieele resultaten.

Londen, 28 Not. (Reuter). De
Tandjong Rubber Coy. stelt voor VA procent dividend uit te keeren (vorig jaar 5
Citronella-olie.
Na aftrek van de Indische belaspet.).
(Hand.
28
Batavia,
Nov.
Verg. vla
ad
ting
26.100 pond sterling. Srltsche
Aneta) contract A (per kg incl drum>
nationale-defensie-bijdrage
ad
2.500
- vraag
aanbod.
pond, resteerde een winstsaldo ad. 25.140
Ready
105 •)
102VV
pond sterling, vorig Jaar 19.683 pond).
Nov.
ico
1021/2 «)
Nov./Dec.
100
103V4')

Dec./Jan.
J'an./Maart
Jan/Juni
')

')
•)

ÏOO

9V/ 2

97>,£

•

lOSi'j')')
100
100

tedaan heden I.—.
gisteren I.— tot IMY a.
gisteren I.—

Koffie.
Batavia, 28 Nov. (Hand. Verg. via

Adresveranderingen.
Ter voorkoming van teleurdienen adresverandtringen voor abonnementen 'op
een zoodanig ttjdstip te worden
opgegeven, dat de bizonderheden daags tevoren in het
be-ift tijn van ia z&minUlraiU.
stelling

.

VRIJDAG 29 NOVEMBER

LAATSTE BERICHTEN.

zal, én nu voor' een vermoedelijk
heel wat langere periode, uit de
circulatie worden genomen gelijk
een valsche gulden. Met dit verschil dan, dat valsche guldens
direct vernietigd t worden.

DE AMERIKAANSCHE
AMBASSADEUR IN

(GEDEELTELIJK GECORRIGEERD.)

BELGIË.

DE SITUATIE IN ROEMENIË.

In de nabijheid van de brandende warong Is een polltleposttiuls, zoodat politioneels hulp direct bij de hand was. De
brandweer werd echter pas later gewarschuwd, doch gelukkig nog tijdig, om
te voorkomen, dat de brand een grooteren omvang zou krijgen.
De mogelijkheid van een groote uitbreiding van den brand was niet denkbeeldig, doordat aan den overkant van
de brandende warong de pakhuizen zijn
gelegen van de slgarettenfabrtek Sam-

.

Nam ontslag.

Antonescu is haar meester.

CONTACT INDI×NEDERLAND.

Washington, 28 Nov. (Aneta-Reut.)
Boekarest, ■28 Nov. (Aneta R.). De Amerikaansche
ambassadeur
Een hooge functionaris verklaarde in België, Cudahy, nam ontslag.
dat Antonescu: den toestand meesHIJ zeide, dat hij geen plannen bad
ter was en talrijke voorzorgsmaatDe reis van den heer Bonte.
om zijn, diplomatieke carrière
te
regelen werden in de laatste
Het'verslag van den heer Bonte
36 hervatten.
uurjn verband met de stuatie geover zijn reis ten behoeve van het
nomen.
contactbureau Indlë-Nederland naar
GREEN.
Europa bevat o.m. de mededeeling,
dat de reis een vlot verloop had tot
DE
Herkiezing-aanvaard.
Bahreim, waar een zandstorm woedNew Orleans, 28 Nov. (An. R.). de. Bagdad werd bereikt, alwaar.visa
Willlam Green aanvaardde zijn her- voor Syrië niet zoo vlot weMen verkiezing als voorzitter van de A.F. kregen. Hiermede waren 4 dagen geNog twee soortgelijke incidenten.
moeid, waarna een 80-urige treinreis
Londen, 28 Nov.; (Aneta Reuter).
werd gemaakt van Bagdad naar
De onopgehelderde explosies
In
weken
Istanboel. Hier moest drie
DE GROOTE LOTERIJ.
New Jersey en Pennsylvania, die
op
Italiaansch
gewacht
worden
een
Hedenmorgen had te Batavia
leidden tot verdenking van sabotavisum. Tenslotte werd per trein van
de
trekking plaats van de grootc
ge, werden heden gevolgd.
door
Istanboel naar Oenève doorgereisd,
loterij, Aneta seint de voltwee soortgelijke incidenten te Tadat op 11 September werd bereikt.
gende nummers, waarop de daar:oma en Toppenlsch (Wash.)
Overal werd medewerking ondervermelde
hoofdprijzen zijn
voor
vonden bij visitatie der bagage, daar
gevallen:
DE HERTOGIN VAN WINDSOR.
een eenvoudige toelichting voldoen/ 75.000 32853.
de was om aan te toonen, dat hier
/ 10.000, 18747.
doel werd beoogd.
ƒ
1.000,
34281,
36847,
2664»,
Moet een tandoperatie ondergaan. 20403, 12568, 37925, 158(7, 14454, eenVanhumanitair
af werden daSeptember
17
Nassau, 28 Ndv/(Unlted Press).
gelijks 2.000 formulieren doorgezon13016,
10432.
Officieel wordt gemeld,
dat
de
den.
De hoofdprijs viel te Soerabaia,
Op 18 November kwamen de eerste
de tweede prijs te Solo.
antwoorden uit Nederland binnen.
dien dag konden regelmatig
LANDVERRADER BIJ DEN Sedert
2.000 antwoorden naar Indië worden

poerna, waarvan het personeei actief
deelnam aan de taak van de brandweer
door met eigen middelen het gebouwencomplex in de nabijheid nat te spulten.
De brandweer zelf was met een motorspuit uitgerukt en bestreed
het vuur
met drie stralen. Zij slaafde er in den
brand tot de warong-kopi te localiseerer.
welke echter geheel afbrandde.
Enkele marinemenschen hebben bij dezen brand daadwerkelijk geholpen.

WILLEM

XPLOSIE.

ONOPGEHELDERDEE

De dader gegrepen.
Xazi-proraganda
gemaakt
werd, meldt het „A. I. D." thans
dat de dader gevonden is.
Z(Jn naam Is Flsscher, een
welbekend
aanhanger
Tan
Musserts bendr Tan broedermoordenaars. In Mei jl. werd hij
aanvankelijk
gearresteerd
en
geïnterneerd wegens zijn politieke gezindheid, later echter weer
losgelaten en zelfs opgeroepen
om als landstormer het land, dat
hij niets liever dan verraden wilde, te verdedigen.
Gelukkig heeft deze misdadiger
eerst zichzelf verraden; hij moest
al was het dan ook op
en zou
een „veilige" plaats als het toilet
zijn verachtelijke leuzen aan
den man brengen. Hij is thans
voor de tweede maal opgepakt en

en hertogin van Windsor
waarschijnlijk op 10 December a.s.
te Miaml zullen arriveeren, waar
de 'hertogin in een hospitaal'een
tandoperatie zal ondergaan.,.

heertog

West-Java

Gouverneur

BRAND IN ZEEMANSTRAAT.
Chineesche

warong

afgebrand.

■

een Chineesche warongkopl op den hoek
van de Zeemanstraat.

AGENDA VENDUTIES
te SOERABAIA.

G. W. TROMP DE HAAS

&

:

f■ f f

3 en 5 t/o 'sLands

Kas,

Kas,

Onveranderd.

Goelatoemboeh: Onveranderd.
Rijb t: Kretek lev. ready nom. ƒ 7.77
per 100 kg. franco wagon soeiabaia en
voor O. J.S. I lev. Jan./Maart aanbod
ƒ 8.04 met vraag ƒ 7.98 per 100 kg. franco
wagon fabriek. •
DJarakpltten: Onveranderd.

Rubber: Voor standaard sheets
aanbod ƒ 0.33?8 en voor standaard crêpe
ƒ

0.32» i per

%

kg.

De suikermarkt.
New-York was lets vaster gestemd
en verbeterde 1 punt op Decemberlevering.
De locale markt voor export In de
tweede hand is onveranderd.
De consumptie-prijzen zJjn eveneens ongewijzigd.

'17.4014

Klapperolie: Aanbod lev. Nov./
Dec. ƒ 1.86 per blik a 1814 kg. franco
wagon Soerabala, doch geen vraag.
O e l.e maïs: Voor lev. Jan./Mrt.
aanbod f 3.83 met vraag ƒ 3.78 per 100
kg. wagon Soerabala.

De Nivas- verkocht 724 ton . Superieur en 50 ton Browns voor export.
Aan consumptie-suikers werden 1205
ton Suoerieur.en 101 ton Browns verhandeld.

EUROPA'S KUNSTZIJDE-INDUSTRIE.

Hitler draait haar den hals om!
Het vasteland van Europa
uitgeschakeld.
De Europeesche landen, die thans als
gevolg van de blokkade Tan het wereldverkeer zijn afgesneden, Toerden tezamen per Jaar het enorme quantum Tan
ongeveer 260 mlllloen vlerkante yards
aan kunstzijde uit. Over dien ultvoerhandel heelt Hitler het doodvonnis uitgesproken.

Minder dan één vijfde van dit totaal
werd uit Europa geëxporteerd In den
vorm van eigenlijke manufacturen: verreweg het grootste gedeelte kwam aan
de markt als garens, maar het enorme
cijfer vertegenwoordigt een vrij nauwkeurige schatting, aangezien een kilogram garen ten slotte gelijkstaat met
11 vlerkante yards stof.
Bijna 3 vijfden van dezen handel was
vroeger In Italiaansche handen. Daarna
was als belangrijk exporteur de beurt
aan Nederland, en het overhuivende
was verdeeld over Frankrijk. België,
Zwitserland en Tsjecho-Slowakije in deze volgorde.

stelling.

van de nieuwe
waar
Brltsche-Indië,
Is
afzetgebieden
aan de nieuwe goedkoope assortimenten
van garens, die thans speciaal in Engegroote
land worden vervaardigd,
behoefte zal blijken te bestaan.
Zuid-Amerlka zal in de markt zijn
voor niet minder dan «7 mlUioen vierkante yards kunstzijden stoffen. Naar
Mldden-Amerlka en Mexico moeten 37
millloen yards worden geleverd, 4 millioen yards naar de Vereenlgde Staten
25 millloen yards naar
en Canada.
Afrika, hoofdzakelijk Egypte, 24 millloen
yards méér naar Australië. In weerwil
van de groote quanta, <He Engeland en
Japan daar reeds afzetten, en 18 millloen yards naar het Verre Oosten, waarvan de helft naar Nederlandsch-Indië.
De totale waarde van dezen handel,
die vroeger In handen was van het Europeesche Continent
vóór Hltler zich
met het geval ging bemoeien, bedraagt
rond £ 10 millloen. Welke enorme belangen met de vervaardiging van deze
gemoeid zijn
geweldige hoeveelheid
blijkt wel hieruit, dat zij aan 60.000
arbeiders per Jaar werk zou verschaffen.
Ons vaststaand voornemen om Engeland te helpen den oorlog te winnen
legt ons der. plicht cp cm ook aan dit
belangrijke onderdeel van de economische oorlogsvoering onze aandacht te
schenken. Ons leedwezen over het feit,
dat het moederland als importeur op de
Indische markt is uitgevallen, waar wij
machteloos tegenover staan, wordt althans tot op zekere hoogte gecompenseerd, door voldoening, indien de Bondgenoot, die onzen strijd voert, de opengevallen plaats inneemt.
Verreweg de belangrijkste

1
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van

uitgebreid nieuws

commissiegoederen.
Donderdag, 12 December 194.in de lokalen Oude Kerkhofweg

3 en 5 t/o 'sLands

ƒ

Katoel:

van

actueele
„

en beeld van alle belangrijke

in woord

wereldgebeurtenissen

een keur van spannende korte verhalen

!

commissiegoederen.

\<

v

een bridge- en schaakrubriek

M. S. NOACH.
Zaterdag, 30 November 1940.
Toko Lalwani, Pasar Besar 10,
van modeartlkelen
Maandag, 2 December 1940.
ten huize J. H. A. Huiskes, Prins
straat 4, van meubilair.

alsmede

origincele

teekeningen

waarvan hieronder een

.:

E. F. WATRIN.
Zaterdag, 30 November 1940.
ten huize Kedongsari < 54, van
'
meubilair.
Vrijdag, 6 December 1940
ten huize Blimbingstraat 3, van
meubilair.
VENDU- EN COMM.

HAMOIGE™ BLIKJES Y
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rSOER.S.
'

T/h

KANTOOR
HIRSCHMANN

&
Co.
Dinsdag, 3 December 1940.
in hunne lokalen, Societeitstraat
36, van meubilair.
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Deze uiterst belangrijke ultvoerhandel
is ihan» vrijgekomen voor. ftndere belanghebbende, en het U voor de hand
liggend, dat onze Brltsche vrienden alle
zeilen bijzetten om zich het grootst mogelijke . aandeel daarin te verzekeren.
te
Om den oorlog zoo intensief mogelijk
kunnen voortzetten, mag Engeland geen
enkele gelegenheid om zijn aandeel in
den wereldexport uit te breiden, onbenut
laten, en met het oog daarop hebben de
Brltsche fabrikanten van kunstzyde de
handen Ineengeslagen en zich georganiseerd in een belangengroep, die een
van de krachtigste in het land is.
Engeland moet thans op dit gebied
het hoofd bieden aan de concurrentie
van de Vereenlgde Staten en vooral van
Japan, waarbij niet over het hoofd mag
worden gezien, dat dit land groote zorgen heeft van econonnschen aard, in het
bizonder in verband met het betrekken
van grondstoffen.
Kapok: Voor export «een belang-

|

Donderdag, 5 December 1940.
In de lokalen Oude Kerkhofweg

jGÊËr

nom.

rabaia.

brand gewoed In de wijk Dapoean, In

—

/

merken lev. Nov./Dec.

per 100 kg. franco schaal goedang Sce-

Gisteravond, omstreeks
kwart, ove;
negen, dus na het uitgaan der eerste
voorstelling van de bioscopen, heelt een

—

I
U.BMI *N«

Soerabala 29 November.

'.

bij

K e d e 1 e h: Voor P.M.I. Pasoeroean/
Probollnggo kwal. ler. rcady vraag
ƒ'8.8614 per 100 kg. franco veem Puoeroean/Probolinggo en voor DJember
kwal! lev. Jan./Maart franco wagon afd.
DJember gedaan ƒ 583 per 100 kg.

Nivas-verkoopen.

De productenmarkt.

_-

Omtrent het bekladden van
W. Cs 'door; een, landstormer te
Bandoeng met opschriften, waar-

van Windsor.

Persoonlijke ongelukken zijn niet gemeld en aangaande de oorzaak van den
brand kan worden meegedeeld, dat dezï
vermoedelijk ontstaan is door het omvallen van een brandende petroleum
lamp.

C o p r a h: Aanbod voor Java-coprah
zonder zaken lev. ready tot 550 mft
vraag ƒ 5.40 per 100 ; kg. franco wagon
Soerabala.
Coprahkoeken: Nom. ƒ 0.95
per 100 kg. fob. en voor locaal ƒ 0.50
per 100 kg.
Gapl e k: Voor lev. Nov./Dec. nom.
'verzonden.
ƒ 3.2 C per 100 kg. franco wagon SoeOp & November waren 44.000 aanvragen afgehandeld, waarna de heer rabaia.
Oaplekmeel: Voor oude oogst
Bonte naar Indië terugkeerde. Het
lev.
ready aanbod ƒ 1 met vraag ƒ 0.85
bijzal
opgedaan practisch inzicht
dragen tot een regelmatig, zij het per 100 kg. en voor nieuwe oogst aanbod
uiteraard zeer beperkt en gecontro- ƒ 2.50 per 100 kg. zonder vraag, franco
wagon Soerabala.
leerd, contact tusschen Indië en HolKoffie: Voor nieuwe oogst lev.
land.
Febr./Maart gedaan ƒ 22 per 100 kg.
franco Soerabala.
van
Kapok: Voor export geen belangongesteld.
stelling.
Kapokpltten: Voor lev. Dec./
Naar A n e t a verneemt, is de
gouverneur, van West-Java, de heer Jan. aanbod ƒ 2.05 met vraag ƒ 2 per
L.G.C.A. van der Hoek, ongesteld en 100 kg. franco wagon Soerabala.
Katjangosee: Nom. voor gein.het ziekenhuis „TJikini" opgenosorteerde kwal. lev. Nov./Dec. ƒ 9.25 per
men.
100 kg. franco wagon Soerabala.
KatJa n g o 11 e: Voor de bekende

LANDSTORM.

Hertogin

DERDE BLAD

DE INDISCHE COURANT.

1940.

3.25 per kwartaal.

-

'

Het eerst* nummer van „De Fakkel"
is verschenen, voorzien van een inleidend woordje van den Gouverneur-Oeneraal, waarin het nieuwe maandblad
wordt omschreven als „een tijdschrift,
waarin het geestesleven van Nederlandsch-Indië, in den ruimsten zin genomen, gelegenheid krijgt zich te
van
uiten". In het inleidend artikel
de redactie wordt verklaard: „Ons
streven zal het zijn, dat dit maandschrijft het Nederlandsche cultuur- en
geestesleven op waardige
wijze vertegenwoordigt en in overeenstemming inet
de beste tradities van den Nederlandschen geest", waarbij vooral wordt gewezen op vrijheidszin en verdraagzaamheid als kenmerken van dien geest.
Voor het overige wenscht men zich te
richten naar het voorbeeld van Nederlandsche tijdschriften als „De Gids".
Mr. D. Crena de Jongh, oudmederedacteur van „De Gids", zegt dan ook zich
te willen verstouten „De Fakkel" namens dezen Oids een woord van welkom toe te roepen.
De redactie bestaat uit niet minder
dan twaalf personen, benevens een
secretaris (dr. J. Th. Vermeulen, OudGondangdia 6, Batavia-O. Het is een
bont geheel, hetwelk door dit twaalftal
wordt gevormd, doch er. wordt gelukkig
niemand onder aangetroffen, wien men
tot de beeldstormers zou kunnen rekenen. Men heeft zich gemodelleerd naar
„De Gids", het toppunt van deftigheid
en degelijkheid, en honderd jaar oud, en
niet naar „De Nieuwe Gids", van wie
ledereen altijd wel heeft gezegd, dat het
mis zou gaan. Voor het overige is ?r noch
uiterlijk, noch innerlijk veel overeenkomst met „De Gids". Het nieuwe tijdschrift heeft eer het formaat en de uitvoering van „De Vrouw en haar Huis",
waarmee overigens niets kwaads is gezegd van het geheel.
Werkelijke literatoren, menseben van
wie men bepaalde prestaties heeft
gezien op het gebied der zuivere letterkunde, vindt men niet onder de leden
der redactie. Men mag misschien iets
verwachten op het gebied der kritiek
van mr. C. Binnerts, doch er valt helaas zoo weinig te krltlseeren in dezen
tijd. De heeren Brugmans, Koets, Berlage Jr, F. Kramer kunnen allen op hun
gebied interessante bijdragen leveren,
als hun de tijd wordt gelaten door hun
andere werkzaamheden, doch wij kennen hen niet als dichters en schrijvers.
Ook de heeren Mansvelt, Ritman, prof.
J. M. J. Schepper, Moella en Prlnggodlgdo zullen ons geen literatuur schenken,
die ook in latere jaren onverflauwd zal
blijven schijnen als een fakkel, die niet
te blusschen bleek. Omtrent den Chinees
den heer Kwa TJoan
in de redactie,
Sioe, is ons op dit oogenblik niets bekend en het is mogelijk, dat wij ons
daarvoor hebben te schamen. Het eenlge redactielid, dat in dit nummer een
bijdrage levert, is ir. W. Zwart, die geïnspireerd is geworden door het tooneel-

*

dat geschreven schijnt in koele bezin-

ning, niet onmiddellijk onder den indruk

van het doodsbericht. Er spreekt uit dit
artikel een zekere nuchtere drang naar
afwegen van „goed en kwaad", van
groote gaven en ook tekortkomingen

De heer Jansen constateert, dat Du Perron, naarmate hy ouder werd, vermoeider werd en nauwelijks meer in staat
bleek den feilen, fleren strijd voor den
„honnête homme" voort te zetten. De
schrijver tracht daarvoor geen verklaringen te vinden doch zij liggen m.l.
opgesloten in de lotgevallen van het alledaagsche leven, die ook Du Perron,
den veertigjarige, den echtgenoot en
vader, en dus kostwinner", niet zijn
ontgaan. Ware hem rust en bestaanszekerheid geschonken, hij zou zich vermoedelijk hebben ontwikkeld tot een»
literair kritlkus, tot een historisch
speurder op literair gebied, en tot een
compilator van literaire curiositeiten,
waaronder ook die van het heden zijn ie
rekenen. Ook naar mijn meening zou
hij op het gebied der zuivere romankunst
vermoedelijk niet veel meer hebben geproduceerd. Hij gevoelde noch voor het
moderne Nederland, noch voor het hedendaagsche Indië
een groote, liefde,
doch hij leefde wèl sterk in het verleden.
En dat zou hem wellicht gebracht hebben tot een grooten Indischen familieroman, de roman der Van Motmans of
der Van Riemsdijken en Amenten wellicht. Een Indische Forsyte-Sage. Misschien zou.hij ook den roman van den
Stamboel hebben kunnen schrijven, al
moet men vreezen, dat zoo goed als alle
daarvoor noodige
documenten' door
vocht en witte mieren zuilen zijn verteerd in oude Indische huisjes met
muren, die geen cement en tras bevat„

SPORT.

De Engelsche consul verricht den
aftrap.
De oudjes van den 8..V. B. loopen
In het
tevens voor den 8. V. B. mede voorop.
bondsvaandel
défilé, met het
Voor den tweeden wedstrijd zien de
opstellingen er als volgt uit:

VOETBAL.

DE SPORTMIDDAG VOOR
CHURCHILL.
Morgen aan de Cannalaan.

Militair XI.

Er zal, na onze diverse publicaties,
wel niemand meer zijn, die niet voornemens is, zich morgen (Zaterdag)
middag naar het „Tiong Hwa"-terreln aan de Cannalaan te begeven ter
bijwoning van de grootsche sportbetooging, gevolgd door een tweetal
voetbalwedstrijden, ter eere van Engelands weergaloozen leider Wlnston
Churchill, wiens 66ste verjaardag het
geen
morgen is, en wien dien dag
passender geschenk kan worden gegeven dan een fiksche remise ten behoeve van den aankoop van SpiUlres.
Zoo zal ook deze voetbalmiddag in
het teeken staan van ,de Spitfires.

Alles, wat er binnen komt, wordt voor
dit doel afgedragen en gehoopt wordt,
dat dit heel veel zal zijn. Die hoop zal
wel gerechtvaardigd blijken, want
het medeleven met de organisators
is overal zeer. groot. Behalve de twee
denkende en handelende individu. kisten,bier.van de BorsumlJ en
de
Waaruit weer volgt, dat'de Oostersche twee kisten limonade van de limonamaatschappij feitelijk kant en klaar'is de fabriek „Ngagel", kwamen ook nog
om te worden „overgenomen" door dat enkele andere goede gaven
binnen,
collectivisme, en dat een dictator aan zooals een voetbal van den sporthandie maatschappij slechts weinig zou del „Crescendo" en een ongelimiteerhebben te veranderen om haar geheel de hoeveelheid ijs van de Vereenigde
naar zijn wil te richten.
Ijsfabrieken.
Het denkbeeld is ijzingwekkend,. omDe elftallen.
dat het door de werkelijkheid schijnt te
laten
hier thans de opstellinWij
worden onderstreept.
gen van de diverse teams volgen, die
Ten slotte mag nog worden vermeld elkander morgen voor het goede doel
„Het Licht van den Melkweg" door dr. zullen bekampen. Allereerst de veteE. A. Kreiken, en ..De Spanning tusranen, waarvoor de oudsten, de dikschen Individu en Gemeenschap in het sten en de magersten werden gerequiRecht", door prof. Mr. W. F. Wertheim. reerd. De Britten zijn iets in het naEr is ook een goed artikel over den indeel wat den totalen leeftijd betreft
ternationalen toestand door S. I.
(voor alle 11 spelers samen zoo tegen
de 527 jaar, tegen 486 van die van den
C
M
Al. V*.
S. V. B.), maar de Engelschen zijn
nog altijd onze leermeesters op voetbalgebied, zoodat'zij dien handicap
wel op den koop toe zullen willen ne.

—

—
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Rozema.
Van Delft.
Heiligers.
Peeters.
Mulder.
d. Laar. Wnltersbergen. Van Rooy.

Keersemaker.

v.

Veldhoven.

''

v.' Scheven.

Onderwijs.
«ter
TlidelUk b«l»»t m,t
betrekkin» Tan Eur.

Van 'Eed

Bandlermaeln

WtteereTme]

.

T.H.w.a-H.B.S.-Comb.
Aangezien M.K.G. nog op manoeu-

vre is, konden geen spelers van die
vereeniging worden opgesteld. Het

militaire elftal bestaat thans uit
AJax, Zeemacht en
spelers van
Aan deze wedstrijden gaat, zooals
reeds gemeld, een défilé vooraf, hetwelk werkelijk Imposant belooft te
zullen worden Na het défilé, als alle
deelnemers voor. de hoofdtribune
staan opgesteld, speelt de marinekapel de volkslederen, waarbij de
vaandels den groet zullen brengen.
Het défilé begint t* 4.20 uur.

*

Christie:.

Green.-

Men begon dadelijk de kerk weder op

Nimmins.

Hartman.
Vincent.

..■••

aan

de

gour.

de

u

Engelen

«nulo.echool

te

mulo-tchool

waarn.

te

W.

Engelen.

particulier te Slngoearl.

Kroeee

TUdeHJk'

der
belast met de waarneming
betrekking Tan gediplomeerd TakonderwtJzeres
en geplaaUt by de goUTts. :*ormaalschool

hulponderwUzeressen te Pa.

voor Inlandsen

Pandjang" mej. Jusna,
Fort de Koek.
haar

particuliere

dang

t«

huweiyk, op Terzoek,
In Terband met
1840 eerTol
met Ingang Tan 30 NoTember
waarneming der
ontheren Tan de tljdel«kei
toot
de
betrekking Tan Eur, onderwyzeres
gouTte. Eur. Iste
eerste twee schooltyden.bU de
te Makaeser, mej. M. H. J.
legere

ecSool.

BockemHtaa».

Tan

Opium- en Zontregie.

Overgeplaatst T»n Palembang naar Soera,
baia de wd. controleur Iste klasse C. W. t in

S.V.B.
Zondag zal nog een klein programma worden afgewerkt, hetwelk echter
eenige aardige wedstrijden vertoont.
De hoofdwedstrij d' Mena Moeria
Gie Hoo zal zeker niet nalaten goede
publieke belangstelling te, trekken.
Het zijn gelijkwaardige krachten, die
den laatsten tijd goed spel hebben gedemonstreerd, zoodat een spannende
kamp kan' worden verwacht.
—
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Het overige programma.

van.

Soerakart» naar Palem.
Overgeplaatst
bang do controleur Iste
W. B e 1 g e r.
Overgeplaatst ran Semarang naar Medan de
den
controleur
L. J.H.M. .ra»
Bongaert.

>

Overgeplaatst van Soerabala naar Semarang
de conrtoleur late klasse A. J. �»» Achter b e r (.vÉpBPOTnp
Overgeplaatst. van Soerakart* naar SemaBuy t,
rang de adjunct-eontoleur, F.- H.
en de 'tw. beheerder Bde klasse,
W. F. B.
V
Otten.
Overgeplaatst van Djokjakarta naar Semabeheerder
Iste
klasse
J.
Kul.
D.
rang de

L.'

Volksgezondheid.
Gedurende de afwezigheid. wegens ontspanningsverlof van den ' met de werkzaamheden
van havenarts te Soerabala belasten gouver.
der
nementsart» lste klasr* bij .'den'dienst
ycüï£t=ndhr!d dr '.*..*" S-.z N.- M. ;t.B r o n dsted. met Ingang' van 28 'November 1840
met 8 December 1940 belast met diens
tot
werkzaamheden de • offl-ler van gezondheid
lste klasse b(J ]de Koninklijke Marine. D. C.
'

*

*

en'

C ann

e.

'

In het gouvernement. Sumatra. met Ingang
van ultimo Decemter 1940. met aanwijzing
van Medan als standplaats, ter beschikking
gesteld van het Landschap Beneden-Dell. de
gouvemements Indisch arte bU (Jen dienst
der Volksgezondheid.
AU. Besa r, thans
geplaatst te Goenoengtoea.

—

■—.

Marine.

.-.,..•

—

der
den
Marine.luchtvaartidlensrt (maritieme inrichtingen aan den wal) te Soerabala F, Mo.
leniar militle-matrooG-vllegtulgmaker,
met "e .waarneming
van opzichter Hte kl., btf

TUdeltJk belast

>'

■

klasse'

'•••'

E
r
1
Aanvang 4.30 N.M.
M.K.G. terr. S.PJS.
Brantas
-Aanvang 4.30 N.M.

betrekking

;

'■„

T. Hwa.

te
te

-

te bouwen en is thans'met het',werk; Muis..
.
Tan Slan Hien.
Selo terr. Annasher.
Annasher
gereed. De kerk is thans in haar nieuValk.
Koens.
De Moet.
e
d
e
D
r
k 1 a s s e.
wen vorm herrezen.
Schoolwerth.
■ \-'\ Doktor.' Ara Sarkies. Fruneaux.
4.30
N.M.
'Aanvang
Binnenkort zal men de kerk officieel j
Nijland.
Van Kraayenood.
in gebruik nemen..
T. Hwain —M. Moeria UI terr.

5..V.8.

M

'Op Verzoek In Terband met haar Toorgeno.
men huweHJk, met Ing. Tan 30 Nor.' 1940 eer.
toI • uit 1 Landadlenat ontslagen de Eur. on.
echool te
derwjjzeree' aan de 5e Europeesche Reyn&e.
Soerabala mevr. de wd. A. JA.
ma n geb de Brujn.
TUdVlljk belaet met de waarneming der
onderwijzer en geplaatet
betrekking van Eur
Th. w.
aan de Eur echoot Ie Paréparé,

,

.--;{

gouT.
••

M

E

GEESTELIJK LEVEN.

ruim 600.— bijeen.

de

waammende mulo.onder.

een de 2de

Pekalongen.

'

Uit den Inhoud van dit nummer noemen wij verder nog „Confrontatie met
Rembrandt" door P. D. Martin, welk
artikel vergezeld gaat van twee fraaie
reproducties.
„Wat geeft het Westen ons?" door mr.
Soejitno Mangoenkoesoemo, geschreven
naar aanleiding; van de polemiek, ontstaan rondom een artikel van dr. Kraemer, waarin beweerd werd, dat 'de
Indonesiër alleen den buitenkant van
den Westerschen geest zoekt, en dus

de

mulo\.onderw*;«r W. •E. M.
geplaatst

Ook in de' eerstekla-te ontmoetingen zullen de resp. ploegen hun beste
beentje voorzetten om de zege binnen
te halen. Een gang naar het SJP.S. en
Annasherterlein zal de.moeite zeker
men: ;■->.
Nieuwe kerk te Delanggoe.
De Old Fellows van Engeland en loonen.
Inde maacdt Februarie J.l. meldden S. V. B. zullen de volgende slagorde
Het programma.
wij reeds, dat de kerk te Delanggoe
te zien geven:
Zondaj 1 December 1940.
E n g e l'a'.n d.
dens een onweder door den bliksem'
Hoofdklasse.
werd getroffen en ingestort is.
Hadson.
Aanvang
4.30 N.M.'
Leslie Miller.V Farrow.
Door schenkingen gedurende 4 maan-,
Mena Moeria—Gie Hoo terr. H.B.S.
Lean.
Grant.
Mc
■ 'Ross.
den kreeg men tenslotte een bedrag van'
e s te k a s s e.

ten.

e,

E J. B. «•* Boer..
de waarn
Ingetrokken het beelult, waarb(J

Oepla'atat

Manglnsela.
Stalder.
Darmadji.
Hway" Oie.
Slauw Ling.
Soen Yoe. Peng Hwa. le'Khiam.
' Slauw TJong.
' Radjlwan.
Telusa.

«"«niemlng .

*•

toot
geplaaUt uu
eerste twee achooltyden en
no Ite Buitenxorg, mej. C. F.
H c 8
e .particuliere te BataTia.
OTergeplaatat vr- de gour mulo-achool
«hooi
Soerakarta naar de geHJkaoortlge

Batavia

SINT NICOLAAS SURPRISES
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'

Het krachtige schuim van Lifebuoy Toilet Zeep

'

bevat antiseptitche bestanddelen, die alle onrein-

heden, die zich door transpireren

de chique Jnweliernaak

Natuurlijk verkrijgbaar bij

OFFICIEELE BERICHTEN.

i

„De Fakkel.”

slechts streeft naar het uiterlijke. Mr.
Mangoenkoesoemo wijst er op, hoe de
Indonesiër als individu volkomen opgaat in de collectiviteit zijner maatschappij, In die mate, dat hy in en door
die collectiviteit slechts zijn bestaansrecht vindt. Daarnaast slet hij als resultaat van de cultuur van het Westen
de vorming der vrije persoonlijkheid,
ontzagelijk heeft
die de xnenschheid
Toorultgebracht, meer dan ooit In een
andere cultuur is vertoond. Zoo wankelt
rUJ wel op de grens van twee culturen
en-laat de groote vraag onbeantwoord
of het geluk van den Indonesiër, die zoozeer opgaat in zijn collectiviteit, dat hij er zelfs zijn bestaansrecht
aan moet ontleenen, wel bevorderd kan
worden door het opnemen van:Westersche denkwijzen en levensinzichten?
Zijn bijdrage is overigens zeer verzoenend en meer dan eens sluit hij zich bi;
de inzichten van dr. Kraemer aan. Eet.
goede opmerking
is die omtrent de
Westersche techniek, die „zich aan de
controle van menscheiijke overwegingen
heeft weten te onttrekken en zelfs d>
menschheid aan zich heeft kunnen onderwerpen". Ook het Westen beweeg i
zich
indien het niet wordt verhoed!
in de richting van „collectiviteit" en
van ondergang van het onafhankelijk

.

TIJDSCHRIFTEN.

«tuk „Kut Mossel", en een historische
schets geelt omtrent Kut, waarbij hij
echter moet erkennen te ver vin de
bronnen verwijderd te zijn om het onderwerp Inderdaad naar behooren te
behandelen.
Zuiver op het gebied der schoone letteren zijn wij, wat den Inhoud van dit
nummer betreft, slechts met Beb Vuyk
In haar schets „Way Baroe In de Molukken". De schets ia overigen» reeds vroeWillem Brandt geeft
ger verschenen.
een viJ-fUd goede, doch naar dood en
ondergang riekende verzen. En verder
Is er dr. L. F. Jansen met een artikel
„Na den dood van Du Perron". Het Is
het eerste artikel in Indië verschenen,

.
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zetten, verwijderen. Bij ondoelmatige lichaamsverzorging kan transpiratie de poriën verstoppen en
dan ontstaat de onaangename geur die men ~B. O.'
(Body Odour Lichaamsreuk) noemt, Pas op dat

I

•»

v w

WIUxMSc. M

HTI

.miei
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VOORTAAN U?tBUOY
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dit U nooit overkomt. Uw kennissen zullen het
hoofd afwenden en Uw gezelschap mijden. Gebruik
daarom regelmatig Lifebuoy Toilet Zeep en U zult
geen last.vin B. O. (Body Odour) ondervinden.

lduted Cj
RATAN SPORTS
FABRIKAAT G O L F C L U BS
Gemblongan 53

—

SOERABAIA

Tel. Z. 4337.

—

TENNISRACKEIS en BADMINTON
en alle verdere artikelen op sportgebied.

UI 44-607

4173

TREKKERTJE S
Tr. 6737.

...

I FIAT

1500 T. '38, leerbekl., zr.
onderh. Zuinig In gebr.
Direct v. eigenaar. Br. Tr. 6718

'

I'gd.

MALAXG
ORO-ORO-DOWO i. c.
;
88 t.e.a.b. uitsch.'EETT. + 6st.
Sedan,
AUSTIN
Seven
kinderst., schrijft., boekenkast.
Tr. 6714. I model 1937, i.g.st. Prijs ƒ 750.—
V/d KOOKGIDS v/d HUISVR. contant. Br. Tr. 67111. C.
z{jn nog enk. compl. Jaarg. '37,
Weg. plaatsgebr. FIAT
'38, en '39 voorr. Fr. toez., na
ontv. pw. ƒ 3.— (Vi abonn. pr) auto 514 de Luxe Tour. i. g. c,
Kookleer. M. Schuhmacher, Ri- benz. verbr.l:lo, t. e. a. b.'.Te
vierl. 5, B'vla-C, Tel. Wl. 3925. bevr. Stadhondersl. 10 Tr. 6705.
Tr. 6678.
Radio Patterson 8 1.. Singer
Junghans
MOOI RUIM HTJIS aan,. handnaaünach.,
Gero
tafelgerel,
hangkl.,
cass.
Oostzijde.
Darmoboulevard
Te bevragen Makelaar Gentls H. fiets Royal Enf. m. Boschl.
Tr. 6707.
Tel. N. 2349.
Tr. 6382. Princesselaan 79.
Weg. vertr. 1 HX>. mot. ƒ. 350 cc
Spoed. Zeer
sn. en soepele electr. uitr. ƒ 65.—. radio 298
F. N. motorf. type *38, 500 cc. A ƒ 150.—.Buit. en binnenb.
kopkl., nwprijs ƒ 1250.—, nu vr.
D. K. W. 97 Cc motor-onderd.
ƒ 500.— cash. Inl. Krangganstr. nwe en 2eh. Ph. en Am. radiol.
10.
Tr. 6725. en . onderd. Bez. 5-7 n. m.
Tr. 6724.
Boklan 61.
Een compl. VERNIKKEL- en
VERCHROOM-INRICHTING In
3 H E R DERP U P S,
teefjes, 8 weken oud.
vol bedr. In Soerab. Laag terr.Ouders met stamboom.
en kantoorhuur. Br. Tr. 6726
Brieven Tr. 6719 I. C.
I. C.
—

r

KEIISGEYING!

i

■

Br. Tr. 6736 I. C.
Dir. v. eigenaar, een •. HUISJE
m. gr. erf te Lawang of omg.
(contant).
Biedingen onder
Tr. €712 I. C.

.Trekkertjes"
kunnen ook wor-

BOERDERIJ
MELKERU
OOST-JAVA.
in
Dagproductle max. 200 liter.
Br. Tr. 6670 1.C.;
—

.

'

Tr. 6731.

Zonder

Onm. te betr. gem. zit-sl. kam.
m. ap. uitg. m. pens. vanaf
ƒ 50— t/m ƒ 60,— p. m. Ook gr.
k. m. terr. Coenboulevard 38.
•Tr. 6696.

Toendjoengan 73

Boekhandel LEZER

•

•''

;

■-

:

j,

-

HANDELSARTIKELEN enz.

!

i

.... „,:.™

■

Gevr. PRIVAAT- of CLÜB- LEVERT ETEN BUITENSHUIS
LESSEN Ericflsche handelsPrima rijsttafcl en/of
correspondentie,
te Malang.
EUROP. TAFEL.
Br. Tr. 6716 I. C.
Van Riebeecklaan 16. Tr. 6383.

<

C.C

Pianotoeteen . 2 Voor ƒ 80,—. Te bez. en inl.
octaven, 24 bassen; m. koffer, Toendjoengan 58, tel. Z. 60.
Tr. 6720.
ƒ 45.—. Br. Tr. 6651 T.C.

:

TKEKHARMONICA 1 MATCHLESS motorf. 250

„Piakordia".

-

j

-■

:

vertr.:

de stad

BRIEVEN
toegezonden tegen ƒ 0.25 per
advertentie voor 'ALLE brieven
Buiten Soerabaia tegen vergoe- ST.
NICÓLAAS-CADEAUX.
ding van de werkelijke porti.
Spec. aanbieding. Keur. electr.
wandklokken v. beste kwal.,
stroomverbr. si. 2 wtt, ook
gloeil. v. alle merk. Tel. Z. 4980.
Toko The Light, Kramatgantoeng 62.
Tr. 6723.
ENGELSCH. Mrs. Elsie M.
Cownie, Tegalsari 37, geeft convers. les. Opl. beginn. en meerT A R IE F
gev. Clubl. spec. cond. Tr.6732.
TREKKERS voor FIRMA'S
(wanneer inhoud reclame beStenografie „Groote", „Pitman" oogt) tot 4 regels ƒ 2.—, tot
Mach. Schrijven,' Hand. corr. in 6 regels (maximum) ƒ 3.—.
de 4 talen. Opl. v. exam.Mevr.
D. v/d naar, Kaliasin 27,
Z. 1127. :
Tr. 6624.

.

Rasechte Jonre JAPANSCHE.
SPANIELS. Inl. Rozendoornlaan
2, Socrabaia en Shanghaistr. 32,
Tr. 6703.
Madioen.

.

tegenbericht worden in

BINNENGEKOMEN

Toendjoengan 29

Gevr. per 1 Dec.
Tr. 6675. Vrijst. keurig gem. PAVILJOEN KOSTHUIS bU eenv. Holl. fam.,
eigen.kamer, max. / 40,— Br.
Ruime gemeub VOOEKAMER, v. kl. gez. m. pens., 1 Dec. be- Tr. 6715 I. C.
tevens enkele kleinere kamers,
m. vol. pension. Kajoon 68. Tel. schikb. Emmapark 25. Tr. 6734.
Door
wagenverpleegster
Z. 3819.
Tr. 6617.
RUIME
GARAGE
kamer of zitslaapkamer m. ap.
ZEE R MOOI HUIS
uitg in rust. brt. m. kost en gebr.
DARMOBOULEVARD 69.
tel. Geen ber. pens. Br. Tr. 6728
Makelaar . Gentis. COENBOULEVARD 28. Tr. 6713. I. C.
Bevragen
■ ———W^MBJj
Tel. N. 2349.
Tr. 6363.
Beschikb. by Ind. fam. brt.
Per dir. 1 groote zit-slaapkamer Kaliasin-Palmenl. vl. b. tramh.:
Gemeubil. KAMER
voor 2 pers.; ap. ing. en voorgal. kamers m. vol. pens., v. schoolg.
gevr. , voor net persoon
Per 1 Dec. kl. kamer, vol pens. kind. of stud. Jongel. teg. ƒ 25,—
K. M: . per direct.
Kajoon 24, Tel. 4905 Z. Tr. 6691: ,'BJm.I BrATr.l67oBj I-tCTfe
.v.;..;i.'.

■■

—

■

Per 1 Dec. MOOI GEM. VOORK.
eig. voorg. Tev. rme garV kamer
m. vol pens. Emb. Tandjong 40.

FIAT VICTORIA SEDAN 1938
Benz. 1:12 Balilla Sedan 1937
PENSION in een der Embongs. Eenz. 1:12 Beide in keur. staat.
Bez. Pasar Besar 418 of Z. 4049.
Br. Tr. 6721 I. C.
Tr. 6701.
Ter overn. weg.

Tr. 6694.

.

Tel. Z. 3110.

i

.

Chln..

;

Spoed. Wegens vertr.
H. D. 750 cc, '34 In runn. cond.
Te bevr. Tel. Z. 2712.

Beschikbaar p. 1 Dec groote
goed gemenb. VOORKAMER m.
vrije voorga'.erij. Bankastraat 8,

v.

lncl. w. en.l-Br.-Tr. 6604 I. C.

Boekhandel KOLFF

#

1 Jan.

Lawang, Smeroestraat Ip. 1
Dec. gem. PA VIL J. v. 14 2 pers.
elg. gem. keuken ƒ 40.— p. m.

den opgegeven
bij:

.

'

'40 gem.
KAMERS. Te bez.
10^-liy2 ;" ml, s</ 2 -6& n. m.
Kampementstr. 209, Soerabaia.
NBBgggg Tr. 6485.
Per

on gem.

Apr. Praktijkex. '40 Boekh. A:
22 gesl. Boekh. B. ex.: 3 v. d. 3;
Steno „Federatie": 33 èn Typen:
36. Inschr. midd.-en , av.'curs.

Gevraagd
een flinke' BARDAME; hoog sal. verzek.' Aan- steeds mog. Ooendaan Oost 40.
Tr. 6717.
melden Thesingstr. 7, v. 5-7 n.m. ■HM|
■
Tr. 6722.
JAPANSCHEL ESSEN
aangeb. d. ervaren leeraar (oud
WANTED CHINESE- LADY gouv. ambt.) Eenv. succes verz,
FOR GENERAL OFFICE WORK. methode.
Zeer
blll. cond.
GOOD KNOWLEDGE OF DUTCH Br. Tr. 6364,1. C.
ENGLISII
AND
ESSENTIAL.
APPLY.'
Tr. 6702 I.C. Mode-Vakschool Mevr. SwartSchultz, Rozenstr. 20 bij CannaPl. Tel. Z. 2529. Gr. opl. cost. vak
Meth. Danckaerts met uitr. v.
BETREKKINGEN[GEZOCHT Hollandsche diploma's
Curs. 1.
Corsagebl. en Lederbewerking.
Tr. 6370.
Act.
jongin. m. veel],
verk. erv. en g. get. schr., z.
Stenografie
betr. als verkoop, of ev.' als kas- Machineschrijven;
sier. Bek. m. Oost-J. en Mad. l.d. 4 talen. Opl. v. Examens
markt. Gen. borg te st. Br. Hand. corr. Mevr. E. Steinmetz,
Sumatrastraat 25
Tel. Z. 1210.
Tr. 6709 I. C. '
Tr. 6369.

■

*

TWO-SEATERS, SEDANS, CaFOX en POEDEL PUPS,
V 8,
goedkoop. Tan, briolets, Merc. Benz.,: Ford
6 weken oud;
• 500,' Vauxhall,
Fiat
Regnault,
Djoharlaan 2
(bij Soeloeng).
enz. Pasar Besar 15,
Tr. 6727. Peugeot.
Tr. 6729.
tel. Z. 4047.

VACANT

■

•

TE M M

'

Vrljd a g

,

en

H.V.S., HANDELS-VAKSCHOOL

,

Dinsdags

GEMEUB. PAVILJOEN
Voor 2 Pers. echtp. z. k.. of 2
dam., 2 GR. GEM. KAMERS met voor 1 persoon met voll. peneig. plat, zond. pension, Embong sion.. Ruim voorzitje en vrijen
b
Tr. 6687. ingang. (Geen beroepspension)
Plosso 12.
Ketabangboulevard 4,
lichte
Jonge,
Per dlr. VOORKAMER m.-tere. Tel. Zuid 900.
Tr. 6557.
BRAHMAPOETRA-HENNEN.
en vol pens., tev. vrije achterk.
m. gal. v. ƒ 50.— p. m. Embong
Br. Tr. 6655 LC.
27.
GOEBENG PODJOK
Plosso 8.
Tr. 6733.
Beschikb. nog enkele kamers V.
TWEEDEHANDSCHE SCHRIJFGezin. Telf,
Dame, Hesr of
MACHINES. Ook van buiten Per dir. gemeub. GARAGEZ. 1952.
Tr. 6738.
Soerabala. Boekhandel S. Lezer, KAMER v. 1 of 2 heeren. Omtr.
Toendjoengan 29,' Tel. Z. 794.
Keurig gemeubileerd
Tr. 6359. Ketabang Br. Tr. 6730 I. C.
PAVILJOEN met 3 bedden.
Te bevr. Al Amlra, Batoe.
Een
METAALDRAAIBANK

'38. Slechts
DODGE de Luxe
20.000 K. M, ger. Inname mog.
s Inl. KaUasin 113 of tel. Z. 432.

'

Verschijndagen Trekkers

•

'

I

Wat gedaan is en wat gedaan zal worden

en,

in

eersten termijn over het algemeen
economisch beleid.
<

DE JAPANSCHE ONDERHANDELINGEN
. Spr. begint met
een enkel woord In
repliek op de vragen en opmerkingen Inzake de Japansche . onderhandelingen.
De Regeering kan in dit opzicht,'wat de
algemeene visie betreft, zeer wel instemmen met de woorden van den heer Roep,
waarbij zich de heer Verboom aansloot.

.De heer Soetardjo heeft duidelijk gevoeld, dat in het pact van het Japansche Rijk met Duitschland en Italië een
onzekere factor schuilt; de heer Soangkoepon trekt de consequentie zoo ver,
dat hij eigenlijk niet kan zien, hoe dh
dat pact verder onderhandelen nog mo-

van het veranderde karakter, van haar
taak'op economisch gebied in'een wereld, waarin meer en meer;de,landen
als economische, eenheden gaan optreden, zoo Is ZIJ toch evenzeer ervan doordrongen, dat een volle ontplooiing van
de maatschappij tot onafwijsbare voorwaarde heeft de erkenning, de,waardeering en de; bevordering i van het indivldueele initiatief en van de volle en
alle maatvrijwillige medewerking
schappelijke krachten.
De Regeering moet nog op een ander
aanzicht van dit vraagstuk wijzen. Ongetwijfeld . hebben de omstandigheden
ertoe bijgedragen, het inzicht te verscherpen in de noodzakelijkheid van een
veelzijdlger ontwikkeling van het Indische productie-apparaat. Hetgeen men
zelf kan'voortbrengen is altijd ter beschikking ; hetgeen men elders moet
koopen, niet altijd bereikbaar. Toch
dient men hierbij niet uit het.oog te
verliezen, dat nog steeds 'economische
overwegingen een rol behooren te spelen, al was het alleen maar, omdat op
dit gebied .in . Nederlandsch-Indië nog
zooveel te doen staat dat men beter met
het economisch verantwoorde dan met
het' volstrekt kunstmatige kan beginnen. Bovendien' moet een zekere .volgop straffe van
orde van ontwikkeling
in het oog worden gehoumislukking
den en kan men nu eenmaal bepaalde
lndistrleën slechts opbouwen op een
grondslag van andere, die men terecht
basis-Industrieën noemt.
In de derde plaats heeft men bij dit
alles, zooala de zaken! nu liggen, hulp
van buiten volstrekt noodig; wanneer
men hier alles van den grond af zou
moeten aanvangen omdat men die hulp
niet wenscht, dan kan van een snellen
opbouw niet alleen geen sprake'zijn,
doch dan zou dit een last leggen op dt
bevolking, die al dezen noodeloozen arbeid ■ zou moeien bekostigen l welke
het voorbeeld van Rusland leert het ons
zoo zwaar kan worden, dat een algemeene verzwakking instede van een versterking het gevolg ervan zou zijn.

van:

Het huidige tijdsgewricht kent vela
verhoudingen, die in een vroegere periode
op grond van de daaraan gegeven formuleeringen tot.strikte conclusies zouden voeren, welke thans niet zoo maar
mogelijk zijn. In de terzake gegeven
uiteenzetting in de Memorie van Antwoord is reeds duldelij k gemaakt, <I at
ook'de Regeering het drievoudig pact
als een nieuw en belangrijk element in
de verhouding heeft 'gezien.. Zoolang
echter naar de officleele . verklaringen
van Japansche zijde dit verbond ten opzichte "van Nederlandsch-Indië geen
consequenties heeft en de onderhandelingen sich blijven fceperkén tot de oplossing van economische' vraagstukken
in een verkeer, hetwelk zeker. op grond
van dat verbond niet behoeft te worden
afgebroken, ziet de Regeering geen
aanleiding de besprekingen te staken
DE AARD DER MAATREGELEN
en meent Zij Integendeel," dat het openhouden .van.dit contact,'zoolang het
In dien'geest kan worden voortgezet,
Spr. merkt op, dat de regelen der
tot zuivering van de verhouding kan bij- Regeering zich in enkele groote groepen
dragen.
laten indeelen. In de eerste plaats de
Met neutraliteitspolitiek heeft dit al- groep, die men met betere verdeeling
les niet van doen ; er is in ondubbelzin- van het volksinkomen zou kunnen aanduiden. Daartoe behoort allereerst de
nige woorden in de Memorie van Antwoord verklaard, dat tegen de moge- rijstpolltiek, waarmede ernaar gestreefd
van
lil kheid van.directe of indirecte be- is, den prijs van het hoofdproduct
brengen
te
overeenstemming
in
van
met
de
den
tan!
voordeellng
den' vijand
grootste zorgvuldigheid wordt gewaakt. met,de beteekenis van zijn arbeid. In
dit "opzicht is de Regeering een heel
OPBOUW
eind ;in de richting, door •■ den heer
ECONOMISCHE
DE
Thamrhv bepleit, gegaan.
In ditzelfde verband kan voorts wor T
IB
.toezicht
Spr. merkt op,* dat het onder de hui- den genoemd"
*Sfge. omstandigheden" In 'zeker opzicht *an de Regeering op arbeidsloonen, terminder gemakkelijk is het economisch wijl uiteraard ook het belasting-stelsel
beleid van de Regeering te formuleeren, met zich brengt, dat de meer draagdan zulks het vorig jaar kon geschieden. krachtigen in hooge mate bijdragen aan
Ofschoon het te ver zou gaan te bewe- de algemeen» voorzieningen en niet zeiren, dat die omstandigheden tot een den aan speciale maatregelen ten bevolstrekt nieuwe ' oriënteering, van, dat hoeve van de economisch zwakkeren.
Een heele reeks. van maatregelen is
beleid noodzaken, zoo zijn toch bepaalde factoren —'verschillende geachte le- gericht op de verlichting van den beden hebben daar terecht op gewezen volkingsdruk rin die,' gebieden, vooral
natuurlijk Java en Madoera, waar overin hooge mate gewijzigd.
In het algemeen kan de Regeering bevolking- dreigt. Wanneer, daarbij niet
verzekeren, dat een zoo krachtig en zoo mogelijk is gebleken om, in dezen tijd
snel mogelijke' opbouw van het econo- van: ernstige crisis; en sterken achtermisch bestel in Nederlandsch-Indië één uitgang in alle landen, der wereld, de
van dé voornaamste doelstellingen is en moeilijkheden ineens en .volledig op te
blijft van het Regeeringsbeleid." Zij heeft vangen,. dan. moet daartegenover toch
dan ook met Instemming in de redevoe- worden gesteld, dat Nederlandsch-Indië
ringen van bijna alle leden, die over de tot dusverre bewaard kon blijven voor
economie het woord voerden, een aan- ernstige rampen, zooals die zich in andere en'dlkwtjls rijkere landen hebben
drang .' gevonden; tot zulk een. voortvarenden arbeid en verklaart; dat een der- voorgedaan.'" Ook deze maatregelen worgelijke gezindheid in de maatschappij den met kracht en naar. vaste richtlijzelf de onmisbare voorwaarde Is voor nen voortgezet,, al heeft de Regeering
misschien uit
het welslagen van.dien opbouw. Even- dit alles tot dusverre
eens heeft de aanmoediging, welke met een tekort aan gevoel voor publiciteit
betrekking tot, het gevoerde ' economi- niet in één enkel grootsch en alomvatsche beleid door verschillende' leden tend plan belichaamd.
Een derde groep van voorzieningen
werd uitgesproken, de Regeering tot verheeft
meer in het bijzonder betrekking
heugenis gestemd.
de
maatschappelijke organisatie, die
Daarnaast dient Zij echter zich nauw- op
een land van kleine produin
gezet rekenschap te geven van het ver- Juist
zoo belangrijke hefboom kan
centen
een
mogen van Nederlandsch-Indië in meer
beteekenen
voor de economische' ontcan één zin. Ondoordachte experimenAnders
dan de heer Prawoto
wikkeling.
ten, onvoldragen plannen, die overhaast
met den heer
vermoedt,
naar
Zij
en,
tot uitvoering worden gebracht, leveren
zijde, ziet de
haar
aan
Hamongsapoetro
niet alleen geen of negatief, resultaat,
het ontstaan van bain
Regeering
o.a.
maar zullen tenslotte enkel een last
geen verwerpelijke trustvorieggen op de gemeenschap, die zulke tikbonden
ming, maar een toe te Juichen samenlasten thans niet erbij te dragen moet
voeging van krachten om aan vele kleikrijgen.
BHÉmÉ
ne bedrijfjes in bepaalde opzichten de
standing en de mogelijkheid te verschaf■ Als de heer Mussert in de Memofen
een groot bedrijf. De vorming
rie van , Antwoord een somberen van van
coöperaties en andere economische
toon nopens de toekomst heeft meeorganisaties, uitbreiding en verfijning
nen te beluisteren, dan vergist hij
de verbetering
van het credietwezen,
zich- daarin. De Regeering heeft
van allerlei technische voorlichting dit
slechts willen duidelijk maken, dat
alles Is in Nederlandsch-Indië zeer bezeer bepaalde en concrete moeilijken noodzakelijk en, wanneer
langrijk
heden te overwinnen vallen. De
ertoe
overheidsmaatregelen
bepaalde
moeilijkheid van de personeelsvoorkunnen bijdragen groepen van produziening is zeer reëel; ook al zoekt
centen of handelaren tot samenwerking
men alle beschikbare krachten bij
te brengen, dan beteekent zulks uitsluielkaar en al coördineert men die op
tend een voordeel, zoolang deze samende best i. mogelijke wijze, zooals de
werking op het algemeen belang gericht
heer White dat wil, dan nog heeft
blijft en niet ontaardt in monopolistimen daarmede het bezwaar geenssche richting.
HMHMMMI
zins" geheel ondervangen, dat'voor
Tenslotte is er een groep van maatrenieuwen, hier nog niet bekenden
gelen, die ten doel heeft de binnenlandarbeid en voor gespecialiseerde techsche goederenvoorziening en het blnnennische '. functies, . welke iedere ontlandsche prijspeil zoo stabiel mogelijk te
wikkling .van de nijverheid te verhouden. In dit opzicht kon in belangrijvullen ! geeft, de arbeidskrachten in
ke mate worden gebruik gemaakt van
Indië:. nog niet en in Nederland
de door vele Indonesische leden zoo zeer
zijn.
niet
meer
te
vinden
voorloopig
aangevochten invoerregelingen, die on:
in staat hebben gesteld zonder kosten
De f Regeering kan echter verzekeren, van de gemeenschap groote voorradjn
dat bij dit "alles niet wordt stil gezeten te vormen'en die in hoofdzaak .ertoe
e n dat. alle '. mogelijkheden met de hebben bijgedragen, dat Ned.-Indië misïrpotste voortvarendheid worden ver- schien de geringste binnenlandse)» prijseend en aangegrepen. Daarbij is veel stijging gedurende den oorlog heeft te
ferk, dat niet naar bulten treedt.
zien gegeven van alle landen der weZooals uit de ontwerp-begrooting mag reld en geen oogenblik een tekort aan
dijken, wordt ce arbeid op ieder terrein essentieele levensbehoeften heeft gehad.
>nverzwakt voortgezet; waar schijnbare
Wat nu de verdere ontwikkeling beoezuinigingen op personeelsformatie* treft, moet de Regeering voorop ■tellen,
*ltn aangebracht» is dat enkel gevolg dat Zit zeker niet meent thans'reeds
v an.de onmozeiykheid om op korten het eindpunt te hebben bereikt.
onderwijskrmyn in bepaalde technische persoZoo is het verwijt, dat de
**a de
,
eist,
saei
ataa&z
.\ foaiziesias
voorzien.
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wijze samengesteld
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Een belangrijk gedeelte van het
antwoord der regeering op de algemeen e beschouwingen In'eersten
termijn van den Volksraad betreffende de begroeting 1941, welk antweord Woensdag
door den regeeringsgemachtlgde A. Z.
dr.
Le v e 1 t is uitgesproken, was gewijd aan de van vele zijden bepleite
staatkundige hervormingen.
De heer Levelt zelde hierover o.a. '
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Spr. constateert dat de hoofdschotel
van de algemeene beschouwingen de

bespreking vormde van de staatkundige
hervormingen, welke voornamelijk van
Indonesische | zijde worden verlangd.
De heer Muh. Yamln heeft nog aanNiet minder dan 20 leden hebben aan
dit onderwerp min of meer uitvoerige gevoerd, dat het Opperbestuur niet
meer functionneert in overeenstemming
beschouwingen gewijd.
met den volkswil, dat wettige regelingen niet meer kunnen worden tot stand
Spr. memoreert, dat in de memogebracht en dat de Indische Regeering
rie van i antwoord de Regeering
niet meer in contact staat met den ver-'
reeds uiteengezet heeft, dat Haar
antwoordelljken Minister, en het Opper»
bezwaren om thans principieele
bestuur in Londen, altegader stellingen,
staatsrechtelijke hervormingen door
waarvan de Regeering de juistheid uitte voeren gegrond zijn op tweeërlei
drukkelijk moet ontkennen.
de
eerste
everwegingen. In
plaats
weet men niet, hoe de geestesgeHet zijn al deze overwegingen,';
steldheid en toestanden zullen zijn,
het oordeel der Uegeering
waarop
wanneer
de
huidige oorlog beëin■
gebaseerd is, dat thans een voor» '
digd zal zijn.
bereiding in stelligen vorm van
Het tweede bezwaar van de Reprincipieele staatkundige hervorgeering tegen doorvoering van
mingen niet aan de orde kan worstaatkundige hervormingen in het
den gesteld.
huidig tijdsbestek is, dat daarvoor
wettelijke wijzigingen noodig zijn.
Het zijn dezelfde overwegingen, die
.Die wettelijke herzieningen kunnen
Haar zienswijze bepalen, dat thans het
echter thans niet worden tot stand
beleggen van een conferentie met poligebracht, omdat de Staten-Genewelke, hetzij terloops
tieke partijen
raal niet bij machte zijn hun medeopgemerkt, niet tot de Gapi beperkt zou
werking te verleenen, terwijl evenkunnen blijven, doen waaraan evenzeer
min een beroep op het staatsnoodandere politieke groepen zouden dienen
recht kan worden gedaan, wijl geen
niet opportuun Is.
deel te nemen
noodtoestand, welke wettelijke voorheeft de overtuiging, dat de
Niettemin
ziening e lacht, aanwezig is.
huidige oorlog heroriëntatie, ook op poDe Regeering wil daar nog als
litiek: gebied, nocclig zal maken, Haar
derde bezwaar aan toevoegen, hetgeleid tot het instellen van een comwelk reeda in de Regeeringsverklamissie, welke weliswaar niet tot taak
ring van 23 Augustus j.L werd uitheeft voorstellen te doen, doch wel cm
eengezet, nl. dat het een eisch van
te registreeren, wat er in de samenlegeede trouw tegenover het Nederving aan politieke verlangens leeft, en
landsche volk is, dat niet buiten de
om de consequenties daarvan op wetStaten-Generaal, de vertegenwoorgeving, staat en maatschappij duidelijk
diging van dat volk, om, principieele
te maken. Door verschillende leden la
wijzigingen worden gebracht In do
zoowel op de taakomschrijving als op
staatsrechtelijke structuur van Nede samenstelling van de commissie cri. deriandseh-Indië . en daarmede in
tiek uitgeoefend. De klacht is, dat de
die van het Koninkrijk, waarbij nacommissie te klein is, te eenzijdig ambtuurlijk eek de belangen van het
telijk samengesteld en dat de Indonemoederland ten nauwste betrokken
sische volksbeweging niet wordt gehoord. De samenstelling past echter op
taakomschrijving;
de
ware aan de
Over één ■ punt heeft de Regeering commissie de taak opgedragen om zelfZich verwonderd, doch ook verheugd. standig met voorstellen te komen, dan
By de behandeling van de staatkundige zou de samenstelling ongetwijfeld een
Soetardjo en
moties-Wiwoho,
andere moeten zijn.
Thamrln meenden de voorstellers na
de op 23 Augustus Jl. uitgesproken ReDoor verschillende leden is opgegeeringsverklaring.hun,.moties te moemerkt, ■ dat binnen het bestaande
ten intrekken, omdat'er naar hun meekader 'van grondwet 'en Indische
ning een zoo groote kloof bestond tusStaatsregeling nog voldoende ruimschen het standpunt der Regeering en
te is voor politieke ontwikkeling 1
dat der onderteekenaars, dat zij
een
Het is echter, zooals de heer Blaauw
verdere gedachten wisseling van geen
bij de gedachtenwisseling over de ■
nut achtten. Die gedachtenwlsseling is
lste begrootingsafdeeling opmerkte,
thans, nauwelijks drie maanden later,
bij het lanceeren van ideeën gebleweer opgevat. Wanneer men het niet
ven en het wil der Regeering voormet elkaar eens is, behoeft een gekomen, dat aan elk van die wendachtenwlsseling nog niet abrupt te worschen zooveel vast zit» dat zonder
den afgebroken. Het deed der Regeenadere argumentatie een vruchtring genoegen uit den mond van den
baar debat niet kan worden verleider der nationale fractie te vernemen, dat, hoewel de grondslagen van
het bestuur in deze landen zi. niet voldoen voor een verbetering van den toeniet
stand van het volle, hij teen naar een Waarom
toenadering tusschen de Regeering en
Ten aanzien van vervanging van da
het volk, in de eerste plaats in politieleen
„Inlander" en „Inlandsen"
waarwoorden
zin, zal blijven streven. Evenzeer
deerde Zij het, van den heer Tadjoeddin door „Indonesiër" en „Indonesisch" beNoor te mogen vernemen, dat hij naar treft, verklaart spr. in de eerste plaats,
een modus vivendi wil blijven zoeken
de Regeering de grievende en beom alle tegenstrijdige krachten tot el- dat
onjuiste opmerking van den heer,
paald
kaar te brengen.
Thamrin, dat eerst Nederland's vryheld
Tusschen de Regeering en de Indoneverdwijnen, alvorens de Regee-,
noest
sische nationalisten bestaat geen verde
zooverre,
dat
woorden „Inlander" en „Inschil in beginsel, in
naar ring
beider inzicht de staatkundige ontwik- landsen" uit ambtelijke correspondentie
keling zal dienen te gaan in de richting bande, betreurt, doch verder stilzwijgend
van een verdere doorvoering van de devoorbijgaat, aldus de heer Levelt,
mocratie. Het meenlngsverschil vloeit
voor A. Z..
voort uit een verschillende waardeering
Waarom
den
Volksraad.
in
Woensdag
de
situatie
welke
naar
het
feitelijke
van
oordeel der nationalistische leden de de Regeering' het gebruik van de beinvoering van een volledig parlementair naming „Indonesia" bepaaldelijk versysteem naar Westersch model mogeUjk werpt, heeft Zy in Haar verklaring van
maakt hetgeen naar het inzicht der Re23 Augustus jJ. uiteengezet. Dat het
geering niet het geval Is.
onlogisch zou zijn de autochtone bevolSLECHTS TIJDELIJK TE LONDEN
king dezer gewesten Indonesiërs te noemen, doch de benaming Indonesia voor
kan
Dat de positie van de Nederlandsche het land zelf niet te aanvaarden,
hierRegeering ten opzichte van Indië niet de Regeering niet inzien. Men kan
meer-in overeenstemming zou zijn met bij geen vergelijking treffen met onafde wet, zooaLs de heer Yamin betoogde, hankelijke staten, doch dient in het oog
moet de Regeering uitdrukkelijk ontkente houden, dat Nederlandsch-Indlë een
nen.
Dit lid stelde in de eerste plaats, dat integreerend deel uitmaakt van het Kode overbrenging van de Nederlandsche ninkrijk der Nederlanden.
Regeering naar Londen in strijd zou
zijn met de grondwet. Ook de heer
Soangkoepon betoogde, dat, wanneer in
het bezette moederland Kamerverkiezingen zouden worden gehouden en op
grond daarvan een regeering zou worden gevormd, de Regeering te Londen
een onwettige regeering zou worden.
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MILITAIREN

Naar aanleiding hiervan moge in
de eerste plaats worden opgemerkt,
dat de Nederlandsche Regeering
Haar zetel niet heeft verlegd; die
is nog steeds wettig te 's Gravenhage gevestigd. Zelfs wanneer de
Nederlandsthe Regeering zulks gewild had, zou Zij Haar wettigen zetel niet naar Londen hebben kunnen verleggen.' De Nederlandsche
Regeering oefent slechts tijdelijk
haar functiën te Londen uit.

|

-

dringen. Het feitelijke gezag in het
bezet gebied berust bij den vijand ;
al wat daar geschiedt, steunt op
door den vijand gecreëerde of getolereerde bevoegdheden en wij hebben er, zoolang deze toestand duurt,
in te berusten, dat zelfstandige bevoegdheden door Nederlandsche organen in het bezet gebied niet kunnen worden uitgeoefend. De macht
van den vijand is echter uiteraard.,
niet meer dan een feitelijke en zij
strekt zich alleen uit tot het door
hem bezette gebied. Door hem In'
het leven geroepen organen kunnen
volkenrechtelijk buiten dat gebied
geenerlei zeggenschap uitoefenen.
Zij voeren slechts een „de facto",
bestaan, dat staat en valt met de
feitelijke vijandelijke bezetting.

Commissie-Visman op juiste

;

acht'

Bezwaren

i

,

gelijk zou zijn.

INITIATIEF

Hoezeer, de Overheid zich bewust is

Nadat gistermorgen In den Volksraad de regeeringsgemachtigde voor
algemcene zaken zijn rede had uitgesproken, kwam zijn ambtgenoot
voorj Economische Zaken, dr. H. J.
van Mook, aan het woord.ter
beantwoording van'de opmerkingen,
welke; de Volksraad gemaakt heeft

bU 'de'; algemcene; beschouwingen

INDIVIDUEEL

Drie ernstiqe principieele

|

HET

Regeering wijst Staatkundige Hervormingen af

\

Dit is een tijd voor doorbreken van barrières

Geen Behartiging van
Groepsbelang

nieuwe omstandigheden is aangepast,'
Onze Defensie
in zooverre onbillijk, dat men op 10 Mei
Over de uitvoering van het
te kort voor het nieuwe schooljaar stond,
Vlootplan-1940
om meer tot stand te brengen, dan hetgeen j reeda tendeels was voorbereid, |of
Het volgende Is nog ontleend aan het
op zeer korten termijn kort worden voor- icgeeringsant woord op de 'algemeene
bereid :! Intusschen, wordt, dit vraagstuk beschouwingen.'3sHÏfcapB
zullen
In, vollen; omvang, onderzocht
Werd terecht geconstateerd, dat voorongetwijfeld verdere stappen kunnen en al In de maanden na den lOden Mei op
moeten volgen. WfJti WftoÊfSfÊ
het gebied van de weerbaarmaklng dezer
Verscheidene leden hebben aange- gewesten veel Is tot stand gebracht, de
drongen, op groote versnelling met,be- Regeering wil daaraan toevoegen, dat
trekking tot de nyverheldsbevorderlng. zulks niet mogelijk zou zijn geweest, InZooals spr. reeds kon vermelden enzoo- dien niet vóórdien In gestadigen arbeid
alsook de heer-White erkende, wordt de maatregelen tot verhooging van de
in dit opzicht door de afdeellng nijver- weerkracht In groote lijnen waren beheid (reeds t zeer veel" werk' gedaan ;Tde studeerd en voorbereid.
mate '.van*. Inventarisatie, welke Is
Op het vraagstuk van de invoering reikt, zou den heer Kerstens doen opvan een Inheemsche militie, wil de
kijken.
Regeering thans niet ingaan, omdat
Dit wil echter niet zeggen, dat verdere
Zij
Haar standpunt terzake nog niet
op
organisatie en verdere voorzieningen
heeft bepaald. De Regeering kan
ook
lijn;
dit terrein onnoodlg zouden
. verzekeren, dat de grootst mogelijke J
het gewenscht, dat
de Regeering
spoed wordt betracht om tot een bedit deel van de economische weerbaarslissing te kunnen geraken.
dan,temaking; met nog meer kracht
Het aanbod van Indonesiërs voor deelvoren wordt tot uitvoering gebracht.
een
name
aan de stadswachten is over het
wel
Zij
daarbij
ziet
Intusschen
algemeen
te
leiding
bevredigend, waaruit zou kuntaak voor de Kegeering om
dat ook van die zijde wordt
blijken,
deelnen
noodlg
eigen
door
geven en'waar
Ingezien, dat het niet Juist is om zich,
niet
ooch
zou
Zij
stitnuleeren,
te
neming
afwachting van de Invoering van een
gaarne den door den heer Thamrln aan- in
militie, van deelname aan
Inheemsche
regeeslaan
van
enkel
gegeven weg Ir
de stadswachten te onthouden.
rlngsindustrieën.
■ Het vraagstuk van inschakeling der
bevolking van .de zelfbesturende landINVESTEERINGEN
schappen In de i buitengewesten in de
landsverdediging dient te worden bezien
De heer Soediblokoesoemo heeft de in nauwen samenhang met de eventukwestie, naar de Regeering meent, eele invoering van een Inheemsche mimet anderen
litie. Het is thans bij de Regeering in
Juister ingezien en
veeleer aangedrongen op maatregelen overweging.
Met betrekking tot de oprichting van
van Overheidswege, om beleggingen tot
stand te brengen.
een fabriek voor kleln-kaliber„ munitie
De Regeering heeft dit vraagstuk, deelt spr. mede, dat de conclusie van
den heer J. A. van Helsdingen, dat deze
hetwelk thans door de feiten; wordt
gesteld,-In overweging en is bereid om, fabriek niet te Bandoeng nabij de andere werkplaatsen zal ■ verrijzen, juist
in samenwerking met.de daarbij betrokken groepen naar-een;organisatie is.
te zoeken, die de verwezenlijking' van
Met den heer J. A. van Helsdingen beeconomisch . verantwoorde en uit een treurt de Regeering de moeilijkheden,
oogpunt van weerbaarheid noodzakelijke ondervonden by de pogingen om groote:
nieuwe investeeringen op korten termijn materieel te doen aanbouwen of aan
kan bevorderen, met inachtneming .van te koopen. Inderdaad geiden deze moeide waarschuwing, door den heer ,De lijkheden zoowel ten aanzien-van het
Villeneuve geuit..ZlJ zal daarbij tevens zgn. verouderd als met betrekking tot
aandacht schenken: aan. de vraag,: op nieuw materieel.
welke wijze ,het, mogelijk'kanVworden
Ook de heeren Soediblokoesoemo en
gemaakt, dat door ook kleinere.deelneVerboom
hebtwn nogmaals het denkmingen, dan tot:dusverre gebruikelijk,
van
beeld
aankoop van verouderd
een breedere laag van de bevolking aan terieel in andere landen bepleit. De maRedeze kapitaalvorming. zal kunnen deel- geering kan niet anders dan
herhalen,
r.emen.
dat tot dusver iedere poging in deie
richting mislukt Is. Zij heeft die pooverwegen,
.
Zij zal daarbij gaarne
gingen echter geenszins opgegeven,
of . die organisatie ongeveer den <.
doch gaat daarmede voort.
den
vorm zal moeten hebben, door
. De heer Verboom bleek voorts
van
tevens,
en
heer White aangegeven,
of'een afzonderlijke industriebank, j groote onrust vervuld door de verklaring der Regeering, dat van de uitvoedoor den heer .Thamrln aanbevolen,' ring van het vlootplan voorshands niets
kan
doen.
werk
in dit opzicht nuttig
kan komen. De huidige tijdsomstandigheden hebben het Opperbestuur voor
den
inheemOok aan den groei van
groote
moeilijkheden geplaatst met beoverwordt
van
middenstand
schen,
heidswege voortdurend direct en indi- trekking tot de uitvoering van het vlootrect gewerkt Spr."wijst"erop, hot; ook plan-1940, doch medegedeeld kan worRegeein dit opzicht de reglementeering be- den, dat ook de Nederlandsche
het
ring
blijft
vasthouden
aan
voorneschermend werkt.
Anders dan de heer Abdul Rasjid op- men tot uitvoering van een krachtig
merkte, acht de Regeering een Instituut vlootplan en dat Zi) daartoe voortduvoor de Volksvoeding een nuttige .en rend alle pogingen in het werk stelt.
Helsdingen heeft In
noodzakelijke instelling in leder land, , De heer J. A. van
dat
de taak van het
gesteld,
licht
'.'*.„;*£;: het 1
ook' In, eert' agrarische'omgeving.
Java en Maverdediging
voor:de
van
de
belangen
.van
De meer bijzondere
verschillende streken op Java en in de doerat aangewezen deel der strijdmacht
door het beletten
Buitengewesten zullen
eveneens/ zoo zal:worden verlicht
van
een eventueelen
een
blijpoging
van
behartiging.
vi
evenwichtig mogelijke
door te
ven vinden en het vraagstuk van de vijand om binnen onze waterenderhalve
er
dringen,
aoodat
het
streven
met
spreiding van nieuwe productie zal,
volle inachtneming van de natuurlijke op gericht dient te zijn de indirecte
omstandigheden, niét uit het'oog wor- verdediging zoo sterk mogelrjk te maZich by
die
den verloren. Voorts kan de .Volksraad ken. ,De Regeering kan
De verdediging
aansluiten.
zienswijze
dat
sahouden,
verzekerd
zich ervan
menwerking met andere departementen van den archipel behoort aan de buien diensten op economisch gebied zich tenzijde te beginnen en zulks zal 'in
moeten geschieden door zeevoortdurend blijft, ontwikkelen. van de hoofdzaak
aangevuld door
luchtstrijdkrachten,
ën
Met dit alles is echter de kern
land
door de in de
te
betoogen
op
verdediging
ecozaal
een
gehouden
in deze
nomisch gebied nog niet'bereikt. Die Buitengewesten aanwezige troepen.
kern werd, aangeroerd'door den heer
Vandaar dan ook,'dat de KegeeKerstens toen hij sprak over sociale dering
blijft vasthouden aan hit doei,
mocratie en door de heeren Roep en
vlootsterkte te bereiken volgens
een
Smit, toen zij van veranderingen In de
•
het vlootplan-1940.
sociale verhoudingen nu en later geDe heer De Villeneuve drong erop tan
waagden.
economlschen steun aan de
om
uitoorlogsvoering op uiterste capaciteit te
Spr. gaat hierop principieel
het
constateert,
en
dat
voerig '.n
handhaven en, waar mogelijk, deze met
merkwaardig, is,'dat < een groot deel
militaire assistentie aan te vullen. De
Regeering kan hem verzekeren, dat Zij
van de gehouden redevoeringen zich
duidelijk baseert op de behartiging
aan'dit'probleem Haar volle aandacht
van een enkele
van het belang
zal blijven wijden en dat Zij den grootst
mogelijken steun zal geven aan onzen
bondgenoot in den strrjd tegen den geDit Is ver van de gedachte ,van innige meenschappelljken vijand.
en goed georganiseerde samenwerking.
De economische weerbaarheid van een
land wordt niet alleen bepaald door zijn
Zij acht bet niet slechts een elfen
materieele uitrusting,- noch -uitsluitend
om alle samenstellende deelen
plicht
van
die
het
hen,
door de bekwaamheid
In haar Orereconomisch' apparaat leiden. In laatste van deze maatschappijkansen
te geven
gelijke
heidsapparaat
instantie is die" weerbaarheid gegrondToor ieder, ongehoogste
rangen
en
de
alle
deede
van
samenwerking
vest op
open te stellen. ZIJ
len der maatschappij als één geheel; is acht zijn landaard,
Tan particuliere
plicht
het
ook
acht
een
aard
kan
zij
zij van geestelijken
organisaties de ingezetenen Tan dit land
slechts ten volle worden ontplooid, wangelijkgerechneer alle elementen in het economische te erkennen als in beginsel
apparaat, naast het eigen belang,, ook tigde burgers, al wil ZU daarbij zeker
niet over het hoofd zien, dat verschilhet gezamenlijke.en algemeene zien.
len
en'groote Terschillen in aard en
de
dezen
geesteRegeering
Hoezeer
lijken samenhang in de debatten mist, ontwikkeling bestaan.
Organische samenwerking, waardeeZtj is niet blind of doof voor hetgeen
Tan elkanders arbeid en elkanders
ring
de
diepere oorzaak is.
daarvan
persoon, la thans voor NederlandschHet is een ernstige fout," wanneer
Indië meer dan ooit noodzakelijk. Voor
bepaalde groepen meer en meer zich
alle partijen, in den Volksraad Tertegaan richten op het strikte groepsgenwoordlgd. ligt hier belangrijk werk
' belang en daarmede zoowel den bete doen.
staanden samenhang, als de feiteSpr. wijst erop, dat de Regeering hierlijke waarde van andere groepen
mede getracht heeft te omschrijTen. wat
voor onze gemeenschap ui: het oog
Zij als één Tan de belangrijkste Traagverliezen.
stukken Tan dezen tijd «let e» in die
alleen al ligt de erkenning,
Het is echter ook een. f o at,, waruwer omschrijTing
dat Traagstuk er is en dus ook. dat de
dat
bepaalde soorten functies in het'econoaan de oplossing daarvan
Regeering
misch bestel vopr • sommige bevolkingsen leiding geeft, zy zou
werkt
groepen te veel gesloten blijven en die gestadig
oplossing echter niet gaarne zoeken
sluiting ook maar den schijn draagt van die
een reeks van Toorschrlften en
op groepsinstincten te berusten. In leder noch in
noch in de ambtelijke wereld
bevelen,
officieren, onderofficieren
leger zijn
Zij Tertrouwt en Terwacht, dat
en soldaten noodig, doch de kracht van alleen;,
oplossing voor de gebeele saeen
een leger bestaat mede hierin, dat een zulk
in onderUnge samenwerking
menleving
soldaat onderofficier' en' een ■ onderoffioTerleg.te bereiken al
openhartig
en
verband,
officier
kan
worden.
Het
cier,
en km
is
dat zoo
OTertulgd,
dat wij op' sociaal' gebied zoo, gaarne zijn. Zij
weerbaarheid
alleen
die
economische
zien ontstaan'en groeien, moet'ook op
cp het
economisch gebied worden gelegd ; mis- kan worden bereikt, welke berust
in
hebben
dat
allen
aandeel
wij
besef,
schien is zelfs dit laatste'primair.
hetgeen wordt tot stand gebracht en
De Regeering j is'ervan overtuifd,
die haar uitdrukking Tindt in het feit,
dat de huidige tijdsomstandigheden
dat men trots kan gevoelen over net
bevorderlijk kunnen zrjn voor het
goede, dat door iemand wordt gedaan,
eigen
doorkreken,, waar «ij nor bestaan,
niet omdat hij behoort tot den omdat
. van •.' barrières,; die■ niet; op indlvilandaard, maar simpel en alleen,
waardeering,' maar op sociale
hij een burger is van dit deel Tan het

I

Economische

Politiek der Regeering

..

Wat de door den heer Soangkoepon gestelde casuspositie betreft,
«X dat hi het bezette moederland
verkiezingen zouden plaats hebben,
de voorzitter wees er reeds dadelijk
terecht op, dat geen in het moederland onder Duitsche bezetting geschapen regeering de wettige Re-

v (jMfe* U Loo4e» soa kunne;* ver-

die de forten bezetten,
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'Ontstellende feiten uit het leven van de grootste heldin
van onzen HJd

de vrouw, wier
verheven was
boven haat en wr0k.....:... en door.de Dultschers doodgeschoten werd. Een daad,'die een schok van,verontgeciviliseerde
. waardiging deed gaan door de geheele
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Borstplaatharten met opschriften.

Grootste sorteering St Nicolaasartikelen
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chocolade- en marsepein figuren

Chocolade- • en suikerletters.
■

Mandjes: met, marsepein groenten
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GFKENOMMEERDE

vijandelijke vliegtui-

Hler.wilen

de «lachtoffcr» vaa
bet eeweldl Hier worden de bezittingen Verwoed 1 Camoufleert de
daken .en muren van Uw woning,
Uw fabrieken. Uw tcedaogx.
Vraagt kleureokain en adviea.
gen.

.

PENSION BESCHIKBAAR.;
badkamer
voorzien van Warmwaterdouches.
met
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Gebouwen die oiet gecinmufleert
werden. Een gemakkelijke preoi voor
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dat de oorzaak Is van de periodiek
terugkeerende moeilijkheden en U
kunt dit tekort opheffen' door
Kalzan te gebruiken. Kalzan neemt
de oorzaak Van Uw klachten weg
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WeetU
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Het U een tekort aan mineralen
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JHOLLAND in de OOST"
UUR van Soerabaia
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voor alle soorten radio's.
Verkoop nieuwe en tweedeh. Philips- en Errestoestellen.
." 4200
Ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.'.
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VIERDE BLAD II

DE INDISCHE COURANT.

■

GELDLOTERIJ GROOT F 300.000.-
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.Verdeeld In 30000 loten a ƒ 10.—, genummerd van 10.001 't/m'
4JLOOÖ en onderverdeeld in kwartloten a ƒ.2.50 en tiende loten
a/ I.—, ten behoeve van Het Hoofdbestuur der NederlandschIndische Sociale Vrouwen Organisatie te Batavia-C.es.
-

Zeer spoedig in SAMPOERNA.

ƒ 150.000.—

!

Loten verkrijgbaar bij alle kantoren der

NEDERLANDSCH-INDISCHE ESCOMPTO MU.-N.V.

;

lotenzendingen per post is'aan verzendingskosten
verschuldigd: voor 5 loten of minder in totaal ƒ 0.50; voor'
elk verder heel lot of onderdeel daarvan ƒ 0.10 meer. BIJ niet
geheelen verkoop der loten • zullen de: prij zen naar; evenre-'
digheid worden vermmderd.'KÉHnMHß
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Totaal bedrag aan prijzen ƒ 150.000.
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GEWIJZIGD.'-

r REMBOURS-ZENDINGEN WORDEN NIET, UITGEVOERD.
Tenzij afzenders afwijkende instuctie heben gegeven, worden

tegen postwissels,.ontvangen'na uitverkoop der''loten,,te'
zijner tijd loten der eerstvolgende Loterij gezonden.
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