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e t aVernomen wordt, dat
Nederlandsche en Canadeesche
escadrilles deelnamen aan .de
geslaagde luchtraids boven de
door den vijand bezette kusten
van Zuid-Noorwegen tot La Palli—

Ouderdomszorg.

Nederlandsche

A: N. P.)

li> lJ gaven de

vorige week plaats
mededeellngen
aan
betreffende
'V'
tot
het
invoeren
van een
plan
het.
ouderdomsvoorziening," zooals
dit

officieren,

ZÓoals men weit

Hierbij werd schip na schip
gebombardeerd.
■

Elf schepen' werden zeker getroffen en een groote tanker bijna
zeker getorpedeerd'. Twee Hudsons
bemand /door' piloten van den
luchtvaartdienst der. Koninklijke
Nederlandsche Marine namen
ieder een schip ter hoogte van de
Noorsche kust voor hun rekening.
Een-hunner trof. een vlaggeschip,
waarin een groote ontploffing
ontstond. .""■•:.'
De andere Hudson,-gevlogen
door een Nederlandschen piloot
rag zijn bommen den bovenbouw
van een voorradenschip vernielen, dat in brand werd gezet.

bedenkingen hebben— waarover straks nader—juichen.wij in
principe het. stichten van een „Al. gemeen
Pensioenfonds van handel
en industrie", zooals In de bedoeling
■ —ligt, toe.- Er blijkt immers uit, hoe-er
_iets in de mentaliteit van de werkgevers aan het veranderen is. Nog tot
voor. zeer kort voelden zij, bepaalde
EN MILITIE.
groote concerns ültgezonde¥d,'eT eigenlijk niets Toor: al dat gepraat
Een verzoek van den
van de werknemers over de zorg
Legercommandant.
voor den ouden dag, was maar larieNaar het „Bat. Nieuwsblad"
koek. "Nu is er dit initiatief, dat blijk
verneemt, heeft de legercomgeeft van zoo geheel andere, betere
mandant zich gewend tot verschillende werkgeversorganisaties
mentaliteit, Er is een geprononceerd
met het verzoek, hun standpunt
.
streven om zich het lot van den niét
te willen bepalen omtrent de
meer tot arbeiden in staat zijnde oritegemoetkomingen aan persodergeschlkte aan te trekken, ja, men
neel. (Europeesch zoowel als-nietdenkt evenzeer aan zijn vrouw, zijn.
Europeesch), dat voor lanseren
tijd onderde -wapenen komt.
.'■ gezin: het plan, zooals dit gepubllceerdwerd, spreekt, wel zeer duideDe legercommandant heeft daarbij
: lij ke taal.
.
een afschrift overgelegd van de cirvan den OndernemersboiJd
Wanneer wij dan nochtans enkele culaires
11 September Ï939 en 5 Septemvan
rrttisrhf> kantteekenlngen maken. ber 1841,— die resp. de Vergoedingen
geschiedt dit zeer stellig niet, om voor het Europeesclr personeel en.
aan de. goede bedoelingen van de inl-f voor het. niet-Europeesch personeel
tiatief nemers: afbreuk te doen, doch behandelen, en verzocht _eenzelfde
.
om meerdere klaarheid te brengen. oplossing na te streven.
Het is bekend dat de OndernemersHet heeft ons dan in de eerste plaats bond zijn leden heeft aanbevolen,
getroffen, dat op de Bataviasche blj- voor beide groepen van personeel een
eenkomst uitsluitend vertegenwoor- gelijk standpunt te huldigen, terwijl
eveneens is aanbevollen, geen verdigers jan de patroons aanwezig zij n schil, te maken
tusschen hen die zich
geweest. Men-heeft-het •klaarblijke- vrywillig voor de'z.g. Inrjeeaasche
lijk niet
moeite waard gevonden; militie aanmeldden en henf die daar.
Tarr dê",werkiïe= voor-ztf n-aangewezen.—
-■.
mers uit te noodlgen. De heeren ginVoorts gaf de 'Ondernemersbond in
gen blijkbaar uit van de stelling, overweging,- het betrokken personeel
niet te" ontslaan, aan de gehuwden de
u" volle inkomsten uit
dat het
te betalen én aan
hier het best in practijk kon"worden de ongehuwden \de helft, welke uiti;.v;gebracht, "nademaal zij kennelijk de keering voor
ongehuwde-kostwinovertuiging zijn toegedaan, dat zij het naars dan zou kunnen variceren tusliet best en alleen weten. Eveneens schen 50% en de volle inkomsten.
Deze inkomsten zouden met de
kwam ons ter oofe, dat'alleen het soldijen
In militairen 'dienst kunnen
bestuur van den Suikerbond van de worden verminderd.'
resultaten Van de hoogerbedoelde
Het blad verneemt verder dat deze
vergadering op.de hoogte werd ge- kwestie ter sprase zaï Komen, in de
Batavlasche
der
vak- Jaarvergadering
bracht: de
"Mlddenstaridsvereenlging,
die Dins-7 vereenlgingen
werden gepasseerd.
dag a,s. te Batavia wordt gehouden.
et
J
Tegen deze gedragslijn-past..een
De voorzitter stelt zich op het
woord van afkeuring: zij bewijst, dat Standpunt dat men van den middenstand over hot algemeen niet
__het juiste begrip van de. „verhoudinstandpunt zal
hetzelfde royale
gen er nog steeds niet is. Het gaat in
kunnen verwachten als de Onderdezen tijd niet langer aan, als het
zijn leden, heeft aan' gaat om het'verzorgen en
regelen 'nemersbond
__—l£i
geraden.
van personeelsbelangen) de vakvervan
Is
kwestie
onwil of
Dit
geen
eenigingen uit te schakelen-f-zlj be- ; principe, doclfvan onmacht.
staan nu eenmaal erTde werkgevers
Verschillende grootere middenaan standszaken zullen een regeling kunkunnen ontkomen, hiermede reke- nen treffen in denzelfden geest als
eri
hing te houden. WU willen hierbij dan de ondernemers dat kunnen
.
—Dit kon
gedaanhebben.
ook-reeds
nog wel eens aanteekenen, dat wjj

aan onze Sanvereine de cheque van6.5 milioen.

Prins Bernhard overhandigde

Hydepark, (New-York),
1 NovemPrinses Juliana deelde aan den
ber. (A n ei a). Prinses Juliana is correspondent van „Aneta" mede,
hedenochtend met de beide Prinses- dat het bezoek gemaakt wordt op een
jes'te Hydepark gearriveerd voor een reeds lang door de Rooseyelts gedane
4-daagsch bezoek, aan president en uitnoodiging.
-'.--''
'... mevr. Roosevelt in hun landhuis aan .Tijdens een gesprek met den cor.
de Hudson..
responden!
verklaarde
Mackenzie
~Het ""koninklijk ""gezelschap
was King—hoe-zeer-Prinses Juliana—de
slechts vergezeld door zuster Sophie genegenheid, van de- 'Canadeezen
Feith.
fff''tlfHlTfc'rllÉlET heeft gewonnen.
Hij zeide: „WU hebben allen groote
Hydepark (New-York), 1 Novembewondering voor de Prinses".
t a). H. K."
(A

—

*

n e
H. Prins Juber
liana arriveerde hedenochtend met
de
Beatrix en Irene
in Hydepark'. Gedurende vier dagen
zal zij de gast z(jn van president en
mevrouw Roosevelt in hun _; landhuis
aan de Hudson.
Het gezelschap wordt slechts vergezeld door. zuster Sophie. Feith.
Gisteravond vertrok Prinses Juliana in een specialen wagon van Ottawa.
•••»#■'
De Canadeesche premier Mackenzie
King, die ook het,a»ekehide te !*;}&>
park zal doorbrengen,'. reisde in den
,

-

aangrenzenden-Wagónrv'
■........
In den ochtend om 10 uur kwam
~
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.

*
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—
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mevrouw Roosevelt haar. gasten te
Póukhkeepste afhalen, "waar de wa-

den expressetrein werden
afgehaakt.
■:.•. ■.: :/■.;';;: : , -';~.j. ■;
Mevr. Roosevelt ging .onmiddellijk
den specialen wagon binden, waar H.
K. H. met haar beide dochters stonden te wachten.
In gezelschap van Mackenzie King,
reden. Prinses Juliana en mevr. Roodoor
sevelt naar
zusier aophie en ae belde Prinsesjes
in een andere auto.- .
De verwelkoming op het station
zoowel als" de aankomst' te Hydepark
wreden gekenmerkt door grooten
gons van

:>

eenvoud.
Het bezoek is gelieel
~

T

■

'~

"Nu zal men ons toevoeren, dat in
het bestuur van het fonds de werknemers vertegenwoordigd «uilen worjloch dit doet aan, het feit der
passeerlhg niets af, waaraan wij toevoegen, dat zij kennelijk in den raad
van toezicht geen zetel zullen krijgen.
Een tweede .kantteekeninz betreft
het vrijwillig karakter van het fonds.
De Initiatiefnemers blijken zelf wel

K: beseffen, dat dit niet de aangewezen oplossing is, want zij nemen nu
reeds aan, dat „niet alle werkgevers
zich bij deze vrijwillige. ouderdomsvoorziening zullen aansluiten",
op zij de conclusie Jaten volgen, dat
„er dus behoefte blijft aan een wette-

waar 7

—

.

vangen worden AI behoeft men de
menschen dus. niet te ontslaan (zoodat zij 'na hun diensttijd direct hun
werk weer kunnen opnemen), ultbeta.'en kan men ze niet.
•Onder, het.: Inhcemsche personeel
hebben voortdurend mutaties plaats,
waarbij de hier tèlande bestaande
a

arbeidstoestanden meebrengen dat
althans van de zijde van het perso-

neel geen opzeggingstermijn in acht
genomen wordt. Het zou van de
kie'.ne middenst'andsbedrUven te veel
gevergd zijn, "iemand zes maanden
of langer-te blijven doorbetalen, met
de kans dat hij kort na' zljhlerugkeer uit militairen dienst al of niet
met inachtneming van een kleinen
opzeggingstermijn verdwijnt-om elders een werkkring te aanvaarden,
d!e hem een gering'financieel voordeel oplevert of waar hij zich meer

k\
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HEDEN VOOR HET LAATST:
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een verrukkelijk filmwerk:

THE FLAME

Inleiding van luit. Bruinier.
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BruinierJ

kerk waren Willem en Lukas stoutenburgh, wier graven op het kleine
.
kerkhof liggen...

diensten in de episcopale kerk bij.
Dir-_ls. de eerste keer dat president
Roosevelt een dienst in de Nederïandsrhe kerk te Hvdeoark bi.iwdont als
een sympathieke geste .in verband
net het" bezoek van Prinses Juliana.

..

BRUTALE RAMPOKPARTIJ.

Ook boeten kunnen opgelegd
worden.

mishandeld.

Bij verschillende verordeningen van i. Fpnigp riagpn gplprirn nrnstrppks
het Militair Gezag zijn bepaalde half acht des
avonds drongen 6 niet
'

JAPAN EN ONZE OLIE.

_

Vroegere tegenstan-

blad;

Tweede

. De
vlag van
ders-van Eoosevelt bekeerd.
PersstemNederland op de zeven zeeën.
Dellsche tingen.
men. !
Binnenland.
Telegrafische berichten.
Vit den Oosthoek.
—

Familie-berichten.

Wat andeHet,
Ontaarde pleegmoeder.
:-\-...
Ned.-Indlsche boek.
D e r ,d «--b-l-«-<i ;• • Wat de dag brengt.
Cultures.
Telegrafische berichten.'
Flhanclen *en handel. _l Leger en vloot.
Officieel© berichten.
Feuilleton.

Sport.
ren zeggen.
_

—
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-

*
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herkende personen de woningen bln-

De Legercommandant neeu thans nen van

Moerstd alias bapa Ent] in,
een nieuwe verordening—
Nairan alias baplTOenah en Sadan,
vasïgêsteld,~welke hierop neerkomt,
dat een aantal van deze feiten voort- allen van.ide kampong Kaoengoetjit
aan ook met geldboeten kunnen wor- van de desa Karokrok, district Ren^
den afgedaan.
gasdengklok (Poerwakartasche), terDe—feiten, waar-het hier om gaat, wtiji anderen_buiten-op- post_bleven.
'zijn de volgende:
Eerstgenoemde inwoner werd met
1. overtreding der „Vuurwapenre- een golok gedood en de anderen vergeling (bezit, handel en vervoer) der met knuppelslagen mishandeld,
T;
1936". Naast gevangenisstraf van waarna de roovers' vertrokken, met
:..~2eoa»r of vijf jaren is thansjjêen- eearbult -ter- waarde-vaiW^Sfl.—-;, :
aïternatieve jtraf gesteld van ten Inyaansluiting op het bericht over
hoogste hortdetd gulden boete. de rampokpartij in de. kampong
(Vit het"lage maximumbedrag Kaoengoetjit in het Rengasdengklok,volgt, dat hier slechts bij lichte sche kan nog medegedeeld worden
.'.-.,■ overtreding een geldboete zal dat. het gebeurde in den avond van
17 Octpber, om half zevenen dat niet
worden opgelegd);
2. het publiceeren van-radioberich- drie, maar vier
naast elkaar geleten zonder". voorafgaande ver- gen
woningen met een bezoek wergunning van of yanwegeden Le-^ den vereerd. Er zouden, naar verluidt
-

—

—.
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_

-

-

Te_HaarIem begraven.

een bericht uit de „Nederlandsche'-radio meldt, is te Haarlem
-Naar

—

op 65-jarigen leeftijd-overdeden ir.
W. L-Razoux S c h u 11 z, oudboofd van de .afdeelng Eiectriciteits-.'.'
wezen van het Departement van

verlenging van contract. Verkeer—en Waterstaat
Naar de -„Javabode" meldt heeft landsch-Indië.
Het stoffelijk, overschot is' WoensJapan geen enkele moeite aangewend
om. verlengüng te verkrijgen Tan het dagmiddag, jl. "in a:Ilen eenvoud ter

Geen

4

contract met de Indische maatschap- aarde besteld. Bij deze plechtigheid
pijen tot levering van olie, welk con- waren aanwezig drie leden van de.
directie der A. N. I. E. M:, onder wie
tract gisteren expireerde.

—

-—

heer C. Dekker. Voorts gaven van
—Het blad gaaUüerfln_iiltYQsrlg„in de
dè"heereh E. . 7
rrunT>elangsteilingTiIijl5;
en meent de conclusie te mogen trekWillemse,
oud-directeur
der
Ned.-Inken dat Japan'alle hoop heeft opgedisxrhe
Gas
Maatschappij,
E.
Belle
nageven en dat trouwens sinds de „beyrieging" geen druppel olte-van hier mens het I. E V„ H. A. Hulshoff.'
oud-administrateur eener theerUuüBJ.»»
raar Japan is gegaan.
npming en 'nog vele andere oud-InDe totale hoeveelheid, welke
het dischgasten.
■*" '
1 Novemtijdvakl-November 1940
Ds. M. van der Voet.
-4>er—l34l' zou worden- geleverdr-beTiep predikant
te Haarlem, schetste In
1.8 'm.m. tctn; de J. B. becijfert dat tot
enKele woorden de beteekenis van den
het moment der bevriezing nog
900 000-ton, geleverd-was,-dë geheele overledene in diens werk ten"b<Ttë van_
hoeveelheid bij'V: van den uitvoerbaar dé Indische gemeenschap'.
Japan in 1937. _*
_

In

_

Neri'."*"'Herv.
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VERBODEN INDIË TE

GANGSTER-AFGESTRAFT.

Man gedood, een ander

'

vangenisstraf bedreigd.

—

—

onze IR. W. L RAZOUX SCHULTZ.f

~

-*"

strafbare feiten uitsluitend met ge-

Eerste bV a d.; De ouderdproszorg.
nieuws.
Voornaamste
Algemeen .nieuws. ,
Stadsnieuws.

'

Voor de „Van Galen”

STRAFBARE FEITEN.

INHOUD:

~

-

VERLATEN.

Met een pantoffel op zijn oog.
uang sontuae werd Vrijdagavond
omstreeks half negen op stelkgn. gebracht door —een jongmensch Alex,
een bij de politic welbekend Individu.
E?-was-een-topengvoorstelling en Alex
cacht er een slaatje uit te slaan door
zjeh uit*, te -geven voor een politie-,
rechercheur en van den „padjak"
fc'.en grapjas bij zulke vertooningen,
die gewoonlijk tevens de baas van
het spul is) geld te eisenen, anders
kon de vertooning niet doorgaan.
Maar de ..padjak" liep er niet in,
en van woorden kwam het tot daden;
in, het, /handgemeen da£ Jogn onfe.
stond; kreeg Alex met dè hak van. een
damespa moffel een f linken tik op
het oog, welke een tocht naar de
C B. *Z hpodig maakte.
De .".padjak" Böirang werd opge-bracht en aangehouden.

Aan dienst-

en reserveplichtigen.

Ingevolge verordening nr. 30 van
het Militair Gezag is het aan dienstof reserveplichtigen bij de Landmacht
oï ae ioeemacnt verooaen zondervër^

-

-

grnming-vsn~dën~Legercommandant
resp. den Commandant der Zeemacht
Nederlandsch-Indië te verlaten.
In verband met de inmiddels plaats
gehad 'hebbende
oprichting van

stads- en landwachten_en
dels en invoering der Inheemsche
militie heeft de Legercommandant bij
zijn verordening Nr. 94 bedoeld verbod uitgebreid tot alle diensteen reserveplichtigenT'ongeacht htm landaard, alsmede tot de nietdienst- of
reserveplichtge leden van stads- en

landwachtcn en marinevendels.

"

'

STADSWACHT—PALEMBANG.

-

—

—

.

.

gefcommandant (naast

gevan-

genisstraf pan vijf jaren vljfduizend gulden boete);

stiindsvereeniging, dat In de practijk
ten opzichte van. het Europeesche
personeel over het algemeen reeds
gedeeld wordt en dat dus ook tegenover 'liet Inheemsche personeel wel

Groote brand.
Nalatigheid ■ van een ingezetene

circa 15 personen aan de robfpartij van dé desa Ponggang in het .district
hebben' deelgenomen. Door de uitste- Segalaherang, die verzuimd had een
kende samenwerking van &ei_Be- vuur te dooven dat hij bij de berei0

Plechtige overdracht.
_JPal©mbaniï, 1 Nov. (A n e t a). HedenmorgenJiad .ónder
ling de plechtige overdracht plaais van
het materiaal "der stadswacht, w.o. een
ambulance-auto, motorfietsen,, overvalwagens, rijwielen,'etc.
De territoriaal-commandant, de burgemeester en de commandant van de
stadswacht hielden redevoeringen, waarna het Wilhelmus werd gespeeld, gevolgd
door een défilé. Na afloop dezer plechtigheid werd het nieuwe gymnastieklokaal der stadswacht in oogenschouw

ding—van bruine—suUeer—aangelegd
is het thans gelukt 13 verdachten in had, was oorzaak dat 13 huizen en 2
hechtenis te nemen, waarvan 3 (die schuren in brand vlogen. De schade
buiten op post stonden) bereids heb- wordt gesehat op pi. m. ƒ 900.—.
ben bekend. De gestorven persoon
heet Pa Saetjl (niet Entjih).
Toor de
"se"EënTngèzèteriè vari de desa Batoedert 29 September 1.1. de militaire po- djaja In het district Rengasdengklok,
jaren vijfhonderd gulden boete); Jitie in die streek vervangen heeft, zal Derin, werd. door een Maleier, Birin,
onbevoegd dragen,
het
4.
het wel een voldoening zijn dat bij mët"èen kapmes'aan hals en buik xgrbewaren enz. van
uniformen de eerste zaak die" zij te behandelen wond. Het slachtoffer stierf 7 uren na
(naast gevangenisstraf van vijf kreeg,- zoo snel „keterangan" verkre-, overbrenging In het ziekenhuis te genomen.
;
'
:
'
'
Juuil vijfhundad uüldan. boete).
is.
urawang.

3. h)et-V£isprelden van een bericht
of'het doen van een mededeeling
waardoor onrust onder de betolking kan worden verwekt, indien
de zegsman redelijkerwijze moet
vermoeden, dat het bericht of de
logenachtig
mpdedeeling
-is(naast gevangenisstraf van drie

voelt.
Aldus het standpunt van den voorz.tter van de Batavlasche mldden-

pttcttttpr zal wuiden.

'

YOÜNG

-

■

„senang"

1

lijke
het.
De sociale practijk -heeft hiertelande
nu wel uitdrukkelijk doen zien, dat
de werknemers met deze vrijwilligheid „in den aap gelogeerd zijn" en
wij vreezen, dat, ondanks den goeden
opzet van het p'an, zich nog te Veel'
werkgevers afzijdig zullen houden.
Daarom spreken wij de verwachting
uit. dat de regee-ing op haar beurt
spoed zal blijven betrachten met haar
plan: dit'mas geen vertraging ondervinden uit de, eventueele, overweging,' dat van werkgeverszijde thans
ook diligentie met de ouderdoms■■
wordt betoond/i —■'

de „eenmansbedrijven" moet het voor

langeren tijd onder de wapenen geroepen personeel door anderen ver-

-

~

'*

'

"

.■■

—

&

;

De kleine, middenstandsbedrljven,
d!e met een.of hoogstens twee emlaten gelden, doch Indien het mocht ployé's werken, kunnen zich echter
zijn, dat zij zich straks op de borst n:et*yer.oorloven, een. óf belde emzouden kloppqn en verkondigen, dat ployés gedurende de vervulling van
zij dit pensioelEsfonds toch maar-fijn hun- milltiepHchten te blijven betalen.
voor elkander hebben gebracht zonIn de groote öedrijven kan een
—der, dat-de-vakvereenigingen-er-aan werkverdeeling-plaats- hebben- waartej?as kwamen,' bestempelen wij dit door men niet tot uitbreiding van
bij voorbaat tot een armelijk'gebaar. personeel behoeft over te gaan, in

Wi£ weten niet, welke overwegingen de initiatiefnemers hebben

den.

y. e. kostelijke amusementsfllm

.

particulier en
:
'£.
i
informeel.
bij
waren
Prinsesjes
opgewekt
De
' Londen.
2 Nov. (Aneta A.N\P.)
de gedachte aan deze lange treinreis. Prins Bernhard overhandigde gis's Morgens bii het ontwaken, riep teren aan H.M. de Koningin een
Ampritrti
"*t">pnfHv iiïf*
tri nillCllau;
rJii iit*> wt\ l lil
OvtttJllA Uit,
cheque vau 0.5 mllllran
WIJ
tmlden.
Het KoninKiyice gëzeiscnap zaï' top welke door de Nederlanders in de
Donderdagavond op Hydepark blij- geheele- wereld werd"
bijeengeven, waarna naar Ottawa zal worden bracht voor de nieuwe „Van Gateruggereisd:
len" en waaryan Ned.-Indië
SVL
Andere bezoeken staan niet op het millioen bijdroeg binnen 2 . maanden tijd. - Tw--""'
program.
■ . ".
■ -J_

geschiederudoor-deJwelwHlende
~hierbU danniet alleende-Europee- mede
medew€rklng»van—het-departemeTit
sche* vakorganisaties opTïët-oog-heb;; jran. Oorlog Inzake de opkomst van
•origine.

'

::

:

...

-Maarschalk Smuts heeft in een rede
over het Joodsche probleem verklaard
dat de belofte van Balfour ten aan*ien van de stichting van een Joodsch
nationaal tehuis vervuld moet wor-

FLAME OF;NEWJ3RLEANS
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MORGEN, DINSDAGTPRERMèRË:
van een geestige en ongeloof eUJk
amusante comèdie:
~T"

deelgenomen aan den aanval op Duitsche schepen bij de Noorsche kust,
waarbij vermoedelijk ' elf vaartuigen
tot zinken gebracht zijn.
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van inhêêmsche" hun personeel/

korting.

vernietigd.

Donderdag- en- Vrijdagavond Jl.
werd te Bultenzorg met groot succes
de smalfilm over de Militaire Luchtvaart van ons Koninkiy k Nederlajidsch-Iridische Leger vertoond. Deze film, hier te lande door den heer
Thiessen opgenomen, -draaide ook
kortgeleden in Amerika.
President Roosevelt wachtte
dê .De voorstellingen te Bultenzorg'
PrinseSb'ij den ingang van- het larid- werden onder meer bijgewoond door
goed te Hydepark op en bracht beide den resident
van Buitenzorg, den
gasten
naar ae DiouotheeK van heer C? van Rossen, den plaatselijk
Franklin D. Roosevelt.
militair commandant, majoor Boes—Prinses—Juliana— had bizondere tefr'deh r assistërit-rësldënt Ten den
belangstelling voor den HollandschPn burgemeester.'
t—" ~_~~" ~t~
familie bijbel, gedateerd 1691, die De uit Europa teruggekeerde jachtsc-dert vele generaties bij de"'familie
die gedurende
van den president berust en waarop vlieger Bruinier,R.A.F,
is gedetacheerd
halfjaar bij de
lii.i zijn diensteed aflegde. .
inleiding een
geweest,
hield
als
-Dit bezoek.werd gevolgd door een
over zijn indrukken in Engecauserie
gesprek In het studeervertrek van
land en vertelde op ongedwongen en
den presdent. waar de lessenaar van interessante
wilze over het leven onpresident"" WOoarow" Wilsori . staat, zer
legerpiloten in EngeIndische
waaraan JVilson het grootste gedeete land en hun werk in de frontlinies.
varf~ zljn ontwèrrpvotJr hetTvöTkenAls bizonderheid wat Indië betreft
bonds;tatum. schreef.,
mede, hoe
Zondagochtend zullen de president deelde luitenant
hem
opgevallen
was
hoezeer
en Prinses Juliana een dienst in Ce
Nederlandsche gereformeerde kerk eigen luchtvaart in het halfjaar, dat
hij in Engeland vertoef de, is vooruit
te Hydepark bijwonen;
Deze kerk werd in 1789 door zijn gegaan. Dit laatste werd op geslaagde
Nederlandsche
stichters gebouwd. wijze gedemonstreerd in de. vervolDe 'voornaamste grondleggers van de gens vertoonde vliegfilm.
_.
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.Tola is de situatie critiek; er wordt hevig gevochten; het
schijnt dat een aantal tanks doorgebroken is, doch zij zijn 'later, weer

bezorgde,',
Nederlandsche escadrilles hebben,

'
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per regel

ƒ0.50
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geen hem ovaties

Prinses JUliana bij Pres. Roosevelt.
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Volgens de Duitschèrs hebben zij
SinferopoJ, de hoofdstad van de Krim

men.
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aanvaard werd op een bijeenkomst
te Batavia, staande onder voorzitter'
schap van niemand minder dan de
'directeur van Economische Zaken,
den heer Van'.Mook. Alhoewel wij

Bi]

ƒ

advertenties

Gewone

er. in geslaagd
Voorts WQrdt een nieuw groot ofZijn, om uit'het fensief tegen Moskon voorbereid.
bezette Europa -Bij de opening-.van het. Turksche
heeft president Inonu
te onlkomerCen" parlement
uiting gegeven aan zijn vertrouwen in
thans in NederEngelands toenemende kracht en verlandsch-Indië
klaard dat zijn land zich tot het uiterste verdedigen stal tegen agressie, hetzijn aangeko-

ce.
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Wat Is aantrekkelijker dan
Innemend* lach met
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uit Praban rechtstreeks naar Toendjoengan en Gentengkali kan rilden, om den
vluchtheuvel heen aal,worden pmgelegd,

;
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Met de troepen op manoeuvres.

,

„
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Landingspogingen

den vijand.

van

„

Snelle concentraties tot afweer.

,

717

„

„

„

„
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Andere

instellingen.

Morgen zal, naar A net a seint, Perkoempoel&n
Pemeliharaan
Anale Jatlm (P. P. A. J.) te
het college van", gedelegeerden niet
S o er a;b ai a
-^-vergaderen.-De eerste openbare vergadering is op 11 dezer bepaald, waar- Het Hulpfonds van den H. Vin'-.
—eentius n Patrio-t»—fi oer a
—bij o.m.- zal worden .■
ba i a (R K. Meisjes Weeshuis) ~„
132
van
intrekking
dekoelievoorstel tot
voor
t«
Inrichting
Jongensweezen
—•■ ordonnantie
1931/1936 en menige Soerabaia
3.756
daarmede samenhangende regelingen, Jongens- en meisjesweezenin- •
hetgeen in gedelegeerden-verslag met
richting Thay Tong Bong Yan
voldoening werd begroet, ofschoon er
i._369
te Soerabaia
_-np tpprri gpu-p7>»rr,- rint hl) de
meénte te Soerabaia
3.639
ordonnantie een nieuwe poenale sanctie werd- ingevoerd, terwijl in herin"

—

behAndald^bot'

-

■

—

■

■
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nering werden gebracht de Chineesche arbeidersreglementen op Banka
en Billiton, waarin bepalingen voor•*.
komen inzake arbeid met rpoenale
sanctie, welke nog steeds gelden.
Kleedingwerk.
In de desbétretfende memorie van
De Covim schrijft ons:
antwoord deelde de regeering mede, Gedurende
de maand November is het
dat zij binnenkort een voorstel zal „kleedingwerk" gesloten.
doen met betrekking tot deze ChiEchter zullen op Woensdag 38 Novem—neesche-arbeidersreglementeiu
ber~*s morgens
—"12 uur een paar
zij<n om de gebreide
dames aanwezig
uitsluitend bestemd
kleedingstukken
LICHTE
voor de k o o p.v a a r djjj, in ontvangst-te_nemen, daar deze nog in de
van „Nederland ter zee"
Kerstpakketten
Tasikmalaja.
Te
froor or.gp l;onpvaflrril]-mannpn mrwtwn
Naar A n e t a. —mt—Tasismaiaja worden bijgepakkEr is voor dit doel den
'meldt, werd aldaar op Zaterdagavond laatsten Woensdag zeer veel wol uitgeaardbeving ge- geven. Wij.spfeTcen—-om-11-utir- 50 een

COVIM-BERICHTEN.

—

*r

uit, dat héél veel. truien, slipovers

—'-

-

Bloedtransfusiedienst.

'

•■

noodhospitaal
gaan in November wèl
.
door. 7
Wtj hopen te mogen rekenen op de
hulp van de dames, die te Soerabaia
blijven in deze maand. Er moet nog héél
veel goed genaaid worden.
De goederen kunnen gehaald en afgeseven worden
Woensdag 's morgens
van 9— 12 uur, nu echter in het andere
paviljoen (vroeger kantoor v/d landrente> van het gouvemeur'sfiuis Simpang 7.
Ingang aan Simpang naar het museum.
~
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Pas ontvangen

:

AMERIKAANSCHE ACCU'S
van prima kwaliteit, van 6 en 12
Volt. voor diverse auto's.
#3fVf A '■■'■': Toendjoengan 58,
*»*"™
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Gebreide kleeding voor de Marine.

STADSNIEUWS.
SOERABAIA, 3 NOVEMBER 1941.

HET ZAKKENROLLERSGILDE.

Men zij

Gedurende de afwezigheid van .mevrouw Stöve in de maand Novemfcer kunnen de. Marine-manschappen,"die met
overzeesche bestemming sullen'vertrekken, gebreide kledingstukken in ontvangst nemen bij de dames: mevrouw
De Ronde, tel; Z.J472 en mevrouw Bue-i
ninc, tel. Z. 1631, na telefonische af-

zijn Roede.

op

spraak.

:

In het afgeloopen weekeinde heeft het

''V:':-.:.

■■:

•
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DE

rskwaacl

VERDUISTNG-OF.

tingen aangenomen, nadat er een langere poos-stilstand in dit bedrijf gekomen
scheen te zijn.
Men kan hier alleriti theorieën aartdoch twee redenen- liggen
De waarschuwingsdiensten
voor de hand. Ten eerste heeft de iebaran verrsheidene lieden veel geld gekost
——en misschien bracht het p&ndhuis niet /Zaterdagochtend werd hel personeel
voldoende op om het langer dan een van de waarschuwingsdiensten door
. week uit te zingen. Ten tweede lokt aan middel van den ra"dio-omroep~rrgargijn
• den Westerbui-tenweg de passer-malem pesten opgeroepen,
1
■ ■
——en-het-is-opvallendr hoe -juist "ln~de*om- 7~HetTs gebleken, dat bij dezen oproep
Pasar-Tóeri en de—TempeU de waarschuwingsdiensten paraat waren
dit en dat' binnen enkele uren de verschilj straat en in de stikvoile trams
■ stadsdeel.'de zakkenrollers aan het werk lende posten tot wtjd In den omtrek hun
zijn éestajen;
plaats "hadden ingenomen.
Zaterdag en Zondag jl. 2ijn er 6 gevalDeze voorbereiding kondigde de verlen aangegeven, terwijl wij dezer dagen duisteringsoefeningen aahv welke Zonreeds van een belangrijken diefstal van dag 2 November een aanvang namen.
een,collier melding maakten.
\iu
De openbare bekendmaking geschiedwerd- Zondag bij klaar- de- gi&tereaj. bij herhaling door middel
Zekere
_Uchten dag. omstreeks half tien op het van den radio-onuoep en voor zoover
Westerbui- mogelijk, langs anderen weg.
kruispunt Tempelstraat
door een hem onbekende persoon -De directie van* den: Xden Lucntfce■aangerand. De gauwdief wist hem met schermingskring deelde daarbij mede.
aonder'gevaT dat de toestand „luchtgevaar aanwezig"
te worden.
'?■:.
zou duren tot Vrijdag 7 November a.s.
Een uur te voren was op het terrein 6 uur v.m.
van Pasar Toeri, zekere Rahisa F. M.
Van gisteravond af werd dus de beop heeterdaad betrapt bij het rollen van perkte verduistering ingevoerd en gedueen vulpenhouder. De vingervlugge werd rende het luchtalarm, dat enkele ma■—
-I__lo-arrest gesteld,
-len-in den avond en in den nacht weerIn een stikvoile electrische tram kwam klonk, ook de totale verduistering.
een Europeesche ingezetene tot de ontMet uitzondering van een kleta man..dekking. dat zijn beurs met ƒ 75,95 aan
electrische lichtvoorziebankpapfer en wisselgeld verdwenen was, ning valt er jan dezen eeraten avond
jeiwüLirr een__andere
tram,. eveneens der-verdaistértngsoefeningen. niets' te
met passagiers overladen, een der rhziV
tenden -zijn vu'.penhouder. kwijtraakte,
Op Toendjoengang ontfutselde een zakaan een dame haar handtaschje waarin zij eenisf geld en kleine
artikelen opgeborgen had.
Men zij derhalve op. zijn hoede, vooral
gedurende deze verduisteringsdagen. Hel
beste middel om dit brutaal optreder
Vermeerdering aantal
"tegen te gaan Is, zelf oplettend en' waak-

•'

Goede

n

-

--'

part.

sneltreinen.

■

.

-■-

schakelen.

j

Ï

1

-=""-'
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Toen de laatste vrachtauto over de
was gereden, dit geschiedde omstreeks drie uur v.m., werd het voor
ons tijd onzen tocht langs het front te
vervolgen. .*-■■.".

Ibrug

tends van Soersbaia
Lawang en
Jifalang wjUen
weder een aardige verbetering U ingevoerd!' Öéhalve de
Gar.rne verwijzen wij r.aar een bekendbekerde
treinen van 5 u. 58. 7 t„ 9 ü.
m&kin» van hét IJkwezen in ons blad]
en io u 4 min. zat, van, het station Goewaarin
mededeeling-wordt' beng iedérëri
.__T&E._beoe.T.
morgen om'preciè» Buur
gedaan, dat op 1 December as het !{t
.een sneltxeln vertrekken.-:
en herük goedkeuringsmerk niet jn-er
Men is dan ow 9u.14 te Lawahg en
'omSii. 38 te Ma'.ang.
-

«rende zich ull •1o i-

TeL 130
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BRAND IN BROODBAKKERIJ.
Slechts lichte schade.

GEMEENTELIJKE PASSERS.

Nieuwbouw in naaste en verdere
toekomst
Wonokitri krijgt een nieuwen pisser in
de t plaats van., de bestaande' tijdelijke^..
loodsen, waar de huidige markt is ondergebracht.
Het ontwerp ea de—begrooti«g, welke
op ƒ 5.700 sluit, zijn reeds den gemeenteraad ter'goedkeuring aangeboden. De
uitbreiding, die de stad, in Zuidwestelijke richting ondergaat, maakt de vernieuwing van dezen passer noodzakelijk, aangezien men tot dusver aangewezen was op de bestaande passen te Kepoe tra n en Passer-Kembang.
Wonokitri en omgeving zijn den laatste»" tijd een" belangrijk passercentrum
geworden, zoodat de bouw van een nieuwen passer aldaar zeker tot de urgente
werken, mag _wordehJgérekend.l ___!_
. Wij vernemen voorts, dat ook de passer Wonokromo eerlang belangrijk zal
wordèn*ultgebreid." In- verband met d« '
toeneming der bevolking in deze buurt
is de bestaandelpasser te klein geworden."
—£enr belangrijk
uitbreidingsplan W'
reeds gereed, waaraan wordt samengekoppeld; een . verbetering der wegen?
situatie-ter- plaatse.
1

qpg
,

.

-

Gistermiddag omstreeks 4 uur brak
brand uit In de broodbakkerij van 'een
Chineesj gevestigd te Boengoeran 65.
Aangezien de brandweer tijdig gewaarschuwd "was en onmiddelUJk'koh ingrijpen, voordat het vuur ernstiger afmetingen aannam, bleef de .brand beperkt
tot een,klein gedeelte van de bakkerij.
De brandweer was c den' toestand snel
meester.

—:—-

.is. reeds enkele
malen: genoemd . als een weinig fraai
entree tot de stad. Wij vernemen, dat
door-wijziging van het wegenstelsel aldaar, één-richtingsverkeer kan worden
Ingevoerd; tot ontlasting van den hoofdPasser Wonokromo

DE PASAR-MALEM.

RAAD VAN JUSTITIE.

Attracties na verduisteringsoefeningen. Z.

Zedendelict.

In verbandmet de-verdulsteringsoefenmgeh is ,de pasar-malem. tot en met
den 6den" dezer gesloten. Op den 7den
zal hij weder geopend worden en op het
programma staan de volgende attracties
vermeld:
Sj^B^BHgp^'ira
S Nov.-lMl: Bokswedstrijdep:
10:Nov. 1941: Dames krontjopgeon.„

cours, Java-kampioenschap;
U-Nov. -1941:-Carnaval met-prijzen,
*

-

-

—

route-6ampoernaJr" pasar-malem;
.
12 Nov. 1941: 2dè~ronde-Dameszkrontjong-concours:
.
15 Nov. 1941: Bokswedstr^jden•
16 Nov. 1941-: Heeren; krohfjong-cony~■■- ',
•
cours."
■/■ .•"*'.

Heden deed de Raad van Justitie alhier, uitspraak in.de zaak van L. J. B.
V.,: van beroep machinist der suikerfabriek Pandji te 6itoebondo, wonend« aldaar, verdacht van het misdrijf wandel plegen ran ontucht met zijn minderjarigen ondergeschikte, meermalen
,
gepleegd". V:
*■:;;<:
Beklaagde is veroordeeld tot Tier
maanden gevangenisstraf.■■■■,,:,
De eisch van het 0.-M. «as 6 maan—
;■'*■;• "■■■':'
den.-.- ■
-

-

•_

,

_ ~
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>

ZIJN VROUW NEERGESTOKEN.

De opbrengst op 1 November jl.

Was het minnenijd?

Op de brug over de Kallmas ■:, bij
wljzen bleek, dat de passer-malem Zaterdag ' jl.: door T7.95451-personen werd Kapasan heeft zich gisteren een afbezocht, ónder wie ruim 14.000 volwas- schuweltjk drama afgespeeld. Zekere
:—'
K„ >en Martoerpes.'riart nrzie'ffekreßen
senen.
De Opbiengst bedroeg. ƒ 5.006,80! ver- met ziju vrouw sarnt, _ vermoedelijk
meerderd met de opbrengst van "de Per- naar aanleiding
van een
toekangan,- bedragende ƒ 281, beliep de uurtje. Sarniwas daarop het huis uittotale opbrengst f 5.287,80.
gcloopen. gevolgd door. haar man. die
haar oprde "brug inhaalde en met een
~

*-

■■

-

_

MR. F.W. HOPSTER.

kris In den rug,verwondde. Dé vrouw-r-moest naar dé C.8.3. worden vervoerd. waar zU spoedig is overleden.
K. kon door de politie worden gevat.
;

Uitbreiding van werkzaamheden.
Bij gouvernementsbesluit

is goedge-

vonden en verstyin nevens ziin eigen

werkzaamheden .buiten beswaar van den
de *mcties van
substituut-officier van Justitie bij de
landraden te' Soérabaia, Grlssee.' Malang
en Kediri met standplaats Soérabaia,
mr. F. W. . Hopiter, "ambtenaar-ter
beschikking van den officier van Justitie bij genoemde landraden. "'\_/±.

-1

:

"

en

merken.

Deze opleiding-van het personeel kan
echter niet in één enkelen dag plaats
vinden, zoodat besloten is op 15 November as. meer dubbele rijtuigen dan tot
dusver het gevaUs, -te laten loopen.

__

i

*—

bieden.

verwachten.

..

-

WIJ-hebbenmet ingang van 6 dezer de nieuwe dienstregeling voor de spoor- en tramwegen
IJKWEZEN.
in werking treedt,
Denkt aan de ijkgoedkeurings. —Dit houdt in. dat met Inganu .vau
ggraécuüm 'datum voor hen, die '«och*——;

Voorstellen ultimo

~*~

'

|

SPORVEBINDG

SOERABAIA-MALANG.

.onzi;ht-

dit jaar
baar in! de duisternis, kondigden 'de
groen afgeschermde koplampen njn.
te
komst aan. Weldra "volgde de ■'" tweede{
hebben
onlangs reeds gemeld,
de derde, en-Vierde vrachtauto, totdat ; Wij
betere verbinbelang-~jder
dat
het
in
wij, tot zoover ons oog reikte, niejts antusschen de NJ£.-laan en.Boeboeders dan eindelooze rijen groene lichten ding<»
TVpnlwp«>g Val •anrApm
t»n
M"I'*™'1
"■
r ~,
.
zagen.
■ doorgetrokken" tot aan de NJjS.-laan.
Pontonniers waren op de brug'béz'g \ De plannen tot doortrekking .van den
met een laatste inspectie van alle on- Melchior Treubweg en de verbetering van
derdeelen,I '. •
..'-.■
de Van Oeunsstraat zijn de technische
~.Brug vrij!' en met donderend geraas commissie van den gemeenteraad reeds
reed de eerste vrachtauto ©ver de bn*?. gepasseerd, zoodat het wachten
thans
gevolgd door de anderen.- vrachtauto na is op de definitieve voorstellen in den
vrachtauto. «olohne na colonne.
■ raad, welke. echter, niet .vóór Decem.Opstoppingen»of ongelukken,
welke ber te verwachten zijn, aangezien In
vacantiemaand "gewoonlijk .geen
uien bij zulk een massa voertuigen licht -deze
worden gehouden.
raadsvergaderingen
kon .verwachten, kwamen niet voor.
Met betrekking tot de doortrekking
Alles verried ,de hand van een organisavan den Melchior Treubweg kan -~g de
tor, die het geheele verloop van deze
wensch gememoreerd worden Om-deze
troepenverplaatsing van te voren nauwverbinding door te trekken tot aan Aloonkeurig'had_bereken_d_erLJiag»gaan.
aloon TjOïitong, welk plan echter zeer
Het transport over de ponton-brug kostbaar zal worden.
genoot uiteraard de belangstelling van
De verbetering
van de Van Oeunshooge officieren van land- en zeemacht. straat Is
dat reeds langen_tlld
Met krltischen blik volgde men het ver- op uitvoering wacht in verband met" de
sleep van hetJtransport en .somtijds klonk, overstroomingen, welke de omliggende
den-regentijd'in
terreinen gedurende
- ~-r-„ —■der van een truck te laat wilde over- moerassen h*rschapen..'*'™'

1

~

Ékenrol er

DE

MELCHIORTREUBWEG EN VAN GEUNSSTRAAT.

•

eei'ste vrachtauto,Nogrgeheel
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—

—
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_

de overzijde van.: de rivier de aankomst
van de colonnes af te*wachteny- "...
Omstreeks mlddernacht verscheen (Je

'*
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*•>

troe^

-
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—l_*aam-4«-zijn«

'

:

-
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'■ Een ■ heugelijk bericht voor trampassagiers is, dat met Ingang van 15 November
meer dubbele rijtuigen zullen" worden" ingeschakeld "op de -diverse
, •
lijnen van de O. J. S.
Het verkeer op de clectrlsche 'lijnen
van de O. J. S. is den laatsten tijd enorm
toegenomen..Op de spitsuren,moet menigeen genoegen nemen met een plaatsje aan de lus.'Zoo/was Zaterdag Jl.'de
toestand dusdanig, dat tientallen passagiers, die bl] de stopplaatsen op de trams
wachten geert plaats kóndeh krijgen.
Zulks is de leiding van de O. 3. S. alhier uiteraard niet ontgaan en sedert
eenigen tijd Is meer personeel In opleiding genomen, teneinde; de' toeneming
van het verkeer het hoofd te kunnen
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t e n d tot de ADMINISTRATIE

Er zullen meer dubbele rijtuigen

|

èn

[
t a verneemt, dat ■talrijke uitgegeven.
militairen uit de garnizoenen van
Nood-hospitaal.
Batavia en-Mr. Cor'nelis zich vrijwillig
hébben.' opgegeven aLs bloedgevers ! Uitgifte van naaiwerk en inname van
voor den bloedtransrusledienst.
de. gemaakte kleedingstukken voor het

A n e

wu,\aat

.

bivakmutsen voor die Kerstpakketten bij
ons zullen worden ingeleverd.
Wol kan er dien ochtend niet worden
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AARDBEVING.
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Rast.
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ENORME TOEVOER VAN
TRAMPASSAGIERS.

commando-auto.

-

,

"voeld.

daten gebracht, zoodat deze op tijd hun
Mee met de
„potje" krijgen.
Na den inwendigen mensch versterkt
Na twee dagen rust, gedurende wel- te hebben, vervolgen-wij onzen tocht,
ken tijd onze troepen hun stellingen om na tieo minuten rijden, op de colonhebben geconsolideerd, begon de vijand nes te stutten.
Deze waren namelijk op de plaats van
in den nacht van Zaterdag op Zondag
bestemming aangekomen; bij onze aanplotseling weer actief te worden.
komst
bleken dei troepen; grootehdeels
De eerste berichten,- welke gedurende
in
reeds
het veld te zijn.
dien nacht op den hoofdcommandopost
Stapvoets rijdend.'gelukte het onzen
ontvangen-werden, wp?m al dadelijk op
uit de colonnes
chauffeur
een nieuwe landingspoging van den
gehinderd onzen weg kouo
wij
zoodat
den
Zondag
vijand. In de eerste uren van
den
vervolgsn.'jHjHgÉHßß
ondanks
«ware
verliehem,
gehikte" het
Plotseling zagen wy aan den kant
zen, zijn landingstroepen op éeh'purt
van
den weg de bekende auto's van de
aan de kust fan Java aan wal te zatVan
met
een
oabegonnen
tenr
ae
Vernamen
kapitein Cop-éns
sis te consolideeren..
deze twee nuttige
divisle-commahdant.
Onmiddellijk werden van de nabijge- instellingen
in de . formaties \ voor
legen troepenconcentraties troepen vrij- deze oefeninjen had gelascht.
'V
den vijand voorlooplg
uitnoodlging, ótti aan- de vrachtEen
een vérder blnnenrukken onmogelijk te auto van de koffiepropaganda een kop
maken.
;.koffie te drinken werd natuurlijk'dankop
Maandag,
Zondag
den
van
nacht
In
werden uit verschillende plaatsen 'In
Oost-Java zooveel mogelijk troepen
naar het» bedreigde punt. overgebracht,
Het was lntusschen half .vijf geworzoodat hedenochtend bij het krieken den en met algemeehe""" stemmen werd
van den-morgen ö*é strijd een aanvang besloten om in een passangrahan „erkon nemen. .
gens op Java" ren uurtje te rusten.
Om deze. troepenverplaatsingen w*rd
Klokslag zes uur werd weer opgebro»
de Soerabalasche
pers ■. ultgenoodigd ken en op speciaal verzoek van de pers
leidde kapitein Coppens ons .langs enaanwezig. te zijn.
kele
den
lroeperï-eenhedëh,~~ die aan
punt,
—Vout de iels iuat het bedreigde
ergens op Java, werd gebruik" gemaakt kant van den weg In stelling, lagen.
kortejultéeuzetting
publiek
van een
kregen
wij
wapens te zien.
enkele
moderne
heeft deze commando-auto's gedurende
de laatste maanden vaak genoeg lang» ben en and:r geschiedde uiteraard m.-t
dë wegen zien rijden, zoodat een expli- strikte inachtmame van de militaire
bepalingen op geheimhouding, enz.
catie over het uiterlijk van zulk een
Jan
Plezier"
„motorisch., aangedreven.
houding.
hier kan worden weggelaten.
Den soldaten- kon~ men niet.aanzien.
Wij-willen slechts vermelden, dat tegen onze, verwachtingen in een _rltje met «lat zij,-den--.geheeleh'Zondag in touw
wajen geweest en
dutzu-efen nschteeen- commando-aütö"~- zïïët onderdost lijken tocht
van
tientallen kiloettelijke
htxe
voor een' rit «set ■ nOI *n<l*r
den:rug hadden.""
meters
achter
.'..'
,'.-"',':
auto.
Tot slot kregen wij de Inrichting van
Te Soérabaia loeiden bij ons vertrek een hulp--v.erbandplaats te zien* waar
de sirenes. Luchtalarm. OnmiddelWk de patiënten vanuit de nood-verbandhet front liggen,
ging de verlichting uit en waren de plaatsen,'dié achter
opgenomen
wórden.
straten in Egyptische duisternis gehuld.
Bij aankomst' in de hulp-verband
Tijd om op mogelijke verdulsteringswarden de patiënten gesorteerd
plaats,"
fouten te letten, kregen wij /niet. Met
naar
den
aard hunner.
40
het
een
naar bulten, '*"De", hulp-verbaodplaats.,
km. vaart ging
is ingericht
langs stille wegen, zoodat wy f t ;dens voor onmiddellijk "operatief ingrijpen,
onzen tocht niet vaak gehinderd • wer- terwijl er uiteraard ook een; afdeeling
den door tegenliggers.
aan" 'verbonden is voor het ontsmetten
Als geheimzinnige monsters zagen wij van met gas besmette soldaten.
w|] willen ona *er«>>g-pi»t- beëindigen
onzen
duisternis opdoemen, om even geheim- alvorens den divisie-commandant
dank
weigemeenden
: te betuigen yoor
zinnig weer in het duister te . verdwij-.
zijn welwillendheid ons een officier be'•'■
.
nen.
;
schikbaar te stellen ter: voorlichtyng tij; '=*,■,
Onze mentor tijdens dezen tocht, de dens dezen tocht:
deze
plaats.onkapitein van den generalen staf A.'L.'A "Ook" willen wij van'
Coppens beantwoordde al onze vragen zen gids, kapitein Coppens, nogmaals
met een gehelmzinnig-lachje. Defens'.e- onzen dank betuigen voor zijn heidere
uiteenzetting, waardoor wij in staat wer■■•
.
-geheiml-T
■ ■.....>—-^— den-gesteiïhindrukken-te
geven van een
~T3ij een rivier gekomen, zagen wy een
gedeelte dezer zoo belangrijke divisiepontonbrug over het breede water
oefeningen. r/:lr/.^
'.V-v
slagen. Over deze brug moesten de
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zoek raken
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Intrekking poenale sanctie.
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"deieYdtTfadmlhlstratle
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DE VOLKSRAAD.

.

af orden

uitgesloten, dat briefjes

functionneeren.' 3Qv4flßttSs

niet

Mee met de colonne.

Met flinke'Wrt reden wij de colonr.e
achterop. Bij het passeeren van enkele
gecamnnfle«rii
veldkeukcns,
kunstig
onder hoog geboomte, werd even gestopt
tehebde een kop koffie te kunnen draken. Wij hadden dit hard noodig; omdat hét frlsch begon te worden en de
meesten Tan ons .slaap hadden gekregen.
____.'_;
=
■;- ■■;
Men was "hier reeds vroeg bezig
j het klaarmaken van het menu van *te.\
I da-r. Het eten van de veldkeukens wo.-dt
Jmei-groote vrachtauto» naar de .sol-^ :

-.

FOTOTOESTELLEN IN TREINEN.

Reizigers mogen ze niet
meedragen.
•Door den hoofdinspecteur der fitaatsspoorwegen wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat blijkens vefordenicg
no. 81 van het Militair, Qezag, zunder
toestemming van dit gezag ih treinen,
op stations en emplacementen geen foto- óf ftlmtoestel hetzij los. hetzy in een
étui, aan den lijve mag worden meegeC--.'. :
voerd.
:.jan dergelijke-loeswnenjn gesloten-koffers e.d. is derhalve
.
v
wel geoorloofd.
Bepaalde spoorwesambtenaren lijn
belast en bevoegd om terzake nandelend
op te treden.
"

KAMPONG IN

HETDUISR

OogheelSoerabaiasche
„107
kundige Kliniek
Stich. Wismo oewono Lamongan
487
Zendingsziekenhuis Poelosarl
.299
'895
Zendingsziekenhuis Wonosalam
5.432
Zendingsziekenhuis Modjowarno
279
*„
Kinder-Sanatorium Batoe

ia zoodoende

kans

'
v.,,..
Voorts verdient het aanbeveling, voorof'geheel
verloren.
al voor fietsers en motorrijder», het gevaar, dat de verhoogde; rails oplevert
zeker waarneer
niet te onderschatten,
het geregend heelt., Dezer dagen heeft
Elch op Toendjoengan reeds een ongeval '._J Tevens verzoeken wij ü,' reen
voorgedaan, waarbij de looper van een
, aanteekeningen . omtrent. adres»
met een bestelflets vrij ernNu
in
daarbij
te
vervallen.
stig kwam
wijzigingen en opzeggingen op
band met de verduistering het verkeer
ondervindt
u
moeilijkheden
giootere
„kwitanties, te maken, aangezien
voorzichtigheid geboden, '~-

,

„

-.

"pieging Darmo

s

'

menschen, ■ 70
door 70
miüioen onderdanen van Bare.
Majesteit de Koningin".
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weder
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dienst treden.-
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middag
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„

te vechten totjièt zegevierendre
einde, wordt in dit land gedragen

volgenden

den

en pas

huiswaarts keeren

als gewoonlijk

waarbij de stoplichten

blijven

-mede te gaven,--

deze na de bezorging

aangezlen

■

ome

zijden.
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krantenloopers

:

fesi

•

teen brief Jes of orders san

-Van het Voerwezen vernemen wU, dat
in verband met deiweitaaamheden.WJ
de rerhetering van Toendjoengan," wei-,
ke tot aan den vluchtheuvel op het kruispunt Prabah worden voortge»eW"a}vor«is
zi) gedurende 4 dagen worden opgeschort, het verkeer, dat ouder;normale
omstandigheden via de verkeerssluls vsuv

"

W±rjt

/*

Wij verzoeken" omen abonné's

Verkeersregeling

>©'

Beschermt:■ Uw :t stralenden BV,
glimlach. Poettt U-w tanden l*v

t^SP*f\

—

P^ÊË^r>

.

genoemde
Aan
de
hieronder
Nederlandsche volk.
vereenlgingen of instellingen wordt
-De heer'De Booy, hoofdredacteur door de provincie Oost-Ja va over
van" het „Soerabaiasch Handelsblad", 1942 een subsidie toegekend tot het
met den achter eiken naam vermelde bedie'—zooals men weet
heer Quispel, hoofd van den Marine- drag.
;m'?7—~~:
~r
J
des Het totaal der subsidies aan ï geVoorlichtingsdienst
noemdé-instellingen of vereenigingen
Zondags een causerie, gericht tot
heeft
-r^
uitspreekt,
bedraagt
ƒ 38.000,— t. w.
volk,
Nederlandsche
ZondagavondeenremmdeT"; medegeZiekeninrichtingen.
deeld óyende—stemming in Nederaandacht,
groote
en
de
landsch-Indië
ZendingsziekenhuisßcdJonegoro ƒ 3.9J7
gewijd aan de paraatheid der velen, Geni. Ziekenh. Probolicggo
2.585
die thans bij verschillende leger-on- Mohammadi)ah PJC.O. Soera■-■--Tl
baia
derdeelen, zooals landstorm, stadsWijkverpleging T \iaidi Santosa" „369
wacht etc., worden geoefend.
231
Polikl. Z.-Malang Sitiardjo *j>.
„6.721
Zecdlngsziekenhuis Soekoen
„Er is geen vrees hier, geen zeStichting Centrale Verg. tot
nuwachtigheid, geen neerslach'
~TB&strj3dlng^van~Tubercuiose —v 2.136
Swie TJong Hwa Ie Wan te
Soe
Wij weten allemaal, net zooals
716
Soera baia
■
u het weet, dat het einde goed
Krikllan
Ziekenverpleging
„-1.168
zal zijn", zoo zèide de heer De
3.809
Gem: Ziekenhuis Pasoeroean '
eindigen met de
. Booy om te
Ziekenverpleging Liem Tik Koey
.',;'',." ' looorden:
JDe wil ofn ite zaak uit
Kertosoco
:.'':■ : -. 1035
1

BERICHT.

DE VERBETERING VAN
TOENDJOENGAN.

•

DPROVINCE.

{uiste wijze gereinigd! B

Voor bet Jaar 1942.

Radio-causerie tot het

I

Prorh<i K e tanden —op de

|

SUBSIDIES

GEEN VREES HIER.

EERSTE. BLAD- II

COURANT.

DÈ INDISCHE

1941.

'

Prabn. op

3 NOVEMBER

MAANDAG

GEZET.
Taxi veroorzaakte kortsluiting.

Door onoplettendheid van den" chauN~
feur. botste taxi L.7646 Zaterdagavond
de Profetenstraat- tegen
den; stalen strekfcabel van een lichtnet-/'
mast van de Aniem: De kabel knapt* allen s'.oeg tegen de draden van het licht- I■-'1 ■-'
neLZ Hierdoor_oatatond kortsluiting, ten
gevolge waarvan katnpong Kalongan-Kidoel plotseling geheel In het duister werd
geret.:..%'"■:" t' ■'■"■'■
"■;-......-;-r.
Zoo waren de bewoners van de kampong-ongewild de-li^B-D.-oefentngeo^
*]'f "'wet!ftgffffflffigfeiÉ. '.'""."''' ', '^
.Gelukkig heeft <Ut voorralge^önf e*
iukkeo tot gevolg
:■.
~

—,

NEDERLANDERS
in buitenland

gfauitiagewëst^^^
Abonneert U op de

VLIEGUITGAWE
van het

SOERABAIASCH
HANDELSBLAD
Vraagt proefniiramers!

■>

~
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~
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DE MILITAIRE LUCHTVAART

ROEPT.

Mooie kansen.

g In ons blad van heden werd een Advertentie opgenomen van de Militaire
Luchtvaart, waarin gegadigden worden
gevraagdJOor_ opleiding tot sergeantmonteur, sergeant-fotograaf en vliegtuigmaker met leidende positie.
Dat zijn praehtkansen voor flinke
-

Jongelieden.
Jongen» van Jan de Wit
grijpt se
Mn
het land raapt -m^StyL
—

-

~~

3 NOVEMBER

1941.

DE :l INDISCHE COURANT.

.3
;

ARf

Juist Mevrouw. U heeft vol-

xen.

Daarom

1

is PALMOLIVE

heidtzeep bij uitnemendheid
voor hel gezicht hel regel-

haarwasschen

matig

en

I

H. KEIJZER

Varkevisser
Dr. C. J. KEIJZER.

T. Duyvenboode
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30.

Dr. J. C. VAN HEUSDEN
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Soerabaja, 1 November 1941.

ANTJE. BERNADINA
HENRIëTTE
r~l
—R^K^-Ziekenhuis—2 Nov ,1941
'■ • ,
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te

de Administratie der
N. Vj. Hi. Tr. „ONDERLING BELANG"
Soerabala kan worden geplaatst een
-

.

Verelgchten: 'Accuratesse en vaardigheid
met publiek.
SoDJcitatiea % uitsluitend achrlftelijk. •'■"

De Militaire

hiorbij candidaten op voor
opleiding tot Europeesch sergeant-monteur-

in

omgang

den

__
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„PERMANENTHUIS"
DAMESKAPSALON
67
Palmenlaan
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NIEUWSTE AMERIKAANSCHE MACHINES.
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'flinke dienstplichtige jongelieden (Nederlanders) van
18 tot 27 jaren, die een goede technische opleiding^
minstens eind 3-jarige Ambachtsi: hebben genoten
school, afd. Werktuigkundigen —en die genegen
zijn dienstvluchten. mede te maken;._..,_
-

'-}
,•

:_

8

MAAR HET IS DAN OOK EEN COSTUTJM VAN

A. MAC DOUGALL

—

dionstpl

-

-

(Nederlanders)

-U ...-■

:

-varrF

J^..., ,vuld,-blijkende uithetoyer. te, leggen
genegen zijn dienstvluchtenTmede te maken. ~lÊij, die
.
T
_ .i reeds (eenige) kennis bezitten- op fotografisch gebied
■'
én een of meer klassen M ulo hebben genoten, genieten

_

|r

:•

-

-

-

-

.■;■".-■
;.-'■.,.' .*■ de'voorkeur;
c. de leidende'betrekking van Vliegtuigmaker
i
; v goede vaklieden met technische vooropleiding én uitgebreide ervaring als draaier, bankwerker, plaatwerf
.

S|

werkplaatsen.
•w-LBezoldiaing i 140.— tot
•.

.
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f' 580.- 's maands.
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Algemeene Oorlogsfondsen,
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NoK hechts HEDEN EN MORGENAVOND:!
20th Century-Fox' boeiende detectteve".
.;
film:
—

!

„MR. MOTO IN DANGER ISLAND"
_—<MR.-MOTO

:

-

INOOONITO).
—met PETER LORRE AMANDA DUFF JEAN HERSHOLT
Mysterieuse moord
Diamanten des dood. Een luguber
eiland met onnoemelijke- gevaren
en Mr. Moto evenKalm als steeds zal U ook thans aan Uw stoel gekluisterd
houden.
17 jaar en onder.
—
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Voor nadereJnlichrinaen zich te wenden tot-deiv Inspecteur der Militaire Luchtvaar? te Andir (Bandoeng)
"
.•'-'"■■ i- •'•■ '•'■-•'
;

•■

"

%

L .'■_?

.—---!—_
,
,;.,-..
TJlnTJay Hwee,
% Oost-Java
..
Ambulance Fonds.
L—
Gedurende de verdulsterings-oefeningen zal deze'Pasa< Malem
worden gesloten. Op den SsterrNovember 1941 zullen ,bokswedstrfjden worden gehouden, alwaar zullen deelnemen
'
bokskampioenen van Batavia en Malang en waaronder ook
Flghting Kld.
:•'■,'

ilectriciën, instrumentmaker.
motorhersteller,
monteur, of houtbewerker, als toezichtvoereriden in de
>'

—,-...-,
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WIT TEDE SS IN SZZH (g|
r- -' voor Uw Ijzerwerk een zegen!
1 Fm UNDETEVES-PIETERSCHOEN-&ZN. N.V. _a
Cgt:
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Verffabrikanten te Batavia.
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I SAVELKOUL I
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C. F. A. de la Rambelje.
Th. K. de la Rambelje—_
Halfmoüw.
S. f.
l-lï-Ml.-
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Pradjekan
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Paaóeroean...'....
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Via het contact-bureau,
bereikte * ons | het treurige
bericht, dat te den Haag op
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ónze zwager:
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vA. V.JOOST en f am.
Pasoeroean, 2 Nov. 1941.
Begrafenis 3 Nov. 1941,
4 u. 30 n.m. te Pasoeroean.
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„CRISIS IN THE ATLANTIC"
Een authentieke reportage van de gevaren

en war»
inspanning def Engelschen om op de AtlantischekrachtsOeeaan
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Loretta Young'
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Het leven van den grooten uitvinder der telefoon, zooals
hij werkt en strijdt
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DE INDISCHE COURANT.

Vroegere . tegenstanders

u
rz^k ü Roóseve tfbëkëércl.
te

van het

Nirom en Froni.
De Federatie -van Radio-Omroep
vereenigingen in Nederlandsch-Indië
-

-

heeft zich met een verzoekschrift tot
den Volksraad gewend inzake den
omroep. Waarom zijn de particuliere,
'

radio-vereenlgingen—niet—gehqprdr—
aldus een der klachten van. de Froni.
Tja, zegt de „Java-Bode", ten deele

„American Legion.”

is dat een gevolg van eigen gebrekkige organisatie:

„De F. R. O. N..1. heeft vple Jaren
een verre van fleurig bestaan geleid.
Toen de voorzitter van de P. M.-.Y.,
van de F. R. O;
-N. I. was, zijn functie bij de Ban*
dpengsche Radiovereeniging moest
neerlegen bleek duidelijk, hoe voos
de federatie was. Er was behalve de
afgetreden P. M Y-voorzitter feitelijk*
niemand geweest, die een grootere
belangstelling voor deze organisatie
.
van omroepvereenigingen aan den
"

New-York,

18 Sept.

3°. Bij campagnes, waarin Democraten, die Roosevelt's buitenland'
scfte politiek hebben gesteund, Republtkëinen~b~estrljden, die.daartegen zijn geweest, zal Jitf zifih afzij-

De storm

pro en contra den
oorlog is
kracht losgebroken. De isolationisten scharen zich vol overtuiging rondom zichzelf en de rest
van Amerika, rondom den presl-

dig

—

houden.

Wlllkie heeft als zijn meening te
kennen.gegeven,-dat de—heelë toekomst van de Republikelnsche Party
den meer te verspillen;
er, van afhangt, of zij het volgend Jaar
hun
standpunt is genoegzaam bekend.. „Internationalisten", of „lsolatlonisHet eenige nieuwe punt in den
ten" kiest. Hij ging zelfs zoover te
strijd is, zooals ik in een vorigen
verklaren dat, indien zijn partij zich
brief Vertelde, die anti-semitische
in meerderheid tot het isolationisme
injectie die...kolonel Lindbergh
zou wenden, er in het land ruimte
aan hun streven heeft meenen te
zou zijn voor een derde partij
een
y moeten geven. _Hij heeft er niet bedreiging die Aan duidelijkheid niets
, veel- plezier
te wenschen overlaat.
van beleefd... Van
: honderden kanten zijn tegen zijn
Intusschen laten Willkie's vrienden
! on-Amerikaansche
uiting hartsniet na te verklaren dat hij nog altijd
! tochtelijke protesten geuit.
tegenstander is van sommige aspecEen
van die protesten was afkomstig
ten van de „New Deal" en van plan-is
van-generaamugh-Johnsonreen^r syn-strijcr-daartegen'voort te zetten"
van de leden van zijn eigen Ameook al steunt hij tenvolle de buitenrica First Committee. De Hearstlandsche politiek van de regeering.
pers, die in het verleden tamelijk
pro-Duitsch was en den laatsten
Minstens zoo merkwaardig is de
tijd altijd nóg graag den president
bekeering
van het American Legio».
j te lijf ging, hééft in dit geval Nog drie Jaar
geleden werd dit lezichzelf overtroffen door Lindgioen van oud-strijders uit den eerbergh geducht de les te lezen en
nu al sedert verscheidene dagen. sten wereldoorlog verdacht van een,
zachtmoedig, fascisme. VerI op de eerste kolom van de eerste ofschoon
legioen sterk pacifistisch.
der
was
het
|
pagina van haar couranten betuiOpgericht
den yorigen oorlog, had
na
gingen van instemming met haar
het
vooral
ten
doel de. verschrikkinscherp artikel tegen Lindbergh
ta
houden en zoover zijn
gen
levendig
!
■'"
af te drukken. 1
krachten toelieten te waken voor een
[
Laten wij het liever hebben over de herhaling. Het legioen heeft echter
vroegere tegenstanders-, van Roose- .loyaal de ontwikkeling van-'de laatïvelt, die hem nu hartgrondig'mjval- ste Jaren*gevolgd. Zijn houding tegenover -de Wnnenlandsche politiek
~len.
V
is van zeker belang omdat hét, als een
organisatie van oud-strijders, tamclijk veel vat heeft op het Amerikaansche volk dat gevoelig Is voor de helden uit zijn geschiedenis en niet alleen uit de oudere;—;
:
Uit de half-fascistische aera van
dit legioen was een sterke aversie tegen het communisme overgebleven
en dë laatste Jaren ging er geen Conventie voorbij v of bij de.ismen, die
doorrde vergadering verdoemd werden, nam het communisme de eereplaats in.
dent. Aanjfleiisolationisten behoeven wij hier niet veel,woor_

Onlangs is een aanvang gemaakt
niet den bouwrvan het niéuwe-kantoor van de N. V. Stoomvaaxt'Mij:
..Nederland" te Batavia. Het gebouw
zal worden opgetrokken op dezelfde
plaats, waar deze Maatschappij vroeger was gevestigd, terwijl door' aanJcoop~van-het-belendende-percéel~dit
aan het J P. Coen-museum zal komen

ge kantoor van Behn Meyer, op den
De hoofdingang Is aan de zijde van
hoek van de Malakastraat/Gedempte het Stadhuisplein geprojecteerd, welSpinhuisgracht.
ke toegang geeft tot een hal met
. Aan het Architecten- en Ingenieurs hoofdtrap en Hft.
Bureau Fermont-Cuypers, hetwelk ook
Een tweede ingang is ontworpen
het Passagekantoor van de S. M. N. en aan de zijde van de Stadhuisstraat,
den R. J. op het Koningsplein ont- dicht bij de Kali Besar; deze geeft
wierp, werd door de Directie der toegang tot de localiteiten van de
S.M.N. het ontwerp van,het'nieuwe Eatavia Vrachten Conferentie zoogfbouw —toevertrouwd,—waarvan wij
aan
hierbij een foto, gemaakt aan de hand de Kali Besar-zijd** welke
laatste
te grenzen.*
van een maquette, reproduceeren.
apart verhuurd zal
De Directie en de VertegenwoordiDe inrichting van dit gebouw zal De uitvoering van den bouw geschiedt
ging der
S.M. N.
werden eenige aan de moderne eisenen voldoen; zoo door de Hollandsche Beton
Mij.
maanden geleden in verband met de is de bouw ondermeer opgezet voor N. V. onder directie van
Acfhitechet
afbraak van het oude kantoor tijde- toepassing van airconditioning voor ten en Ingenieurs ißureau Fermont
lijk overgebracht naar het voormali- alle kantoorlokalen.
.--'
Cuypers.
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dat hij Roosevelt alleen om zijn anti- lang was of de Vereenlgde Staten beDuitschheid bestreed, dan moet men trokken werden in een „shooting
wel zeggen dat deze Democraten war".
.Wiilkie schromelijk hebben miskend, „Onze belangrijkste taak, zooals ik
jfttta was op den avond vande ver- haar zie"zeide hij, „is dat wij alle
kiezirK getroffen toen Willkie's eer- mogelllkehulp geven aan Groót-Brltwas: „Onze? eerste taak is tannië en tegelijkertijd onze krachten
ste
nu, den, door het volk gekozen presi- zoo opbouwen dat geen natie, geen
dent te volgen". Hoe 'letterlijk en groep van dictators, het ooit zal wa„hoe volledig heeft WJ den toen door gen dezete
—hem-aangegeven-koers gevolgd l—Men valleifcrHèe-dlt-het-best kan-worden
—herinnert zich hoe hij naar den presi- bereikt, 'moet worden uitgemaakt door
dent toe stapte, die hem aansprak bij hen die wij boven ons hebben gesteld
zijn Voornaam „Wendell", niaar dien, en het is aan ons, als loyale, vaderhij eerbiedig met „Mister President" landslievende Amerikanen, hun «bebegrpette. Men is niet zijn reis naar sluiten te aanvaarden. Daar Rusland
_hetuit duizenden wonden-bloedende medewerkt om—Hltler te —verslaan,
Engeland vergeten en-er is sedert- heeft het recht op onze hulp.a
dien werkelijk geen dag voorbijge- 'De geheele conventie Van het ;lewoord gioerrwerd trouwenrgekenmërkfdöör 5
; en daad den president steunde met een strijdlustige rede vanden minisèen overgave en loyaliteit, die hem ter van Marine Knox (men herinnert
vele vrienden, vele vijanden, maar zich, dat zoowel Knox als zijn collega
vooral veel bewonderaars heeft *be- van Oorldg'-Stlmson Republikeinen
.
zorgd.
zijn) die daverende
toejuichingen
aan de vergadering
liggen eenjaar gij denkt, dat gij door u heel vreed. De verkiezingen
achter den rug en aangezien er iedere zaam te gedragen en nooit in oorlog
twee Jaar tusschentijdsche verkiezin- te gaaneen rechtvaardigen vrede in
gen plegen plaats te vinden, beginnen deze wereld bereikt, dan hebt gij het
politiseerende Amerikanen zich af te mis. Integendeel, dit is de beste weg
vragen, wat er onder deze omstandig- om den vrede te verliezen."
eigenlijk worden moet van-O. ""Hij kwam ook te spreken over de
Heden
i
-Old-Party'i-of tewel tegenstrijdlge-herichten inzake de poging tot torpedeering van de „Greer'*i
"de*
over de-vraag namelijk of dè „Greer"
groode
Ts'Wór
tere; gebeurtenissen van internatio- dan wel de "Duitsche duikboot het
nalen-aard , zoozeer op den_^achter- eerst geschoten bad.
grond gedf^hgen-datrlndlëh-WillElê -—.-jjezeheele zaak
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koopvaardij.

Moedige mannen doen verbeten hun plicht.
De vlag
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kunnen . voorkomen."

Want deze particuliere vereeniginhebben den groei van het. aantal
luisteraars niet bijgehouden; relatief
'ia haar beteekenis-vtiel geringer flafi
-

gen

—

indertijd:
„Wanneer de" particuliere, vereenigingen, waarbij een vrij hoog percen_-lage van de toenmalige luisteraarswas aangesloten, toen goed georganiseerd waren
geweest, hadden zij
met r e c'h t kunnen eischen, dat
de concessie voor den omroep aap.
haar moest worden gegeven. De organisatie was eehter zeer 'onvoldoen*^
de en bood heel weinig 'waarborgen
—vnnr pen. gezonden uitbouw van den
-
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toevertrouwen aan anderen, dan een

particuliere

onderneming met winst
als voornaamste doel.
*»

Waarom ?
De voordeelen uiteenzettend van
een persconferentie boven een parlementaire behandeling (n.a.v. het interneeringsvraagstuk) acht „De Weg"
het begrijpelijk, dat de toch menigmaal zeer duidelijke verklaringen der
Regeering onvoldoende effeet hebben
gesorteerd. Het blad frpoff.

nog een vraag:

„Waarom heeft men bij het overlijden van Brandenburg het oirbaar
geacht een communiqué uit te geven,
dat door zijn kortheid een volstrekt
onjuist beeld van de zaak gaf ?
Er stond toch in, dat Brandenburg
kort vcor zjjh. overlijden uit de interneenng on-tsiagen was, zoodat iên"
ieder dacht, dat hij to zijn eer hersteld was ? Uit het verslag der persconferentie blijkt, dat van eerherstel
volstrekt geen sprake was. Maat wie
verantwoordelijk voor het
communiqué en waarom werd- het in
; dien"vorm gesteld?"
.
,1
'

-
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Piano's.
"Het
schreef:
"

Weekblad"

„Economisch

korten-^ijd-is
begonnen piano Is te vervaardigen. Het door de piano-fabrieken
benccdigde materiaal is vcor' ongeveer 90% va» Argenüjnsche
herkomst Tot dusverre importeerde Ar
gentinië jaarlijks voor ongeveer 3
millioen pesos aan pianote. Men verwacht, dat dé nieuwe industrie niet
—alleen geheel in de eigenJaghoefté zal
voorzien, maar binnenkort ook naar
de buurlanden zal exporteeren.
Beroemde pianisten spraken reeds
hun lof uit over den klank jïan de
—ia-Argentinië vervaardigde "piano's:"
j gentinië

De jongste!

—;

;

kon

Het blad vraagt zich af, of de regee-

-

;

langer

ring niet alsnog
van het verkeerde
pad kan'terugkeeren en de toekomstige organisatie van den omroep kan

KERSTFEESTVIERING LEGER DES HEILS.
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omroep, die toen niet
worden uitgesteld."

BINNENLAND.

5

■

dringend noodzakelijk landelijke organisatie van gelijkgericht? belangen op leder gebied is. Wanneer er
geen centrale organisatie is wordt
,-daarin maar al te"'gaarne een aan»—r;
leiding 'gevonden."om van het hooren
der betrokkenen af te zien.
Wij zijn er van overtuigd, dat een
hechte organisatie der
omroepver-,
eenigihgen nu een jaar of acht negen
geleden, bij de opstelling_■. der plannen voor de
Nirom-concessie veel
van het kwaad, den
rcepvereenigingen- aangedaan, had
.

,

bij da-Re»,
55
pJaa-opgeyat voot-zooGSZIZZsa mogepublikelnen, \ er -'-tnawh teSXagtKCÖjgtt Ataan-bij -£r~**fsg.~. wj»~hek »ger.;4e tSi^m-mc9rderhej,d.-4n~ -fc3t.-gongres' .ln-yrijhe4d-feoven konvooienv~nu~vßr~
eigenlijk weinig verschil in de pro- "schot heeft gelost. Ik roer het punt werd aangenomen) zötFzljn verwor- toont zij zich op de wateren waar de neden den "rang van onderofficier,
gramma's zou overblijven. Ook Will- alleen aan omdat net aan die won- pen: „Ik mag u nu vertellen, dat het bommen gieren uit de lucht. En het die den Ohristelijken godsdienst bekie heeft zich natuurlijk met dit derlijke organisatie, bekend als Ame- Amerlkaahsche legioen; door zijn na- is de vlag van de koopvaardij op-deze lijdt, een Kfcrstsurprlse te zenden,
vraagstuk beziggehouden: TTpt.rp.sul- rlca Flrst Committee. de gelegenheid tlonalen commandant en zjjn verte- '
«oéwel deze surprise gezien de vele
taatvan zijn overpeinzingen ;~ -Is de bood om aan het Amerikaanschè pu- genwoordigefs te Washington, deze de strijdende geallieerde wereld toont. tienduizenden, die noodig zullen zijn,
moeite van het vermelden waard. : bliek te vertellen, dat naar haar mee- wet hebben gered en daar:'.oor tevens En het is de Neder landsche treen kostbaar geschenk zal kunnen
Willkle heeït, zoo meiden zijn poli- ning het waarschijnlijker was dat de hebben, gered het half-geoefende naam, welke zij hooghoudt. Dat z ij wezen; wordt toch gehoopt, dat de
Duitsche duikbootkapitein dr waar- Amerikaansche leger, dat anders ten nu indruk maa ktrh.'eb jongens- dit" zullen willen zien als een
. tieke vrienden, de drie volgende politipkp hpsltsslr^en-genoment-,—-^-—- heid vertelde. dan.de_Amerlkaansche deele ontbonden hti moeten worden. ik
mogen beleven eiv-lk attentie, waaruit noge blijken, da? zij
marine-officier die het bevel voerde Door zj]n steun heeft het ons —de ii.-g-b e r.v a r-e-n,—chaH;—m-e^n erh-hurt;—vooral-in-deze —tijden-van
'"
stemmen bezorgd waardoor het ont- ;haar is gaan respectee- spanning zoo zware—taak, in ons aller
■'--.-'■ I°. HV zal binnen de Republi- over de „Greer".
het
werp een meerderheid, heeft kunnen ren en overal alseen gedachten zijn.
belangrijk
feit,
te
Dit
Is
dat
werken
om
haar
een
Partij
.
keinsene
,;.
.; k a m e ra a_d,.b esc hou w t.
doen opkomei voor „internationa- Amerikaanschè publiek moeilijk -zal halen".
Voor deze-ZOO Veelz»rii<rP niannpn
lisme" inplaats van isolationisme. slikken, wij hebben In ons —midden Men ziet uit aeze iwee.-vooroeeiden o n z e v ia g_rt e_e_l_t_cf"a~T zal hpt Leger-dés+Heils zich-ook-dit
WXÜij 40l zijn vrijen tijd. gebrui- een organisatie van Amerikaanschè dat"wat de Duitsche radio ook aan respect afgedwongen.' jaar weer om financieele hulp tot de
Ik werd gezagvoerder op een flink, Indische samenleving richten,'
ken om te vièrkèn voor cahdidar.t- burgers die, waar een punt van ge- verzinsels mag rondstrooien, de steun
onderyindt_nlet_^afsi mooi schip. Wij-vertrokken er mee midd«l het doen circuleeren door
stelling en verkiezing van die Re- loofwaardigheid in het spel is, open- dien
van
r '\ publikeiner ~dïe~derbuitenlandzche lijk verklaren dat zij liever het woord neemt, maar integendeel
gestadig ült-Indlë in dèUweede helft van 1940. Kerstcolleetelljsten v Gaarne -bevelen
•
.
Veertien maana&nheb ik hefgevarén wij deze poging bij onze lezers aan. Blpolitiek van_de regeerini hebben aanvaarden vau een roofzuchtlgeh groeit.
(NudiiiK um Vullen.) —t eu het vaait
moordèüaar Vanvrouwen en kludeoffimerEn waren zondere gnien voor üe Kerstsurprise
i-.gêêteuwi:

den

•

„Overigens is ook uit dezen gang
van zaken weer eens gebleken, hoe

,

Eén aanteekenlng van het „A.1.D."
bij de benoeming van kolonel R. Bak-

kers tot chef staf:
_-

.

"

,

zen. Ook heeft de B.R.V. zich toen
aangesloten. Maar.het was indertijd
weljnoeilijk—ernTmèT -de Froni .In
overleg te treden.-Intusschen vraagt
het blad zich af, waarom dan B.R.V.
en P.M.Y. niet werden gehoord.
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van onze
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De groote rol
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der hen waren geen Indonesiërs, op
enkele uitzonderingen na. Zij voeren
liever niet naar Europa.
We zullen in dit verhaal geen na(Van onzen M.-redacteur.)
men noemen van havens en van schepen. Zij doen er niet. toe. Wij
doen
het niet, omdat de vijand er voordeel
van zou kunnen hebben, want alles
wat nu volgt, is al lang geleden en
den gemeenschappelijken vijand veel
beter bekend dan ons. Het heeft
eenvoudig geen belang voor ons.
De vijand weet best, dat Java ppn
eiland is e'n, dat men er per schip
pleegt heen te gaan. Hij weet helaas
ook, dat van alle deelen van het
Brltsch imperium troepen\per schip
je. Men zou hier kunnen droomen, naar'deoorlogsterreinen"worden
gein top.
dat dit alles slechts een verbeelding voerd; wanneer er dus zonder
scheepswas en dat de man, dien wy nu te- aanduidingen en zonder havens
Wij hadden gehoord, dat gezagte
genover ons zagen
zitten, onseen noemen wordt verteld van dingen, die
voerder A. Schakel, na veertien
hoofdstuk zou gaan voorlezen uit het geschied zijn, dan. kan het alleen
maanden de zeeën bevaren te
rijk der fantasieën vanden auteur strekken tot eer van
gevaren
de
hebben en
en risico's
de mannen, die
H. G. Wells;
dit alles .-deden. Wij willen voor hun
van den oorlog in ruime mate te
.
hebben gedeeld met de stoere— Toen het kopie koffiejgas geser- werk belangstelling vragen.
veerd,' kwamen we tot het reeds gezeelui, die de vlag van het vrtfe
Wat de vijand leeren mag, zelfs uit
dit sober verhaal is, dat de geest van
Nederland nog altijd stoutmoedig raden doel van onze komst.
Vraag maar op, zei de kapitein, wat Britten en Nederlanders op
over de wateren dragen, weer in
zou ik uit mijzelf kunnen vertellen. zee ongebroken en prachtig is. Onze
Indië was teruggekomen.
Er valt niet veel mee te deelen. Varen, mannen.zijn niet moediger dan "anWij
vonden
dezen
bekenden en nog eens
soms 'alléén, soms dere mannen. Wat Is eigenlijk
scheepskapiteirrin een villatje op in konvooi,' dat isalles, daarvan be- Maar zij gaan onversaagd naarmoed?
alle
den mooieh binnenweg welke Salatiga hoeft geen ophef te worden gemaakt". plaatsen,, welke hun worden aangemet Magelang verbindt, zes kilometer
En wij vroegen.
wezen, onverschillig waar, onverschilvan~ Kopengr Dat huis, liggend ™öp —Waarom" ik,~ hoewel ik gepension- lig onder welke omstandïghèdennzij
een ideaal plekje van Zevenbergen, néerd was en rustig op Java met mijn varen, omdat het plicht is, in de kahetwelk het geheele land domineert, liefhebberijen leefde,, opnieuw als ka- ken van-den dood. Er zijn er zoo gebevindt- zich ver van het mon- pitein ben gaan varen? Nou, die storven en er zullen er nóg meer valdaine leven waarvan Kopeng getuigt. vraag is eigenlijk overbodig. Alle Ne- len. Zij zijn geen oorlogsmarinemanHier is rust. natuurlijke schoonheid, derlanders moeten. hun va'derland- nen, zij teekenden niet voor het oorstilte vooral, welke de man zocht, die schen plicht doen. •Ik zat eens logsberoep, maar zij gaan. zy voeren
maanden-lang gevaren had tusschen bij een dame op bezoek, in haar en zij varen, in de zaak der geallieerde verwoede aanvallen door, van werkelijk prachtig salonnetje. Alles, den, die ook onze én hunne zaak is.
vijanden in de lucht, of boven en glom vari netheid, alles blonk van Hun offer wordt stil gebracht, zonder
onder water.
ophef en hunne belooning is geen anwelvaart. '
_Het zilver inde-kast-en' het kristal dere-dan de wetenschapdat zij-hunne"
kenden hem reeds
hadden met hem rondgezwalkt door op tafel. Bij een kopje mokka praat- zaken doen.
den halven archipel in vrediger tij- ten we over den oorlog. Knus. Daar
Maar daarom is het goed van hunne
den. Dus rekenden wij op een gezellig viel ons oog op een sierlijk kussen op sobere daden en verbeten plichtsbeden grond. Er stond op geborduurd: trachting te vertellen.
interview..
We troffen 'den kapitein aan in zijn „Wij zullen volhouden". Er was er
landhuisjer temidden van boeken, noe een, met „Nederland'zal herrijschilderijen en kunstvoorwerpen. Hij zen..' Het leek ons Ineens zoo dwaas...
teekent, boetseert, maakt verdiensteDe koffie smaakte ons niet meer
lijk muziek: In dit opzicht leerde hij en de aardigheid van het salonnetje
ook veel van zijn vrouw, een schilde- kon ons niet meer bekoren. Nee, zoo
rende. dochter-van-den-bekenden-Ne- zou-het niet gaan Wo-hooren de zeederlandschen—
en we. kenden onzen plicht.
In de verschillende afdeelingéri van
sieck. Dat men bij een zeeman op beDe koopvaardij is een der gehet Leger des Hëils is men thans weer
zoek kwamr: bleekal dadelijk uit de
wichtige organen van den oorlog
bezig met het uitwerken van plannen
aankleeding van het vertrek, waar
ter overwinning. Industrie 'en voor de viering,, van het Kerstfeest.
wij werden ontvangen. ~Scheepsinkoopvaardij. Zoolang de schepen
strumenten, kaarten, etsen en aquaAls algemeen beginsel geldt daarbij:
_varen,_vaart
het_verzet-tegen,de- het-brengen—van—zooveel—mogelijk
rellen van-schepen.-souvenirs,—.rivrr
onderdrukking mee. Een zeeman
Kerstvre,ugde, op zoo uitgebreid moAan den wand hing een stalen helm,
hoofddeksel tegenwoordig van de. kan de zee niet vergeten, -zelfs' gelijke schaal, aan hen, die daar het
TfBbpvaardij in de woelige wateren van —niet~in-vredestyd.—Doefrdj- dat" meest .voor in aanmerking, komen.
wel, dan is ie nimmer een zeeman
Vanzelfsprekend richten de plannen
den wereldbrand.
geweest. Toen ik als gezagvoerder
zyn
zich dus tot de rond drieduizend perhuis,
met
herinneringen
Dit
uit /geruit"
ging, was ik toch eigenlijk
sonen, die dagelijks in de inrichtingen
den heeten strijd op de zeeën maakte
/te jong. Nu kreeg ik weer een fr tehuizen verzorgd worden: tot-do
'
mooie kans.
Jeugdige bewoners der kinder- en
Oengaran, Soembing, Sendoro en
meisjestehuizen, de leprozen, enz.
Merbaboe den indruk-van-een-sproofeOnze schapen op alle Oceanen. voorts zal het Leger des HelU ookEr voeren schepen met een Nederin de grootste steden van Inreu, schuldig aan een type van oor- landsch-Indischen zeebrief over alle dit Jaar
dië weer eenige duizenden goedgelogvoering, dat verworpen wordt 'door oceanen. Zij dienden hun land en de vulde
Kerstmanden aan behoeftige
iedere beschaafde natie in de wereld, zaak der geallieerden. Onder hun vlag gezinnen
uitreiken.
dan het woord te gelooven van een voer het leven van ons imperium mee..
Zeer terecht. zai • genoemde organiAmerikaanschen bevelhebber, van een Dat wordt niet algemeen beseft. Het satie dit jaar vooral haar aandacht
Amerikaansch -oorlogsschip''.
buitenland weet eigenlijk maar weinig: feven aan dé Kerstf eestviërihgen met
Interessant en tevens een opmerke- van Holland af. Bet .heeft'slechts-een- n3Htafrer^^7^^'
voor
lijk compliment voor het legioen was vage voorstelling van ons rijk eh'vari
Landen
Zeemacht gevestigd zijn.
de onthulling~~van Knox/dat zonder zijn_:grQoi 'koloniaal gebied.. Wij Bovendien heeft, naar
wrj vernemen,
de hulp van deze 1 audstrijders-organi- moesten ons daarvan eens wat meer de leider
jvan het Leg?r des Heils, lt
satle het wetsontwerp tot uitbreiding
Commissiorier .ArC—Beekhuis, het
JÉJLJflgB3fo3l£h£
---"-—-

Nationaal-Socialisme den nekslag
toe te brengen, water In hun
anti-rooden
wijn moeten doen.
Wendell. Wiilkie.
Men vroeg zich belangstellend af,
t—in-hoeverre"het" legioen deze
Daar is dn de eerste plaats We n| zwenking zou kunnen
meemaken.
de 11 Wil Ik ie. De ontwikkeling
Slechts één van
—van dezen man is .werkelijk buiten48 staten, nota-bene Newmen zien Ide
gewoon
Xork," had" aan™ zijn
delegatie
■
herinnert hoe hij een Jaar geleden mandaat meegegeven om tegen
.
den boer optrok om zich in lettermilitaire hulp aan Rusland te
lijken zin heeseti te schreeuwen tegen
—stemmen.
-7
7"~3llster"Thïrd Tefm"rzooals hij preHet voorstel werd na een opgesident Roosevelt noemde, als men in wonden debat verworpen.
■ zijn geheugen terugroept den persoonlijken strijd, dien sommige DemoDen doorslag in dezen gaf de popucraten ;toen '"tegen hem voerden, en laire „nationale commandant" van
waarbij ze Wiilkie zelfs zijn Duitsche het legioen, Milo J. Wa r n e-r,
afkomst en die van zijn .vrouw voor die in zijn openingsrede te_ kennen
de voeten wierpen om te insinueeren, gaf dat het-betrekkelijk van geen be-

alle Nederlanders-van het beste soort.
De equipage bestond uit Aziaten. On-
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DE VLAG VAN NEDERLAND
OP DE ZEVEN ZEEËN.

.

Evenals, zoovelen in andere
landen hebben echter ook de
Amerikanen, sedert Sovjet-Rusland zoo dapper medehelpt, het

~

Nauta* Lemke

-

,

~.'

Vooral de heer Van,

'

-

Radiodag legde. De Bataviasche
vereeniging was er zelfs heelemaal.
niet bij aangesloten, een omstandigheid welke hare
voornaamste verklaring vond in persoonlijke tegenstellingen."

heeft de Froni nieuw leven ingebla-
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-
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PERSSTEMMEN.

van Willkie.

De drie beslissingen

.

VOOR DE „NEDERLAND”.

KANTOOR

New-York.)

(Van onzen correspondent

De frontverandering

EEN NIEUW

van

TWEEDE BLAD

_

*>-

•--

„Kolonel -Bakkers la van -'M rVg±o^s>

het „oMciersboekje" van dit'jaar staat

r"^"veravelft^'

T

Ee«=ï
BaatMteb>iafiMsêait&=?n>Wfea£aifeß!
man in de kracht van zyn

jaren,
iemand die volkomen op de hoogte is
van het werk bij den staf, een.onzer
kundigste officieren; wel, er is alle
aanleiding om tevreden te zijn met de
beide laatste benoemingen h de.
hoogste rangen van onze weermadht."

••oor onze

militaireo_zullen gaarne

"

--

door Kommandant Beekhuls persoon-

lijk ontvangen „worden.
.
IC, Bandoeng).

(Javastraat
.",._-■

Maar ons nog—worat ■meaéüèdêeia"
wordt goede-voortgang gemaakt met
de verwezenlijking
der plannen tot
indienststelling van eeh \rtjftal lijdende cantines, t.h.v. de.' militairen, te—

"

ve:„e. Hierover hopen wij binnenkort
bekendmakingen te kunnen

nadere

'doen.

~

'
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DELISCHE
DINGEN.
onzen

MALANG.
onzen correspondent.)

aan de gestelde
zien er geen pendopo gebouwd was
voor het verstrekte geld.
De_residentlerechter_ verklaarde,
uitspraak doende, de vordering niet
ontvankelijk. Aan de M.W.B. werd-de
vordering van f 125 dus ontzegd, aangezien deze, zonder dat-eerst de tüsschen beide

leden plannen koesterde om „buiten"
te gaan wonen.
De beide eerste vragen zijn subjectief gesteld. Na de mededeeUng.dat
het ledental der afdeeling op 1 Januari jl. 413 en dat der buitengewone
leden 57 bedroeg, volgt de vraag:
„Acht gij dit aantal met "betrekking
tot het totaal aantal ingezetenen van
niet
de gemeente Malang van 13.000 zielen eenkomstontbonden
kon
worden
vatbaar
toewijzing
niet hoogst onbevredigend?"
T
-■; ."-• -:
Waar de ": ingediende vragenlijsten
De M. W. B. zal thans een verzoek
niet geteekend behoeven .te worden,
hoopt het bestuur op ruime medewer- hebben in te dienen tot ontbinding
van het contract, en ...een nieuwe
king te mogen rekenen.
vordering kunnen Indienen" waarbij
Opbrengst waterleiding.
terugbetaling der ƒ 125 gevorderd
_De_opbrengst van—het-gemeentelijk wordt..
■
waterleidingbedrijf steeg in het derde
k-wartaal 1941 doorloopend, zooals onDE LUCHTVERDUISTERING
../_
derstaande cijfers aantoonen.
BEGONNEN.
Als uitgangspunt kan daarbij opgede
dat
Maart
in
1096,
merkt worden,
Malang is paraat!
laatstfi_maand_van de-oude-tarieven, de
opbrengst bijna ƒ,23.000 was.
,7 uur. In den commandopost
_,Zaterdag
Daarna volgen: (3de kwartaal)
van den technisch leider in den Xlden
•
Juli 1941 ƒ 30.000. ■' .•-.■■
luchtbeschcrmingskring, den-heer-Fv-E.
Aug: i94r/ si.ooor
M e ij er ia juist een stapeltje drin-

Op de hoorns.
'De landbouwer

Ngatemln uit desa
(Boeloelawang)
wandelde
Vrijdagnamiddag met een koe huiswaarts, toen het beest ineens agressief werd zijn baas op de hoorns
nam. Bewusteloos werd hij een eind
verder aangetroffen, 'en : naar . het
worden gemaakt op een heel andere zsndingszlekenhuls J3oekoen overgeplaats, dan de uitbreiding van de.stad bracht,, waar met voorloopig bevredinog meer belemmeren, terwijl bij ver- gend gevolg getracht werd, door midplaatsing "oen oppervlakte van 80 del van een spoedoperatie zijn ' leven
-V:.'
hectare, plus de voorgenomen uit- te redden.
rubberbosch
voor
op
Telogoredjo.
breiding
het
De bloem van
Prlngoe

■'

staat.

'

.Alleen verdient vermelding dat de
«portvliegers en de V. V. C.-ers niet
Mo lang hebben behoeven te wachten,
'
als aanvankelijk hier en daar werd
gevreesd en thans weer voltallig boven 'de hoofdstad van Sumatra snor..-..,.■
ren,
De twee rechtszaken dan hadden
,
respectievelijk betrekking op een
.-meer dan schandelijke wijze van verwaarloozlng, mishandeling, ondervoei
ding en opsluiting van een zes-Jarig
„pleegkind" van een onderofficiers-vrouw te Lokop in Atjeh, en
een aanrijding met doodelijken, af, loop,
waarbij de directeur van een
tabaksmaatschappijen als
groote
der
beklaagde voor den Raad van Justi/
tie verscheen.
''.
De eerste zaak beroerde in hoofd-»zaak de vrouwelijke gemeenschap ter
Oostkust, dfflweede was overal het

•■

r

Jongelieden

men, waardoor de gemeente voor vele hadden een oogje op dezelfde freule
Jaren weer verder kan.
in desa Telogoredjo (Pagak) geslagen,
Laat men het vliegveld waar het is, hetgeen een geschikt begin van woordan zou Medan straks gedwongen zijn denwisseling
en r'uzie uitmaakte.
om, met een_hlaat yan_anderhalven Tóén deze
bloem van de streek duidekilometer in hét vierkant ongeveer, lijk had doen blijken, in welke rich-

aan den anderen kant van de' luchthaven de stad voort te zetten......
In het Westen van de stad stuit
men op tabaksgronden. die weliswaar
als tabaks-grond slecht zijn, maar
toch nog tot het areaal behooren. .
Hier maakt de gemeente een mooie
kans om, zonder dat het al te veel
voeten in de aarde behoeft te hebben, daar er toch weinig met de gronden valt te doen. een strook gebied
té ontvangen, dat-spoediger voor de
uitbreiding kan worden gebruikt, dan
de gronden langs de andere grenzen.
Want aan het Oosten maakt Medan
geen kans. daar men hier onmiddellijk grenst aan. de beste tabaksgronden. Bovendien vindt men hier
belangrijke gedeelten Zelfbestuursgebied en verder gemeentegronden,
waar kampongs en Chineesche wij'*
zijn. zoodat
een uitbreiding daar
v.>or Europeesche woningen vrijwel
niet In aanmerking komt, terwijl
behoefte besfsat.
En ook aan het Noorden is Medan
[ingesloten tusschen reeds door vele!
andere geoccupeerde gronden.
j 'De eenlee logische mogelijkheid \s
'dus het Westen en het Zuiden,en In
«teeds meer gespannvi verwachting
ziet men uit naar de verdere ontwikkeling, waarbij de gedachte" vooral
uitgaat naar de meest radicale en
rationeele oplossing: verplaatsing van
het vliegveld, naar een terrein eenige
kilometers buiten Medan en het bèsitande tot bouwgrond van het te-
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ting hare affecties gingen, werd de
ander kwaad, en een cchermutsellng
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Weerbaarheidspropaganda.
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1

vraag wordt geopperd wie het nieuwe Tïëf Centraal Comité „voor Stads- en moderniseering van ons leger ~n 1 e t
vliegveld zou moeten betalen. Boven- Landwachten en de voorzitter en ver- h e t m i n s t heeft b ij g edien heeft Verkeer en Waterstaat al schillende leden van de commissie dragen wijlen generaal
Berenschot,
een plan opgemaakt voor vergrooting voor de weerbaarheidspropaganda.
bIJTb
Klokke zes nam de voorzitter der functie vaneerst.ln
yan het vliegveld, zoodra jnen de boochef van
commissie,, 1 de heer den generalen staf, die
meta van het Avros-rubberbosch kan laatstgenoemde
gaan omhakken. Vergrooting van het Jiskoot, het woord omdje aanwezigen h ij v ij f jaar lang vervliegveld Is namelijk noodzakelijk en welkom te heeten en met een enkel vuld heeft,; vervolgens
'
men kan dat door verlegging van de woord de idee en de beteekenls der .alscommandan t—v in het
uiteen te zetten. Samenge- [leger.
y ,
bestaande grenzen goedkooper doen, expositie
steld
uit
een
schitterende collectie 11 Stir. achtte het een goede gedachte
dan door elders een geheel nieuw veld
uitgezochte foto's van -de-voorlich- van-de-orgarrfsators~der~tentoonstel^
aarrte leggen.—r '~r. —.—■ a=
j
—-—Da-gemeente Medan en ook ande- tingsdiensten van land-, zee- en lucht- llng, dat zij 'aan'het'pörtret van "den
—reirstellen daar tegenover dat, wan- machtTTs zij vooral bestemd om te overleden legercommandant een eereneer men toch het vliegveld moet worden vertoond op die plaatsen, plaats gegeven hadden temidden van
verbeteren en geld moet uitgeven, waar.men niet dagelijks In de gelegen- de foto's, betrekking hebbende op het
.
beter een geheel nieuw project kan held Is de verschillende- enderleelen lejer. En hij verzocht de aanwezigen
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a date.
Abe Uncoln tri

-Morgen; It'g

:

-..

——

-.

■

Heden:

CAPITOL

——

:,'.',.

~

IlUnoU..

•

Morgen: Kameraad X.
i

-^^--t"~~'"
LUXOR :

UttleNelUe

Heden:

KRANGGAN
"

Kelly.

•

-

.

Morgen:- -Wetrh

—

--—-

Heden: Fllght command.
Morgen: Idem.
SAMPOFKNA Heden: Buitenlandache
. correspondent.

-,_

idem."

Morgen:

'..*
.

FLORA

.

Heden: Rebecca.
Morgen: Idem.
Heden: Alexander

MASCOTTE

Graham Beu.
'Morgen: idem.'v
Heden: Mr. Moto in

-

DARMO

•

danger

'z.~iui< v-^'X '• -"'■■ Morgen idem.
-J
'-Ï
CINEMA-

..,

island.
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voorstellingen.

Dagejijks

ROÏAL

DJEMBER.

(Van

onzen S. -correspondent.)

Chineesche lagere school.

In het L.B.D.-gebouw.

Over de Zaterdag Jl. geopende Chirleesche lagere ' school, welke met 17
Is begonnen en-met een.
leerlingen
Kweekschoolablturlënt als hoofd, deelt
men ons nader, mede, dat dit type een
omvorming Is van de Malelsch-Chince-

De L. B.' D.-rdodé kruisvlag aan den
voorgevel van het L. B. D.-gebouw, een
rood kruis met blauwe bal vertoonend,
Iwoel reeds uit. De operatiezaal van deo
medischen dienst was. reeds Ingericht,
annex ontsmettings-inrichtlng. Verplaatsbare suurstof-apparaten werden
naar bulten gedragen. ledere ambulancewagen krijgt er bij uitrukken een mede.
teneinde de patiënten;reeds onderweg
de eerste hulp ermede te kunnen verlee-r

nen.

-'

.

sche school.
Genoemde school kan het best vergeleken worden met een desa (volksischool doch-met het Maleisen als voer-

taal.'

.

,

•

,

De omvorming er van bestaat in de
opnemftig van—het-Nederlandsch - als
leervak In het lesrooster, terwijl ook /
het principe van gesplitste schooltijden
voor de eerste en tweede klas wordt ?ebevestigd worden achter een vrachtauto. -yolgd. Deze splitsing wordt bewerkstel- g
In een der magenen worden stalen ïigd door het beurtelings laten beginnen
en uitrustingsstukken
helmen gepast
■11 TT f "'Tff ""<■»--• .
ihlgéMDK. weiara gij.ii uu VBx&arrcm
zal
voorts niet worden onderwezen, inds sectoren in de stad compleet ge- dien zal blijken dat de school met 4
equippeerd met spulten. ladders, brandvolgroeid is
haken. enz. en verdwijnen reeds om hun klassen.
der school verschilt v.w.b_
ordelijk
leerplan
Het
gaat
te
nemen.
Alles
posities in
de drie eerste klassen „In geen enkel open regelmatig In «IJn werk.
net
Zondagmiddag
kwam
uur
zicht
van dat ïener Indonesische volfc*T>gen 1
eerste alarm, slechts kort van- duur en, school. Dit verschil komt eerst met de
na 10 minuten gevolgd door het signaal vormmg van de 4e klas met het Nederdag moeten- we landsch als leervak.
'•.']'-h
..alles veilig". De eerste speciale
straat-j -Hierbij Is gedacht aan rationeel taaifi.
het nog doen zonder
verlichting, doch dat brengt de Aniem;
onderwijs, waarbli..- de nadruk geleed
spoedig in orde.
wordt op systematische en methodische
beoefening van mondaymnagtlek. zoo-—
De ambulance-wagens...... Deze zijn
gloednieuw en staan, voor
parkeerd op het ruime erf. ledere wagen
heeft plaats voor 4 gewonden en de
tweewielige wasen-«ka'n met een haak

""»

PAMEKASAN.

(Van

mede'uitspr.aak-7 acent- en modulaile-

correspondent.)

oefenjpgen.-Aan verrilkiiwr van'.taal.- enr
woordenschat is mede -een
plaats toegedacht, teneinde de leerlin—
gen vertrouwd te maken met die rvoor-*
den.'en collocaties, wlke voor. hen .'het
meeste nut zullen hebben en hen -zullen
kunnen helpen bij het uiteen van gedachten In de Noderlandsche taal of bij omzetting daarvan in de landstaal.
algemeene
Ter bevordering van de

'

onzen

Gladheid van den weg.

Als gevolg van de gladheid van den
weg, glipte te Bilapoera bi] het passceïen

van een .grtbak

een

militaire

—

vrachtwagen,~ geheel"bezetmet militairen. Achter den vrachtwagen reed | een
militair motorrijder, die bl] de kanteling op de ravage inreed. De vrachtwagen is zwaar beschadigd, terwijl van de
inzittenden vier militairen zwaar • ge- kennis is voorts opgenomen de behan.
wond werden en anderen meer of min- deling van. het bestuurstelsel en de
der werden gekwetst. De /gewonden soorten van raden, zoomede het een en
ander over kolonisatie en over de maatwerden naar Bangkalan overgebracht.
regelen ten di»nste van de economische
weerbaarheid der bevolking.
Hierbij geldt de leuze: ..Vertellen en
De politie van Prooi» (district Pamekasan) wist den lang gezochten Anom te voorlezen is goed. doch zien is *eter;
arresteeren. Verdacht van een diefstal ter verheldering van de bijgebrachte bemet braak van ruim f 400 te Bangka- grippen. Vooral, bit de aardrijkskundelan, ontkende de aangehoudene aan- les wordt deze methode van visueel.onvankelijk, doch toen hem de stukken derricht lanhevolen.
van overtulplng. waaronder een deel
Siap-avond.
van het geld en de geldkist werden Gesportvereeniglng
Siap, die haar
De
toomd, bekende hU. Voor een gedeelte
ook
tracht te
geestelijk
leden
voedsel
van het geld had hij eenlge koelen reverstrekken."
Dongenasseèrden
heelt
kocht.
derdagavond brj een der leden aan d»n
Kepatlhanweg een fllosoflschen avond
gehouden. Een.42-tal oudere leden was
al.JJa dit laar van heproevlng"
„kan Ik met aanwezig en onder- leiding van- den
dus Hare Majesteit
rechtmatigen trots getuigen, dat ons voorzitter den hoer R. Moesgalb werd het
rijk pal staat, meer aaneengesloten, woord gegeven aan het ontvangend lid
eensgezinder, vastberadener en ster- den heer Koesdi. Deze bracht het programma
ker, naarmate dé orkaan van het te houdenvan het op den 22sten dezer
jaarfeest ter sprake, dat ra
wereldgebeuren harder beukt tegen
enkele
wijzigingen
werd vastgesteld..
en
dat
het menschelljk bestaan
der
Hierop behandelde de voorzitter het
rijk
strijdt
ledereen
het
In
volken.
mede op ztjn wyze, grijpt de hem onderwerp, over „Gedachten", m.bt. net
geboden mogelijkheid gretig aan met doel van de Siap, tw. het aankweeken
een overtuiging, met éen geestdrift, van bezadigdheid bij de leden, in gezoowePaïs in de daad: Indien
die de in de schoonste bladzijden dachten
dit
doel
aldus spr.
zal
barelkt is
onzer geschiedenis uitblinkende dahij eventualiteiten de ochuldvraag
-defl—van
—en—opoffering"
moed
eigen boezem worden opgelost. Men zal
evenaren".
aldus niet Hcht er toe overgaan de
Een warm applaus viel spreker voor schuld op een ander te werpen. Hierbij
zijn kernachtige rede ten deel.
zal de wet van „oorzaak en gevolg" een
Hierop gaf men gevolg aa» zijn tiit- belangrijker rol In het leven spelen,
noodlging om de collectie foto's te hetgeen uiteindelijk zal lelden tot
zelf-

Gearresteerd.
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bezichtigen

rechts, die betrekking correctie.
hebbende op de marine, links een Na een
"•SjfgJjgfilflgP _Yan .de l3P ri -- »n .**
luchtmacht. Temidden van deze laat- 1 uur.
ste reeks prijkt
zooals Teeds in de

,

|

—

"

.

geanimeerd
'

debat hiervoor

.

~_

•-;-•,.-;•

jaarfeest.
de beelterri*
openingsrede vermeld
van generaal Berenschot, waarin een
«i22slëh dezer zal de „Sllatlndonesia
strik In rouw'floers bevestigd Is.
. Anggar dan Phllosofle"
haar 1-Jartg
Tusschen de belde reeksen foto's in' bestaan herdenken in het schoolgestaat een met de nationale kleuren bouw van de Taman Slswa.
r
Naast sportnummcM jali-r jjentjnk,
gedrapeerd piëdestal, waarop het

Sian

—

—

T

;de'MUevoöïeèhnièüw3 ~Van"Galeh'\ ISéTilóber.'maar smaakvol afTtref fend
waarvoor binnen den tijd, dien het
bestuur der Vereenigde Fondsen alch
gesteld had, het bedrage da t. Indië's
aandeel moest uitmaken, bijeen was.
ZU «uilen ongetwijfeld, ook blijken bij
de actie-voor de „Churchill-tanks",
die binnenkort zal worden ingezet.
En zij worden onderstreept door de
a:nwezigheid 'van zoovele, genoodigder bij dezen openlngsavohd.
,Nog ligtj>ns In hetgeheugen de dag,
waarop'de~lnvarder"harbaren In ons
land plaatshad en wij door vreemd
geweld overweldigd worden. Maar ook
denken wij aan het woord, dat H. M.
de Koningin, een Jaar later, op den
lOden Mei 1941 heeft uitgesproken.
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a date.

keeps

Morgen:. Tightshoes.,
Heden: The'flame of
•
■ New Orleana
fr.om
■ Morgen: The lady
Cheyenne.
•-—«ederrr The flame-of
'
New Orleans

REX

verzonden,
diensttelegrammen
teneinde de luchtwaohten in het geheele
ressort, tot Blambangan toe, voor 12
uur dienselfden dag op te roepen. Twaalf
uur? 't Mocht wat! Voor negenen waren,
blijkens de ingekomen telefonische meldingen, vele luchtwachten reeds bezet en
in actie.
Zondagochtend 6 uur werd voor den
geheelen kring de toestand „luchtgevaar aanwezig" ingesteld en alleen,;in de
stad Malang werd hiervan door middel,
van 1.500 aanplakbiljetten mededeelir.g
gedaan aan de burgerij; terwijl daarnaast 3.000 speciale edities gedrukt en
verspreid werden, en tevens per. radio de
bevolking op de hcojite werd gesteld.

-

•

;

*•.'"■-■■
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gende",

1

.

'

Hedeiu—The-Lone Wol!
•

""""

I

•
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MAXIM

_

Sept. 1841 ƒ 31500.
tusschen beide amants was daarvan,
De opbrengst der vastrecht-aanslultlnhet gevolg, en met steekjrondSTT aan
hoofd,
werd een gen, inbegrepen in bovengenoemde
der kemphaantfes opgenomen lrTnet maandcijfers, was maandelijks omstreeks
ƒ 18.000. •
•
zendingsziekenhls te Malang, waar de
Het waterverbruik, in Maart 1939 nog
noodlge hechtingen werden verricht.
96.000 kub. meter, steeg in het 3de kwartal 1941 als volgt:.
De pandhuisdienst.
.
Juli.. 1941: 177.000 kub. M.
In de residentie Malang vertoonde
1941: 186.000 kub. M. •
Aug.
de pandhuisdlenst in het 3de kwareept. 194a: 192.03 U kub. M. .
taal éene stijging van 6% ten opzichHet getal aansluitingen; in. . Maart
te van hetzelfde kwartaal 1940 met 1930 <a<yg 4.369 zijnde, bedroeg is Septembetrekking tot het aantal beleende ber jl. niet minder dan 5.464 I
panden en met 15% met betrekking
tot de op~ deze panden" verstrekte
M.W.B. CONTRA KLEINLANDBOUWER.
leensommen. Het
zooveel hoogere
percentage der leensommen
werd
veroorzaakt door de prijsstijging van
residentiegerecht
diverse goederen, waardoor uiteraard Vordering
ook de taxaties zijn gestegen, zoomeontzegd.
de door het gebruik van nieuwe taDe Maatschappij voor Werkloosonderwerp van discussie In plantersbellen (met hoogere
waardeering)
heidsbestrijding
verstrekt op' bepaalvoor
bepaalde
. —;
:
artikelen
als
kringen.
f~
göud~en
i
geldleeningen
aan
:de
voorwaarden
briljanten.
Maar. zooals gezegd, andere schokr
■ ■
kleinlandbouwers,
enz.,
teneinde
deze
kwamen
nauwer
De lossing-was eveneens gunstig en
kende onderwerpen
|in staat te'stellen hun land of bedrijf
.
:
bedroeg rond ,97%.
-| ■
UJks voor en van deze tijdelijke rust
productief te maken. Zoo was einde
willen wy gebruik maken om eens
Vergadering
landboüw1939 een leening van ƒ 300 toegezegd
dat
veel
een onderwerp aan te snijden,
een Europeaan woonachtig ;te
aan
het
kort
geëmployeerden.
In
heeft
dan
rteer facetten
behandeld kunnen* worden, doch.dat
De Studievereniging Malanesche Wendit, vlakbij het zoo idyllisch gelegen meertje van dien naam.~
landbouwgeëmployeerden
constant gedurende Jaar en dag in
schreef
Deze ƒ 300 zou dienen ter financiebelangstelling
komt.
een vergadering uit tegen Zaterhe licht der
van een vermakelijkheidsetablisring
meer
en
versie
8
dagavond
dezer,
aanvangende om 7
Datlsdeco-n
sement te Wendit, onder voorwaarde
•.
.
uur.:
_;._
tl speciaal de positie van de stadsgevolgt be,
Na de opening door den voorzitter dat de leeningsgelden als
meente Medarf daarin.
'
steed zouden worden:
.i.De conversie heeft ten doel om een
zal dr. ir, K T.
vg w s n** n
/
van
een
penuitvoering
Vlb
voor
w e n b u r g van het proefstation
nenniuevc rrowrg te Mwvvm ui
dopo.
te
concesslegronden om
zetten in genwoorrii<re vliegveld.
een zevental vragen op cultuurtechf 15 voor aankoop van diverse toeerfpachtsCTonderi, waarbij in het De be tr "«"'r>?:. steekt niet op een nisch gebied beantwoorden, betrekkort gezegd, de cultuurmaatschappij- c"ag. weeV of maand, maar wanneer, king hebbende op de rubberfabricatie. stellen voor den kinderspeeltuin.
en (de tabak) van de' Zelfbesturen er gewacht wordt tot men niet langer Met de rondvraag wordt de bijeen- —/ 100 voor verbetering van den
zwembak en den rijweg.
(voornamelijk.sultans van Dell en wachten kan. U het subiet te laat.
komst besloten.
Bij de Maatschappij voor" WerkloosLangkatV gronden in erfpacht ont- I HierMl passen de terecht door den Gemeenteraadsverkiezing
1942.
heidsbestrijding
de
wordt een leening
vangen, terwijl andere, reeds door
wethouder voor grondzaken bij de bevolgend
jaar
Juli
In
slechts
nadat eerst uitvoe4verstrekt,
constaan
de
gebieden
geoccupeerde
cultuur
grootlngszitMng ge'proken woorden,
jaarlijksche verkiezingen .voor den rige inlichtingen zijn Ingewonnen. De
aan
beafgestaan
wori.en
de
waarbij werd opgemerkt dat men'toch
stant
volking, waar -weer, tegenover staat wel graag een Jaar of tien van te vo- gemeenteraad weer voor. de deur en afbetaling was geregeld in maandedat de bevolking het recht van „dja- ren weet. waaraan men toe is. Welke teneinde tijdig de inzichten der leden lljksche payemsnten van ƒ 10, beginloeran" verliest, namelijk het recht termijn reeds—thans practisch niet te peilen zond het afdeelingsbestuur nende op 10 Februari 1940 (of evenvan hel I. E. V. aan de leden ééh lijst tueeel eeraer),
om na afoogsten van ae tabak, voor meer genomert kan worden...
,!
19_vrageiL welke betrekking heb- --De ëlgenaar-van het etablissement
met
te
gronden
gebruik
7" een keer van de
ben op verschillende aangelegenhe- moest zijn meubelen als onderpand
mogen maken voor het verbouwen
De richtingwijzers, waarover wij den welke rondom de ai.
«even.
van eigen gewassen (rijst). . ■'■ 1%.-gerulmen
tijd geleden schreven, en geweven zijn. Wij gelooven dat vele "SQjTIO November 1939 werd ƒ 125 geert
een
factoren
Aan welke duizend
een dergelijke. In het cog schllnbaar waarvan de Medansche dieven het vragen niet-I E. V.-ers beter zouden gevrn voor de pendopo.
herhaalde _verzoeken,
—eenvoudige, regelins: vastzit, blljve in eerst het rendabele inzagen,_werden kunnen beantwoorden dan de leden d. Ondanks
eenigen
gelaten.
zelf,
b.v.
tijd
vraag
volgens
:„Wat
met
rust
kan
de
3:
debiteur
echter verzuimd
schijnt
het midden; twee feiten moeten bier|u
de
bende
oorzaak
portie
op-|
zijn.,
Toen
een
had
de
reden
of
dat
het
om
en verantrekening
.
van
te
hebhen
gelicht,
worden
die
beteekenis
ui
U-zijn eiv'wei-ten-eerste-dat-de-regeling gepakt, scheen-er_een-eind aan-de- -aantal~vanJnen r die zich aangesloten woording te geven-van-het besteden
hebben bij het I. E. V., zoo gering is?" dezer ƒ 125. Daarna ging men eens
al jarenlang in bewerking is en waar- verdwijningen te zijn gekomen.
Het
echter
niet
zoo
en
gebleven
Ls
In vraag 13 wordt hèt oordeel over poolshoogte'jiemen en men bevond,
kan
I
nog...
Jarenlang
duren
schllnlljk
en ten twerde dat de gemeente Me- alhoewel de nieuwe diefstallen nog de huidige samenstelling der gemeen- dat de geheele inrichting er zeer verdan feitelijk niet kan wachten op niet zulk een omvang hebben aange- j teraadsfractie gevraagd, terwijl de waarloosd . uitzag, weshalve verdere
nomen aLs eenige maanden geleden [volgende vraag betrekking heeft op verstrekking van leeningsgelden acheen definitieve, totstandkoming;
Want een van de onderdeden van het geval was. doet soms het politie- ihet al dan niet' handhaven dezer terwege Is gebleven. De terugbetaling
vond niet plaats.
de algeh?el" converslrr:»geling is die, rapport aan een trosje aalbessen denEn de handel blijft voordeelig, zoowaarbij vastgesteld moet worden welk ken, wapneer men leest dat op. een
Voor het gerecht.
gebiedsdeel aan de pfme»nte Medan nacht een gansene reeks richtingwij- lang de wijzers verplicht zijn. Nade_ïan_auto"s
afgeritst,
zyn
zers
uitzooals
maal
De
voor haar
men niet kan verwachten, dat
M.W.B. helsloot tenslotte bij het
kan worden
breiding, terwijl de gemunte thans laatst in een garage eener groote de wet op dit punt veranderd zal wor- residentiegerecht te Ma?ang een vorals het ware reeds tegen haar gren- maatschappij, waar men van een den, is de.viqjeuze xirkel dus gesloten dering aanhangig te maken tot terugzen oploopt en uitbreiding dringend viertal autos „en gros" de acht ver- en zulen de autobezitters vrede moe- betaling der / 125. De «daagde ontlichte armpjes gapte, terwijl de waker ten hebben met het feit, dat zij van kende dat de vérmakeiykheidsinrlchvan noode heeft.
tijd tot tij i hun eigen richtingwijzers tlng In verwaarloosden staat verkeerEn... om de zaak rog wat ingewik- er'niets van heeft bemerkt.... '.'
kelder te maken, 'daarbij komt nog Zoolang de handel voordeelig blijft,! van de clandestiene markt moeten de, en voerde voorts aan dat hij niet
verplicht was tot het a fl««gen van. redat pal tegen de cemcintegrens Is het niet waarschijnlijk, dat aan.de", opkoopen tegen
een behoorlijken
'■
. ■
c
'I
prijs!
kening en verantwoording, alvorens
het Medansche vliegveld Het, dat op, gapperijen een einde komt.
l
zijn beurt weer voor een belangrijk
deel wordt begrensd door een rubberÖB», met het front naar zijn beeltenis,
Bosch van het Proefstation van de
,
S
waarvan
rnnressie
eenlge uogenblikken ftllte in acht te
O
de
A. V. P
willen nemen als een stille hulde aan
afloopt.
r
1944
eerst in
i ."'"
zijn nagedachtenis, die steeds In eere
zal blijven.«...
Wij zien thans de. vfclcnde figuur:
raakt-oraetlsch
Nadat hieraan voldaan was, vervolg-,
gemèente-Medan
De
voor
de spr. zijn rede met tf herinneren
vol gebouwd. Weliswaar is de bouwsan de dagorder, die de nieuwe leger-;
activiteit sterk verminderd en kan
commandant,
luitenant-generaal 'Ter
voor de eerstkomende maanden niet
onze weermacht „In natura" te
DE OFFICIEELE OPENING. van
"
aanvaarding van zijn
Poorten,
bU
de
veel meer verwacht worden. Ook zijn
zien teneinde ook daar het publiek
uitgegeven.
terreinen
maar
Üat
ambt
heeft
Een dagorvrii.
er nog wel
eenig. denkbeeld te geven van den
Aneta schrijft ons: ;..—•■'
hij
leger
«£ neemt niet weg dat er niet veel speoproept om,
der,
waarin
het
graad van militaire paraatheid, welke
bezielend
voorbeeld
van wijlen
ling meer Is.
het
Nederlandsch-Indië
thans bereikt
Vrijdag 31 petober 1941 is in
generaal . Berenschot indachtig. In
Hierrieuwde act'viteit in het bouwbet Kunstkringgrbouw aan den
heeft.
me» hem
ftugge
bedrijf, zelfs voordat de oorlog ten
Van Heutsz-boulcvard te Batavia
Generaal Schijling spreekt. voort te vastberadenheid
gaan
totstandkoming
einde is, behoeft niet tot de onmogcaan
de
de tentoonstelling' „Onze moderlijkheden te worden gerekend en het
Hierna verzocht spreker deri com- var» een sterk, goed geoefend en" mone wcermacht", georganiseerd
mandant
der Iste Div'sle. generaal- dern uitgerust leger.
open liggen van enkele speciale
door dr commissie voor de weermajoor
Schilling, de tentoonstelling
terreinen laat onvoldoende keure
Afin dien oproep zal het leger gevan het
baarbeidspropaganda
te willen openen.
over voor diverse typen van woningen
boor geven en het zal zeker niet verCentraal Comité voor Stads- en
en wijken.
Generaal Schilling zeide. dat de flauwen in zijn pllchtsvervulllns,
Landwachten, met eenige plechMaatregelen om reeds thans een
zij het evenmin als de marine, die thans In
tigheid geopend.I geëxposeerde foto's een goed
project op te zetten voor de toekomst
beelta
geschiedde In "tegenwoordigheid uiteraard niet volledig
geven Europa en elders onze- handelswegen
Dit
kunnen niet worden eeromen. daar] van een
1
en ' leden van Vooral het leger heeft de laatste Jaren
Medeleven.
B3?r
van de-«önvefsie en L dré^laat^m*ax-op4 BenZ
een
gedaanteverwisseling
-infliê,
van
'Ir
spr.
Maar
zoo
vervolgde
de
zich-wachten. -_'-_ ;,--t'■ ■".'- :■
**et ondergaan en de foto's, die daarop weermacht «taat nog sterker, als het
*~r;^r;enten;*
het
stad
ZuiSen"
van
At
vindt'
In
EuropeeschTTr.'Jórïesiscn en Chineesch betrekking hebben, brengen in beeld, zich gedragen
door- de belangmen het vliegveld, waarvan Verkeer
ons leger thans evenzeer in staat stelen* en hetweet
en Waterstaat opmerken dat ver- j bestuur e.a. Ook de Chlneesche con- hoe
medeleven
der burheer Tchou Kwong" is op te treden met de kracht en de gerij. Die belangstelling en dat medeplaatsing slechts moeilijk in_overweging kan worcTen'génomëh: omdat dan' ■Kahv_wosnde de opening bljr~terwlji| verrassingrwaarmeeTjnze vijand tzoq- leven'.zijn gebleken op een
„dt-acht ton. die erin j.estoken-.z^iv
StTH>»? Cgg*
r*»
'
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Twee Madoefeescner

voor.

.

-

—

PICCOLO: Bar en -Dancing.

■

Ais het niet zoo veel regende en
daarbij toch nog zoo drukkend warm
was, als we niet juist twee rechtsraken hadden gehad, die de moeite
waard waren, dan zou men op het
eogenblik te Medan niet veel hebben
cm over te praten.
Schokkende gebeurtenissen hebben
zich niet voorgedaan, althans niet
publiekelijk en de serie onderwerpen,
die wij de laatste weken hebben aangesneden verkeeren althans naar het
veelal nog-in— denzelfden

-

:

i

RICHTINGWIJZERS ALS AALBESSEN.

-

-

i

grenzen.

RESTAURANTS EN DANCINGS.
Terr. HEIXENDOORN: Dagelijks matinee
en vooravond muziek door het en'•--.„,■,
semble Julien Pöorman.—
TABARIN Bar en' Dancing.

\

(Van

zijn

Morgen: „TREKKERTJES”.

:

correspondent.)

Medan groeit uit

.

,

(Van

AGENDA.

de geheele hem toegezegde som van
fractie voor.de a-s. verkiezingen. ■
ƒ
300 ontvangen zou zijn.
Vergissen we ons niet, dan zal de
de M. W. B. nog
Harerzijds
moeilijk
geheele fractie
gehandhaafd
had
de_deblteurnietyoldaaTi
kunnen _wordenj_daar_een-der_raads-! aanj_dat
voorwaarden, aange-
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geheel.
Op een tafeltje zijn nog enkele uitgaven ten toon gesteld, betrekking
hebbende op onzen strijd tegen het
barbarendom en op het werk det commissie voor de weerbaarheldspropaganda, waarin hoe langer hoe meer
teekenlng komt. Wij komen hier spoedig op terug.
De tentoonstelling zelve is van een
opwekkenden geest, die reeds tot
jüting^kOmtgn—dêSSEvlaggentóoi
voor den Ingang van net Kunstkringgebouw en die bij den bezoeker ongetwijfeld ook de vraag zal doen rijzen:
„En-wat doe Ik nu voorde versterking
van onze paraatheid?"
"~

—

dialoog

worden ffhouden over „Waarheid" en Den kracht". Teneinde de befloeling van den avond niet voormj .t»_
gaan. zal als pendant
daarvan een phllosophische parodie ten beste worden
'

gegeven.

'..:

Oiefstallen.

Nu de lebaran achter den rug is, vat
het langvlngerl» gilde den arbeid we*r
op, aangetrokken door al
het moois,
dat de menschen voor die gelegenheid

hebben-gekocht.
—In den nacht van Vrijdag op Zaterdag-11. werd in- drie woningen in
han gang.s tegelijk ingebroken.KaDattKledingstukken *o, diverse soorten gerei
ter gezamenlijke waarde van een kleine
f M, werd voor goeden bult verklaard P.
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TWEEDE BLAD'.III

DE INDISCHE COURANT.

-

r lfevëml»iÈÊ7~(Reuier),
i

De.

IHet

Het strategische isolationisme

„la

Hinderpaal in den strijd
tegen de agressors

Kirag' Pao? schrijft heden dat '•', wanneer Hi tl er s legioe-

Japans op.
nen den Kaukasus z ouden binnenvallen,
marsch naar het -Zuiden ongetwijfeld zou aanvangen,
Chungking, 1 Nov. (Rtr.).
officieele orgaan van de Kuovooral wanneer Amerika het noodig zou achten Duitsch- Het
mintang, de „Central Daily News"
oppert heden de suggestie,, dat de
land den oorlog te verklaren.anti-agressie-mogendheden. haar
Het blad verklaart, dat het eenige middel, waardoor' „strategische isolationisme" laten
en vervangen door een goedde Vrreenigde_Staten een. crisis in den Zuidelijken Pa- varen
gecoördineerd
plan van' samen
ei fie zouden kunnen voorkomen, is .hun steun aan werking tusschen China, de Vereenigde
Engeland, de SovjetChina en aan.; Rusland uit te breiden, terwijl zij hun unie, Staten,'
Nederlavndsch-Indië, Austraen Canada'',
en
voorbereidingen intensief voortzetten
luchtdichte liëHet
„strategische isolationiseconomische sancties op Japan tóepassen.
me'.' definieerend als een, gebrek
aan coördinatie en een falen om
Het blad verzekert, dat een „komedie" als de besprekingen te bet initiatief te bemachtigen, verWashington de sltaatio tn den Facifkv slechte verwarder-m»akt r Jtlaart het blad met nadruk dat ten,
tij een dergelijk isolationisme van
en reen moed voorteeken is voor bet Verre Oosten.
de' wereld verdwijnt, het, anti"~

Het feit, dit Tan geen der bei:
de zijden mededeelingen worden
over dtn strijd bij
dat een nieuwe rustpooze bereikt
eteekent-vermoedelijk, —'dat-de—
1sr—■■■
-Ruuen. hun verdediging . aldaar
De aandacht Is voornamelijk ge- hebben versterkt en dat de -hervestigd op den strlld om de Krim, groepeering
door
maarschalk
waar de Dultschers nafjenoeij voor Timosjenko van de RussUcbe dieerste
zware
ver.
dé
maal toeeeven
visies in Zuidoost-Rusland mogtHezen te hebben geleden. Dit belijk goede vruchten afwerpt.
geen
verbazing; te wekken.
hoeft
eezien het feit, dat het onmogelijk
la actie te ontplooien in verband, De verliezen van den vijand
met de zeer geringe breedte van de
Moikou, 2 Nov. (Reuter). Ia
landengte, terwijl de krachtige
aanvullend
Russisch
le-/
Russische verdediging alles wat op een
wordt^—een-—op—
lie bestormlngstacttek-van —pant" - gerbericht
somming
gegeven
van
d«
serdivisies gelijkt, beletr
gisteren
welke
aan
Inderdaad herinnert de strijd verliezen,
de Dultschers werden toegebracht.
daar aan den vorigen oorlog.' toen Een Russische eenheid vernietig de
na hevige Artillerie-voorbereiding

-

_

.

NewYork. 2 jyovemher-fßenlér)M ,Wü .weten,_waar_
Eet nationale gevaar schuilt, zegt de „Baltimore Sun",
commentaar leverend op het tot zinken brengen van den

Janies".

,

dat~gevaar~lêrbövên te koen zullen ht-m tot-het einde-toe-volgen'1

~i

~

men,

-

-^

~

agressie-front zijn uiterste
doelDe regeering
te treffendheid: in den strijd tegen het
zijn en Wloston ChurchHl heeft een bloc van agressors niet kan verkreabsoluut vertrouwen In
lederen gen.
Engelschman en iedere Enfcelsche
*

Het belangrijke blad „St. Louis Post-Dispatch" zegt:
TJndieu ér"twijfel~bèBtond'len aanzien van hëTlöfvan
de neutraliteitswet, dan is die verdwenen toen de „Reuben James" zonk".
.

J

En over invasie kanten

_

Swansea, 1 Nov. (Reuter).
De minister van Arbeid. Ernest

~

Dit gevoelen is ook tot uiting gebracht in 'de te' St.
Louis verschijnende „Globe Democrat," welk blad zegt»

.

„Amerika's politiek; is ongewijzigd".

te-vairliet.ooflogskablnet, verklaarde in een
toespraak. Welke hij heden te Swansea
heelt gehouden, dat wanneer het
Britsche volk in dezen winter zijn
ruggen eronder plaatst en zich
voorbereidt op Hitlers "wezenlijken aanval" In de lente, de komende zomer ons „een goede kans zal
geven om bU'zUn begrafenis
te
tyn". ■ .■—

1

~

~

„Annalist” over de situatie

L o n a e n, 1 Nov. (Reuter). Annalist schrtlft In zrjn oorlogscommentaar het volgende r
Alle laatste mededeelingen. zoowel van Russische als van Duitsche

zijde, wljzen.op

de waarschljnlljk-

een bataljon Duitsche
infanterie
geweldige massa's lnfarrterie-troe- alsmede
antl-tankgeschut. terwijl
tegen
krachtig
strijd
den
de
in
machinegeweren
werstandhoudende posities werden ge- den buitgemaakt. en munitie
Aan bet Zuldeworpen.
lljjt-fronfc; vernietigden Rmalach»
Dag na dag werden deze aan» vliegers zestien Duitsche tanki iS
vallen volgehouden met "bet ge- honderd vrachtauto's, terwijl .■ zevolg dat de Dultschers ten langen venhonderd lnXanterlsten werden
leste beweren, dat de voornaam- gedood.
-^■MMswTi^^
ste
-verdedigingslinie 'over de
Aan het Flnsche front in Karen*
landengte gebroken ts, hoewel de zijn guerilla's in het beaette gebied
Russen dit nog heelemaal niet actief. ZU voeren bü
verraMine_
" aanvallen uit, snijden telegraaf- en
-hebben toegegeven.
De krachtige defensie van de telefoondraden door en laten muruchtKrim. zal mogelijk een 1 van de nitieopslagplaatsen-ln-de
grootste hinderpalen
blijken te vllegen. Een guerilladetachement
zijn voor eiken Dultscnen aanval doodde vijftien Finnen tijdens een In de richting van denKAükasus. aanval.op een transportcolonne,
detacheterwijl door een ander
- Het^u«lsche ïonimunlqué van
Flnsche compagnie, die
een
ment
maakt
wederom in het gelid stond om het avondhedenmiddag
-melding van voortdurende gevech- eten in ontvangst te nemen, werd
ten en krachtigen Russlschen te- uitgeroeid.
i
genstand over het geheele front.
Het
Russische
communiqué
Communiqué
maakt geen
zinspeling
op de
Duitsche bewering, verschillende
M o'a k o u. 1 Nov. (Anet. Rtrl.
oversteken over de Boven-Doneti Voléens een door de Russen
te
te hebben geforceerd, hetgeen, middernacht uitgegeven, communiwanneer de oewerlng juist is, mo- qué duurden heden de gevechten
gelijk een belangrijken inyloed~zal aan het heele front voort. Heden
hebben" op -de I operaties: geduren- werden 5 Duitsche vliegtuigen nade de volgende week.
bil Moskou neergehaald.
pen

-

-

-

•

-

-

-

-

*

i

?,

8 w a n s e t. _1.
De Britsehe minister van Arbeid,
Ernest Bevin. zeide tijdens de bijeenkomst te Swansea nog: ..Maakt
U geen waanvoorstelliag omtrent
een invasie. Wij kennen de voorbereidingen, welke HiUer treft en de
divisies, welke hij in reserve heeft
gehouden, buiten die. welke hij In
Rusland gebruikt.
Wanneer de premier en zljis defer.sie-raad besluiten de strategie,
welke'Bij uitgewerkt hebben, om
dezen oorlog tot een succesvol eindfvoort te zetten, te doen uitvoe-

heid dat de nazi-stoot naar Moskou,
.welke een week Eeleden In vollen
gang was. thans zijn stuwkracht
voorlooplg heeft verloren.
Met zijn gebruikelijke volharding
brepgt het Duitsche commando ongetwijfeld nieuwe reserves
en
Engeland heeft beloofd uitrusvoorraden op, teneinde den druk
tingsmaterieel aan Rusland te lete hernieuwen zoodra het terrein
veren en moet nog meer leveren ren, moeten wij.Jonge
mannen 'beter wordt, voldoende om een geteneinde Rusland in staat te (tel- hebb*n-om-deze strategie succes regelde beweging van transporten
te doen hebben.
len zijn taak te volbrengen.
achter de linies te verzekeren.
-.<•

De „San Francisco Chronicle" schrijft: „Het a.s. Congres behoort er onmiddellijk toe over te gaan te erken—poen, dat de staat van oorlog thans in feite bl»urat r~~ 7

vrouw.

Rostov,.

fedaan

L

/

Bevin over het aspect

wenscni gereed

*=

:

Amerikaanschen torpedobootjager, „Reuben

p

-

;

communiqué Tan
wekt, den indruk,

-

~

-

Amerika en de oorlog

Duitsche

hedenmiddag

■

C h u n glrTïrgjj

Het strategische

isolatrme

Résumé vanhet nieuws van
den afgeloopen nacht

V.S. en het Verre Oosten

De

Makasser

—

\én

•

—

onzen correspondent.)
Sociëteit Brantas.

-——7 Op Zaterdag -29 November: a js.,~ den
vooravond van
dea verjaardag van
wordt er een groot feest ge. organlseerd In de sociëteit Brantas. Nadere mededeellngén hieromtrent zullen
alsnog worden Verstrekt* _■'■.'■-■.; ' ■■■:!*_
De bazaar.r welke "door" het" Covimdamescomlté ten behoeve van het wolfonds wordt gehouden, heert plaats op
Donderdag 27 November. Er komen 5
verschillende stands, namelijk een babyeen stand
stand, een handwerkstand,
-

-

voor figuurzaag-artlkelen', beschilderde
artikelen, leerwerk en dergelijke voorwerpen, een oliebollen tent en theetent.
Inzendingen worden uiterlijk Maandag
24 November verwacht bij de diverse
blokleidsters,

'

'■■■'■

De'ultvoering van de zangeres Annie
Lambrechts (alt) voor de leden vaSi den
Kedlrischen Kunstkring is voorloopig
vastgesteld op Dinsdag 25 Kovember. Ten
slotte Is de gebruikelijke maandelij ksche

•

bridgedrives, bepaald

November

op Woensdag 26

-

.

Makasser

Begrootingswijzigingen.

-

Tiong

Hwa: 2-3.

De eerste dag van het treffen tegen
Makasser bracht een wedstrijd, welke
sportief volkomen aan de verwachtingen
beantwoordde. Dè stemming was In beide

In verband met het feit, dat de uitkeering, welke het regentschap het volgend Jaar van het land ontvangt; grooter zal zijn," dan aanvankelijk kon worrf»n verwacht, zijn er verschillende wijzigingen aangebracht in het ontwerp van
de begrooting 1942. Het landsaandeel U
thans geraamd op een bedrag van
ƒ 244.176. Het totaal bedrag van den
gewonen dienst is gebracht van f 422.906
op ƒ 428.187, terwijl de buitengewone
dienst is. vastgesteld op een bedrag' van

kampen uitstekend en het is dan ook
een wedstrijd-geworden van het goede
soort, enthousiast en snel, een zeer-behoorlijk peil en tal van spannende mo-

menten.

f 59.762.
Voor het onderhoud en de herstellingen van wegen Is ƒ 2.300 meer beschikbaar gekomen, zoodat voor wegen en
bruggen ƒ 34.000 is uitgetrokken en voor
openbare, werken in het geheel ƒ 47.566.
De post voor onderwijs, kunsten en weUnschappan is vorhoogd van ,f, 7711 335
op ƒ 224.170. Het meerdere bedrag wordt
voor. cultureele
hoofdzakelijk besteed
doeleinden, zooals de museumplannen
en de prijsvraag voor een werk over de
geschiedenis van Kedlrl. Verder Is er
een nieuwe post ingevoegd voor de uitgaven voor den bouw en de exploitatie
,
van volksscholén ingevolge het doorbreklngsplan. Ten slotte Is het batig saldo
~van~den"<nenïtr iwOfwïaTöTeT besdiM
-

*

?
..

____'

Het talrijk opgekomen publiek heeft
kunnen génieten van een zeer aantrekk dijken kamp en zal zeker den gang
naar het Tiong Hwa-terrein. niet hebben betreurd.- De gasten waren heuse h
niet de'mindere van hun tegenstanders.
Het Is een ploeg, die het niet zoekt in
mooidoenerlj, maar een resoluut voetbal
speelt zonder franje. Mooi open spel,
goed opgezette aanvallen, maar Jammer
genoeg was het binnentrio niet zob op
.schot om flinke—resultaten te boeken.
Vaak toch kregen de gasten scoringskansen genoeg, maar door talmen of te ver
doorgevoerd spel, gingen die kansen onnoodig verloren. De centervoor vooral
kreeg dotjes van kansen, maar vele malen werd hier niet van geprofiteerd. Hetzelfde was ook het geval aan de andere
zijde. Ook Tiong Hwa demonstreerde dezen middag fraai open spel, maar ook
Tïïèr~^rd"dc^f EëTb'TKnéT^trio r hér spel
vaak te je.r_doorgevoerd t waardóor eeniNiettegenge kansen onbenut
:
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Makasser

—
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Duurte-toeslagen.
In de eerstkomende vergadering van
den stadsgemeenteraad zal een ontwerp-verordenlng tot regeling;—3an
duurte-toljslagen aan de gemeenteambtenaren enz..opdenvóetvandeland3voor-

er

van spanning, dat
deze wedstrijd het aanzien ten volle
waard was. De winnende goal viel aan
was dit
Te zijde valTTiong Hwa en o.i.
de:
gasten
dat
oorzaak,
doelpunt
werd, want
zooveel momenten

-

-1
r

~

*

.

"*

loren. Toch werd rustig doorgespeeld en
ten slotte het awoegen beloond. Met een
schitterend schot bracht de centervoor,
den stand op I—2. Dat gaf den burger
moed. Dé gasten waren nu niet meer
te houden. Aanval op aanval volgde,
schot op schot werd gelost en Hok Gie
kreeg het druk. Een der Chlneezen kon
net op de doellijn redden' Uitstel van
executie. Keurig samenspel van Makasser resulteerde in den gelijkmaker.: 2—2.
De spanning steeg ten top.
Makasser
voerde den druk op, Tiong Hwa werd in

worden erkend, dat zij Vrouwe Fortuna
aan hu»-zljde.hadden, want eenige bal-~
len, die volkomen bulten bereik van den
keeper werden ingeschoten, werden door
lat en paai gekeerd. Toch moeten wij
Makasser hulde brengen Voor het stugge
volhouden en het enthousiasme, waarmede werd doorgespeeld. Aan spanning.
heeft het niet ontbroken, want Makasser heeft de overwinning niet cadeau
Soerabala was inderdaad de
gedaan.
meerdere, maar de Blauwwitten hebben
eryjok voor moeten -re&ten om de zege

de Verdediging gedrongen" ma ar-tot-aan.
rust slaagde geen der partijen er in te ,strljd tot het einde toe zeer aantrekke«oren. Wat zou de tweede helft bren- lijk. De leiding berustte In handen van
gen?
den heer Van .Hooydonk, die wederom
Siauw Tjong bleek uitgevallen te zijn. getoond heeft tot de beste arbiters te
Dit bracht echter geen verzwakking in behooren van Soerabala." De heer' Van.
de gelederen van Tióng Hwa. Tiong Hwa Hooydonk heeft zelfs eens buiten zijn wil
„start f» gniM rn talald c«lur*nd« —a tlm 'om vooi' ctu 1 fieeklck-gevil ymoTga,
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Het auto-letter-systeem.
/
Geaohte Redactie, ■■« •
"..Vaak ziet men voertuigen, waarvan
het'nagaan"van het gewest van af-komst, door- middel van het lettersysteem, voor den oningewijde hoofdbrekens kan kosten.' Men moet vaak zijn
letterlljst opslaan, om na te gaan uit
welke streek of stad het voertuig af-.'.•':«
-komotig Li. Het eelieele 1 svsleem .lijkte,.
m. i. zeer omslachtig, terwijl, Bet toch*""
o, 200 eenvoudig kan. Men zie eens naar
Staatsspoor, .' hoe men daar de
•.
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te komen.
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NIEUWE VESTIGINGEN.

-~■

Niettegenstaande zwaar
gehinderd
bracht Hway 'Gie" niét een "ïaTm plaatsballetje den stand op 5—2.
Makasser
verflauwe niet. Keurig werd doorgezet,
inaar de rechtsbuiten
kreeg niet veel
kans" om voor te zetten. Ook de linksbuiten verkreeg "niet genoeg steun om
gevaarlijk te zijn'. Uit een scrimmage
voegde San Hay nog een
de score toe, terwijl eenlge minuten voor
Ket einde Hway Gie het nog eens opzijn
heupen kreeg, alles passeerde en den
stand op 7—2 bracht voor Soerabala.
Bravo, Krokodillen! Evenals den vorigen middag verliep de wedstrijd vlekkeloos, waarvoor beide ploegen alle hulde
verdienem —"-De. gasten krijgen nu een
dag rust, want Dinsdag en Woensdag
.wachten Tien nog eeltige zware wedstrij■■■

FAMILIE BERICHTEN.
BURGERLIJKE. STAND,
SOERABAIA.

Te

A. v. Sihaarde-iburgh, Tamt>aksarie*?eg
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'M.

Th: W. Schipper, Palmenlaan 43.
P. Balk, Hutsduinenweg 2.
A. M. de Grave, Simïjang doekoeh 34/40..
G. Remyn, Lombokstraat 26.
;
Mevr, A. Schut, v. Diemehstr. 26.
A. M. 'Claussen, Nanasweg 10„
D. F. W. Langelaan, Em*. Sawo 3/5.
F. J. Muller, Kaltasin 64.
Mej. J. van der Hoeven; Lestiestraat 47..
P. C. de Winter, Vetterstraat 15.
H. C. van der Nagel, Karimatastr. 4."
■Th. B. Losse. Derx dw. str. H/l«.
J. Meijer, Djamtooeweg 68.
W. L. Meijer. Dapoean kid, 3.
wanta-nia, Emb..Malang 36/43.
vv.
iR.-Vincentie. Dd. NVr-Holl. straat 5.
|W. P. Hamers, v. Hoogendorplaan 136.
H. J. .Wattimena. Witte de Wibhatr. 9.
Mcj. N. Burer, Julianaboul. 7.
'.
'
Mej. G. A. Hevel, Simpang 66.
J. G. Plantenga, Tjitaroemstr. 14. ' •■■ '
H. P. van Dijken, Bongkaran 30.
W. Stóllé. Ngaglik n/11."
J. E. ten Voorden, Rempelasstraat t.
U. E?*xrrß3arppïKxSöori '-24."- ■''
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ÖlêJi- oio-r. t e nv-—^-— ~--~-^3*fea-

JrW. Dros—""VanTüykTd.'"
W. G. Hei-mes
Schnttevaer, z.
L. H. van Leeuwen
Uiterwijk, z.
G. W. de Ravallet
Callebaut. d.
J. M. Wledenhof
Flinkkenschild, d.
8,. H. Tio —K. T, Han, Z,
;
■
P. J. Baars
Latuputty, z.
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Betty, z.

E, A. Beer-Bish.Kedongdoro TOfwJi
Mevr. J. C. M*. de Brui-n-v. Pelt, Goebeiif
Stationweg 5.
Mej. U Gross.'Coenboul. 65.
G. A. Hehuwat. Kedongdoro 1/1.
A. von Kriegenbergh. Rempelasstr." 6.
- ■
J. W_Rnriolph,. TrompstraaMft
P. R. de Rochemöht, Semoet'Bitroe 17."
-

—

—

geboden. TM'ïfwachting van de beslis- schöp toe te kennen, deed als beslissing
sing van den raad zijn deze duurtebi]- niet al te prettig aan. Een ander geval,
«lagen, evenals bij het Land.-reeds van een handsgèval zoo zuiver als goud. werd
grens1 September Jl. af uitgekeerd." 1
door een foutief" advies van den
rechter omgezet In opgcoibal. Toch was
Protestantsche kerk.
door den scheidsrechter hiervoor eerst
De kerkdiensten van de Protestantsche
gemeente in
Kedlrl en MaZondag 23 November preekt ds. Jonkdioen zijn voor de maand November hof, gereformeerd predikant van Mnals volgt vastgesteld.
lang. des vóormlddags om 9 u. te Kedlii
Zondag 9 November preekt ds. J. H.
en ds. De Jong de voormiddags om 9 u. te
Stegenga van Semarang des voórmld- Kertosc«cr.=Ten-slotteTpreektds, De Jomj.
dags om 9 hurte Madftfeft 'taisZvr'c
op Zondag 30 Novemberdcs voormiddags.
de Jong des voormiddags om 9 uur te
om 9 uur te Madioen en des namiddags
Kedlrl en des namiddags om 5 uur te om
5 uur te Ponorogo.
Ngandjoe*. Zondag 18 November pre?kt
In de diensten hier ter plaatse U
ds. DeJöTs-des voormiddags om 9 uur
eenige
wijziging gebracht in -erba.-.d
en des namiddags om e te
te.
Kedlrl'
met de te venu-achten luchtbeschsrToeloengagoeng.
mingsneffnirecn.

wordt)

.

plaatsnamen afkort. Ik zal hier enkele
plaatsnamen met nun afkortingen, zooals men ze jaren.bij de S. s. gebruikt,
laten volgen: ———;
Gewoonlijk gebruikt men 2 letters en
—".
in enkele gevallen 3;
. Bandoeng
Bd., Djokja
Dk., Madioen
MrrrProboüriggo'-=^Pb.rMai
Makasser verviel in kort spel, was een lang
Ml.. Cheribon
Ch„ Batavia
dan Soeranala. met hft Bt . So<>rahaia. .—' Rh ,->n?
tikje
gévoig, dat zij -met 'dat spel niet veel
Zoo ziet men, dat dit systeem toch
boekten. Een groot aandeel ih het heel wat duidelijker is dan het systeem
afslaan van de aanvallen had Sahetapy, van het voerwezen, waar men • bv. voor__
die oveTat, waar gevaar dreigde opdook Soerabala den-letter LT.heeftvas tg es teldl_2l
en er voor zorgde, dat de bal weer naar Het systeem van de S. S. gebruikt welvoren werd geéxpedieerd. Een doorbraak iswaar 2.letters, maar is-toch heel wat
van Stalder resulteerde in een doelpunt: duidelijker dan dat van het Voerwezen.
3—o voor Soerabala. Tjoetjoe maakte
Zou het geen' aanbeveling verdienen.
hands enrnet. den strafschop verkleinde omjvoor,voertuigen „en, motorrijwielen.
Makasser den achterstand tot I—3, met dit eenvoudige S. S.-systeem té' volgen 7
werken. \ stand. rust Inging,. Zou Makas- Men.kan.er.in.duidelijkheid veel mede—
•
ser. die in de eerste helft wind tegen winnen. ' ■
?/;'.'"■•."
had. het in de tweede helft beter afbrenHoogachtend,
'
gen? De gasten zouden wel uit een heel
Abonné.
■
ander vaatje moeten tappen, wilden zij
het verder kunnen toolwerkeen. Het be- C. A. Hoonlngs
F. A. "van Wely.
C. J. Mantirij
gin gaf inderdaad een vlot spelende MaA. L. H. Kawilaran*.
kasser-ploeg te zien. Zoo fanatiek'open- H.. A. J. SteenmeUer
E. S. Pechler.
den zij het offensief, dat Pasqua eenlge . Hu we l ij ke n:
O. E. Trouerbach.
malen moest ingrijpen. Peng Hwa be- K..L. Jacquet
gin* een overtreding
iets Duiten het D. J. van der Wiel
G. C.' Valstar.
J. van Caubergh.
strafschopgebied en hieruit werd door de J. A. Geense
.gasten getioepunt; 2—3 voor S. V. B. Het H. 'A. Alblas
E. W. H. de Boer.
H. 3. Abraham.
(ging weer spannen; Toch zou de vreug- R. A. Peeters
de niet van langen duur zijn, want wel- M. H. Lauterbach
F. D. L. de Vorst.
maakte Hway Gie er 4—2 van. MaOverTeden:
er bleef
onvermoeid
doorspelen, J. Vader, 73 jr. m.
ge doorbraken brachten evenzoovele L. Souhoka, 34 jr. m.
•
luwde momenten op, maar de ver- F. de Groot, 43 jr. m.
dediging was te recht om er doorheen

I

wordC vastgesteld bp_/_37.909\.

._■_.
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Overzicht.

KEDIRI.
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Soerabaia was Zaterdag en Zondag"
getuige van twee aantrekkelijke wedstrijden
tusschen
hét Makasaarsche
Bondselftal. Tiong Hwa
den S. V. 8.-. georganiseerd door
het
comité
Malem AlgemeeneOorlógsfondséh met' medewerking van den S. V. B. Het is heel laag
geleden, dat de Krokodillenstad bezoek
kreeg van een buitenlandsch team.
Door het comité werd'nu de mogelijkheid geschapen het" Soerabalasch" pu-~
bliek iets anders te geven dan het wekelijksch menu. Het Initiatief, om, het
Makassaarsche Bondselftal' 'over—tedoen ikomen om alhier een viertal ,wedkan dan ook tenvoüe
worden -toegejuicht. Tot dusver is dit
initiatief beloond geworden; 'want beide
wedstrijden werden door een groot
tal toeschouwers bijgewoond.- De we,oS
strijden jwaren mdèrdaadiheLaankijken
waard, want niet allepn dat er zeer
sportief werd gestreden maar bovendien
waren zU zeer interessant." .
':V ' ■'■ -':.
Het is de derde maal, dat Makasser
een bezoek brengt aan Soerabaia. De
eerste maal was het In Juni 1921, den
tweeden keer in November 1933. In belde
jaren waren de prestaties zeer] eervol,
en wij zijn er van~overtuigd, dat de twee
laatste wedstrijden, welke op Dinsdag
én Woensdag a.s. "plaats zullen vinden,
voor Óe gasten heel wat betere resultaten zullen opleveren dan de twee' eerste.
Dit is zeker, door deze twee nederlagen
zijn de gasten in het geheel niet terneergeslagen, zoodat wij nog verrassingen
tegemoet kunnen zien.

*

'■

Tiong Hwa: 2—3.

-

Makasser

—

ideaal voetbalweer kon dus worden afgetrapt.'Makasser-viel het eerst aan,
maar een kopbal, later een ingeschoten
bal gingen over. De gasten openden
goed en het tempo hoog gehouden. De
eerste minuten waren dan ook „voor de
Oranjehemden. De gevaarlijke, voorzetten van dsn linksbuiten bezorgden de
S. V. 8.-achterhoede moeilijke' momenten, maar Tjoetjoe, gesteund doof Sahetapy hielden kranig stand.
—De-6-oerabaianen vonden het toen
tilijlrhaar wallot'jou en gingiu v\j veiKeuning uit. Stalder en Anwar werden aan
het werk gezet en nu was het de beurt
aan de Makasser-detensie om op te treden. Bij een der aanvallen van Soérabaia
miste de Makasser-öüêk,~ Hway Gie kreeg
het leer toegespeeld en toen was het
een kleinigheid den bal in het doel te
deponeeren. Niet lang daarna passeerde
San Hay.naar Stalder en met een zijner
'vinnige en geplaatste schoten, werd de

'f-a

'

■

Islam studieclub.
Het bestuur van de P. P. A. I.
de
acht een langer
Islam studieclub
werkloosheid niet gewenscht, weshalve
1 eerstdaags I wederom &■ een bijeenkomst
zal worden gehouden.. De laatste bijeenkomst was die ter gelegenheid van het
Vèrtrè,* van oen voorzitter, thans ruim
7 maanden geleden. Sedertdien is ook
de. secretaris vertrokken, doch ln_' de
vacature is bereids voorzien.
-!*■-■■ De-j.- bij eenkomst' zal" ten" huize ~»an
den heer D. Soengkowo worden gehouden, een der mede-oprichters van deze
club:
v.f—
v.:*%-■':■.

•

„deur aan deur" staan.

ilfti

geen acht geslagen.- De redactie: behoudt
waren.goed bezet. Evenals op Zaterdag het recht voor ingezonden .«tukken t«
verkorten of te veranderen op' een wijze die
verleende Pluvius zijn medewerking en naar hau meening
ze geschikt maakt voor
liet dezen wedstrijd met rust.
Onder opneming, tonder dat de bedoeling gewjjzigo

—

,

.

SPORTIEVE EN AANTREKKELIJKE WEDSTRIJDEN.

—

(Van Ingezonden . «tukken geplaatst oi
ongeplaatst woidt kop() niet" teruggegeven
Op anoniem el zonder duidelijk geschreven
candteekenlng toegezonden «tukken wordt

Soerabi.

—

waarop volop vertier is
werd de flets
vermist en dat terwijl de huizen daar

"

WAT ANDEREN ZEGGEN.

j

De Makasser-wedstrijden.

dat .dit Incident zonder onaangenaamheden verliep. Van den wedstrijd zelve
hèt volgende:
■ '
De publieke belangstelling was zeker
meer dan op Zaterdag. De staanplaat-

i

INTERINSULAIR VOETBAL.

•

maairzijn-tegenstander-nam het gevalletje gelukkig nogal, kalmpjes.op, zoo-

(

meeste veeren heeft moeten laten.
Een staaltje van de brutaliteit 'van
het dievengilde werd Zaterdagmiddag
voorts nog gedemonstreerd door hér
buitmaken-van een Fongersfiets, —tcebehoorende aan een Chineeschen leerling van de N. H. S., die aan Pasar Zuid
woont. Tegen één uur
een tijdstip

(Van

minuten het spel In handen. Dan werkje Makasser zich
los en een gelijkopgaande strijd ontwikkelde zich. Beurtelings werden aanvallen ondernomen,
beurtelings kregen de heeren kansen om
de" leiding te nemen, maar ook beurtelings _voorkw:amen—de doelverdedlgers
onheilen. Het liet zich aanzien, dat de
wedstrijd uiteindelijk in een gelijk spel
zou eindigen, wat de verhouding wel het
-beste zou hebben weergegeven. Toch zou
dit rtet het geval zijn.
Niettegenstaande Tiong Hwa ietwat
overwicht verkreeg werd door het birinentrio weer het fnuikende tiktak-spel
gedemonstreerd. Met; difgeknoei zouden
gefloten en het Is ons en velen met ons, de
Chineeze.n met een verdediging," die
volkomen onbegrijpelijk, dat de scheidsMakasser
in het. veld had, zeker niet vér
rechter zich later door het advies van
den grensrechter liet beïnvloeden . een komen, want die had het spelletje vlug
doorzien en Hway Gie en zijn-partners
andere beslissing tenemeic-E» waar dit kregen geen
kans door te breken. Dan
zich
binnen
de
beruchgeval
afspeelde
het fatale oogenblik voor Makasser. Bij
te lijnen, werd Makasser een zeker doel- een der-:aan vallen van Tiong Hwa" werd
T„
V.t
punt, nnt-nmnon
net
tegen den elleboog van een der
eerste "geval, was dit wel pijnlijk voor backsleer
Makasser aangeschoten en dit
van
de gasten. Als echte sportsmen hebben was
voor den scheidsrechter aanleiding
de Makasser-spelers zich echter bij de
de.zwaarste straf hiervoor in toepassing
beslissing.,van den scheidsrechter neer- -te-brengen
1-nlrj-i)enaltyr-H'way-Gie-v<)lgelegd"
tr'oï
het
vonnis
natuurlijk feilloos. Toch
toekomt.' Hierdoor hebben de gasten dan
heerschte in het kamp van Tiong Hwa
ook aller-sympathië verkregen. Wij zijn
niet de minste vreugde voor dit
er zeker van, dat ook op Zondag door punt.
Men ko>nji»t aan de .terugloopenMakasser dezelfde sportiviteit betracht de spelers
afÉrken. Sportlef legde Mazal worden als op Zaterdagmiddag,
kasser-zichneer
bij- deze-beslissing, -.en
Van het verloop kunnen wij het Volspeelde onversaagd verder. Beide ploegende melden:
gen deden hun best, Tiong Hwa den
Makasser betrad onder applaus . het
voorsprong 't» vprÉrrwitan
Mafcassei
maken,
weer
te
maar
de
verdegelijk
Voor,den aanvang overhandigde; de digingen slaagden er in,vérder scoren
Voorzitter van den Soerabaiasohen Voet- voorkomen. De'- in de-: beste-'verstaßd-te
bal Bond ha een sympathieke toespraak
houding gespeelde ontmoeting eindigde
den gasten een lauwerkrans, welke toeeen kleine overwinning voor
spraak door'den captain werd beant- aldus la
Hwa.
-'Scheidsrechter Diezeraad
Tiong
woord. De heer'Koens verrichtte daarna
had zijn dag beslist niet. .Voor Zondag
.den aftrap, waarna Makasser direct op voorspellen wij een uitverkocht
Dan
het _Tiong Hwa-doel_ afstevende. Het zullen "Makasser ~eri~de 3. huis.
B.~den
V.
schot van den linksbinnen ging echter strijd tegen
.' jr
elkaar aanbinden.
over. Maar. ook Tiong Hwa, die bij een
harer bezoeken te Makasser een nederlaag
te incasseeren had gekregen, had zich | In den tweeden wedstrijd hebbeo wij
voorgenomen het deze maal beter af moeten cpnstateeren, dat de gasten' minte brengen en startte eveneens uitste- der op dreef waren. Nu vonden ïij een
kend. Van beide zijden werd het spel bondselftal tegenover zich,■-•-die dezen'
keurig uitgevoerd, het tempo hoog ge-: middag wel buitengewoon goed was, met
houden, zoodat groote,verwachtingen van In de .voorhoede schutters, die in den
dezen kamp gekoesterd konden worden. wedstrijd van Zaterdagmiddag ontbraTiong Hwa forceerde 'de eerste corner, ken. Zoowel Stalder aIS-Hway Gle had?
tnaar~hóekté~dSar geen succes mede. den er den smaak van te pakken en
Direct daarop was het weer de beurt aan waren schitterend op schot. De keeper
Makasser; 'eenlge
scrintmage volgden van Mak'asser had echter 0.1. zéker aan
voor hét Tiong Hwa-doel, mét- zeer be- twee doelpunten schuld. Voor den Soenauwde momenten.' Slechts- aan het rabaiaschen Voetbal Bond is dit dus een
harde werken van Siauw-Tjong en zijn goeden middag geworden.
Niettegenpartner gelukte, het Tiong Hwa de vij- staande met een drietal invallers op het
anden ten slotte van haar helft weg te -veld werd gekomen, liebtieu de'spelers,
krijgen. Hok'Gie, die het Tiong Hwa- die In blauwwit verschenen, het publiek
doel verdedigde kreeg het warm. Eens vergast op keurig voetbal. Pasqua in het
zelfs 'moest een der backs op het lijntje doel verrichtte uitmuntend werk. Voor
redding brengen. Er zat direct de rechte hem stonden Tjoetjoe en Socrates. Deze
spanning in. Het publiefcHtefde geheel laatste speler kreeg zijn debuut, was nog
mede met de/verrichtingen van de spelers wat zwakjes, maar deed toch geen onen aan aanmoedigingen heeft het niet verdienstelijk werk. De middenllnie was
ont'btuken. Zoo verliepen er eenlge ml- van beproefde kwaliteit. Hiervan waren
nüten, zonder dat er gevaar ontstonjL Peng Hwa en Sahetapy.de uitblinkers.
voor een der partijen. Düfh weer een Dat de gasten het tegen
verdediaanval van Makasser, de linksbuiten, die ging niet makkelijk zouden krijgen, was
dezen middag ' een keüri£ê partij ten dus te voorzien. Manginsela had de aalbeste gaf en waar het meeste gewaar van vlugge rechtsbuiten van Makasser goed
uitging» zette.mooi voor, een der Tiong In bedwang.
Rest de voorhoede met
Hwa-backs greep naar het leer, maar Hway Gie, San Hay. Sojpardt als binnendit ontging den scheidsrechter niet. Wrj trio en Anwar en Stalder als vleugelspehebben deze kwestie boven reeds uitvoe- lers. Ofschoon Hway Gle en San Hay
rig behandeld, zoodat wij met "het re- reeds Zaterdagmiddag een stevige partij
sultaat kunnen volstaan. Opgooibal, die achter den rug hadden, was van veryesrgewerkt werd. Tiong Hwa vond het moeidheid in het geheelniets te bespeubinkbaar welletjes en nam eenlge mi- ren.'lntegendeel, Hway- Glë„was wel de
het spel In handen. Hway Gle gevaarlijkste man in de aanvalslinie
loefde op een kaas èh weldra kreeg hij TqcJhJcreeg hij geen afdoende bswaking
die ook, met resultaat een doelpunt; en dat werd Makasser ten slotte noodI—O voor Tiong Hwa. *<_
lottig. Dezen speler mag geen kans geZoo was afgetrapt, of Makasser kreeg geven worden, is dit echter wel het geeen dot van een kans.
De centerve£tt val, dan beteekent dit ook meteen een
knalde echter over. Bij een contra- doelpunt. Kalm weet hij af te wachten
bezoek van Tiong Hwa zette Soen Djien en vaak zwaar gehinderd, toch nog te
keurig voor, de geheele Makasser-ach- scoren. Stalder had het niet zoo.makterhotde, inclusief de_uitgeloopen kee- kelijk. Hij werd'fcoed geschaduwd, maar
;£^. mI
een-moman t~ van -o*i»chUaan>l>ei<i-.was
Hwa had niet de minste moeite Tiet leef ook voor_hem voldoende om te doelpunin net. verlaten doei tedeponeeren; 2—o ten. Zoo kan He "bond dus terugzien op
voor-Tiong-Hwa.-InstedeTrarrontmoedt-';
ging. werkte deze achterstand stimulee-' kregen zege volkomen verdiend was.
rend op het Makasser*team. Onvermoeid 'Zooals wij het-'reeds boven vermelden,
werd aangevallen. Makasser kreeg legio ging het Makasser dezen middag niet
kansen om den-achterstand niet alleen al te best. De gasten hadden veel te veel
te verkleinen, maar zelts om gelijk te tijd noodig om den bal te spelen, plaatmaken.--Het~ binnéntrio talmde~en treu- sen" daarehbovén" "Zè~ër "slordig. 'Kielden
/elfde echter te veel om resultaten te
te Kortten, schoten
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Ijah,. een chauffeur van toko „Hiap
Soen" was een der bestolenen, "die de
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Ch. C. P. O'jneijer, Loentasstraat 27.
Mevr. Oh. F. Cipio-Feytes, Kaliwin 37.
O. L. Isaak. Zeemanstr. 18.
E. A. des Celles. Patemon V/10.
C. Schuit
Hein. z.
T. D. Pik. Sidotopo 53.
Calci, z.
van den Berk
M. de Koster. R. Kerkstr. 18.
Serrurier de Schepper
Gentil.
en W. H. Lips. Emb. Woengoe
.
•
z. (tweeling). M.O. W. Rekke, Kajoon «.22/28.
D. A. G. O. Hoyer
Fredriks, d.
W. K. F. Meijer, Lombofcsttraat 22. ■""
•
Van den Worm. z.
L. van def Groef
Mej. B. N. Verloovc. Emb. Tandjong
80.
Ondertrouwd:
P. van der Linden, Nw. Kalongan I._
A_._F-_P._M. Cramer D. M. van de
Voorde. W, ten Wnlde.
DJ4mertowe<fc-32
K. dé Leur
H. M. Mudier.
E. F. v. d. Moosdljk. Weljermanstraat 2.
Brand
W. K.
Gan Oen Nio.
J. L. v. d. MoosdUk.'ldem.
W.-J. van Tienen
C.tW. Thomsen.
R- G. Maass. v. Hoogendorp:aan 40
L.-E. Snell
E. J. vaTTZollngen.
L. van Heumen, Niwem Sawaan.
W. F._B, Verstift-— V. W. Drijver.
Mevv. J. Kanters-Pangilüa,
Lawan^seJ-te~n Hoor
N. L. Mouthaan.
""V~:
keten*
m/24
K. Houtman
V. n MarVwr»?
o.. T u. EmUleii, loênajoentmlB!
Moy.
Ij. Bonefaas
Wilhelmlne Maria.
'
•
8. KO.TpmSTI. IflfTrt.
—

L.
G.
K.
H.
P.
D.

v
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Van Casteren, z.
H. von Ven
V. Bredow
Leonie, z.
Kdorn
Kikkert,.z.
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TWEEDE-BLADiIV

DE INDISCHE COURANT,

1941.
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AGENDA. VENDUTD2S

|

te SOERABAIA.

G. W. TROMP DE HAAS & Ca
Donderdag, 6 November-1941.
Commissievendutie in: de lokalen Oude Kerkhofweg 3 en 5 t/o
'sLands Kas. -van commissiegoederen.'
Donderdag,-13 November 1941
Commissievendutie in de lokalen
5 t/o
Oude "Kerkhof weg!-3
'sXands Kas, van commissiegoederen.
Donderdag, 20 November 1941.
Commissievendutie in de lokalen
Oude . Kerkhofweg
t/o
'..'sLands Kas", van commissie-
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ZIJN BEST'OM ZOO VEEL MOGELIJK VARIATIE TE . BRENGEN EN KOMT
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KOSTELIJKE UURTJES 8EZ0RGEN............ EN BIJ HET EINDE
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"

goederen.

en:

'■■*•"•

"

M. S.NOACH.

-Dinsdag, 4 November 1941.™:
ten huize R. Winsser, Goenoeng-

■

/Woensdag, 5 November 1941.

ten huize M. Soekardiman, Oendaan Koeion 65.! van -meubilair.

~~

1941.

Donderdag,' 6 Novembefr

ten huize Nlasstraat 84

:

Vrijdag, 7 November 1941.
ten - huize Raden Soepardir-We-~

'..«•.,

-

dono-Kotta, Grisee, van meubi»

8 November 1941.'
Commissievendutie in de loka-
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deanna is weer de hoofdpersoon
lm EEN nieuw amusant.EN ZONNIG'"
verhaal, dat niet zal nalaten
iedereen al zijn zorgen te doen
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groote
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VENDU- EN
COMMISSIEKANTOOR
v/h S. HIRSCHMANN
'Co.
Dinsdag, 4 November 1941.
Commissievendutie in hunne
lokalen Societeitstraat 36. van
meubilair.
Dinsdag, 11 November 1941.-~r
Commissievendutie in hunne
lokalen Societeitstraat 36, van
meubilair.
:'■'. Dinsdag, 18 November 1941.
Commissievendutie in hunne
lokalen Societeitstraat 36, van
meubilair.
SOERABAIASCH

liefdeszaken,
EEN ZONVER-

VEROORZAAKT
branden man en

*v

/V«
m"M
WFÈ n m&ti
'f? u \PÉ"l
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Woensdag, 5 November 1941.
Commissievendutie in „hunne
lokalen,. Kaliasln 80, van een
completen!lnboedeL

C

I

Maandag, 17 November 1941.

bij A. deNiJs, Sedepmalemweg
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DEANNA DURBIN
KAYFRANCIS

len. Kaliasln 121. van meubilair.

DEANNA DURBIN
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Zaterdag.

.

Voor. vervolq

vermakelijkheids-

|

advértenties
zfe^EÉRSfE bjad

En zU hebben _met belangstelling geluis-r genheid"een kernachtige opmerking, te
dat het meisje zoo vaak eten wegnam.
terd naar-het openingswoord van den maken over het verschil, dat er noodDe politierechter merkte naar aanheer Terwey,dle In een kort overzicht dwongen tusschen de uitgeverij in'
leiding hiervan op, dat dit heel goed
Neeen beeld gaf van hetgeen sinds 10 Mei derland en die in Indlë bestaan. moet.
te begrijpen was. Als het meisje geVHO door-de Indische boekdrukkers en Heeft de uitgeverij, ginds, ; steunend op
noeg te eten had gehad, zou het ook
uitgevers tot stand is gebracht. Zonder eeni geschiedenis -en een -traditie van
VERRASSENDE
EEN
niet gestolen hebben.-—van
te gaan 2: pp technische détails en eerbiedwaardigên ouderdom, zich In
In
Door alle leed en ellende was het
TENTOONSTELLING.
vraagstukken
van financiering e.d. scherp afgebakende richtingen gespekind tenslotte'ziek geworden en toen
slaagde
spreker
er nochtens in zijn toe- cialiseerd, hier moet de uitgever zich op
dokter
meingegrepen. Deze
had de
Indië
volledige voorstelling alle gebieden tegelijk begeven. En daarWat
kan.
hoorders
een
vrU
dag
namelij
dicus
was
zekeren
op
k
van
de
Maart tot 23 Augustus 1941
EISCH: ZES
van
geven
'
.
zaken
te
waarbij. hij er de om is het niet juist én niet billijk, ten
è
t
a
schrijft ons:
kind—onvoldoende voedsel gaf, voor een ander pleegkind geroepen en A n
op
vestigde,
;-,Wat
aandacht
dat met het on- deze vergelijkingen te treffen.
Nederlandsch-Indië
in
nog
er
dan wel voedsel van , onvoldoende had toen óok gemerkt dat
een
minder, van twee jaar tijds gedernomen werk" in feite iets geheel
Spr. verzocht verder de aandacht
samenstelling, tengevolge . waarvan meisje was; dat een verschrikkelijk
nieuws voor Indle begonnen wprd Wnrp- voor
yresteerd heeft ov het gebied van
dit kind
graart is ont- leven leidde. Bil het zien
Voor den Medanschen politie- ondervoeding In
'de txuoMle, er up wijzend, dat
ker zette_ in. korte, doch duidelijke trek- daarin het
meer in het
rechter had.zich, zoqals, gemeld, een staan, waardoor de gezondheids- had de medicus onmiddellijk '-, een .: boekenproductie
ken uiteen; dat er als het ware een opgenomen, Indonesische boek niet :is
bizonder de productie van het
omdat daarvan, dank zij het
ontaarde pleegmoeder te verantwoor- toestand van het kind benadeeld ernstige ondervoeding geconstateerd
j 7 Nederlandsche boek —is in over-~ omschakeling heeft plaatsgevonden■- In werk van het kantoor voor de'volksle'cden, die zich schuldig hëèft gemaakt werd.
en de autoriteiten gewaarschuwde./
den opzet der betrokken bedrijven, die tuur
zichtèlijken vorm samengebracht
aan onrechtmatige vrijheidsberooreeds zoo lange jaren verricht, zulk
een
W.C.
zich immers tot voor kort .vrijwel uitIn
op de tentoonstelling.',Jtet Neeen groote productie 'bestaat, dat de
vJng en langdurige mishandeling van
Ernstige
beschuldigingen.
sluitend
Voorts werd bekl. ten laste gelegd
met den boekhandel, niet met
.
derlandsch-IndischfLL boek", die
een zesjarig meisje, dat als. gevolg dat
expositieruimte tenr» eenen.
de uitgeverij, bezighielden. Hij gaf aan, beschikbare
zij in de periode'van eind Juli
Hierna werd de getuige-Vërklarlng : Zaterdagavond jl. in de bovenzavan deze' behandeling ziekelijk en
male onvoldoende zou zijn. Het* voordpn
welk een diepgaand verschil et tusschen
huisbediende ■ len van Maison Versteeg te Baondervoed werd, zoodat het onder tot 23 Augustus, 1941 het kind regel- voorgelezen van
is echter om in April van het
bedrijfssoorten bestaat en vertel- nemen
beide
In
matig
opsloot
Iran,
een
Deze
verklaarde
dat
het
pleegW.
meisje
C;
het
medisch toezicht moest worden-ge'tavia geopend is door den heer S.
volgend jaar een nieuwe tentoonstelling
de, hoe men hier te lande als het ware
moest hier het grootste deel van den kind op onmenschelJjke_wyze behansteld.;jregen jle, beklaagde .werd ten- |TaaTmVtrrvTn~den~d£tg
-^Het-Nederlandsch-Indlsche- bosk*l slaag
krëëg
deld
dö^r -'dé i~omstandlghëdërii gedwongen san
doorbrengen.
'■"
gerêgeÖF
werd.
Het
mlianoên" gevangenisstraf
"Co."v
houden,
te
waarin dan ook een goede
werd-hfit_ultgeyersbedrljf-te__entamee-.
bekl. nog mishande- en ontving slecht eten. Als het stout —Ondanks den
geslachtj dver een weêk'Wordt v«Mlts
voor het"
was en huilde, wreef de moeder den mers In de eerste
gewezen.
het verslag uit de ling va» het kind ten laste gelegd.
■'
tot
inheemsche boek.
Het
verbindingen
De
mond
van
lomverbreken
van
de
pleegmoeder
meisje
stond
het
soms
met
In verband
spanning, hadden vele, boekenvrienden
De heer A. O. H. Bachrach hield ver„Deh Courant".
hiermede terecht inzake de misdrij- bok in...... Verder werd het kind dik- gehoor gegeven aan de ultnoodiging oin met het; moederland noopte In dé al- volgens
een lezing over Hemingway's
: Het slachtoffer -in
zaak
was
deze
ven omschreven in në artikelen 333, wijls in de W. C. opgesloten.
tot het treffen van boek
de opening der expositie bij te wonen. lereerste plaats
,JVir-whom
een zesjarig meisje Hedwlg Augusta 351 en 353 van het
the heil tolls".
maatreg»'en om zelf In de],behoefte aan
Wetboek van Getuige noemde zelfs nog érger
De
.. géheeten, dat medio van dit.Jaar bt
tentoonstelling
duurt nog voort
'mishandelingen, welke wij hier niet
Strafrecht.-•
schoolboeken te voorzien. Het onderwijs tot en
Lckop (afdeeling Langza, in Atjeh)
met Woensdag, 5 November. HeBeklaagde bekende schuldig te zijn [nader willen vermelden als het kind get. drie keer gezien dat bekl. het mocht ■■ geen stagnatie ondervinden en
een vêrschrikkelljken tijd heeft doordenavond_ Maandag..-,,
de ten laste gelegde feiten, doch onzindelijk was geweest en de pleeg- kind lombok in den mond.stoptélQm- zoo ontstond alelreerst het
noudt
«gemai*l^weJk.e_aloW"aj^jf.liiisljaal aan
dat
de heer P. M. p 7 Oosterhof een'
j
-■•■:>'
?
■■■:
hetzoohuilde.—;
tneeder-«h4ervoop-«tg€tf tey>
-mteßde- da» tij
«—*J■
v
lezing
beschrijven. Het meïsje was in 1936, ontschuldlglng kon"
-"Verder
Daaiha
kind
waa'e'rNtSttfTliEWLr
het
Chris*Mauïbls'?l3e"J'Ya' van
uit
verklaring
deze
Toen Verder bleek
veertien maanden oud, ter opvoeding het kind namelijk opaanvoeren.
dikwijls
Frankrijk,
opgesloten
telijke
vroeg
boek.
Men
werd;
naar
den
René
bijbel
Krans:\ Churchül, J.
haar vijlde' Jaar dat het kind nimmer buiten kwam,
afgestaan aan een Inheemsche vrouw
andere Christelijke.lectuur. ;,._;_ Fablus en dr. L." H. Simons: Groote
nog onzindelijkjwas en_zich .dikwijls doch_altJjd achter in huls móést blijHet requisitoir. enTen
die getrouwd is met" een- Europee- bizonder stout toonde, was zij begon- ven, waar het
slotte werd ook de behoefte aan guren van dezen tijd.
In oude versleten klee- r De officier mr. Beun nam hierna ontepannlngslectuur
schen onder-officier. Deze vrouw nen
Dinsdagavond hair o-spreekt-de-fteergPTS t
voelbaar,
-.—'' v '"h:' v ':."." requisitoir.met berispingen tfi maken en ren rondliep.—',
—: —r^~
«.
thans
Nleüwenhuys • over Arthur vanmen,
besefte
hoe
rtjk
men
vroestandjes
geven. Dit hielp echter | Verder las de griffier de verklaring
De officier kwalificeerde- beverzorgd, doch eedert geruimen tijd niet en te
ger was, toen men niets
Schendels
te
laatste boek: „Meneer OberonJ
anders
doen
daarom
van
had de pleegmoeder voor
getuige Toredjo, een In, klaagde als een wreed, harteloos,
ging het mis. •
had dan te grijpen uit ztjn welgevulden en mevrouw".
;, :;.f.."^
rv- •
een rottan-gebruikt om het kind te heemsche veroordeelde, die bij de 'laf en gevoelloos
waarmensen,
Spr.
leestrommel.
weer
er
op
De pleegmoeder was in .1940 naar straffen. Bovendien gaf Jü_het meisje, militalrpn In
dat,
is
vooral
yprfcftflgm
gevoor geen clementie behoeft te
op dit terrein de moeilijkheden
—Lokop-gekomen~ omdat „haar man alsJbet erg ondeugend was, geen eten
Adresveranderingen.
niet geindertijd ook bij
Get._werkte_
;■'■■
bestaan._i_
-■..:■; ■.
ring-waren, allereerst-wegens 1- het ge-daar gedetacheerd was' en in T-nimr.
(volgens bekl. en hadUaar de verschrikkelijke
Ter
voorkoming van teleurMet het oog op den ernst van
brek aan schrijvers. Niettemin is ook op
liep al lang het rérucht dat het kind haar pleegmoederlijke principes) te behandeling van het
stelling dienen adresverandeopgemerkt:
kind
misdrijf vroeg de officier dan
het
dit
gebied
een vreeselijk leven„had.
•
reeds veel gepresteerd en
dwingen om anders te worden.
Zoo had hij dikwijls gezien dat het
ringen voor abonnementen op
ook zes maanden gevangenisstraf. naar spr. meende gaat
-Tenslotte is ingegrepen, met hel , Op de vraag waarom h'efrkmd dan meisje het eten van den hond
Indië
ook
letopat.
in
een zoodanig tijdstip te worden
De politierechter, mr. D* Gast, zal kundlg opzicht een goede
gevolg dat aan de pleegmoeder ter ook nog in de W. C. opgesloten werd,
tekind kreeg veel te weinig eten en op 3 November (heden)
toekomst
i
Het
opgegeven, dat de bizonder-,
• :
laste werd-gelegd dat zii ia-de<>erio- (antwoordde bekl. dat zij -dit deed om- werd dikwijls mishandeld, o.a. had
vonnis wü- gemoet.
■■;■■
—-—■ .
heden
•r+n,
daags tevoren in~het
. Ptbttr T«rwey voed oe» aog #&.

HET NEDERLANDSCH
INDISCHE BOEK.

ONTAARDE PLEEGMOEDER.

Langdurige mishandeling

zesjarig meisje.
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telegrammen en commentaren spreken
terwijl de 'Duitschers voortdurend voor-

De Duitsche aanval is nog niet verslapt.

over.

door de Russische. linies te breken, met zware

Londen, 2 November
(Aneta-Re'ute r).
Uit. Berlijn
wordt- vernomen,
volgens een speciaal communiqué van het
leger, Simferopol, de hoofdstad van de Krim, Zaterdag door de

geslagen.
Aam alle fronten

K

dat;

en de lezers kunnen 'dit uit onze
artikelen nagaan
dat wij niet pessimistisch zijn, maar tegelijkertijd
moeten wij-er, steeds den nadruk op
leggen, dat de,situatie ernstig is en
dat het hoog tijd wordt dat er een
eind komt aan de Duitsche successen.
Wij: begrijpen daarom niet.' het ge—treuzel van een groote democratische-

De correspondent van de Krasnaja Swesda te Moskou meldde/dat
de gevechten.aan het Russische front in de richting van Tul» Zaterdag den geheelen dag en nacht voortduurden en dat,- ondanks
zijn enorme verliezen, de aanval van den vijand niet verslapt. De

Russische troepen werden genoodzaakt aan dit front tenig
ken, hoewel de Duitsche hoofdmachten werden afgeslagen.

mogendheid-alsTte~Véreehlgde Statënf
die nog .' altijd schijnt te weifelen'
zij zal aan-

toetrek-

=fensief over een=breed'front in-de—h
richting van Volokolansk tot
T
staan gebracht.
In de telegrammen van den oorlogscorrespondent
van de Pravda
treedt 'vooral de strijd aan het
front van Tula, ten Zuiden van de
Russische hoofdstad, op den voorgrond. Daar ontwikkelde zich wederom een vijandelijk offensief "op
groote schaal, gepaard met—hevige .luchtaanvallen. .De Russische
voorposten worden volgens dezen
zwaar -gebombarcorrespondent
deerd doch eenheden van het Russische leger hebben.met behulp van
tte burgerwacht verscheidene vastberaden Duitsche. aanvallen In dit

linies te breken tot aan den grooten weg naar Tula, werden volgens

DE DUITSCHE OPMARSCH
INDE

Krim de Duitschers_zwaren en aanhoudenden druk uitoefenen.' In de

KRIM.

Russische berichten worden de.Duitsche verliezen aan, dit front; echter
genoemd,_l hetgeen L: een
Hevige gevechten.
aanwijzing' is... voor de hevigheid
Londen. 2'Nov. (Reuter). De be- der gevechten én den ernst van de
lichten van vandaag over jlen situatie. ißeuter's;; bijzondere; cör'strijd; aan:
front iwor- respondent in Kuibychev wees er
reeds op, dat de Russische
den ■ overheersend door het specia- hedenverdedigingslinies In de Krim gele Duitsche legercommuniqué vol- makkelijk verdedigd . kunnen worgens.hetwelk* Simferopol, de hoofd- : den, doch geenszins onoverwüme'.
.- lijk zijn.
;.
:
stad van de Krim, gevallen Is door
de • Duitsche troepen, die volgens
DUITSCHE
Berlijn hun opmarsen aan dit front
AFGESLAGEN.
voortzetten en thans de Noordzijde
van -het Jaila-gebergte- hebben
—Volgens _Tass-légden-- de
reikt. .Tot
Zaterdagavond
laat schers Zaterdag geen bijzondere
werd 7 ' deze Duitsche bewering nog activiteit aan den dag.~ In alle seo
niet officieel door RussTSéhe bron- toren van allef- fronten werden
nen bevestigd :_De Russische be- verscheidene
aanvallen -afgesla>
richten, gingen niet verder dan toe gen,- terwijl; aan-het front dichtbij
te geven", dat" aan het front op de Moskou een Duitsche poging '2 om
-
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Aanhoudende druk.
(Reuter).
Nov.
Rèutér's bijzondere correspondent; meldt: De bewering der Duitschers, dat zij, na
de*doorbraak in de Russiche yerdédigingslinies op. de
Perekoplandengte, snel over de Krim 'op-

rukken,
in de

werd Zaterdagavond iaat
nieuwe Russische hoofdstad
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—
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in het
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sen

op

Vaan"*:

dé

dit front „genoodzaakt centraties gemotoriseerde
nieuwe stelling terug te trek- rie opereeren,/
■... ~■■-

ken^'l^Rondom_Tula jwbrden
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DE 100 DOODEN VAN FRANKRIJK.

Krim..

-

Duitsche .-vliegtuigen

Sir Samuel

boodschap

?

-

_

Hoare zeide dat zijn
van het continent
niet er een is van gelukwenschen
en nog minder van zelfvoldoening,

VierDuitsche

opgeworpen, terwijlTde burvliegtun
gerbevolking -der stad-tankvallen
neergehaald.
graaft.;.Da wapen- en metaalarbel• dérs'" offeren -zichzelf op door hun
Moskou, 2 Nov.- (Aneta Reuter).
inspanning „om het Roodelleger te In een door de Russen te midderhelpen.
nacht I uitgegeven- < —:.", 'communiqué
dat Russiwerd bekendgemaakt,
sche troepen heden aan alle fronten streden, in het bijzonder .op
hevige wijze in den sector van de

cades.

neergehaald.

doch veeleer een beroep is~op zijndoor
„Slechts
landgenooten.
inspanning, ongeëvenaard- In de
de
kunnen wij
geschiedenis,
Europeesche beschaving redden,
en wij moeten snel en op tijd,

onze
uiterste
plooien".

krachten

ont"
'

—

r

TURKIJE VERTROUWT OP
ENGELANDS KRACHT.
Président Inonu verklaart bij de opening van het
parlement dat Turkye zich met de wapenen tegen
elke agressie zal verzetten, hetgeen een daverend
applaus deed ontstaan.
EEN BITTERE PIL VOOR

BERLIJN.

(Reuter).
Ankara, 2.November
John Wallis, R&uter's correspon7ljn
dent In' Ankara—meldt: „In
bij
de
met spanning verbeide rede
opening van de winterzitting van
het parlement, waarschuwde pre-

"

_

sident Inonu den. beiden' belligerenten". dat Turkije zich tegen elk
gewelddadig optreden zou verzetten. Deze verklaring werd met een
donderend applaus begroetr-.- ter-,
wijl alle

afgevaardigden""

opston-

er hier geen bezorgdheid
bestaat over de voornemens van
de
toeEngeland
Integendeel,
nemende kracht .'van Engeland in
rietT-Nablje en het Midden-Oosten is
een bron van voldoening 'voor dej
Turken,- die . beseffen ..dat een
krachiig Engeland aan zijn Oostelijkë■"■.grenzen"' verzekering' van Tur-"
Is deze
kije's neutraliteit bijdraagt
verklaring duidelijk. een waarschumocht
wing voor Berlijn dat,
doortocht van.-Dultsche- troepen door Turkije of het
havens- in
' gebruik van Turksché
voor
een
aanval
Zwarte
Zee
'de
op den Kaukasus' of Noord-Iran
Terwijl

'.",'.

Afghanistan Is blij fcbaar vastbeslo-

*President Inonu.

—

ten om niet. gelijk met Iran het geval
was, het slachtoffer te worden van de

Dultsche activiteit.'Alle Dultschers en
Italianen, die In dat land geknoeid en

...

rgêïnïrlg«Tdtlï?bbenn^n^«r,2ult,V£raan-het

'

.

7A\ zijn in Peshawar

,

heeft,
heeft veel afbreuk gedaan aan de
leer der Dultsche onoverwinnelijk-,
held, doch het Europa van nu verkeert in- het stadium van gelooven
in een „schaakmat". Het kan nog
lang duren, doch vrcc3 is hu de
overheerschende . machï, ■ die haar
'schaduwen werpt over_een groot
wij
moeten
deel-van~ Europa"
zichtbaar laten blijken, dat
-TviH
Hitler kunnen verslaan,
alvorens
wil tot verzet de plaats zal innemen
van koppigen wrok tegen de onweerstaanbare "dwingelandij. Hitler zal
alleen falen, indien wij de uiterste
Inspanning' betrachten en indien hot
gewicht van ons Industrieel materiaal" van onze'- productie ,van onze
vliegtuigen en tanks de massa's
infante- kan verslaan, welke hij heeft ver_'.._.
_gaard.l._
1_ i

— '

~*~Öok Cèntfaaï-Azlf zarüTrzJJnbeslotenheid .geraken, wanneer, de oorr.
log het diepe binnenland binnendringt..

De strijd
dien Engeland
afgeloopen jaar geleverd

gebied teruggeslagen.—-- ;.-. .-^
Ondanks de slechte . weersomtoegeven Van een"* aanhoudenden
standigheden,- aldus de corresponlucht- Duitsche druk in dat gebied. Voldent, zette, de
Russische
macht de Vernietiging van,
Duit- gens deze berichten moeten de Russche infanterie en >van naar
het sische troepen hardnekkig, strijden
de
front oprukkende , : pantsereenheden tegen deze aanvajlen, terwijl
Duitsche
.
,
yorllezen aan dit front
voort.—"-r
Tula enorm .zijn geweest.
De burgerbevolking van .
draagt op actieve wijze bij-tot de
Men wijst-er. hier
verdediging van- de -stad.-;Voortd- Duitschers^trachten-stellingen" te'
urend werpen de Duitschers aan ,dlt bestormend' welke zeer
gemakkefront nieuwe troepen in den strijd lijk' verdedigd kunnen worden.Voor
en de vijand-zet alles op "het-spel zoover, hier bekend, voeren de Duitom een weg door-de_Russische 11- schers. geen"*landingën_vah__parajjies te forceeren. Daarbij wordt chutistèn .op groote schaal uit.
geDruik gemaakt van groote aan- Zij vertrouwen •in hoofdzaak er op
lallen tanks, —gemotosisoordo—in-; zich-een-weg-te slami-dutir
fanterie en motorwielrijders. Vol- sische Unies met behulp van kade nonnen, en
duikbommenwerpers,
gens den correspondent van
Krasnaja Swesda werden de Rusonder welker dekking groote con-

-

-

Sir Samuel Hoare.

niet toegegeven. De hier ontvangen
berichten- gaan niet verder dan het

In het Verre Oosten.

In het Verre Oosten begint het hoe
langer hoe meer te rommelen. :De
spanning neemt toe. Er zijn geruchten, dat de Japanners over de Thai_landsche grens _getrokken_zlJn, maar
deze geruchten .werdert-tegengespro'
ken. In Öost-Turkestan Is echter een
ontheftige antl-Japansche actie
staan. De Japansche toko's worden
geboycott en de bevolking verkeert In
een oorlogsstemming. Zij wil niets liever dan maar onmiddellijk de wapede Japanners.
ns op vatten tegen
China en
tusschen
Dit gebied ligt
half-onis
een
in.
Het
de SovJet-Unie
afhankelijke provincie behoorend tot
het Chlneesche Rijk, doch door zijn
ligging ,tegen de Sovjet-Ünle aan
heeft het ook nauwe relaties met de
commumstenvVandaar dat de bevolking in opwinding is geraakt over de
als
berichten, welke zoowel uit China
'■
uit Siberië en Rusland komen. _.■:■"[

2

Kuibychev,

Maurlce Lovell,

!

•

_

|

•

>.

-

-

|

correspondent vernietigd.;

-

voor het Licht en voor de nieuwe weleld té 4)11, een onuitputtelijke energie* te stellen? Eén VWtrotrwetf In den
goeden afloop van den oorlog is Juist,
maar. het :is verkeerd, wanneer, dit
leidt tot'verslapping in onze energie
tnt het hp.rpikpri van ons riopi: Wij
~tamnen-iri;God ons vertrauwen-stellen, maar het Is
verwachten
dat God alles voor ons doen zal, -wanneer wU doof slapheid, tengevolge van
•
zwakke levenshouding: en: lichtvaardige .opvattingen .in moellijkheden komen.^BßMflMHttni
De Dultschers hebben nu weer successen behaald, die niet te onderschatten zijn."Zij hebben de hoofdstad
van de Krim veroverd en hoewel voor
Moskou hun-opmarsch -^tot^staan—ls
gebracht, zijn er aanwijzingen dat zij
een nieuw groot offensief aan het
voorbereiden zijn .waarvan elk oogenblik de opmarsen zal worden Ingezet.
Anderzijds Is het natuurlijk volkomen
waar, dat de nazi's naarmate zij dieper het binnenland binnendringen en
de winter strenger wordt, steeds grooter moeilijkheden zullen ondervinden
zoodat te verwachten is dat vandaag
of morgen een eind komt aan die aanvals-energle; welke verbazingwekkend
Is.'Maar deze, overtuiging behoort onze eigen energie niet te verslappen.

-

"~

Londen, 2 Nov. (A ne t a-R eu t e r). „Het feit, dat Duitsche
reserves naar het front van Moskou -zijn gedirigeerd, maakt het
duidelijk, dat een nieuw offensief tegen de Russische hoofdstad in
voorbereiding is," verklaarde Radio-Moskou Zondagmiddag, waarschuwend tegen de veronderstelling, dat de bedreiging van de stad
zou zijn verminderd, omdat de Duitsche aanval in den laatsten tijd
i in hevigheid was afgenomen.
De omroeper zeide, dat sinds het begin van den Russischen oorlog
thans vier millioen officieren-en—manschappen 'heeft
verloren, onder wie eenige van zijn beste staf-officieren.De aangevoerde reserves zijrt kwalitatief in groote mate inferieur
aan de troepen, die bij'het begin van 'den oorlog opereerden.

ten-beschikken over een-onnitputte-

-

—~~~— —

■

den

op

—lij ke energie en "daartegenover hebben
ook wij, .die pretendeeren strijders

het

De strijd bij Tula.

In de richting van-Tula'bracht de vijand een groot aantal tanks
en gemotoriseerde infanterie in het gevecht tegen het dorp. „K"
terwijl hij de Russische verdediging aan een intensief luchtbombar-

.-.

Tldezen

Bij Moskou is het Duitsche of-_

■

In .den .weg staat,. moet
radicaal uitgeroeid worden.
De volgelingen'der duistere mach-

.

sector Is 'de vijand thans tot
defensief overgegaan.'

-

-

De Russische radio meldde, dat
„het Roode Leger 12 oude vliegtuigen,, verscheidene duizenden
kilo's dynamiet en 12 vliegers.
heeft opgeofferd, als gevolg waarvan 'de Duitschers* duizenden ,
L manschappen',twaalf'schependen
een enorme hoeveelheid oorlogsmateriaal hebben verloren".
Hieraan wordt toegevoegd, dat
een Duitsche aanval op Kroonstadt is verijdeld, voornamelijk
ten gevolge van den heldenmoed
van deze „zelfmoord-escadrille".

:

nemen ten aanzieriTvait een volledlgen. oorlog; De 7 geheele wereld ver'keert in oorlog en er.ls geen tijd 1 te
verliezen om dit te doen doordringen
tot de massa's, en iedereen tot welk
volk hij ook behoort,' mits hij maar
overtuigd is van de noodzaak om de

te'voeren, er van te doordringen dat
alles wat ons dierbaar Is? óns leven en
dat van onze 'familie "en vrienden,
onze vrijheid, onze opvattingen van
recht en vrede, onze gansche beschaving in ernstig gevaar verfeeeren,'een
gevaar dat slechts gestuit kan worden
-wanneer ieder in geestelijken en physieken zin den sÉrijd meevecht.
Er is nog altijd over-de gehpele
wereld een houding en opvatting, die
den toets van deze ernstige tijden niét
kan doorstaan. Alle vooropstelling van
-pereoonlijic eigenbelang, allo gemarchandeer met de beginselen van onze
diepste; overtuiging, alles wat een

.__

loopgraven verdreven. In

,

—

waren -de

ren -actief. ■- Volgens ■ Russische berichten voerden de Sovjet-troepen
verscheidene . tegenaanvallen
uit,
terwijl de ' verdedigers van Leningrad een niet genoemde rivier overstaken, en.de Duitschers uit hun

Wij hebben al meermalen verklaard

-

—

Duitsche. "artillerie eh loopgraafmortie-

:

*

opoffering van eigen leven recht
op het doel ingevlogen {oorden,
waarna'een verschrikkelijke ontploffing volgt
twaalf Duitsche
schepen voor de Russische vlootbasis Kroonstadt heeft vernietigde

langs de Nara-riviér

,

—:

'oorlogsinspanning tot het uiterste

—

met
welke-d,oor den 'bestuurder —met

-tuigen

verliezen voor'den vijand werd af-

—waarts: gaan.-Dam kan: men-slechts
tot één conclusie komen, n.l. dat ook
de.tegenstand der Russen verslapt en
dat is, buitengewoon ernstig! ■.

-

ten vafT-ae jongste hier te lande ontvangen exemplaren van de
„New-York Times" bevatte . een
bericht uit ■ Stockholm, volgens
Tietwelk een groep van Russische
gevende bommen"
oude vlieg-

""'Nowd-wès%lijïrë'^r«nl^ ,^TOi-BT«^

.

—

>

.

en worden verder
Indiër
terug gestuurd.
vaderland
naar hun
en daar moeten
zij
thuis
jjQOten
Paar
zij maar de .zegeningen" van het regiem aan den lijve ondervinden.
Inmiddels schijnen er weer moles"taties van geestelijken te hebben
.

elschen, dit.zal worden beantwoord-

...Wij staan echter ü,Mein Führer,... achter u....
■■■

'■;

.

!

;

.

: .

■

plaató gehad. In plaats dat de Japanners :er in slagen een „nieuwe orde"
in China te vestigen, wordt de toestand steeds chaotischer. Het.wordt,
hoog tijd dat Amerika China te hulp,
komt omwerkelijk orde te brengen In
:,
---v-r'
-het Verre Oosten.

:

•

—

—L^-.—1—.'.... ;.i—,-.

—

.'■
"—

?l
.

verbeden.)

politiek, zooals trouw aan zijn verdrag-,»
gen en vriendschappen gelijk, deze tot
uitdrukking, werd gebracht in de
-tegenover-.
-heading van -Turkije
Engelands donkerste dagen ten trjde..—
van Frankrrjks nederlaag.
De verklaring van Inonu over de .
onafhankelijkheid van de Balkanstaten zal een bittere pil zijn voor
Berlijn, daar gij een niet aanvaarden van de nieuwe orde inhoudt. In
dit verband is de den president door
de. nationale vergadering gebrach-

■.

heer de

Londen, 2 Nov. (Reuter). „In41en wij ■ Earopa^wjllen-overtulgen,—
dat wij "nlèt" alleen'niet verslagen
kunnen" worden, doch dat wij zelfs.
overwinning kunnen
de
behalen,
moeten wij door naar^ ——^.bulten
xlehtbaré-daden—laten—zlen r dat wij
tegen Duitschland" meer ;dah~opge-'
wassen zljnV niet alleen ter zee"
en In de lucht, doch ook op
het
land", verklaarde SirSamuel Hoare, de Britsche ambassadeur
In
Spanje, tijdens een redevoering te
Readlng, waarin hij,: na een verblijf van vijftien. maanden op '„een
van .onze weinige nog overgebleven waarnemlngsposten"
op . het
vasteland, zijn. Indrukken weer-

Heldenmoed van Russen.

,

•

wan-

Geen tijd voor gelukwenschen.

I

—houden.-Het'werlrtTrrlteerend

LEVENDE BOMMEN.

-

te hujde_vaji_belang

i

_djar_deze ver-

gadering niet "een verzameling ~ja-~
met
een categorische weigering broers" Is, doch een vrij gekozen
waaraan zoo noodig kracht zal wor- parlement, dat vrijelijk critiek op
den bijgezet door de wapenen.
=de«* regeering kan uitoefenen en
de
indien ~noodig, inderdaad ook uitpresident
legde
keer
op
Keer
den nadruk op de, leidende begin- oefent, op een wijze, die in een to'selea van Turkije o bultcnlandooho tallt&ircn aUal uiimugelijk U>.

;:

—

'

H

*

Sir Samuel Hoare over den
toestand.

■

toonen «en

puttelljke energie en het is verkeerd
, de *™t < *?* v n de aanvallen der vijanden te onderschatten. Het hèèft geen
_Jlnjoortdürond te spieken (jverenorme verliezen aan Duitschen; kant en
steekenen, die wijzen op verslapping
van, de^stootkracht, als. voortdurend
blijkt dat niets den opmarsen 'der
D 1 Chers sch ü n
kunnenjegen-

ALLEEN DADEN TELLEN.

-

dagbrent.
-

:

n

NIEUWE DUITSCHE SUCCESSEN IN RUSLAND.

Onuitputtelijke energie.
~

DERDE BLAD I

DE INDISCHE COURANT.
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DE SPANNING IN HET VERRE
OOSTEN-NEEMT STEEDS TOE.

Reeds eerder is gemeld, dat de
Poolsche regeering van de Ametoestemrikaansche regeering
ming kreeg om beslag te laten
leggen op een deel van den enorgoudvoorraad,
men Franschen
'welke zich in de Vereenigde Sta-

en zeide: „De missie heeft ten doel
'in-China-uitvoering "te geven aan
het zeer groote verlangen van het
volk,
Amerikaansché
zooals tot
uiting gebracht door
tusschenIcnmst van dé Amerrikaansche regeering, om de Chineezen te helin hun
.Wij zullen, alles doen wat-wijkunnen om het Chlnéesche volk te hel-

2. Nov. (Reuter).'
is
niet
Balfour-verklaring
dood. Zij 6taafr-nog-steedST)p~hech«
te" fundamenten en_de structuur,
Paul Spaak.
welke er uit, zal .voortkomen, zal
grooter zijn dan de
zelf", zeide maarschalk Smuts' In
radiorede ter. gelegenheid van
onze kans, om voort te gaan met ons een
den
vierentwintigsten
verjaardag
werk aan het Engelsche volk te dan- van de'Balfour»verklarlngr^
r_
.
Spaak
te
midriep
ken
uit."
aan de omstandigHerinnerend
den van. een krachtig applaus.
heden, waaronder de geallieerden
HenT y E Mo s t on, de ver-i in de donkerste dagen van den votegenwoordiger van -de Nieuw-Zee- rlngen oorlog één Joodsch natipnaal
lundsche- regeering, zeide. dat het tehuis, Palestina.- beloofden.wzeide
eerste vereischte de overwinning is Smuts, dat deze' belofte een deel is
en hprtweede voorbereiding van' den geworden _van I_üet -internationale
vrede, op basis van het Atlantic Char- recht. In haar plechtigen en wettelijken vorm was deze verklaring een
V-M-applaus volgde
grootste ,daden, In de geschieder
op
-;■'■ Eetff
de verklaring van 'Yu Tslng Ch i, den denis, als het ware een antwoord
Chineeschen consul-generaal te New- op de gebeden en tra*nen van een
York ert vertegenwoordiger van de ras, dat geledenheeft als geen anMaarschalk SmoU.
Clur.eesche regeeringr dat; het Chl- der,
'.afvragend
wat
er
van
deze
Zich:
rteesche moreel steeds beter wordt,
De verandering, welke dus;ln\de
omdat „wij voor "de vrijheid van ons oelofte geworden is . gewaagde de
decennia over—de—
„tooverkunst", laatste— iwo o
Yolk_ en_voor de Democratische zaak maarschalk_
waarmede
dit
door
zaak
Is
heeft de
J
oodsche
moerassige,
der geheele wereld .vechten. China koorts geteisterde en onvruchtba- zaak voor de gekomen,
Balfour-verklaring
heeft "nimmer geaarzeld en nooit' een
gemaakt.
stap achteruit gedaan. Meer. dan ooit re Palestina door uit alle landen oneindig veel sterEer
verhebben wij volledig vertrouwen, dat de van Europa afkomstige Joden tot „Laat ons, In stede van de
ghetto's
werd
Doch
van
nieuwe
ontwikkeling
gebracht.
schrikking
in
uiteindelijke overwinning aan ons zal
na
zijn
twintigste
eeuw,
dit
er
de
de
belofte
uitbegin
veelbelovende
geleerd,'dat
zUn. China heeft
de
menscheUjke elasticiteit en vastbe- tegenslagen geweest. Wederom zfjn- voeren en het nationale tehuis tot
ln hoöge kringen. In
stand brengen. Het is niet slechts
radenheid om offers te brengen-, fel
gerezen;
en
naijver
hoewel
de
een kwestie van'beloften en interdingen, welke onmogelijk schijnen,
en goede arbeid, zonder rus- nationaal recht, doch van. het "geharde
volbrengen".
kunnen
ten werd voortgezet. In Europa weten van het menschdom."Hij zette de ontwikkeling vao. de werden nieuwe schaduwen over de
Opmerkend,
dat
een der bijChineesche industrieele organisaties Joodsche zaak geworpen en een komstigheden van den huldigen
uiteen, welke zich hebben uitgebreid nieuwe vervolglngsterreur,., begon- wereklstrljd is het vooruitzicht, op
van 264 tot 1.664 sedert den Japan- nen .in Dultschland, verbreidde zich groot Arabisch verbond in het Midschen inval. De Chineesche regeel in meerdere of mindere mate tot den-Oosten, ; stelde 11 maarschalk
ring, de werkgevers en werknemers vele andere landen." Verdreven uit Smuts de vraag of niet de regeling
htbben gedurende den oorlog_volle- hun oorspronkelijk tehuis, jagen de van het Joodsche vraagstuk en het
dig samengewerkt, welk resutlaat be-i
zich den weg voor_ontsnap- nationale tehuis In het grootere gereikt Is door erkenning
van hun plng haar andere landen
overal heel zou worden opgenomen. De- ,
gemeenschappelijken vijand.
door
de
Immigratiewetten ver- ze taak zou niet uitgaan boven de
'{A. E. Mon k, de voorzitter van sperd. Nieuwe ghetto's verregen. krachten, van het Westelijk ataathriet Australische vakverbond zette weme-in ellende en wanhoop het manschap of den Joodschen zin
de drie stadia der ontwikkeling-van record dër~:middeleeuwen braken. voor goodwill en solidariteit
JDjr
-~In eik-gevai maakt"de huidige
sociale zekerheid
verbeteringen
dellljkë"
uitvoerbaar In gemaakt en onteerd ~-en nieuwe droevige periode in het lot der Johoop ging In de zwartste wanhoop den een regeling
noodzakelijk",
oorlogstijd,
verklaarde de maarschalk.
termijn na beëindiging van den oorlog en de vervanging van particulier
eigendom door sociaal,beheer. .'
. SÏr Fr e d er i c*k L e g g e t t,
VLUCHTELINGEN-LEED.
de afgevaardigde van de Britsche reherinnerend,
er
aan
dat
het
geering,
_

_

:

-

_

~~

•

heeft' opgeëischt.
Yan den totalen goudvoorraad
vanDIT-mttllotn dollar, waarover

'

Polen vóór den oorlog- beschikte,
werd voor 20 miïlioen naar Engeland overgebracht. Voor ongeveer
3 miïlioen bleef in Roemenië*achtér,'terwijl voor 2 mttlioen aan
het Poolsche vluchtelingencomité kwam. r

Twee Duitschers ontvoerd?

•

Johannesburg,

„De

Tsingtao, 2 Nov. (Aneta Rtr.).
Twee vooraanstaande Duitsche zakenlieden
van een bijkantoor van
een Duitsche firma alhier, die per
auto-op- 24 -OctobeF-rj.l.—uit -TsingVan officleele zijde, alhier, .werd
tao naar.. Chefoo. vertrokken, wererop
gewezen, dat het vertrek van
den, naar gemeend wordt,
door
te
uit
deze
Duitschers
en Italianen
troeTokio, 1 Nov.' (Reuter). 'De „Ni- Chineesche communistische
van
Afghanistan
eenlge
beteekenls
'
penontvoerd..
chi Nichl Shimbun" meldt dat de
Zaterdagavond is, daar Afghanistan hierdoor deBerichten, die
Japansche regeering alle voorbewerden
meldden monstreert, dat het "vastbesloten is
ontvangen,
alhier
reidingen,

"

:

•

Voorbereidingen

i

;

-

,

Tokio.

zoowel op
materieel
als op moreel gebied, heeft
voltooid teneinde aan de ernstige internationale situatie, het hoofd te
bieden.
Het blad verklaart, dat de ia-.

■

-

.

--.

dat een auto volkomen uitgebrand alles tegen te gaan, wat ordeverog 15 km. .van Chefoo werd gevon- storing zou kunnen veroorzaken en

.

den. De plaatselijke
Duitschers daardoor de onafhankelijkheid van
kunnen
verwachten, dat "een aanzienlijke het land in gevaar zou
losprijs voor_de vrijlating zal wor brengen.
den geëischt.

-

.

voegt hieraan toe: ..Wanneer
Vereenigde Staten een oorlog
in den Paclfic wenschen te voorkomen en hun aanvoer van rubber
en tin uft.jj Ned£üandsch-Indlë en
-waarvan hu» industrieën afhankelijk zijn, wenschen veilig te. stellen, is de tijd voor Ame-

■-

VER.-STATEN.

De herovering vanChengcow.

en
de

:

1

-

pahsch-Amerlkaansche
betrekkingen de volle aandacht, .vragen

DE

Chungking, 2 Nov. (Aneta Rtr.).
INTERNATIONALE
Hier' wordt de herovering-van óe
ARBEIDSCONFERENTIE.
belangrijke stad en'
-spoorwegknooppunt ChengCQW. door Chlneesche troepen, bekendgemaakt.
DeVerschillende spreken.
ze stad werd de vorige maand door
New-York,
31 Oct. (Reuter).
de. Japanners bezet, doch de Chia
a
n I
P
Sf a t,—df BelglsChCneezen beweren, riat, hun vnnrhno.
rika ' aangebroken
om
Buitenlandsche
minister
Tan
aandacht te schenken 'aan Japans den haar na een nachtelijken aanvaste besluit alsmede aan de ver- val weer'.binnentrokken._Zaken, sprekend jap de__ In ternaJapan^tn-TrjTTTelfveT^ -—De- Japanners
_tionale Arbeidsconferentie, zeide;
gedaan met
het; 3ri noordelijke 'richting—naar-Cheng„Een overwinning van Engeland
ocg.op-de. verzekering van zijn shuftseng op den zuidelijken oever
nationaal bestaan". ,In een ander van de Gele rivier, waar de strijd
is een eerste vereischte voor verartikel schryrt het blad dat de Ja- voortduurt.
krijging van een- sociale rechtVerschillende branden woeden na.
pansch-Amerikaansche
betrekkinbij
vaardigheid. Een tweede verer
-Chengshuitseng,
op
wijdie
gen", aan den rand staan van een
zen,
Japanners
dat
de
-voornezeer stellen afgrond" en dat iedere
cischte is het opstellen van -een
verkeerde „pas" die In de huidige mens—zijn, ook. deze~Etad~pHJs~të
plan voor socialen vooruitgang,
besprekingen te Washington wordt geven en de Gele,. Rivier opnieuw
over
te
trekken.
welke slechts mogelijk is door
gemaakt, mogelijk desastreuze geeen
hevige
slag
voor
volgen
beide mogendheden
een economische onwenteling".
Nanhwei, waar de Chineezen. bewetengevolge zal hebben.
ren, Hualyien, ten westen
van
De conferentie mededeelend, dat
te
.:. en
«et
blad
voegt
nog
toe,
hier
aan
hebben
•■-.-.
ity tot daden moet overgaan, zeide!
waarbij, 400 Japanners in straatgedat „wanneer aan Japan de.olie„WIJ moeten absoluut eenige
verschepingen
Vereenigde r vechten werden gedood.
Staten geweigerd worden, Japan
piictlsche, 1 flinke ) resultaten boeken
:. bepaalde middelen moet zien \te
op deze conferentie".
vinden om de olie,'zelfs-met ris- - GROOT-BRITTANNIË.
„Er is één soort sociale vooruitgang,,
keering van het daaraan verbonwij niét wenschën", zoo vervolgwelke
den gevaar, te krijgen.'.
de de minister. „Die, verkregen ten
heid.—lndien orr een
kos
Joego-Slavische schip.
dag na den oorlog het u toegestaan
Duitschland en Frankrijk. wordt om sociale rechtvaardigheid en
Shanghai,.. l_Nov _(Reuter). De
_BlaatselljkP Japansche marinê-aatoTfffrTüligang ie vestigen, bintien liet
ritenen' maken 'bekend', dat zij een Volgens een communiqué van het raam van de Democratie en den mengrondig onderzoek instellen naar de
fchelljken eerbied ,dan zal zulks aan
berichten, dat Italiaansche mariniers ministerie van Luchtvaart viel on- Engeland te danken zijn. Wij zullen
;
zich gisteren-met geweld
hebben danks hef slechte weer een krach- op een gegeven dag onze vrijheid en
meester gemaakt van het Joegosla- tige groep vliegtuigen van
het
vische s.s. „Tomislav" en'de beman- bombercommando in den afgelooning onder bedreiging met pistolen pen nacht de.doelwitten te Kiel én
van het schip verdreven hebben..
elders In Noord-West-Duitschland

-

-

-

_

.

-

-

<

gen het doen van pogingen om gedevoorstellen
tailleerde
voor* een
tcekomtslg
op \* te
programma
stellen, welke, niet in overeenstemming zijn met de huidige omstandigheden? „Wij worden bedreigd door
terugkeer, tot slavernij en zullen ons
nog niet veilig voelen", zeide sir Fre-|
derick er den nadruk op leggend, dat
„wij In Engeland beseffen dat wij de
laatste .maanden gered zijn door de

j

-

|htj:

;

'..

AANVALLEN VAN DE R.A.F.

!

scheepsbouwarbelAmerikaansche
ders"7^c-~— i-.: i^rx ,■:-.> ,',j:\,
1Leggett bracht ook dank aan dé
Amerikaansche arbeiders, van. wie
eeu der vcrtcfeiH^fdigcrs-lgr_CQn
fefentie den steun der Amerikaansche
arbeiders bij het\, behalen van de

In

*

Havre. werden gebombardeerd.
Vliegtuigen .van het
kustcom. bombardeetdén de
haven

maakt men zich ongerust over. het St. Nazaire. Van deze,
operaties
lot van een. priester, die door de [worden 4 vliegtuigen vermist,!
Japanners

zou. zijn
]

-

.

(Aneta Reuter).

vrijheid

te kunnen

WH hebben daarom geen ex'cuus om niet den weg te volgen,
dien ons geweten

vergeterrvnze~tandgenooien, die

lijden, omdat zij machteloos zijn,
niet, Hoe zouden wij ze In de toe-

.

komst in de oogen durven kijken
als wij niet den moed hadden
jaar gediend, niettegenstaande
deze beslissing te nemen? Het
wij zeer gereserveerd stonden tezou niet eerlijk' tegenover hen
genover zijn politieke opvattinzijn om toe te staan, dat per■;;■"■.■-■:gen.
■;',■. "'■X !v..-^-v : :';'•■
soonlijke overwegingen boven het
Wij hebben de, illusie gekoes-.
belang van ons land gaan. Het
-terd, hoewel in Dublin wonend en—
zou niet eerlijk tegenover de
slechts beperkte'middelen tot on- ■ _chy-regeerlng zijn om door te le-i
DE STRIJD BIJ
Ie beschikking hebbend, dat wij
ven op haar kosten als wij
er toe konden medewerken Vichy
'ons niet langer 'in staat
Beperkte activiteit.
te overtuigen van het gevaar van
voelen on& haar politiek te
Cairo, 2 Nov. (Reuter). Door het
~Hë~~politlék, welke het heeft geverdedigen. Bovendien brengt het
Crltsche hoofdkwartier 'werd het
in een pijnlijke situatie
voerd sinds den wapenstilstand
ons
communiqué. uitgegeven:
;om
en van de kansen op de overwinhet
Vichy-gouvernement
,XAbyë: Bij Tobroek werd als gening, die Engeland en zijn bondvoor_te
vertegenwoordigen,
cenooien hebben.
al in een land zooals lerland, dat , volg ■ van, het slecht zicht een beperkte activiteit; aan den dag- ge-,
Langzamerhand zijn wi) tot de
| altijd zeer sterk zijnJiej'de .voor:..
legd. -*"Er.- was eenlgë z vUaMelijke
conclusie ■moeten
dat on-«? 'J. vrijheid
en onafhankelijkheid
activlteit-ln
de ■iucht«n«e%«r-«rnclie^Singen_tpcihjgien.4oelifiadn^i
te mate afnemend granaatvuur In
den. Wij zijn dienovereenkomstig •■ • Welke reden v wij ook zouden
Westelijken sector.. Aan de
van meening, dat het, onmogelijk
.
aanvoeren om onze posities te den
grens
waren onze patrouilles' over
i>oor
ons
is
ons
van
kunnen
eenig nut
behouden, ztj zou niet'
land
|
het geheele gebied actief. De vijaneerbiedwaardig zijn.
te zijn, omdat wij In dienst staan
delijke luchtactiviteit in dit gebied'
van een gouvernement, dat niet
Dit -zijn de redenen waarom
was grooter dan normaal, terwijl
meer over de vrijheid beschikt,
onzen
'vij het
plicht, voelen uwe
-den kustsector de 7 vijand "onze
In
welke het noodig heeft_om norExcellentie ons- ontslag aan te"
■JjfeWngfn-vmnt"fw>s4tej>t-" grarmtr
maal te jühctióTinterèn'
-J}ieden T
■„._
.'
-r
vuur. onderwierp".*
teriuitsprekend over het neerlegmatieke
vertegenwoordigers
ten van een ambt, waarin wij gegeeft aan de wereld een verkeerd
AUSTRALIË.
ëerd hebbén de vriendschap van
idee van de werkelijke middelen,
mze meerderen en collega's te
die Frankrijk ten dienste staan.
vaardeeren.
CONSUL GENERAAL VAN
Dit schept in het buitenland een
Nooit hebben wij ons nader
dubbelzinnige situatie, waarvan
levoeld naar den geest en ■ naar
de vijanden van ons land alleen
'het hart tot de Franschen, van | Sydney, 2 Nov. (Aneta Reuter).
profijt kunnen trekken.
wie wij gescheiden zijn, dan'
_Vernomen wordt;"dat Thailand een
*= U-Al is
onze reoeering zoo ~onge-~ '"Sta on s toe om onzen brief te beconsul-generaal■■ In Australië zal belukkig geweest haar vrijheid te
ëindigen met een paar eenvoudinoemen. . Australië zendt geen ververliezen, dan kan dit nog niet'
ge woorden die de eenheiden het
tegenwoordiger naar Thailand, omgezegd worden van de Franschen,
dë belangen voldoende beharvertrouwen van alle Franschen
die in het buitenland vertoeven.
tigd worden geacht door den" BritZij hebben hei celufc gehad hun
schen.gezant Slr
fi™«hy

LIBYË.

1

:

~
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-
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—

-
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AFGHANISTAN.

":

.

AS-ONDERDANEN MOETEN
ER UIT.

~

~

-

;.

"

THAILAND.

■

I 1

Peschawar

4nstituut-wor—cultureele—betrek- land terugkeeren,
kingen, sprak generaal
MacGruDe Düitsche gezant te , Kaboel
der gisteravond voor de.
eerste verkoos met de geëvacueerden, oa-!
maal. sed«rt hij te Chungking
der wie 102 vrouwen en kinderen,
gearriveerd in hejLopeDbaex.:.
naar f zijn- land terurtekeèren.

I I

—-

-

-

*..

•

Te Londen.

-

non,JiaddeiLgedQad^Hü.
aangekomen.
zeidel dat 50 priesters, onder-wie
New Delhi, 2-Nov. (Aneta Rtr,).
Duitschers en Hongaren, en ook een
aantal religieuzen in de missie woon- Een tweede groep as-onderdanen,
in totaal 105, is Zaterdag uit Afgha.
den-.
nistan in Peshawar
gearriveerd,
Amerika's militair* steun. waardoor het totale aantal
op 206
Chungking. 1 Nov. (Reuter). *Tij-j werd gebracht.
dens een feestmaal,
aangeboden
De betrokkenen zullen per schip
door het Chlneesch-Amerikaansche rechtstreeks naar hua
geboorte-

•

INTERNATIONALE BEURSOVERZICHTEN.

Ofschoon de toestand in de „CapLonden, i Nov. (Reut er). Op de
geldmarkt beliepen de aanvragen voor'
tive"-myneh, die
onontbeerlijke de gebrulkeHJkeJ7s
aüllloea: pond sterbronnen-zyn-voor-tle-bevoorrading" Hhg aan scfaatkisttjlljetten voor de volgende week-totaal
160 mlllloen pond
van de.staalindustrie, thans
ten-] sterling
en het volle bedrag werd toeminste tijdeüjk Is verlicht,
wordt' gewezem tegen een lagereo middenkoers
de stakingstoestand In het
"alge- van l pond 0.33 pence pet. De markt
slechts 28 procent van de aanmeen , toch ''■nog steeds .'.< voldoende, ontving
vragen, tegen de vorige week 38 procent/
ernstig- geacht om te. blijven aan-' Aan de banken is verzocht de
volgende
dringen op wettelijke maatregelen.] week 30 millioen te verschaffen tegen
.:
schatklst-deposltobewljzen.'
WaUstreet opende slow, met' koersen
tnsschen zeer nauwe-greagea:—

■,

Te

Financiën en Handel.

\

bewaren;

-

lJi£WS^^t^^?jrirJinlJöiaërlë'

een"Dultsche

.;

werd uitgegeven, omvatte" in totaal
21 stakingen, waarbij 8.500 van de 4

-

,-

"

FRANSCHE DIPLOMATEN TREKKEN ZICH TERUG.

~

Arrestaties. Groote formaties zware Britsche
bommenwerpers ;
bombardeerden
1 Noy. (Un.Pr.). De Ja-i
Napels —en Paiermor aldus 'de
militaire

Pelping,
Z,;
~*-panache
maakte'?" ber:'dèrtien"Ch'ineesÜië' '•'
"Ê%thoiieKer
leden van de Jezuïetenmissie te Sie'nhslen Jen Zuiden van
v
Tiëntsin, werden gearresteerd onder
i verdenking betrekkingen te onderhouden met de Chineesche communistische bandieten.
tiaüLiHiJ-oatkende, dat-de- -Japanners
.

Napels én Palermo.

Londen 2 Nov.

New York. 2
(Aneta Rtr.).
Een--—rapport—ran^-hefr—TdepaTtèment van Oorlog, dat Zondagavond

—

—

EFFECTENBEURS TE

NEW-YORK.

_

.

'

in het
*an
120%, staat Vooralsnog 'de normale wettelijke weg ópen om dit te bewerkstelligen-door-normalen opkoop-van-llcen^
Hes, die 'onder de huidige omstandigheden voor zeer geringen prijs verkrijg■_.■.....
baar zün.

TOBROEK.

——~

Chow, 'negen seminaristen en vier
nonnen, onder wie een Duitsche,
'■
&*.££
eerden gedood.

EEN BRIEF VOOR DARLAN.

::

1

-

_
~

Wettelijke maatregelen urgent.

—

Vier

-

dé.onder-..'

DE STAKINGEN.

Democratische overwinning toezegde.

De eerste en de tweede secretaris van? de Fransche legatie in
Dublin hebben zielig teruggetrokken uit den diplomatleken dienst;
zij zonden het delgend schrijven
aan admiraal Darlan::
,M on s,i e u ry
Wij hebben het tegenwoordige
gouvernement- langer dan een

Duitsche

"

l ff^3P-'ft'^£

millloen arbeiders betrokken waren.

gearresteerd. ,
bommenwerpers
.■'Volgejfts. ■hardnekkige' geruchten,
waarvan geen bevestiging kon, worvernietigd.
den verkregen, werd een
aantal
LüiHlen.'T"Nov,
lAneta Reuter).
priesters gedood.
Van gezaghebbende zijde
wordt
Opgemerkt dient te worden, dat de
dat
vernomen,
hedenavond
twee
■
Japansche woordvoerder tfe Peiping
vijandelijke bombers boven-Engeontkende, dat een. Duitsche non zou land
werden vernietigd.
Jüjn gedood, doch niets zeide omtrent
het lot der anderen. Men verklaart,
jagers vermist.
dat de Japanners begin September
Londen,
2 Nov. (Aneta Reuter).
tientallen Chlneesche seminaristen
arresteerden, van wie sommigen op Een "communiqué van het ..mlnis1 October j.l. weder werden vrijge- terie van i Luchtvaart meldt: „Gelaten: Van het Int ripr»anrïpr<>Ti
Is durende den Zondag warea^——onze
*■
fighters óp patrouille boven Noord;
echter niets bekend.
"De Chlneesche pers publiceerde Frankrijk en het Kanaal. Aanva-1mededeelingen van reizigers, die uit len werden gedaan op spoorwegen
Vier jaNóord-Chlna zijn aangekomen én vol- en een radiozendstation.
gens wie de Japansche blsschgp igers.^worden-vermist.,'~

1

...

<

ka-I
tholieke missiekringen te Shanghai'

-

;

.

gedo?

Priesters

De uitvoerlicenties.
Naar aanleiding van verschillende in
de dagbladen gepubliceerde berichten,"
als zou de uitgifte van ondernemlngsrubberuitvoerlicentles voor het Ie kwartaal 1942 rfeds in 1941 plaats vindt,
met de bepaling dat ook reeds lo 1941
van deze licenties kan worden gebruik
gemaakt, wordt van
o/ficieele zijde medegedeeld, dat terzake nog geen enJcele.
beslissing Is genomen."Voor
nemers,-die l in-sULat-2tirr-meerT, ubber
_A* maken-dan hun cvearcdig~aandeel"

=

'

Shanghai, 1 Nov. (Un. Pr.). In

Een, van de jongste hier ontvangen bladen van de „New-York
Timei" meldde uit Havana,,dat
aldaar onlangs is. aangekomen
een''s.743 tons metend Spaansch
koopvaardijschip mei ' een acco;
modatie vóór slechts IS passagiers met:
V 1200 passagiert
'-aan boord.
-^ff*|
Het waren Européesche vluchtelingen, die in de ruimen- en
reddingsbooten en op de dekken
gepropt—
Er—waren—7aanstaande moeders aan boorde

,

t

7-'
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RUBBER.

In een schip.... geperst.

eerste doel Is'de nederlaag van.Hltler, waarschuwde de conferentie te-

---.

_

CULTURES.

I

:

Het

"

,

-

"

—

Jaire missie-te Chungking uiteen

—

r:~,~

t a leest in een van de
jongste hier te lande ontvangen
exemplaren van de ,Jfew-York
times", dat hét gaat om een bedrag van ruim 64 miïlioen dollar.
Een dergelijk bedrag aan goud
werd kort, rófir den
tocht in Warschau via Oost-Europa in vrachtauto's naar Frankrijk gebracht, waar, de Franscheh
het— nadat zij de wapens hadden neergelegd
in handen,van
de nazi's hebben gelaten.
In AmerlkaJbevindLzich voor
een waarde van 1 milllard dollar
aan Fransch goud, waarvan ook
België reeds 260 miïlioen dollar
als voorloopige schadeloosstelling

Noorden.

-

-'

len
A n e

Hij zette het doel van de aanwezigheid der Amerikaansché
inillr

e r).

Uit Sinkiang (Oost-Turkestan)'
waar de bevolking in opwinding
is geraakt over de jongste verWik-_kellngen,_wofden< krachtige anti-Japansene-demonstraties gemeld.
Overal in het land hebben bijeen-i komsten
plaats, tijdens welke
Japans
„eigenmachtigheid
In
China" wordt veroordeeld, evenals
de oogmerken, t. a. v. Rusland die
aan Japan worden toegeschreven:
'•/. Gemeld wordt,
dat de bevolking als gevolg van deze vergaderingen brandt van verlangen om
de wapens 'tegen Japan op te
nemen. Hét publiek boycott alle
Japansche goederen en verklaard
wordt,* dat de winkeliers hun
voorraden Japansche" goederen
hebben opgeruimd of. verbrand!—

Maarschalk Smuts spreektover het Joodsche
probleem, dat opgelost moet worden.
„LAAT ONS DE BELOFTE VERVULLEN.”

-■

-,

•

Peshawar, 1 Nov. (Tt e u t

ENDBLOFTAUR.

Goed te gebruiken.

"

van geestelijken in het

PALESTINAVAN

FRANSCH GOUD IN DE V.S.

Groote opwinding onder de bevolking van Oost-Turkestan,
waar een hef tige anti-Japansche stemming is
ontstaan:- De verhouding tusschen Amerika en
Japan wordt slechter.

Molestaties

II
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DE INDISCHE /COURANT.

DE CHURCHILL VAN

Chiang Kai-sheks levensarbeid.

SOERABAIA-KOERSEN.
Soerabaia* 3 Nov.
—:

.

■

3%% NJ.11935—

O*o^Vr~-Aanbr
MTS
P=
96
96U
M
-

3% N.I. 1937 ■':
3% N.I. 1937 A - 66
4% Bandoeng 1536
4%., Batavia M37A——
'

nooit zinspeelde op 3 2
besluit het land te verdedigen, 3'/a%

zijn

hij

Batavia 19378
Batavia 1937 C
4% Buttenzorg 1937
>/

%

96%

66
103

—

—

Ofschoon

III

—

—

103—

100%

—

—

100

—

—

103
werd het wel duidelijk wat zijn be102_—_
_OosWava_l937_
4%
was
zoodra
het-volgend
doeling
'Jaar
.
103
■.
de oorlog uitbrak. Gedurende, den 4% Semarang
Soerabaia 1938
103
47»
tijd van den burgeroorlog was de 3%% Soerabaia *37
100
wel
als
luchtmacht, ofschoon
een
4% Credletbank
101
hulpkracht gebruikt wapen/toch *er 4%% Des Indest
101%"w.
een luxe en [Se militaire- gouverneurs; -4%.N.1. Hyp.
1013/4—'
—. .
255
beschikten over weinig materieel in Jav. Bank
\
:
■'
•
'
...:
Kol.
Bank
160
opzicht.
..-.-->
■,
dit
:
_«-—B2
Escompto
H. V. A...
Ten einde den strijd te kunnen
376
Internatio- —'
173
aanbinden met de ffoed toegeruste
LindetevM
191
invallers was het echter noodlij,
370
Band. Klnine
dat we een krachtig luchtwapeit
J.C. J. L.
112
bouwden en dat moest snel teDeli Spoor
70
ook.
Zulk
een
zon
stap
beuren
Zuid Bantam
90
provoceercnd kunnen zijn opgevat
Gebeo-^—
——247
P--Ten een invasie verhaast hebben en
IdeiriW 500
—247 250
daarom maakte Chiang Kai-shek
NlmeMS
123 125
'
op zijn zestigsten geboortedag op
197%
•
/ 120
Ideöi cpn. Nó. 34
rustige wijze bekend, dat hij van
Banjoemas
86
niets,
volk
heele
bet
land
in het
~rr-.
Solo El. MIJ.
106 "— •
dan vliegtuigen als geschenk zou
Retnhang
'
.
80
willen aanvaarden. De bijdragen
P. Veer
Sem.Ss.
146
_waren_Pverweldltcnd__groot,en„
■"—
-Stfooheed.
120 '"125'
vele honderden machines konden Basilam
82
84
in korten tijd in gebruik genomen
Gg. MedjO
150
worden.
• j^jfy
Perbawatl ....:■'•, f ,
120
.
Soemadra"*"ƒ 500
.97
Heel onopvallend; hield Chiang, Tjidasnar.
340
=
:
Ka}-shek een parade van padvinders
lUt & ƒ 300.
127
te Nanking. TJaarna stelde hij een
oefenperiode In.voor.alle_-leerllngen
De productenmarkt.
—

—

_«-

'

—

—

■

Een schets van

HET VER E O STEN.

De grootheid van iljn persoonlijkheid was het, die ten slotte de
rebellen berouw deed hebben en
hen deed gehoorzamen, en hun
wandaden, boe zeer : ook' begaan
uit patriottische overwegingen,
werden hen vergeven.
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EEN GROOT SOLDAAT EN GROOT STAATSMAN.
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neer komt, dat grootsmannen de~~
makers van groote gebeurtenissen in dé geschiedenis zijn, groo- -'■■.
te gebeurtenissen in de historie
echter op hun beurt groote man-'

nen voortbjengefi", aldus schrijft
S. I. Hsiung in „Londen Calllng". S. I. Hsiung is een zeer bekend Chineesch tooneelschrijver,
de,auteur van ,£ady Precious''

:

.

'

■

*

—

-

1

Aan het hoofd van een handjevol
mannen, streefde hij mee in de eerste
gelederen, tegen honderden en-soms
duizenden keizerlijke soldaten en al

I
I

Bombay/Calcutta/
ld
Rangoun
Hongkong
ld.

Chin. nat.

:

ge belangstelling van koopers. Nom.
2.4o\per blik van 18& kg. franco

»

Manilla
H-

:

M\jn eenige wensch is een nieu-

n "■

""

•

—

~71

4d.

Singapore

89%

UL—

r—*-

:

T.

-

—94

—-

■'■"

—

—

Londen. 1 Nov.

Londen/Java
_

Londen /New-Vork

(Aneta).

7.58— i.62 (Off.)
r ~4J»yi~4X3%™

—

Closing telling rate:

Londcn-Shangftal
Londen-Bombay
Loaden-Hongkong
Looden-Slngapore

'

O eb. T/m d.
1 th. 67. a
1 ah. V/ m d

2 eb.

'

4*/. d

Peper.
■> ■

■

.

:

De markt blijft stea-

dy.Voor p.m.l. Amb/Woel. .kw. lev.
ready werd gedaan tot.f IMY2 per
100 kg. franco wagon Amb./Woel. en
de noteeringen voor de andere soorten kwaliteiten zijn nom. als volgt:
pèr 100 kg.
i PasVProb. kw. ƒ
franco-Veem PasVProb. Ngandjoek
per 100 kg. franco wakw. ƒ
gon" Ngandjoek Modj/DJomb. kw.
/-7.20V2 per 100 kg. •franco wagon
ModJ./DJomb. Djember kw. ƒ 6.96
perJOO kg, franco

ber: v
t
Kato e 1: De prijs nom. aan te
kg.~ frannemen-op
coo è-l-*—t o «aVfi;bï—De
markt was uiterst stil en zonder zaken. De noteeringen bleven onveranderd. Nom, voor Malang kw. ƒ 4.60
per 100 kg. franco'wagon Soerabaia
en voor Koedoes kw. ƒ 4.80- per 100
kg. franco wagon Semarang.
-/

Zwa/te
f -December

-

r

en zelfzuchtlgste

vrouw, die uit de geschiedenis bekend
Is, de Keizerin Weduwe. Achtereenvolgens pjaatste zij drie Jongens als

—

'•■■*"

Indiening schuldvorderingen
.
uiterlijk ,op:
b. 3) 20-11-41 en 4) 22-11-*4t:

—

:

4-12^41.

e.

T

i

—

_

-

_

_

~

b/d

S.S. Soerabaia, (conc.

cred. 100%).
8. Tjlpe Tjay Swan, Palengaan Laoek Pamekasan Madoera (conc. cred.
nihil %).■ •
9. Lauw Yoek Fen, firmanaam Heng TJhiang & Co.
Kediri (conc. cred.
23,4 %).

CBaigj

-—

*

~

_._.,.•

_

:

ƒ

.———--*

-

v:

il

—

OFFICIEELE BERICHTEN.

,

*

—

2

—

Citronella-olie.

—

-

/Den.
Nov./Jan.
Jan./Mrt.

2,45—

2.40

2.27

.

—!)-

2,50
2.35

—

—

•)heden gedaan 2.60.
gisteren gedaan 2.42*.
•) heden gedaan 2,50.
gisteren gedaan 2.40 tot 2.47.
')
gisteren gedaan 2.40 tot 2.45.
\
') gisteren gedaan 22T.

«er b?d Landraad,, ' '
' • ■
Bondowoso.
Vernietigd bil 's Raads-vonnis
ddo. 29-10-1941.

'

Koffie.
mm

dakoesoema. Mas P-a ae r,
J.' W.
T H't b 1 I—en Kaden
söele m a n.
Rijst: Zonder afdoeningen. 0e blijven ter beschikking gesteld
van de prov'.
notkeringen volgens de richtprijzen 7an West-Java, Mas Imam Soedono.
Soerojo
Soedarmo
• Baden
en
rde R. V„C.
Baden 6o e d 1 b} o. van de prov.
Rubber: De noteoringen volgsns Java en Raden S o e k o J o enMtddenRaden
=~=
'
• '
R. U. B.
Ku I r w a n, van de prov. Oost-J -a.
Op vers., wegens Uch. ongeschiktheid, ger.
ran 25 Sept. 1941. eerv. en met recht op pensioen uit 's Laad* dienst ontslagen w. R.
by 's Land»
I>e gisteren uit New-York -ont- Lancelot, hoofdopzichter
.
Waterstaat.
■
•

;

Stil.

,

vangen—noteering—

ii==

-—>=

'

Suiker.

December

.

I
•

-■

I_l]

.

Tarwe.

MaandstaatpSeeptrmbr 194.

-

«en

*oo spoedig mogelijk

-

«aar
Tandaarna.iHoonden
to
begeven tentinde «Jdaar
tot

Bot,jU>t_tff»KïuHrJa. UU het dept. van Justtttennr." a.cr T-ih>>i;'*tnïni'-feïer*nd»H» 20«-6(),genoemd dept.

palerv tt)d Süp..n £h ter

minister van Koloniën,

verr aten van

een nider te
bescrwttfng
var/ d£
te

door

stellen

■

op-te dragen werkza--iiheden.

NEDERLANDSCH-INDISCHE HANDELSBANK, N.V.

.

New-York. 1 Nov.
2.62.,-...

2£S*sL'

San-FranclMo-en

Justitie.

—

2548

Binnenlandsch
Bestuur.
By góuvernements-baalult
la aaa
f t»
tól
*«d«t*ml>tena*r 3de Uut* Ml'
h.fjfj'i

De productenmarkt.

prijzen zijn ongewijzigd.

uJ,™stu.v..i.-

Redeb.

'

-

.

*

—

;D.yosaJejnarkt.

(Nieuw cootr. 4).

■

Jo Tek Tjiong. fa. Tjiong Sing
Hap Kie, Tandjong

,

-

Nrw-Yorlu. 1 Nov onveranderd.

810.

-■

"*

-

-

##•

')

Malang.

4. L. Minderman, adj. grlf-

"

u

firmabeOost-Java Pro"

'

stellihg.

Bee Seng,

ductenhandel,

_

~

w*e

3. Ong A Tjie. firma Yap
Seng Hoo, Kediri.
b. 2e. tevens slotuitd. lijst.

.

—-—

Soerabaia.

-

naming

.

-

Nov

Beëindigd door het verbindend
worden der:
a. le. tevens slotuitd.' UJst.
1. Tap Hing Tjwan, merk
i Tjwan Liong Kongsie,

toot

hét

"~~7

Economische Zaken.
m vasten dienst van
dei Land* tot
»dj.-landboirssomg üer ;; _i 4? ; XL-ü^s—
bel. met da
w«»rn. van die betrekking. t«d.
Ben. in vasten dienst van den
Land* tot
bij het Tulnbeheer van ha* Mt
Profstatlon voor den Landbouw Ha
rTt 1 ai
Bar hum. thana t«d. bal. met da
waan»
waarn.
van die betrekking
Ben.

Gevestigd te Batavia.

,

Debet.
.
Credit.
Noteering te ühicago .
Kas, kassiers en daggeld-_;.._
„KapitaaL
ƒ 33.000.000
Chicago. 1 Nov. Tarwe noteerde voor
leeningen
ƒ
Deposito's
op
termijn
24.076.001.4.4
trachtten zij Chiang Kai-shek te Dec.-verscheping per bushei 1141» doll. Ned.-Ind. schatkistpapier '8.000.000,— Crediteuren
t
08 332.166 40
om
wensen
te
voldwingen
aan hun
Nauwelijks prijshoudend.
Wissels
:8.793.681,70 Kassiers en opgenomen
doen. Maar zij jnaakten een totale
Bankiers in brnnen--en
"daggrtdi*frnin gf n
7 —n>BS&46 58 -r^\^' wh,,kt Umb^^WrTr*ti>ep4an*r
vergksin?:
dat hij befast blijft mot.
Y. —: —■
26.912.003,77
buitenland
Geaccepteerde
wissels
H/t befceeTv»n'
Nov
New-York. 1
s Lende kaa te Bandoeng.
Onafppb\ken had hij zich- bezig
Syndicaten
2:058.961,05
Effecten
en
en
te
betalen
wissels
Raden K a d a r 1 a2.221.76028
16.07
Dec.-verscheping
Middenkwaliteit
m
a n. achatkistembt. 2de kl, alg. ontvangerr
Prolonga'ticn en voorgehouden met de verdediging, "maar nom. per lb.
Diverse rekeningen
482 416 25
van genoemd* kaa.
schotten tegen effecten
2.052.646,46
hü was van meening geweest dat het Nauwelijks 1 prijshoudend.
van het Centraal Kantoor toot ds
52.870.990,58
Debiteuren
oogenbllk nog niet gekomen was en
CoirprtabUïtelt te Soereriia naar
het rt«k•
en
Deelnemingen In
namlge kantoor te
vorv
hU was niet bereid om iets <e doen
Palerabang de •chetklst3
M
deringen
„.'...
ambt.
3de
op
£ "r
kl.
onderaea
H.
gen»
J.
w
ter aanmoedlsring van deze ongedisBombay
Noteering
te
waarin
deelciplineerde actie. HU wees hen scherp!
22.979.095,68
Bembay, l Nov. Onoffieieele
genomen
Overgepl. jan Salatnandiaog naar T*geJ
terug, want hU stelde meer-vertrou- gên, in roepijen-annas: spot 63noteerinw
0.9, eer- Gebouwen
2.396.643.94
U W
tW ambt 3a «• (vertil.'.
'
wen in discipline en zUn beginselen, ste verrekening 15 Nov.
13.6. 2e ver- Div'erse rekeningen
631.722.05
Overgeplaatet v.n Tegal naar
dan dat hij zich aan zijn -leven iets rekeningJsDec I_62 l2J!;_jde_markt WIA
Selateaadjanf
■■
j
Ui
'
; nsrewrwqyg
f 180.800oo0)W
(«.ir:caUu#.
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Financiën.
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Katoen.
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Zilver.

*

«-

I.U
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„

cl'teurv
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en

A.

"f'

«

„

1

neef
beiden zwakkelingen--- -n.
haar „achterneef". Henry Pu-Yi, een
v
half idioten knaap.-Dit bracht mede dat toen de KuoMln-Tang in 1911 de revolutie begon,
waren
Ja, overrijp
de tijden rijp
voor een Ineenstorting van dé monarchie. Chlang Kai r shek. toen nog
slechts 25 Jaar. oud.'snelde Jit Japan
naar zijn land terug om deel' te ne-

;

*

—

i

Te dien tyde nam de fortuin van
-jonsjand een wending, die het in een
steeds
slechter —wordende § positie
""bracht. Te onfortninlijker„was jjns

•

■

1 I

'

r

.

Nederlegging ter Inzage ter
—Griffie R. v. J. Soerabaia en ten

450 per 100 kg.
Toeloengagoeng kwal.
.
vraag uae oom franco wagon Soerabaia.
Zwarte Lampong e.k.
Koffie: Zonder zaken, en de noTelok Betong p pic.
bleven onveranderd.
Nom.
teeringen
—')
9.70 "9.80
Kov.
exportW. I. B.
voor
Robusta
Verkeer en Waterstaat.
9.75
Nov./Dec.
Ben. tot hoofdopzlchter bu 't Land»
lev.
kwaliteit „In „de „tweede hand
Wateri_9.90-löJ
Baden Mas G o'n d h o HidhUofranco staat
. L . ■ Jan./Mrt '42 } 32 per 100 kg.
■) gisteren eedaan 9.75.
to, Baden Gsndakoesoema, Ma»
wagon Soerabaia.
Paaer, Ma
■
'mam Soedjon'
DJarakpitten: Geen notet- Raden Soekotjo, Raden Uas Ira v. i
Batavia, 1 Nov. (Hand» STerg. vla ringen.
J. W. Trle b e 1.
Baden
Boer 0)0
■ ■.
Soedarmo, Baden Soel e m a n en
Aneta: Contract A. (per kg. incl drum)
"K—a pok: De prijs voor kwal. B.
oedl b J o. thans all- 1 opzichter
-traw anno
oom ƒ 26.75 en voor kwal. C. 24.75 per 100 kg. bij
gen. dienst, met bep., £-t
Raden Mas
f
—')
2.45' 2.50
Ready
-R.-.-'en- G»a nil l m? ZnrtArt tftlanyNov. —■-*-.
TtMrr jso
—*i "i W I dj
Aneta).

de-Japanfiers

te stuiten, die dreigden met een inval,
In;~ China. Ook wenschten zy een;
krachtig en bekwaam leider naar wien
zU niet ver behoefden te zoeken, ofschoon zU meenden- dathij niet beieid r
ïiJEêri vijand te bestrijden. Op hun
manier, met de punt van .de bajonet,

ment Soerabaia.
c 19-12-1941.
5. nal.'J. Vermeyden, in leven adspirantofficier vlieger b/d Marine VUegdienst. Soerabaia.
,6. V. E, Gerard-Thesirigh,
Tamanan, Kasri.

„...~.

•

;

'

dérdnïkken, wenschten

-

thans werkzaam

,

■

hemelsche

Marine,

bij het Marine Etablisse-

.

.

kw.-ƒ 6.30 voor 2e,soort'kw. ƒ 6.- en
.
SM
voor de 3e soort kw. ƒ 5.65 per 100
Maart"
6.Ö2
....„:
Mei
6.10
kg. franco wagon Soerabaia..
Batavia, 1 Nov. (Hand. Verg. vla
Goe 1 a man gkn k: Nom. voor

\

,

Bangll. e
4. H .H. G. Koonen,, technisch ambtenaar bij de

—kantore -der -Weeskamer— geduvan Soerabaia.
rende: a. 2 weken, b. 4 weken
• Naar aanleiding van een schrijven,
en c. één maand. Ingaande op
van den Legercommandant, gericht
den datum dezer advertentie.
(Jav. Courant),
tot de diverse werkgeversorganisaties
met het verzoek bij het toekennen
a. Eerste tevens slotuitd: UJst.
van een tegemoetkoming aan het
1. M. Calbo, gep. ambtenaar
niet-Europeesché personeel, dat zich
b/d S.S. Glintoeng nabij.
vrijwillig heeft aangemeld voor den
Malang, (conc. cred.
dienstplicht, danwei daartoe werd
-100 %).
aangewezen naar een zelfde oplossing
b. Eerste tevens slotuitd. lijst.
te streven als voor het Europeesche
2. Lauw Toek Tjoeng, firpersoneel gevonden werd, noch tusmanaam Bo Lan TJhiang
schen de beide catagorieën van InTJan. Toeloengagoeng
:-*
(conor cred. 27,5).
heemsche dienstplichtigen een verschil te'maken, vernemen wij, dat
3. Kwee Tjhoen Llem, firmade Middenstandsvereeniging te Soerabenaming Tay Bie, Soebaia hetzelfde standpunt inneemt,
rabaia (conc. cred. nihil
%).
-.
"-.,
;
dat de voorzitter van de Midden7?Bï
4. Vr. F. L. Merer pensionstandsvereeniging te Batavia, zööals
men in ons eerste: blad van iieden
houdster Malang (conc.
kan lezen, heeft bekend gemaakt.
cred. nihil %).
e. Eerste tevens slotuitd. lijst.'
merk Toko
Nivas-verkoopen.
Piet Foo,Nivas
verkocht
De
3386 ton Supecred. 23 %).
reur en 51 ton Browns„voor export. ■^^— 5.-Tan
Oen Liang, koopman
7
Aan consumptie-suikers werden' 1613
Mod jokerto —(eonacred.
tor, superieur en IÓI ton Browhs
0,95-%).
verhandeld:
7. E. N. Muller, ambtenaar

en vrijwel geheel zonNew-York. 1 Nov. onveranderd
der afdoeningen. Nom. voor Ie soort

'

3. nal. Ch. A. Guldenaar, In
leven gep. ambtenaar,

Het standpunt

Lampong-peper:

«*

———■

MIDDENSTRAND EN MILITIE.

tanggoel.

Petekoan

ö. 5-12-1941.

-

-—

T.-noteeringen.

~De ver.klaring^s-eenvoudigrZööwel
de communisten als de soldaterr-die

—

48&

—

ld.
ld.

Bangkok

bewaarders een overeenkomst met
hem en een hunner kwam zelfs in
hetzelfde vliegtuig met hem naar
Nanking.

57%

$.'..'

Poochoi»

.. ,

Y;K ede 1 e

-•.

of Hongkong.
Shanghal~ ld.
Amoy
ld.

1

I

�•

ld,

Zürich

I

,M\jn doel

,—-

-

:

/

-

ëmploveerdc bl] de

Reuter).

ministedat Hudkustcomk a t ] a n'g os e e De-markt mando-heden een-vijandelijk convool voor de Friesche ' eilanden
is geheel verlaten
2
ningen. De prijs voor grof gesorteer- aanvielen. De bommen troffen
enkel
vliegtuig
de Ttwallteitnominaal aan te neme"n schepen. Geen
vermist.
op ƒ 11.- per 100 kg. franco wagon wordt van de operaties
Soerabaia.
K a tjan g o 1i e
Zonder afdocnlngcn. Nom. voor de goede—fcwd
pcr_loo kg.-franco schaal.
goedang Soerabaia. '
Klapper o He: Zonder eeni-

—géwezen-ge-^-—
BP.M.

—

i_Londeiv_2_Nov. (Aneta
Kap~ö~k~P"l-t-ire-a^—
de Een communiqué van'het
prijs aan te nemen op ƒ 3.20 per 100 rie van Xuchtvaart meldt,
son-vliegtulgen van het
kg. franco wagon Soerabaia.

-•

-\XHiu,
.60

groote

-

■-

Soerabaia..

Verificatie-vergadering In het
gebouw R. v. J. Soerabaia ten
&y 2 ure v.m. op Vrijdag: .
art. 173.F.V.)._
1. C. F. Rosbak, gep. ambtenaar b/d
Soerabaia. ,

:

Soerabaia.

New-Yor*/

S. Franclsco ld.

:

_

voorkwamen:

—

Duitschers lijden
verliezen.

jB

:

.!.

en Escompto.

-

-

kamer

(Aneta Reuter).
Lond>n, 2 Xov.
Radio-Moskou
■v ei klaarde In
Jte"
■ Soer a b a ia 3' Nov. 1841.
'
taal,
dat
de
Duitsche
Russische
■ Coprah Zonder afdoeningen. verliezen ter verovering van
Nominaal voor mixed- kwaliteit ƒ 5.85
Kiev tusschen 12 en 13 October j.l.
penioq kg. ci.f. Soerabaia.
20.000 dooden, 50.000 gewonden, 289
kanaai voor locale consumptie ƒ I.— per tanks, 191 vliegtuigen en 142
nonnen bedroegen.
100 kg: .
■..*.-•
Gaplek:' Voor lev. Nov../Dec.
DE R.A.F.
werd aangeboden tot f 2.50 en koopers ƒ 2.45 per 100 kg. franco wagon
Soerabaia.
Aanval op vijandelijk convooi.
Gaplekmeel: Qeen notee-

~

:

Van Factorij, Handelsbank

-

'

GECORRIGEERD.)

DE STRIJD IN RUSLAND.

—

'

-

FAILLISSEMENTEN No. «4.

—

,

Chiang Kal-shek weigerde, omdat hij } Sedert de revolutie had gedurende
geloofde dat we in
kracht zouden 1 vijftien Jaar in China burgeroorlog
winnen naarmate de oorlog voort-! gewoed. De militaire gouverneurs in
het Noorden en het Midden brachten
1.500.000 man bUeen en zy waren dusJeugd en leerschool. doende
tien maal sterker
Chiang
„Chiang Kai-shek werd geboren Kai-Shek. Burgeroorlogen dan
zijn nooit
van een welgesteld gezin in populair en de bevolking werd
.het
het Zuid-Oostelijk deel van China. moede. Gezien van mllitaii oogpunt
Dat was 56 Jaar geleden. Zijn vader uit zou de Noordelijke strafexpeditie
stierf, toen hy pas negen jaar oud een hopeloos geval geweest zijn, Maar
was, maar zrjn moeder, evenals de Chiang
Kai-Shek verklaarde den oormoeder van onzen---wijzen .Méncius, log aan 1.500.000 vijanden, omdat hij
verzorgde zyn opvoeding pp éen wy ze, wist dat MJ de heele bevolking, die de
die inderdaad bewondering verdient, milltalre-gouverneHrs-haatté; aan zyn
zy liet de opvoeding van haar zoon ztjde zou hebben en dat beteekendé,
—gaan
vijftien-, dat hif-niet-mlnaer~dan~4so.ooo.ooo
jarigen leeftyd studeerde hy onder overtuigde- medestanders -had -tegenleiding van Ku, een maiKvan jrroote qver_ 1.500.000—vermoeide soldaten.
geleerdheid als ook van vooruitstre- leder begreep dat hij werkte in het
vende denkbeelden. Toen hy van zyn belaeng der bevolking, terwyi zUn
meester vernam dat dr. Sun' Yat-sen vijanden Juist het tegenovergestelde
door den staf van de Chlneesche am- deden en hy overwon alle militaire
bassade te Londen gevangen genomen- gouverneurs en bracht China in kor'was en van zyn vrylating door de ten ttjd tot eenheid.
—bemiddeling—van—de Dritschc rcgceEenheid.
ring, sprak de Jeugdige leerling zijn
Gedurende zijn strijd om China tot
groote bewondering uit voor de Britsche grondwet en besloot onverwy ld, eenheid te brengen moest hlj.de hulp
van de communistische
dat hy dr. Sun Yat-sen volgen moest aanvaarden
partij in China; hij moest de leden
en medewerken, aan de omverwerping daarvan
wanneer zij
van.het- Mantsjoerysche regiem en aangevallenbeschermen,
door conservatief
een democratische regeering in China gezinden; hijwerden
moest hen verbannen,
moest Instellen. 1 •
wanneer
zij
de
aan
macht
Toen hy achttien was ging hy naar zichtrekken;
—wilden
hij
moest
het Noorden ten èiride ae studies te
wanneer zij tot
bevechten.. overgingen
volgen aan de Pao'Tlngsche militaire hen
rebellie
openüjke
en-hij
hy
en
daar
academie
onderscheidde
moest met hen samenwerken,-toen hrj
zich zoo, dat hij naar Japan gezonden ervoer
waren om met
werd voor het voltooien van zyn stu- hem, te dat-zij-genegen
strijden
tegen
de indringers.
studenten,
die
naar
dies. De meeste
Misschien te de communistische
het buitenland gaan, verwachtten dat coup
in Si-An meer dan voor een
zy by terugkeer een goed bezoldigde
Westerling
begrijpeiyk. In het begin
zouden
gouvernementsbetrekking
kry gen maar tot hen behoorde van December 1936 werd Chiang
Chiang KaUshek niet. Toen hij zijn Kaï-shék door de communisten gear.resteerd en door'dezelfde soldaten,
portret zond aan een neef* bnj'dat hij aan
wie hij order gegeven had het
zich toonen kon in zijn nieuwe 'uni- communisme te onderdrukken.
Drie
form, schreef hy op die foto een geweken nadien, toen een ieder vreesde
dicht, waarin o.m. de volgende regels voor zijn leven,
sloten zyn gevangen-

—

—

tfi'

doelingen verscheidene. Wéstersche
mogendheden aan om te bemiddelen
tusschen China j -,en zijn vijand.

:;

—

Soerabaia.
een betrekkelijk klein leger zijn
Soera ba li.a, 3 Nov.
Ge
maïs: De markt bïrjft
stoutmoedige Noordelijke strafexpevrijwel
stil
en
geheel zonder afdoeditie, hopend het land té kunnen be- Londen
t.t./fct.
7.64
ningen. Nom. voor ouden oogst lev.
vrijden van al de jzelfzuchtige mili- Z.-Afrika
,
ld.
,7.64,»
jèady ƒ 2.97 per 100 kg. franco Veem
'
taire
Australië
ld.
6.12«

had; en na den val van Nanking, onze hoofdstad, boden met de beste be-

—

(GEDEELTELIJK

—

~

VERKOOPKOERSEN.

-

"

—

—

wanhopig strijdend.-Jiooit—wanho*
■g==„Toen-hel «route-Chineesch-Ja- pend,
tegen de militare gouverneurs
pansche conflict begon op de Marco
Polo-brug bij Peking, nu vier Jaar ge- in het Noorden zoowel als in het Zuileden, dachten weinig menschen dat den. Dr. Sun Yat-Sen stierf en Chiang
China ook maar de geringste kans Kai-shek begon aan* het hoofd van

=T3tf^h~
van de wreedste

—

-—

•

geliefde,

—

—

•

Aan ons
land," ■

met dé beide Prinsesjes tijdens een parade.

LAATSTE BERICHTEN.

—

~

hst
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Koningin Elizabeth

—

—

~
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—

—

Cbianj Kai-shek.

_

met het vertrek naar
het buitenland
Is ve rr e van net behalen van
is2 müitóiré
eer.

—

—

'
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—
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•
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-
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boyen- ras nestelden zich ztjn medestrijders
staande
Chinees'che op .tfevige wijze te Shanghai »n in de
-spreuk te' hebben weergegeven, \ als omgeving dier stad. Zoodra,het Huis
en dat
der-Mantsjoes—vielen derrevolutie van
volgt verder:
—--1
t
vijand
was
het
onze
be»
momentrdat
„Gedurende üf zesde eeuw
tpngi'i tiij sioot de invasie niet uit te stellen. Zij
voltooien,
zijn
te
om
studie
Christus- bracht de ' chaotische —toezij op een goed moment
stand van de feodale periode in Chi- in geen enkel opzicht erkenning zocht meenden dat
begonnen
waren
eh ons lrr énkele
'na onzen' grootsen phiïosoof voort, voor zijn arbeid by de revolutie..'.'■•
tijds op de_Jcnieën zouden
weken
Co nf.uc i u s. Op het eind van de
De periode onmiddellijk vplgend-op Drengen. •
T
vorige eeuw bracht-ons de ondergang een revolutie is steeds een mooie trjd
Hetzalden lezer opgevallen zijn
van de Mantsjoerijsche dynastie, d£_ yogrjppportunisterL enlons iland viel
figuur van dr. Su n Yat-s en, dan ook in handen van .«e'rgelijke dat ik nergens In dit artikel ook maar
„een revolutionair, die sedert de^Chi- lieden, van' een Yuan ShlhrKai, die een enkelen teer een aanduiding voorj
Sun
• neèsche republiek grondvestte. In nog dr.
dwong Jiem het den naam Chiang Kai-shek gebruikt;
heb. *In de Westersche wereld "is hij
recenter -verleden schiep onze burbplrrnri nis fffrtprjjfll Chiangj
rrtmnppn
geroorlog en de bultenlandsche in- nadien tot keizer deed proöameeren.
Kai-shek,
ofschoon
Militaire
vasie, welke wij noemen ne y u 1
geheele
in
wei fan oftewel „zorgen in het land begonnen, aangespoord door v.wrkeur aan geven hem maarschalk
binnenland en moeilijkheden buiten Yuan's . vermetelheid, ook| een gooi cl soms generalissimus te noemen.
het rijk", onzen, nationalen leider naar de macht te doen en zij bevoch- Pet Chineesche volk spreekt nooit
—C hia n g -K a i-s h e k,—die ten elkaar met geen ander» doel dan anders van hem dan als de „voorzitslaagde in de bijna onmogelijke taak dat der zelfzucht. Het land kon een ter van.den Baad", waarmee men wil
slechts onze
eenheid te brengen in een land van man als Chiang Kai-shek niet ontbe- aanduiden dat' hij niet
maar.ook
eerste
onze
soldaat
Is.
spoedig
hij
ren
en
werd
dan
ook
te450.000.000 zielen en-°die op geslaagde wijze meer dan vier jaar weer- ruggeroepen door dr.: Sun Yat-Sen om grootste staatsman.
-■
■:
stand bood aan rip vajrthprarlpn agrp*- samen te werken art n ripn wpriprnp-.
sie van een, góedvoorbereiden, goed bouw des lands. Vele Jaren wérkte hij
lutgerusten en machtigen Duurman. in obscuriteit onder dr. Sim Yat-Sen,

—

—

—

—

"

'

—

•—

——

na de
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De schrijver

—

—
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het Londensche weekblad. is een
meesterlijke samenvatting van.
den voornaamsten levensarbeid
van hem, die China's weerstand
tegen 'Japanb agressie voorbereidde,-consolideerde en nu ook

leidt.

—

—

.

~...

—

;

—

Stream" ,en zijn levensschets in
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v...., „Wij Chlneezen-hébben eenparadoxaal gezegde, dat er :op
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contr. dankb. uit 52. dlv.
pi.' In'; N.'l. gratis. Verkr.

'.'"'

i

A
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Speciaal geschikt voor avond
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enz. In bus a
Sex. Zwakte
ƒ3. ƒ 5-— en ƒ 7.50, voorts
Haarolie teg.' ultv. roos enz.
f 1.25. Aamb. oUe / 1.25
Exceemolle / 1 2.5Ü Seriawanolle (mondspruw) ƒ 1.75. Te
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e.- a. apoth., Malang: Armstrongs kant. en alle apoth.
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/-leren daidelinncnlkasl aanvulling behoeft en
qeen woncter' y anl * el goe<J y/ordt steeds
duurder. U moet daarom geen risico nemen
*

die
aantasten, blootstellen. Kiest de
Zeep. gebruiken.
veilige weg,en
Hel kost IJ missc'Kïen.een paar centenjneer
maar herverzekert Uw goed tegen,slijtage,
'waardoor U tientallen guldens bespaart.
Sunlight Zeep gèeft_Uw_goed_een langere
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LEGER EN VLOOT.
DE MARINE.
Bevordering van adelborsten.

Met ingang van 31 October-zijn bevorderd, tot sergeant-adelborst; d« korporaals adelborst voor den zeedienst: R. R.
Ëlshof, E. V. Glaser, J. A. D, Onitirig, W.—

-H^-.j;;Haasse. R. Hartog, F.a.HeckmanT
H. A. Hes, M. K. V. Jeneson-, J. Knoot,
J, van Leijen, J. Loois, P. J. F. van der
Meer Mohr, G. P. F. Munnik, T. A. M.
Nljsen, M. Okkerse, L, E. te Rütte, E.
Soesman, A. JL,van Venhoven, F. H. van
Wertum; de korporaals-adelborst voor
het korps Mariniers: B. DunklJacops: W.
Ed^uw r-l fc-van-der-Hoev«i,--^J^Pr-vanOijen; de korporaals-adelborst voor den

—

H. Pakvis,
Móhammad Razak, R. T. Ronkes Agerbeek, L. J. Schell, J. Y. Schotman; H. H
Voorthuizen van Meekeren, _F. Wink;
de korporaals-adelborst voor de Administratie: A.. Bartholomeus, Raden. Ba-

s
t

goes Naris Dialadinlngrat, .T. f*ripp»U"ig
Raden Mas Hadjiwlbowo, Raden Mohamad Siddik Moeljono, E. Vernede, P. H.
de Vri^s.

OFFICIEELE BERICHTEN.

sperballons

te

dervliegtvig aan-den daggelegd;Toen deze'püo'ot tijdenseen

maiiipüleër'en7 Daariinnr

mannen voor ander werk worden

piloot

(Nadruk verboden.)

wegvloog,

.

,

Lysan-

hevig'iuchtgevechtzag,-dat'e'en-Briisrhft'viirU i>T
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Onderwijs.
Bel.' met de waarn, van de betr. vanVd.
■ohoolopßiener (met dlpl. Kweekschool)
en
gepl. te Koepang W. E. Tlcoil.ll, Uitat,
schoolhoofd btf het Inl. lagnr onderwl!» (late.,
eategorie), werkz. gesteld au de 6de openb.
Inl. venrolgschool te Baaldermaaln.

'■,:•-

henraieuwsgierig na. Toen ik hier pas kwam, was hij heel elschte.- dat hij de eerste moest zijn,
openhartig Jegens mij. Ik geloof, dat om over ernstige zaken te spreken.
—„Dat Is nu-een -type vaneen— jong hij
nusodfrnogrt)precht^verlangtnaar —,Over—het algemeen wat 5 vaag,"
man7r_verklaatde.-hy,
niet vrede
bapjeil]ke"~Petrek~ .?niwooraöt.dë,:ahdet:nale£rïïg!J:aaren^itrlenrivonze
kunnen begrijpen, mt zou er-iri"geval kingen
Iwee "Tanden, zelen. „Morgen tegen zes uur moet ik
tïKSchen
van oorlog van hem worden In geval
en
toch
iets
is
er
tusscheh
ons geko- weer in de Downing straat zijn." :
hij mocht worden opgeroepen om te
men. Ik kan zelf niet zeggen, wat
„Ik heb het resultaat van mijn
bijvoorbeeld,
vechten
of werk van al- het is,
maar-ik voel bij instinct, dat ochtendtelegrammen
gemeen belang voor zijn larid te
reeds aan den
ver- .zijn.houding jegens mij is veranderd,
; , '.','
-Ticlrten-?"■ •""
Ministers medegedeeld,"
t 5 , en de Engelschen kunnen van alle Eersten
„Ik verwacht, dat hij het zou volken der wereld het slechtst hun» merkte Terniloff op.
„Ik' heb uw bericht gelezen, eer Ik
doen," antwoordde Domlney. „Hij zou gevoelen verbergen, Zou de heer
het kranig, van ganscher harte en Watson,. dat vraagTk mij af, mis- hier kwam," was het ietwat aarze72)
„Zoo, zoo ! Ik ben er niet meer zoo toch slecht doen. Hij is het type van. schien onder den invloed zijn geko- lend.antwöord,
„U zult, naar ik hoop, den echt
dol op als vroeger. Om u de waarheid den voornamen • jongen Engelsch- men van uw zoogenaamden neef, den
met te veel zelfvertrouwen en te Hertog yan Worcester Hij was toen vredelievenden geest waardeeren, die
te zeggen," vertelde de jonge man, man,
Norfolk ,nng zoo vriendelijk Jegens
?" vroeg
Tcrnlloff-be-JZUn__stem_ZoO_ latende dalen, dat weinig dtedpllnerZU-meenenren-hwi- in
ons
———,-'--.
—Ternüoff keek

DE GRO TEMYSTIFCATIE do rD. PHIL IPS OP ENHEIM.
VERTAALD DO R M. HEL EMA.

van een

uit zijn vliegtuig gesprongen en op vijandelijk gebied geland was, maakte hij een snelle
noodlanding in de nabijheid van zijn kameraad, die zich bliksemsnel uit zijn parachute vrijmaakte, in het
toestel steeg en daarmee

vrijgemaakt.

FEUILLETON.

heeft betrekking op een staaltje van heldenmoed, door een Britschen

Deze illustratie

Justitie.
Ter beschikking gesteld van de pres. van
den R. v. J. te Soerabala, teneinde met grlfzierswerkzaamheden brj dat College ~te ver-"
den bel. mr. Mas A b d o p-t.t ach man
en mr. Baden BoedlsoesetlJ, a, eerstgen. thans ambt. ter beschikking van den
voorz. van den Landraad te Soerabala
en
laatstgen. thans ambt. ter beschikking van
den voorz. van den Landraad te Kedirl.
Ter beschikking gesteld van den vöorz. van
den Landraad te Soerabala, teneinde
met
grlffierswerkzaamhcden bij die rechtsbank te
worden bel. mr. Ph. E. Stobberlngh.
thans ambt. ter beschikking van den pres.
van den R, v._ J. te W"t»vlB ■

■

In de Midlands worden Britsche vrouwen getraind om

Terniloff was een oogenblik onge- rechtheid van het volk,
welks belanwoon
Het was_££n- j plechtig, gen hij schijnt te behartigen.
Ik gehaa§tjij[st<wlsch moment. Hij stond loof, in de oprechtheid der Engglsche
op;«»~ehtbloottë «ijn hoofd.'• ■-r—
staatsnëTênT"Aan™aat geloof heb' ik"„Er zal geen oorlog kómen," zeide ulting gegeven ; ia het boekje met mehij ernstig. : . .'
moires, dat ik u weldra s ter hand zal
Maar wy praten te ernstig
De minister wandelde verder met stellen.
een lichten sjtap. Dominey begreep nu voor een zomeravond. Laten wij onze
nog beter dan tevoren de listige poli- opvatting van den staatkundigen toestand aan de wereld toonen, door nog
tiek, welke zulk een ridderlijk
en een spel
golf te gaan spelen."
trouw en toch zoo argeloos man als
Dominey
stond bereidwillig op, en
Terniloff voor het gewichtige ambt
had gekozen, dat hij nu bekleedde. de twee mannen begaven zich naar
Hij keek den minister na met een het golfveld.
lichten glimlach om de hoeken van „Apropos," vroeg
Terniloff, „wat
7.ijn mond.—■ •■-,
■„,.
■ weet gij van
onzen
klelopgewekten
zorgd.
„In een tijd als deze," merkte hij nen vriend Seaman?
wel
zal
nu
HIJ
De heer Watson boog en richtte veelbeteekenend op, „begint
; ~,
men te druk in de weer zijn."
zich toen stijf op. Het was duidelijk. begrijpen, waarom» een
onzer , groote „Toevallig
dat.de spanning der laatste dagen schrijvers
komt hij juist hedenwas het Bernhardi niet?
terug
haast te veel voor hem was. Er waavond
ulfr'Duitschland," deelde
hgeft geschreven, dat geen eiland Dominey-mede.
ren lijnen om zijn mond, en zrjn oogen een ras van diplomaten
verwacht hem in
kan" voort- Berkeley Square.„IkHij
spraken van slapelpoze nachten.
. ,
brengen."
komt- terstond
:.v..
„Woorden beteekenen niet veel in
„De zeeën, welke 'dit eiland' cmae-' na zyn aankomst bij mij.".....
tijden als deze,~ zeide hij. „Eén ding
zeide de Gekant.peinzend," zijn
,

-

?

land-verwacht-het-ran'hen.-"dat
geval van nood

iri
moed de plaats»van
'~...
oefening'kan innemen."
r-> minister Gerald Watson stond
op de stoep te praten
met de vrouw
van den italiaanschen gezant
Zij
ging weldra weg en hij slenterde over
het grasperk met de handen op
rug, starend naar de golfbanen. den
„Daar gaat een man," mompelde
Terniloff, „dien ik in den laatsten
ittjd —wg vcFandtid heb—nü.ranen.
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"

„

beidend ——--?=—

„**.

Hun dames verlieten hen op dat
oogenblik, om een paar kennissen te
begroeten, die een eindje verder zaten. De heer Watson, die op eenigen
afstand voorbijging, bleef staan, toen
Dominey hem groette. Zij praatten
een oogenblik over onverschillige
dingen
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,ven,,
...

durf, ik u echter wel zeggen, Prins, .Engeland van groot
voordeel geweest,
berichten zijn hoop ik nog hier en in deze cnstandlgheden.
Er en zy kunnen het van groot
steeds gunstig ?" vroeg de Gezant, ds zal geen oorlog komen, tenzij uw land
nadeel
".In.-Hct tf Il&ütc lyrtrrvan dan dl
'euqueite. in acht nemend, welke het
;
wil."
'plomaat is een bewys van de onop-'
.

-

„Uw

■

1

_

niemand van zijn inlichtingen gebruik zou kunnen, maken, „ben
Ik onlangs zoo gelukkig geweest,
een 'klein
aandeel
te verkrijgen In Jere Moore's renstal te Newmarket. Ik 4 verbeeld mij, dat ik iets
meer weet van paarden dan van de
j samenstelllg van motoren, hè?"
„Het zou wel mogelijk kunnen zijn,
dat Je geluk had," stemde Domlney.
toe, en de Jonge man ging met_ een
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zending DAMES
GEBORDUURDE ZAKDOEKEN_inÜIuxe _1
van-?- pn—6-stuks," vanaf" ƒ 1.60"en ƒ 3.50.

hopjes en andere patronen.

—

Maagzweer
Spruw
DJamoe (djampee) Oesoes
teg.- dlv.' ingewandsz.
,Wlt-

'■

H

100 cM.

~_.

-

Boekje inh. caf 100 notar. ge-

ook" dlkkedarmontst.

-

Nieuwe zending BEMBERG ZIJDE* gebloemd
breed, vanaf f 1.75 en ƒ LCS per meter.

,t~i

A. FRANSZ voor
BETROUWBARE KRUIDEN!

-

LINNEN- en CHIFFON

:,

Iïgen B-ÊcFftif^KößtlNC/v'-25;%'

-

EMBER IN VERBAND m. L. B.

~.

IV

DERDE BLAD

DE INDISCHE .COURANT.

1941.
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