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C. J. J. VERSTEEG

Geweldige Verliezen

aan

Oostfront

Verklaring

Moskou, 4 Sept. (Reuter). Lozovsky
verklaarde, dat de toestand rondom Odessa verbeterd
is ten gevolge van de enorme verliezen, die aan de Roemeensche en Duitsche troepen zijn toegebracht door het
garnizoen te Odessa. Waarschijnlijk leden de Roemenen
in geen enkelen oorlog zulke verliezen als thans voor
Odessa.

gende

Tekort

aan

nazi-Officieren

Churchill

Reuter, GeHerlihy, meldt het vol-

Tegenaanval met Dieptebommen beantwoord

:

Wanneer het Parlement na een kort

komt zal
bijeen
Torpedo's misten Doel
Moskou, 4 Sept.
C h u r c h'i 1 1 een volledige verklaVolgens , Radio-Moskou blijktV; ring voor het Lagerhuis afleggen betrefWashington,
4 Sept, (Reuter). De Amerikaansche torpedobootuit een dagorder, die door generaal "■ fende de oorlogssituatie.
jager G r e e r werd door een ondervon Arnhëïm werd uitgegeven)•>
Hij zal onder meer spreken over zijn zeeboot
aangevallen. De torpedo's misaan de 95-ste nazi-divisie, dat er.
ontmoeting met R oosevelt op ten
echter hun doel.
zee, welke resulteerde in de formuleebij de nazi-troepen aan het Ooste-'
Het Navy Department maakte bering
van het „Atlantic-charter", over
lijk front een acuut tekort' aan of- fi
kend,
dat de aanval Donderdagochtend
den stand van zaken in Rusland en het
ficieren bestaat.
plaats
had, toen de G r e e r op weg
vraagstuk inzake den Engelsch-Ameriwas
naar
IJsland met mail voor het
kaanschen steun, alsmede over de siDe dagorder zegt: „De gevechts- tuatie
Amerikaansche
garnizoen aldaar aan
en
in Iran
het Midden-Oosten.
kracht van een infanterie-regimentlis
boord. De G r e e r deed een tegende laatste weken op zoodanige wijze
Er zijn suggesties geopperd, dat het aanval met dieptebommen, doch het reaangetast, dat geen detachementen) pp vraagstuk inzake het verleenen van sultaat hiervan is niet bekend.
afdoende wijze gebruikt kunnen wotr steun aan Rusland tijdens een geheime
den tijdens een actie.
zitting zou worden besproken, doch deze
Nieuwe credieten
De verliezen onder de officieren wor- suggestie vond van de zijde van regeeden zeer zwaar gevoeld. Een aantal ringskringen geen steun, waar men van
Washington,
4 Sept. (United
eenheden moet worden samengevoegd meening is, dat wat ook over dit onder- Press).
De
vice-minister
van Oorlog,
in afwachting van versterkingen,V, die werp kan worden gezegd, dit in het
Patterson,
verklaarde
dat het
nauwelijks eerder dan medio December openbaar behoort te geschieden.
departement
Oorlog
van
het
Congres
kunnen worden verwacht".
;
v
spoedig om 1 milliard dollar zal verzoeDe omroeper verklaarde, dat de comNieuwe
Bisschoppen
ken voor aanschaffing van meer tanks,
mandant van een andere Duitsche
meer anti-tank- en luchtafweergeschut.
divisie in zijn rapport aan het hoofd4 Sept. (Reuter). Tot
Londen,
„Er zijn* in
kwartier had verklaard
Het verzoek zal het Congres vermoebenoeming
'
delijk bereiken, tegelijk met R o os e
de divisie niet meer dan 80 officieren de vier bisschoppen, wier
door den koning is goedgekeurd, behoort v e t
overgebleven. Er zijn sommige com1 's verzoek cm nieuwe credieten
de
Noel.Baring
eerwaarde
pagnieën zonder één enkelen officier".
overeenkomstig de Lease and Lend-bill
H u d s o n, die in den vorigen oorlog
Een andere bevelhebber gaf volgens
ten bedrage van 5 tot 7 milliard dollars.
op 23-jarigen leeftijd brigade-generaal
den omroeper blijk van zijn ontevrewerd en de D. S. O. en het M. C. kreeg,
denheid over sommige reservisten, die beide
met de gesp.
naar zijn eenheid werden gezonden
„Zij zijn slordig geoefend, langzaam
Bisschop Hudson, die bisschop van
en er zit geen beweging in. De meesten Newcastle wordt, is secretaris van de
hunner denken meer over de wijfce, Vereeniging tot Verbreiding van het
Rio de Janelro, 4 Septemwaarop zij het beste hun leven kunnen geloof.
ber (Reuter). Tijdens een banket, docr
redden, dan over oprukken. Met vierden minister van
Oorlog aangeboden
De andere nieuwe bisschoppen zijn de aan Paragueesche en Argentijnsche
duizend van zulke manschappen kan
deBarry, legaties, Is
kanunnik
Frank
R.
ik mijn divisie niet op peil achten". ;
In redevoeringen de nadruk
onderdeken van Westminster Abbey, dr. gelegd op de beteekenls van
PanR. G. P a r s o n s en de eerwaarde Amerlkaansche eertheld, met
oog
het
Voor Leningrad
W. W. Cash, secretaris-generaal van op de gevaren, welke uit den huidigea
ke . Missie Vereen Iging^,die
Stockholm, 4 Sept. (Reuter). bisschop van Worcester wordt. Bisschop oorlog .voortvloeien. w*.»,, .
De chef van den generalen staf van
De correspondent van het Sve n s k a
Cash was vroeger secretaris der Vereeni- het
Braziliaansche leger, generaal
Dagbladet seinde vandaag een
ging voor Palestina, Egypte en den NoorMonteiro,
bracht hulde aan den
onbevestigd
bericht, volgens hetwelk delijken Soedan. Hij was tijdelijk aalbewonderenswaardigen geest van sahet leger van maarschalk R i t t e r moezenier van
de Britsehe strijdkrach- menwerking op het
Amerikaansöhe vasv o n Leeg contact heeft gemaakt ten van
1916 tot 1920 en verkreeg de teland, welke tot uiting
met de Russische defensie-linie tusschen D.
is gekomen in
S. O.
de politiek van goede nabuurschap. Hij
de 15 en 20 k.m. ten Westen en ten Zuidrong aan op de noodzakelijkheid van
den van Leningrad. Verklaard werd dat
Chineezen in Malakka
intensiveering van de eenheid op het
deze verdedigingslinie bestaat uit een
Amerikaansche continent, teneinde het
reeks forten, welke uit den Burgeroorlog
Singapore, 4 Sept. (Reuter). De ontoegankelijk te maken voor hebzucht
van 1919 zijn overgebleven en aangevuld en versterkt zijn. Deze forten wor- Chineezen In Malakka, die deze en tegelijkertijd onoverwinnelijk.
„De (huidige oorlog",
den, zoo ging de correspondent voort, week gelden inzamelen voor de „Aid
zoo zeide hij,
Campaign",
ge„leert
zonden
ter
ons
als
een
obstakel
de
Duitto
Britain
vele
beschouwd
voor
lessen. Een daarvan is,
schers, waarvoor krachtige luchtaan- legenheid van den tweeden verjaardag dat de zwakke mogendheid, welke niet
vallen noodig zijn om het te overwin- van het uitbreken van den oorlog, het tijdig tot eenheid komt, of die meent,
volgende telegram aan C h u r c h i 1 1: dat zij zichzelf kan beschermen tegen
nen.
Den Dultschers den wensch toeschrij„Uw vurige bewonderaars sp'eken volin het conflict te
worden betrokken,
vend om Leningrad de verschrikkingen komen vertrouwen uit in uw leiding zal eindigen met onder den voet te
van den oorlog te willen besparen, zeide in den strijd, welke ten doel heeft een worden geloopen door de onibeheerschde correspondent dat er geen berichten einde te maken aan agressie. Wij pegte woede van belligerenten, die geen
zijn van duikbomaanvallen op de stad gen u onze beste krachten toe bij de' andere rechten dan hun eigen erkeninstelling van een nieuwe orde, gebazelf.
nen. Het Zuid-Amerikaansche vasteEr is echter vernomen, dat wanneer seerd op het Atlantische charter".
land behoort zich te vereenigen, tenhet weer zulks toelaat de Dultschers
einde paraat te zijn om aan het gevaar,
aanvallen op de defensielinie van LeBrandwachten in Straits
ningrad zullen doen, alsmede op ds
groote vlootbasis Kronstadt, welke de
Singapore, 4 Sept.' [(Reuter).
stad beschermt.
j.l. werd een besluit uitgeWoensdag
Het verluidt, dat de Russen uitgevaardigd,
waarbij
in de Straits
breide tegenaanvallen ondernemen In
Settlements
brandwachtenden centralen sector van het enorme
De Russische Troepen
worden
Ingesteld, welwerkzaamheden
slagveld. Deze aanvallen, zoo werd verke
zulbepaalde
verplichtend
In
zones
klaard, zijn gaande langs een lijn in Zui!
Londen, 4 Sept. (Reuter). P adelijke richting van Viasma uit, half- len zijn. ,
trick Cross e, Reuter's
weg tusschen Smolensk en Moskou. Te
Alle gebouwen vallen onder dit be- speciale verslaggever
Berlijn beweert men echter, dat daarbij de voorhoede
sluit,
doch van tijd tot tijd zullen de van het Russische leger in Iran,
mede de Duitsche omsingelingsbeweseingebouwen, die onder het besluit vallen, de : „In het rustige
ging, welk op Gomel gebaseerd is, niet
marktstadje Kasde Gazette worden opgesomd. vin, 160
k.m. ten Noordwesten van Tetot staan gebracht werd. Deze omsinge- in
(mannen
Alle
tusschen 16 en 55 jaar heran en eens Perzië's hoofdstad, weerling van Gomel Is bedoeld om tenslotte
(brandwachten optreden In
klonk vandaag het gestamp van de RusKiev in te sluiten. Behalve de bewerin- moeten als
gebouwen
de
waar zij wonen of waar sische troepen, welke met de bajonet op
gen, dat de vroegere RussLsch-Finsche
grens op alle punten in de Karelische zij werkzaam zijn.
het geweer door de straten marcheerLandengte is bereikt, bevatten de teleden, en van het geraas van de legerauto's met troepen, allen keurig rechtop
grammen uit Helsinki berichten over
een intensiveering van den opmarsch
in rijen zittend, alsof het een parade
tegen den Moermansk-Leningrad spoorgold. Schildwachten bewaken de oliepompen, het krachtstation, het algeweg in het Noorden van het front. Demeene hoofdkwartier en andere belangze opmarsch schijnt te zijn gebaseerd
rijke punten in deze voorposten van de
op drie sectoren in de „taille van FinItaliaansche Duikboot
Russische bezettingstroepen.
land", waar deze spoorweg het dichtst
langs de Finsche grens loopt. De Finnen
Londen, 4 Sept. (Reuter). In
Wat veelbeteekenend is, is dat Rasbeweren la dezen sector Salla, Kuusamo een communiqué van de'Britsche Admi- land zooveel materiaal en zooveel manen Uhtua te hebben veroverd. Deze raliteit is melding gemaakt van het tot schappen, als men hier
aanschouwen
plaatsen werden na den Finsch-Russizinken brengen van een Italiaansche kan, op zij kon zetten voor zijn opschen oorlog van 1940 aan de Russen duikboot door een Britschen kruiser.
marsch in Iran. Hier hebben zij tanks,
afgestaan. Hieraan is toegevoegd, dat
zorgvuldig onttrokken aan nieuwsgieHet communiqué meldde, dat de krui- rige oogen, zwaar-gepantserde zeswiclige
de Finnen thans overal hun oude grenzen hebben bereikt, behalve op het ser „H e r m i o n e", onder bevel van pantserwagens, veldkanonnen, houwitschiereiland aan de Noordelijke IJszee. kapitein G. N. O 1 i v e r, kortgele- zers met motortractie, luchtafweerwaden een Italiaansche duikboot waarnam. gens met zware drieloopspompons enDe
duikboot voer aan de oppervlakte zoovoorts. Toch zijn deze troepen, onAmerikaansche Benzine
en het was kort voor het aanbreken van danks het feit, dat zij den
indruk wekvoor Wladiwostock
den dag.
ken van meedoogenlooze kracht, blijkTerwijl de kruiser van koers veran- baar geen eerste-linle troepen.
derde en volle snelheid ging varen,
Washington, 4 Sept. (ReuOnze groep van drie oorlogscorresponter). De Amerikaansche Maritieme Comtrachtte de boot te duiken, doch de denten en een officier van het tankmissie maakte bekend dat zij mededee- „Hermione" voer de duikboot in tweeën, corps had in het hoofdkwartier een ont»
ling ontving, dat een Amerikaansch een deel van het vaartuig op de boeg moeting met den Russlschen officier,
olietankschip met benzine voor Rusland meenemend.
die het bevel over deze troepen voert.
Er waren van de Italiaansche duik- Onmiddellijk, nadat wij aangekomen
te Wladiwostock is aangekoboot geen overlevenden.
men.
waren, kwam een
:

-

Zuid-Amerikaansche

nen

handhaven.

Japansch Oordeel over
Ruslands Strijd
Tokio,

Ofschoon onze volken nog groote beproevingen en veel leed te dragen zullen
krijgen, begint dit derde jaar van den
oorlog onder hoopvolle omstandigheden
en met de absolute zekerheid van de
uiteindelijke overwinning voor de zaak,
welke wij verdedigen tegen de schurkachtige agressie van H i t 1 e r en
zijn volgelingen.
Hij was dermate door zijn machtswellust verblind, dat hij den moed en
de kracht van het Russische leger, de
Russische vloot en de Russische luchtmacht niet wilde erkennen. Thans, nu
de bloem van zijn leger verslagen ligt
op Russischen bodem en duizenden van
zijn tanks en vliegtuigen tot afval zijn
gereduceerd, moet hij wel met steeds
toenemende vrees oozien naar de steeds
groeiende strijdkrachten van den vijand,
welken hij eens verachtte.

dag na dag, doet de steeds toenemende macht van de R. A. F. verwoesting
neerregenen op de Duitsche industrieën.
In de bezette gebieden krijgt hij meer
en meer moeilijkheden, nu de volken in
die landen hardnekkig en moedig tegenstand bieden aan zijn overheersching.

jaren oorlog, schreef
de Asa h i Shimbun, dat „een
spcedig einde van den ■ D u 1 t s c h
Russischen strijd niet verwacht
kan worden. Het regenachtige jaar

-

aldus het blad

„cn spoedig zal het winter zijn. Alleen
reeds bezienvan een standpunt van
klimatologische omstandigheden zullen
alle operaties op groote schaal steeds
meer moeilijkheden

*

ln slagorde tegen hem opgesteld staan
zij aan zij de twee grootste landen in de wereld, Engeland en
de So v j e t-U ni e, met achter zich
de daooerestrildkrachtenvan hun bondgenooten,
de hoop van tientallen milHet' blad vVoegde hieraan toe, dat de lioenen Europeanen
en de vrijwel onbelangrijkste factor in den huidigen toe- uitputtelijke
van
hulpbronnen
het
stand in den Duitsch-Russischen oorlog Am er ikaansch-e vasteis, dat „hij onvermijdelijk tot den winter land.
zal duren", en dat de beslissende factor
zal zijn de voorbereidingen welke aan
Wij hebben besloten om tot het laatste
beide'zijden worden getroffen voor een toe in dezen strijd voor het recht samen
langcurigen oorlog. Het blad legde bij- te vechten en op dit besluit rust de zezonder den nadruk op de Russische „po- kerheid van H i t 1 e r s nederlaag. <
Ik zend mijn groeten aan de volken
litiek van de . verschroeide aarde" en
het
van
de Sovjet-Unie en verzeker hen,
tegenstand,
welke
zeide, dat de
Roode Leger biedt, moet worden toege- dat het Britsche volk zijn
schreven aan „het opmerkelijke moreel uiterste best zal doen hen op alle moen de kracht van het S t a 1 i n-regiem". gelijke manieren te helpen".

thans

onderbinden".

In de Oostzee

Duitschland Verliezen
Moskou, 4 Sept. (Reuter). De
~P ra v d a" schrijft, dat het Dultsche

Moskou,

4 Sopt. (Reuter). Offi-

cieel' wordt bekendgeleger sedert September 1939 3 millioen maakt, dat geen enkel
man heeft verloren, van wie ruim 2 mil- Soviet-oorlogsschip in
lioen sedert het begin van den Russisch- de Oostzee tot einkpn
Isge gracht.
Duifcschen oorlog.

*

*.

•

»«.

Steun

aan

de Polen

Washington,

President Roosevelt

4 Sept. (Reuter).
heeft

machtiging
verleend voor den eersten steun overeenkomstig het Bruikleen-programma
aan de Poolsche regeering, waardoor het
mogelijk wordt, dat militaire uitrusting
wordt gezonden naar de Poolsche troepen, welke thans in Canada worden opgeleid voor dienst overzee.
j
De desbetreffende bekendmaking van
het Witte Huis verklaarde, dat overeenkomstig het bevel-van den President
machinegeweren,
geweren,
artillerieuitrusting, legerauto's en andere voorraden in de toekomst aan deze troepen
zullen worden gezonden.,
Aan de verklaring was de mededeeling
•
toegevoegd, dat de President „den nadruk heeft gelegd op de beteekenis van
dezen nieuwen steun aan de Poolsche
regeering, ,als blijvende uiting van de
politiek van de Vereenigde Staten om
alle landen, welke aan agressie tegenstand bieden, te helpen".
De President verklaarde, jdat de tegenstand van de Poolsche strijdkrachten „van vitaal belang» is voor de verdediging van de Vereenigde Staten". Hij
voegde (hieraan toe, dat de machtiging
tot dezen Bruikleen-steun het voornemen van de Amerikaansche regeering
demonstreert om materieelen steun te
verleenen aan de „strijdende vastberadenheid van het Poolsche volk om
onafhankelijkheid, waarvan het op zulk
een onmenschelijke wijze is beroofd, te

|

„Wij juichten de vastberadenheid toe
van iederen man, iedere vrouw en ieder
kind om hun vaderland te beschermen
tegen den wreeden. woesten invaller en
wij vertrouwen, dat de geest van moed
en vastberadenheid onze beide landen
een gunstigen afloop van dezen strijd
zullen bezorgen.

Ook in het Westen, nacht. na nacht

4 Sept. (Reuter). In een

begonnen",

schreef de Britsche ambassadeur
Sir S t a f för'd-C-rlpp s in
een artikel in Izves t i a.

pn

overzicht van twee

is ongeveer

■

Iran

De Zee-Oorlog

!

Moskou, 4 Sept. (Reuter). De
Sous-chef van den Soviet regeeringsLozo.vsky,
maakte
persdienst,
heden de Duitsche radio-bewering, dat
B r i a n s k veroverd was, belachelijk
en noemde dit een „radio-overwinning".
Toen door den Reutercorrespondent
werd gevraagd of de Duitschers pogingen hadden gedaan om den Dnj e p r
met pontons over te steken, zooals in
een Sovietrommuniqué werd gemeld,
gaf L oiovsky toe, dat inderdaad
een aantal dezer pogingen was gedaan,
doch geen enkele slaagde. Hij voegde
hieraan toe, dat de Duitschers, nog
steeds ver van Leningrad, niet
in staat waren op te rukken en gedwongroote versterkingen
gen waren snel
r.an te voeren om hun posities te kun-

terende prestaties van de Russische
strijdkrachten te land, ter zee en
in de lucht kent geen grenzen",

|

Briansk niet veroverd

Moskou, 4 Sept. (Reuter).
„Onze bewondering voor de schit-

Solidariteit

I

Moskou, 5 Sept. (Reuter). Het
Donderdag te middernacht uitgegeven
Russische communiqué meldt: Donderdag bleven onze troepen den vijand
langs het geheele front bestrijden. Dinsvernietigden onze luchtmacht 52
vijandelijke vliegtuigen in de. lucht'en
'.op'den grond,* Wij verloren 28 toestellen.'
In de Oostzee vielen onze* vliegtuigen en
torpedobooten vijandelijke transportaan,
schepen en patrouillevaartuigen
waarbij 1 transportschip en 1 patrouille-vaartuig tot zinken werden gebracht,
terwijl 2 transportschepen .zwaar beschadigd werden en op de kust gezet
moesten worden.

Sir Stafford Cripps in de
„Izvestia”

dat voortvloeit uit de doelstellingen
van hen, die overheersching van de
belangrijke continenten en oceanen nastreven, het hoofd te bieden. Zelfs indien de pessimistische voorspellingen,
waarover de Amerikaanscfhe minister
van
Oorlog, Stim s o n, in •'•zijn
jongste rede sprak, niet tot werkelijkheid worden, móet dat de Amerika's
niet ervan weerhouden hun eigen integriteit te beschermen
door een actie,
welke kennelijk in overeenstemming is
met den Amerikaanschen geest".
De Argentijnsche minister van Oorlog zeide in zijn antwoord, dat wanneer een Amerikaan naar een ander
deel van het Amerikaansche vasteland
gaat. hij niet het gevoel heeft, dat hij
zijn eigen land verlaat.

,

'

Communiqué

:

4 Sept. (Reuter). De

:

Russisch

TELEFOON

zomer-recesweer

(Reuter).

Batavia-Centrum

Aanval op Amerikaanschen
Torpedoboot jager

correspondent van

rard

:

Sluisbrugstraat 23

G. MOLENAAR

■

Londen, 5 Sept. (Un. Press). Te Londen
ontvangen'berichten wijzen uit, dat de Duitsche verliezen in de Russische campagne tot dusver 1..750.000 man
aan dooden, gewonden en vermisten bedragen en de
Russische verliezen tusschen 2 a 3 millioen man, hetgeen den kolossalen omvang van de krijgsbedrijven in
Rusland aantoont. Men raamt het aantal Russen, dat
thans onder de wapenen is, op 9 millioen man, terwijl
binnenkort nog 4 a 5 millioen man onder de wapenen
kunnen worden geroepen.

Londen,

van

:

BUREAUX

Welt. 2886, 2887, 2888 en 2889

Het Britsche Rijk

Russen hebben 9 Millioen Man onder de Wapenen
Roemenen en Duitschers lijden Enorme
Verliezen bij Odessa

Directeur

K.-I. Drukkers- en Uitg. Mij,

dozijn

flesschen

herstellen".

\

Myron Taylor naar Rome
New York, 4 Sept. , (Reuter).
Myron Taylor, Roosevelt's persoonlijke
vertegenwoordiger bij den
Heiligen Stoel, is heden per Clipper naar
Lissabon vertrokken, op weg naar
Rome, na een ernstige ziekte die vele
maanden duurde.

wodka te voorschijn en zetten wij ons
met zijn staf van hoofdofficieren aan
de lunch. Naarmate de maaltijd vorderde, stelden wij steeds enthousiastere
dronken in op de Russische en Britsche
legers, op Stalin, Churchill, President
Roosevelt, op de vervloeking van Hitier
en onze volgende ontmoeting in Berlijn.
De laatste dronk werd ingesteld door
een woest uitzienden kolonel, die met
plezier bekendmaakte, dat hij spoedig
zou worden overgeplaatst naar wat hier
bekend is als het Westelijk Front. De
officieren achtten Hitiers aanval op
Rusland een fatalen blunder en de mogelijkheid, dat zij niet in staat zouden
zijn om zijn legers tot staan te brengen,
scheen niet in hen op te,komen".

De

Britsche

Opmarsch

S 1 m 1 a, 4 Sept. (Un. Press). De
persafdeeling van het departement van
Defensie maakte bekend, dat de Britsche
troepen circa 650 kilometer in Oost-Iran
en circa 300 kilometer in Zuidwest-Iran
zijn opgerukt.

Ons blad van heden
(Drie Bladen)
Het Tweede Blad: Buitenlandsch
Overzicht
Buitenlandsctie Telegrammen
Sport
Handel.
—

—

H®t Derde Blad: canada, een Land van
de Toekomst
Gerchledvervalsching door
Nazi s
Donk< re Wolken boven Turkiie
De R.A.F. in Cijfers
Op dsn 'Jitkyk
De Oorlog met Olie om de Olie
Vrou■wenklesrecht
en .v Volksraad
Greshóff
maakt Indische Balans op
KerV.berichtcn
Kroniek,
Personalia
.

—

—

-

-

—

-

—

—

—
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terminologie geen

haar zwaarwichtige

andere basis wist te verschaffen dan
hetgeen ter vergadering van een plaat-

De

„Van

Galens”-Actie

Te
Benkoelen
bracht de
organisatietje (De combinatie
societeit
na
het
Openbaar
gezegd
is.
Gehoor
ruim
rijstpellerijen Buitenzorg)
Dat was de stoomhamer op een mus- 400 gulden op voor het „Van Galenkiet gericht, maar het zou nog erger fonds", seint Aneta.
De firma Kolff & Co. stortte F 2500.—
worden.
in de vereenigde fondsen voor de „Van
De heer Loa die klaarblijkelijk wel Galen."
voelde dat zijn bewijsvoering erg mager
. De Nederlandsphe Handelmij. te Batahet
was, vroeg de Regeering of Zij
via stortte voor de „Van Galen" namens
verder bewijs nu maar zelf wilde levede Factorij en hare ondernemingen op
ren en stelde in dit verband zeven vraJava en Sumatra een ton. De firma
gen over andere beweerde gevallen van Madame Watson stortte ƒ 8.000 voor
ƒ 2.500 voor haar onderdruk, over prijzen, bijpassingen van prij- zichzelve en
selijk

*

nemingen. De Handelmij.

Schulte

&

'

'

(

:

was.

Er is een afkeurend oordeel geformu-

leerd over een onderdeel van het regeeringsbeleid- Maar inplaats van dat de
weke.n gelanceerd zijn nu wel voldoenbewijzen of redenen die tot dat afkeude fundament bezitten, zoolang de oprend oordeel hebben geleid worden overgelegd, wordt der Regeering verzocht of positie zoo'n moeite heeft om feiten
Zij die maar zelf even wil verschaffen. van beteekenis op tafel te leggen.
Dat is te mal om los te loopen !
Wij voor ons twijfelen niet aan de
bedoelingen van den heer Loa
goede
er al zooveel vooraf
Temeer
daar
is gegaan. Het is wat al te eenvoudig te Sek Hie, en wij hebben er reeds blijk
zeggen dat deze materie iets anders is, van gegeven dat wij beseffen dat deze
ondergrond heeft.
en zakelijk los van het geval Kan-Phoa zaak een dieperen
Maar de heeren van de groep Kan dieen het onderzoek door mr. Dunne, behandeld kan worden. De heer Loa heeft nen zich wel goed voor oogen te 'woutrouwens in zijn toelichting zelf deze den dat zij het niemand dan zichzelf
wanneer het in
verwijten
drie namen en dat onderzoek genoemd. kunnen
schijn
gaat krijgen dat
veler
de
Wat men daar nu ook verder van zegt:
dit Is de kwestie Phoa ; die zaken zijn hier een relletje op touw is gezet.

nu

niet meer los te maken.
Maar hoe dat ook zij: de kwestie van
de rijstpellerijen is J.l. Donderdag in
ieder geval al héél onhandig, weinig
serieus en onvoldoende voorbereid in
den Volksraad gebracht, hetgeen
het
standpunt van de groep-Kan nu niet
direct versterkt.

Een klein tikje bedachtzaamheid is
tegenover een Regeering die overstelpt
is met zeer gewichtig werk en die in
het bijzonder
op economisch
gebied
zooveel bewonderenswaardigs heeft verzet, in dezen tijd toch waarlijk wel op
haar plaats. Maar de wijze waarop
deze zaak is geëntameerd getuigt, al is
De
onbevooroordeelde toeschouwer het mogelijk onbedoeld, van heel weimoet zich, als hij daarvan kennis nig eerbied voor den tijd van den heer
neemt, welhaast gaan afvragen' of vele Van Mook
en voor dien van den
van de beweringen die in de
Volksraad.
.

laatste'

ge-

rezen is omtrent het door de commissie

Korte Berichten

—

welke.

—

houden!

—

/

10%

Rijsikwestie

Muziekconcours

Op initiatief van het Kantoor O en O gesehorst, zal volgens Aneta waarschijneerst in April 1941 hare werkzaamheden
van het Departement van Oorlog zal lijk
beginnen. Kort daarop werden de voorin een schriftelijke vraag worden
stellen om de getroffen regelingen in te Bajidoeng een muziekconcours worr omgezet.
den vorm van memorieposten in de be- den gehouden tusschen de verschillende
grootingen voor de dienstjaren. 1941 en muziekcorpsen der Eerste Divisie.
1942 tot uitdrukking te brengen bij den
Aan dit concours zal worden deelgeingediend.
Volksraad
nomen
door regimentsmuziek uit BataRotterdam gebombardeerd
i

Opmerking

verdient,

dat

via . en Bandoeng, . cavaleriemuziek uit
Bandoeng en Bataljonsmuziekcorpsen „Vliegend
uit Bandoeng, Buitenzorg en Meester-

in de

huidige omstandigheden de
redering zich telkenmale voor de noodzakelijkheid ziet geplaatst om op termijn beslissingen te nemen, waar-

'

j

—

misverstand

:

—

:

blijkt dat eenig

De Verwikkelingen
Japan

Co.

De economische toestand van Nederaldus het overzicht
van het C.K.S. van den economischen
den eenen kant van grooote beminne- toestand
biedt n het eerste halfjaar
de
oorlogsomstandigheden
in aanlijkheid
1941,
merking
genomen,
een bevredigend
maar in Juni waren de cijfers
„Doch overtuigd bon ik, dat de Regce- I beeld,
ring bereid zal zijn alle inlichtingen te' ongunstiger. Zoowel de waarde als de
hrvop'Hfipden cf> brii' t te!
p"
r<"'on
rui
hoeveelheid van den uitvoer waren voor
maken, die Haar ten dienste staan. En ln geheel
Indië iets kleiner dan in het eerdie overtuiging, Mijnheer de Voorzitter, wil
halfjaar
van 1940. Suiker, rubber,
ste
Ik de Regeering vragen, of Z ij van
Haar kant bereid is den. thee en peper werden meer uitgevoerd,
Volksraad nog meer klaarterwijl de copra-uitvoer uiteraard nog
heid en licht te brengeti laag bleef en de export van aardoliedan door mi)
zwart op
producten iets verminderde.
wit kon worden geprodumaterie,
ceerd ten aanzien I van de
Het prijspeil van de exportproducten,
waarover de motie handelt.
Ik ben eveneens overtuigd, dat het voor hetwelk op een belangrijk hooger niveau ligt dan in 1940, daalde in Juni
de Regeering en den Regeeringsgemachtißde niet gaat om een motie te winnen iets door de lagere rubberprijzen ; daarof te verliezen. Het gaat om klaarheid en entegen stegen de prijzen van thèe,
clan is er natuurlijk meer aan te voeren,
dat naar mijn overtuiging ook voor dc- evenals die van damar en citronellaRegeering van nut moet zijn om voor het olie.
forum te worden getrokken".
De oogsten brachten verbetering in
de economisch zwakke streken van de
Anders gezegd de heer Loa heeft iets Buitengewesten. De oogsten waren over
dat hem hindert en rekent erop dat de het geheel goed.
Regeering hem wel zal helpen om eruit
Op Java en Madoera ging een zeer
hooge padi- en maisproductie gepaard
te komen.
met over het geheel hoogere productenDat is allemaal goed en wel, maar prijzen, terwijl de werkgelegenheid volaan den anderen kant mag hem dan doende was. Het loonpeil onderging
geen belangrijke wijzigingen.
toch ernstig worden verweten dat hij
algemeene
Enkele
welvaartsindices
daartoe een weg heeft gekozen: de
voor Java en Madoera zijn over het gemede-onderteekening en toelichting van heel vrijwel gelijk aan het vorige jaar.
een motie, waarin een scherp afkeurend Het zoutdebiet, de veraccijnsde hoeoordeel wordt uitgesproken, die met dien veelheden petroleum waren iets lager,
de landrente-betalingen en de pasarregoeden wil allerminst in overeenstemtributies iets hooger, terwijl de vermaming schijnt.
kelijkheidsbelasting belangrijk hooger

Het

Personalia

G.O.en de Duurteloeslag

De Ophooping van Goederen

*

landsch-Indië

Het

is eervol
Geroken:! van 31 Augustus IÏ4I
van hit geven van cr.ierwijs in
ontheven
voor georganiseerd overleg aan de re- de wkkunde ten behoeve \an het prepasd utischï enderwijs in de landb:uw:-sund2
geering gezonden schema voor de duurnan d» Genees: unilae Hocjeschool t 2 Batetoeslagen. Zooals dit schema door de tavia H. Th. M. L e e m a n. wncl.
directeur der K.W. 111-schcc! te Batavia.
regeering in afschrift aan den VolksHcoseicfiocl te
Aan d:
zoodat ton deze bezwaarlijk onderscheid raad is voorgelegd is het op één punt
met
van
h:t prepaedsubehoeve
ten
E'tavia
is
kan worden gemaakt. De getroffen rebovendien ti'ch» cnüeruijs in de landbouwkunde bsdoch
duidelijk,
reeds
minder
geling heeft echter uiteraard slechts behet ?oven van enderwijs in de
is dit door een fout van onze zetterij 'ast met
trekking op goederen, welke h.t.l. worwi: kunde J. H. van Lint, le. raar
In de memorie van antwoord op het den aangebracht en waarmede dus Nenog geaccentueerd.
aan de K.W. 111-schcol te Batavia.
afdeelinisverslag van den
Volksraad ■derlandsch-Indische belangen aijn geVoor velen bleek niet duidelijk dat de
inzake de garantie aan
scheepvaart- moeid. Voorzoover Duitsche hanóelshuimaatschappijen in\ verband met inko- sen en handelshuizen, gedreven door commissie heeft voorgesteld, aan alle
uitgaande lading, zegt de onderdanen van met Duitschland ver- ambtenaren een toeslag toe te kennen
mende en
regeering het volgende
bonden mogendheden, bij h.t.l. aange- en wel tot een maximum van ƒ 20.—,
voerde goederen belang hebben is de welk maximum dan behaald zou worCongres V.I.P.I.W
Hoewel de regecrlng reeds kórt naCommissie voor het Rechtsverkeer in den bij een salaris van ƒ 200.—
dat de in
de toelichting geschetste
Oorlogstijd ingeschakeld.
De V.1.P.1.W. (Vereeniging van Inzich
moeilijkheden
aanvankelijk
Het door de commissie voorgestelde,
heemsch personeel bij de Irrigatie en
slechts met betrekking tot de inkomenVan de op 30 April 1941 nog in be- degressieve percentage . verloopt al» Waterschappen),
onder leiding
de ladingen
hadden voorgedaan, tot- handeling
zijnde garantie-aanvragen volgt: / 15.— salaris 25%, ƒ 20.— t/m van den foser Sosroso staat, zal va;i
het inzicht kwam, dat zij tot het vérwerd in 109 gevallen tot het verleenen
September a.s. te Solo een conleenen van hulp zou moeten overgaan, \an borgstelling overgegaan tot een be- ƒ 25.— salaris 20%, ƒ 30.— salaris en 19-21
Aan het congres is een
hooger 107<? met een maximum van gres
was een langdurige'
drag van ƒ 538.760.
receptie en een dansvoorstelling vermet
scheepvaartmaatschappijen,
de
ƒ 20.—
bonden.
■noodzakelijk alvorens in Öctober 1940
Na 30 April 1941 werden 23 nieuwe
voorgestelde
Het
door
de
commisie
met het verstrekken van garanties kon aanvragen ingediend, waarvan thans
Congres P.G.M.N.
worden aangevangen.
nog 19 gevallen in behandeling zijn. In schema voor de pensioenen is, in perDeze vereeniging van,
pensioen
verband met de voorgenomen uitbrei- centages uitgèdrukt: ƒ 3.
onderwijzers (Perkoempoelan
Inmiddels was gebleken, dat de regeeransche
ding der garantieregeling, waarvan in 83 1 3; ; ƒ 5.— pensioen
5070 ; f 10.— Goeroe Mangkoe Negaran) Eal haar
ring hare bemoeiingen niet tot de in r
voorgaande sprak/» was, is hét te pensioen
25% ; ƒ 20.— t/m ' f 25.— congres van 23-24 September. a.s. H-ukomende ladingen , kon beperken, daai* Let
voorzien,
dat
binnenkort
vele
nieuwe
ook de exporthar.del analoge bezwaren aanvragen zullen worden ingediend. De pensioen 20% ; ƒ 30.— en hooger
-den, eveneens te Solo en met eenigs
bleek te ondervinden. Het lag derhalve
feestelijkheden.
regeeringsgaranties zullen met een maximum van ƒ 20.—
voor de hand met het vragen van de te 'verleenen
echter in vele gevallen na aankomst van
De Taman Siswa te Djokja
vereischte machtiging van den begrode
wederom
kunnen
scheepsdocumenten
tingswetgever te verwijlen, totdat ook
Het hoofdbestuur van d 2 Tamaningetrokken.
De
voor de uitgaande ladingen een regeling wórden
£i:wa-vÉreeniging heeft geldslijken .steun
rou zijn tot stand gekomen. Aangezien
aan
leeronbemiddelde
verleend
de situatie hier ingewikkelder was dan
De motie-Prawoto, betreffende het lingen der kwsekgchqlen die aan de
bij den invoer, kon de commissie, welke
Militair
onderzoek haar den dwang, welke op de gestelde eischen voldoen. Deze regeling
met betrekking tot de voor uitgaande
zou worden uitgeoefend, gaat in met het nieuwe schooljaar.
rijstpellerljen
ladingen te verleenen regeeringsborgcorpsen
bericht dat voor de uitder
le
divisie
Tusschen
en welker behandeling Woensdag werd Verder wordt
stellingen van advies heeft te dienen,

zen enz. Hij gaf daarmede zijn toelichƒ 1.000, de Societa Ccmmissionaria di
ting het karakter van een interpellatie Fsportazione e di Ilnportazione ƒ 10.000,
met het gevolg dat de Voorzitter en de het personeel van Geo Wehry te BataRegeeringsgemachtigde, de heer van via ƒ 5.651.55 en dat te Semarang
ƒ 322.—.
Mook, er geen weg meer mee wisten en
de behandeling van de kwestie tot nader order is opgeschort.
De Economische Toestand
De wijze waarop de heer Loa Sek IJie
de
zaak heeft aangepakt getuigt aan

EERSTE BLAD

Cornelis,

van den Volksraad eerst achteraf
mededeeling kan
worden gedaan.
Zoo kan in verband met de garantie-;
regeling erop worden gewezen, dat
deze mede als gevolg van de recente
met Japan wederverwikkelingen
om zal dienen te worden uitgebreid,
daar vele h.t.l. aankomende goederen niet door scheepspapieren \vor-.
den. gedekt.
uit. andere landen..
van herkoms/, gaat de expeditie van
voor Xederlaidsch-Indiê , bestemde
dikwijls geruimen tijd
goederen
vooraf aan de verzending der documenten aan ontvangers, klaarblijkelijk teneinde te voorkomen dat
gegevens waaruit scheepsbeweginworden afgegen zouden kunnen
leid, voortijdig bekend raken.
Deze gang van zaken geeft thans
aanleiding tot ernstige stagnatie bij
de behandeling van inkomende lading en tot een accumulatie van
goederen in de havenplaatsen, welke
dient te worden vermeden.
;-

.

S
'

breiding van de Centrale Taman Siswa
te Djokja een bedrag is uitgetrokken van
ƒ

1700.—.

Een oplichter in Huizen

De Landraad te Sperabaja behandelde
heden de zaak tegen den Arabier, die
van 22 huizenbezitters de woningen ver
beneden de waarde opkocht, terwijl hij
Fort” aan
Messerschmitis bovendien de maandelijksche huur touontkomen
cheerde, seint Aneta.

Gistermiddag werden de havenwerken
-Het Concours zal plaats vinden in de
morgenuren en wel op den llden Sep- te Rotterdam door een „vliegend
tember a.s. vcor de militaire Sociëteit op fort" gebombardeerd. Toen het fort na
een geslaagden aanval over de NoordTjikocdapateuh.
In de commissie voor de beoordeeling zee terug keerde, werd het achtervolgd
c'er prestaties der verschillende muziek- door twee vijandelijke jagers. Het toecorpsen heeft de heer J. de Ruyter Kor- stel .vlopg izeer steil omhoog en ..voerde
gestadig de snelheid op, zoodat de Mesver, de bekende musicus, welwillend zitserschmitts dc vervolging moesten opting . genomen.
geven, toen zij nog steeds 300 meter, be.Teneinde ook de burgerij in de gele- neden iden hpogv)iegendên
bommenwergenheid te siellen van de militaire mu-,
per waren!' Dp" machinegeweér-schutter
ziekste genieten zullen de korpsen ieder,
langs' een vooraf vastgestelde route door in het fort voelde plotseling tandpijn
als gevolg, van den snellen-en steilen
Bandoeng marcheeren en tenslotte verHiim, dóch geen der . andere leden van
zamelen voor het. Paleis van den. Ledq bemanning ondervond. nadeelige gegercommandant aan de Menadostraat,
volgen. Het fort bleef onbeschadigd, alwaar de vereenigde muziekcorpsen gedus meldde de ..Vporlichtipgsdienst
zamenlijk de Marsch van het le Regihet
Ministerie van Luchtvaart.
ment Infanterie zulten spelen onder
leiding van den componist van dezen
marsnh, de onder-luitenant-kapèlmeest er, Splinter.
Prijsopdrijving
. Vervolgens wordt om precies acht uur
's avonds pen militaire taptoe ten geDe Landrechter te S, e m a r a n. g
hoore gebracht.
veroordeelde gisteren den firmant en
In d?n avond van den 13en Sep.temr den procuratiehouder van de fijma
'eer wordt dit geheel herhaald op het Lijm Kiem Ling te Seroarang
Waterlooplein te Batavia-C.
tot respectievelük f 800.— en ƒ 300.—
De routes, welke de verschillende boete wegens prijsopdrijving van camcorpsen zullen volgen, zuilen nader brics. De totale waarde van de. in beslag genomen cambrics bedraagt ruim
worden bekend gemaakt.
ƒ 151.000.—, aldus meldt Aneta.

Het werk der R.A.F.

(

~

.

Van de zes inzittenden wist de 2-de
luitenant K. V.-vlieger XV. B a I j e t
zich door een parachutesprong te redDe Volksraad moest de (gewijzigde) den. De vijf overige inzittenden werden
motie-Prawoto behandelen, waarin de gedood. Het toestel is niet in brand geVolksraad als zijn
oordeel uitspreekt vlogen.
werden
de onderluitenant
Gedood
~dat de met medewerking van een of
meer regeeringsorganen door de rijst- der cavalerie J. XV. van D r i e I
(stb.
no. 76C08), de Eur. Sergt. K. V.verkoopcentrale en daarbij aangesloten
va n
P. J.
XV ill e m s
organisaties uitgeoefende dwang op het; vlieger
(stb. no. 35 kvm), de Eur.
bedrijfsleven, in strijd is met het Keveren
sergt.-monteur
P. Vermeulen,
rechtsgevoel en daarom dient te worden
'stb, no. 94703), de Eur. brigadier-luchtvermeden."
vaart radictelegrafist De
Boer
cwang op het bedrijfsleven in strijd (stb. no. 93714)
en de militie-brigadier
met het rechtsgevoel: dat is voorwaar adsp.-bommenrichter 11. S i t t r o p
niet gering. En het baart danook da(stb. no. 144818).
delijk eenige verwondering dat de heer
De begrafenis der slachtoffers heeft
de morgenochtend te Magelang plaats.
Loa Sek Hie, die haar toelichtte,
toch tamelijk vérstrekkende motie en

-

Teneinde importeurs in de gelegenheid te stellen de voor hen bestemde
aanvoeren ook bij het ontbreken van
documenten tijdig in te klaren, zonder
dat zij worden genoodzaakt tot
het
stellen van bankgaranties,
waarmede
dikwijls zeer belangrijke bedragen zijn
ScheepvaartDe landrechter van Tasikmalaja heeft
gemoeid, heeft de regeering
gemeend
de
toko Tan Tjeng Hong aldaar veroormagnaat
de door haar te verstrekken borgstellintot een boete van ƒ 80.— wegens
deeld
gen zoonoodig tot de zooeven genoemvan cambrics tegen 8 ct.
verkoopen
het
Bezoek aan Nederlandsch-Indië
de gevallen te moeten uitbreiden. De
per
hooger
el
dan de vastgestelde
omschrijving van den onderhavigen meprijs.
Tevens
werd
dat bij
gewaarschuwd,
Aneta verneemt dat het hoofd van de
moriepost behoeft, naar het voorkomt,
gevangenisstraf
zou
herhaling
volgen.
in verband hiermede geen wijziging te afdeeling Buitenlandsche Handelsvoorlichting van het
Departement van
ondergaan.
Verder is de.toko Modern ter plaatse
Zaken,
Economische
de
'heer P. veroordeeld tot een boete van ƒ 25.—,
Mijnarends, morgen met een eveneens wegens prijsopdrijving.
GERING RISICO
extra-Knilmtoestel naar Manila zal
vliegen om den president van de „AmoUit Solo wordt gemeld, dat de handeDe kans, dat de regeering te eeniger rica President Lines" Gra d y (oudlaar
0.8.K. te Kartasoera door het landonderstaatssecretaris),
af te halen, die
tijd zal worden genoodzaakt haar gagorecht
voor
een
tot een boe te. van ƒ 60.— subs.
kort verblijf hierheen komt
rantieplicht tegenover de scheepvaartvoor
2het
maanden
gevangenisstraf veroordeeld
voeren van diverse besprekinmaatschappijen op groote schaal na te
is
wegens
het
gen.
verkoopen van cambrics
komen, is gering te achten, aangezien
vastgestelden
boven
den
prijs.
tot afgifte van de borgstelling niet
wordt overgegaan dan nadat door de
KUNST EN CULTUUR
ontvangers van de goederen is aangeEXTRA-KNILM-VLUCHT NAAR
toond, dat zij inderdaad als rechthebAnnie
Prins
MANILA
getreden
het
huwelijk
in
benden daarop zijn te beschouwen. Bij
het verstrekken van de borgstelling beOp Zaterdag 6 September zal een exTen gouverneurskantore te Soerabaia
houdt de regeenng zich de aan borgen werd
Woensdag door den- buitengewoon tra Knilm-vlucht naar Manilla worden
bij de wet toegekende voorrechten
ambtenaar van den burgerlijken stand uitgevoerd. Hiermede
zal luchtpost
inzonderheid die van eerdere uitwin- het huwelijk voltrokken
worden gesloten voor Balikpapan, de
tusschen
Annie
ning en schuldsplitsing
uitdrukkelijk Prins,
de
tooneelspeelster en Philippijnen, Micronesië, Hawaii, Hongvoor, terwijl de ontvangers zich daaren- den heer W.bekende
M. Otto, tuinemployé van kong, Macao, Siberië, China, geheel
boven ten aanzien van den directeur
de suikerfabriek „Perning" bij Modjo- Amerika/ Europa, de Azoren,
van Economische
Zaken moeten ver- Kerto.
Noord- en Noordwest-Afrika.
binden, dat zij, indien onverhoopt een
De laatste lichtingen ten postkantore
ander houder van het
connossement
Bataviai-Ccntrum voor aangetcskénde en
mocht blijken te zijn, de ten aanzien
WIJZIGING MISSIEGEBIED
gewone stukken zullen plaats hebben
van de scheepvaartmaatschappij aanop Vrijdag 5 September ten 9 uur v.m.
gegane verbintenis.tot vrijwaring voor
Naar Aneta verneemt is uit Rome de
alle gevolgen en schaden door de af- ■goedkeuring afgekomen van een wijzigifte van de goederen te lijden en tot ging in het missiegebied der R.K. Kerk
DE MEDANSCHE BEGROOTING
vergoeding van alle daaruit voortsprui- op Java, v.z.v. betreft het werkgebied,
tende kosten, schaden en interessen, dat in het vicariaat van Batavia is toeDe gisteren ingediéndc begrooting 1942
op eerste aanmaning ten volle
zullen gewezen aai) de Paters Jezuieten en der
gemeente Medan sluit voor den genakomen.
aan de Paters Franciscanen.
wonen dienst mot ƒ, 1.233;644 en voorden
Het plan hpudt in, dat het werkge- buitengewonen dienst met F 1.125.312.
Naar aanleiding van de vraag, of bied (der Paters Jezuieten) Soékaboemi,
Het aspect der bejgrooting is voor beide
s'echts ten behoeve van Nederlandsch- Soekanegara en Tjibadak gaandeweg diensten bevredigend en de
Ir.dische dan wel ook van buitenland- zal worden omgeruild met het werkge- \yordt. met vertrouwen, tegemoettoekomst
gezien,
sche importeurs garanties worden ver- bied (der Paters Franciscanen) Mees , weshalve B. en
W.
deden,
voorstellen
T
strekt, moge erop worden gewezen, dat ter-Cornelis, Bidara Tjina cn Kampong om over te gaan tot de
uitvoering
van
ook buitenlündsche firma's die h.t.l. zij'n Sawah. Daardoor verkrijgen de Paters verschillende urgent
gachte openbare
j
gevestigd,
als Nederlandsch-Indische Franciscanen in het vicariaat Batavia | werken als bruggenbouw en wegen
verbehandelaren moeten worden aangemerkt, een meer aaneengesloten werkterrein. tering, seint Aneta.
*

Amerikaansch

•

—

•

De Gienn-Martin no. 5106 is hedenochtend tegen 10 uur ten gevolge van
een motorstoring nabij Sentjang, 10
kilometer ten Noorden van Magelang,
verongelukt, toen het toestel op weg was
van Malang naar Andir.

September 1941

,

Die zaak Kan-Phoa (om haar nu
maar kortweg zoo te noemen ai mag
dat eigenlijk niet) wordt zoo langzamerhand een tikje grotesk.' Grotesk is
in ieder geval de wijze waarop zij J.l.
Donderdag in den Volksraad is gebracht
en die getuigt van een doordachte behandeling van de materie door wat wij,
alweer gemakshalve, maar zullen noemen de gxcep-Kan.

5

Garantie vóór Scheepvaartmaatschappijen

Glenn-Martin neergestort
VIJF INZITTENDEN GEDOOD

Vrijdag

.

Onbedachtzaam

van

En het

verzet in Nederland

Radio Oranje zond gisteravond eerst het . dagelijksch overzicht
van het strydfront uit, gevolgd door
een toelichting over de politiek-strateglsche overwegingen aan het R.A.F.-oflensief ten grondslag liggend. Spreker
-

Leide

dat de luchtstrategie hetzelfde
doel heeft als de strategie te land en
ter zee, n.l. de beschadiging van de vijandelijke macht. Daarbij komen de militaire doelen in Nederland op de tweede
plaats, omdat de doelen in Duitschland
voor de R.A.F. het voornaamste zijn,
hoewel dit geen wet is van Meden en
Perzen. „Verwondert
U daarom niet,
Nederland,
wanneer dit
luisteraars in
of dat doel, dat naar Uw meening zeker waard is om geregeld gebombardeerd te worden,- nog niet door de R.A.F.
is „behandeld". De beurt van die doelen
komt nog wel." Ónder het motto „Al
is de, leugen nog zoo snel" enz., volgde
tenslotte nieuws uit Nederland.
Spreker zeide : „U werd beloofd dat
U pp 1 September de 100-punts textielkaart. zoudt krijgen. Gij ontving die
niet, z.g. omdat de voorbereidingen voor
de,uitreiking der kaarten nog niet was
v.oltooid. De ware reden is, dat de textielfabrieken in Nederland zijn leeggeplunderd. De Duitsche soldaat moet warm
gekleed zijn, Nederland mag kou lijden".
Spreker vervolgde „Binnenkort zullen in
Twente aan de arbeiders bonlooze maaltijden
wórden, die op de fabrieken moeten worden opgegeten. De
arbeider mag geen honger lijden of ondervoed raken. Daardoor zou de arbeidsprestatie geschaad worden. De Nederlandsche arbeiders moeten slaven
worden, doch dat lukt niet. De Nederlandsche arbeiders blijven volharden in
dat lekkere lijntrekken, dat de bewondering van geheel Europa afdwingt".
Spreker besloot: „De vrouw van een
N. S. 8.-er schreef onlangs, dat het niet
gemakkelijk is dat te zijn. Haar familie
kent haar niet meer, de buren kijken
haar. niet meer aan, de groenteboer, die
vroeger scheutig was, geeft thans, als
hij kans ziet, een paar aardappelen
minder. Nederlandsche families, buren
en groenteboeren, zet dit fterk voort.
U strijdt op Uw manier, wij op de onze
en samen winnen wij den oorlog".
:

verstrekt

—

l

DIRECTEUR KADERSCHOOL
GEDECOREERD
Aneta seint uit Malang, dat generaal
Cox hedenmorgen voor het front van
kaderscholleren,
in tegenwoordigheid
van den resident, den regent, andere
autoriteiten en belangstellenden, de
Oranje Nassau-Orde uitreikte aan den
directeur van de Kaderschool, overste Van Beusckom. Generaal
Cox hield hierbij een prachtige rede in
de Hollandsche en Maleische taal waarin hij directeur, instructeurs en leerlingen huldigde voor het vijfjarige Kaderschoolwerk
onder
zeer
moeilijke
omstandigheden. Tot slot had een troepen-défilé plaats.

AKTE VAN TOELATING

tot uitoefening der verin NederlandschIndië als vroedvrouw, mej. Soetaml.
Toegelaten is

loskundige

praktijk

üATAYIAASCH NIEUWSBLAD
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EERSTE BLXÏS

-

Militair Gerechtshof

.

,

Dit rekest betrof positieverbetering en
Een tweede zaak betrof' eveneens een
pistool. F. A. V., evenals de evacuatie van alle Amboineesche vrouclandestien
De Bataviasche burgerij heeft sedert plaats van een zwarte das een das in de vorige
beklaagde werkloos en te werk wen en kinderen naar Ambon.
enkele dagen kennis gemaakt met éen kleur van het sporthemd wordt gedragesteld bij de 81.C.,
had een ColtDe ontevredenheid kwam gelijk men
geheel nieuw uniform onzer,wéermacht: gen.
revolver in zijn bezit en moest zich weet het eerst tot uiting doordat in den
ae leerling-vliegers van het Vrijwillig
Als speciale onderscheidingsteekenen derwege voor den politierechter
vernacht van Woensdag op Donderdag onVlieger Corps hebben voor een deel hun dragen de V. V. C.-ers een V-vormiantwoorden.
geveer 60 man mankeerden van
een
kleeding reeds ontvangen cn het milige figuur op den linker bovenmouw en
De Colt was jarenlang eigendom van Amboineesche compagnie welke was
taire kleedingmagazijn is druk bezig met een
miniatuur-„vinkje"
boven
den een broer van bekl., welke broer vorig aangewezen voor
vertrek naar de buide vervaardiging van uniformen voor borstzak. Wordt het brevet behaald, dan jaar overleden is.
tengewesten.
hen, die nog geen pakean kondgn krij- ;komt voor dit miniatuurvinkje de grooReeds eerder was bekl. in het bezit
k
Op 4 September werd een twintigtal
gen.
'tc'V.V.C.-vink.
van een revolver, die echter door een dezer
militairen achterhaald.
Zooals te verwachten valt, is de kleeZooals men weet is een deel van de pas was gedekt. Dit wapen was hem
c'ing van den V.V.C.-er dezelfde als het f-VJ/.C.-ers bestemd voor den MarineBij een ander bataljon kwamen in
ontstolen.
uniform van de Militaire Luchtvaart.'"Muchtvaartdienst, terwijl een ander deel
den avond van 4 September bij de onToen bekl. het wapen van zijn overHet uniform
dus uit een bruine bestemd is voor den dienst bij de Migegradueerde Amboineezen
eveneens
leden
broer kreeg, was het onbruikbaar. collectieve uitingen van ontevredenheid
sporthemd'
broek, bruine jas en khaki
j litaire Luchtvaart. Beide groepen dra- Het werd
in reparatie gegeven, maar rie i voor.
Er zijn echter kleine verschilpunten.;f; gen eenzelfde uniform, doch de toe- j
nam
politie
het bij den reparateur in 1 Een dergelijke collectieve uiting,
Allereerst 'draagt de V.V.C.-er een korte j i'.omstige legervliegers hebben een oran- .
is bij
beslag.
{
'
'
oroek met grijs-bruine kousen en bruine je bies om de pet, en een oranje V op
personen van dezen landaard wel meer
Ook hier eischte mr. G. A. VLsscher ' voorgekomen deze menschen zijn zeer
lage schoenen. Verder heeft het vlotte•-hun-linkermouw terwijl bij de marine-1
„petje", een iets ander model 'dan MSI* ®inerischen deze bies en V blauw gekleurd: cén maand gevangenisstraf...
J emotioneel en ovetzien dan de conseder overige deelen der M. L., terwijl in'7zJjn; T"
!; quenties van-hun daden niet- nieer.
I
VVottfr!s conform den eisch:
.1
v ■
i
I j Vooral onder de huidige tijdsomstan*
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I
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|

!
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de genoemde bar nog m,eer gedrongen
hadden, verhuisden zij naar de „Europa
Bar" in de Palm'enlaan. In die gelegenheid zaten zij natuurlijk evenmin op een
droogje, en M. was zwaar beschonken
toen hij tegen drie uur in,den nacht
eindelijk aanstalten maakte om «op te

:

v
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:
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K.P.M.
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Verdnisteringszaak voor Politierechter

4-V Bazaar

digheden zijn dit echter zeer ernstige
feiten,
zoodat er krasse maatregelen
werden genomen ; negen militairen werden reeds op staanden voet uit het leger ontslagen en aan de politie overgegeven.

j

De

Na twee padvinders het leven gered
te hebben

■

Voor de Vereenigde Vrije Volken

!

Dobbelen tot Knoeierij

|

Door

Padvindersleider verdronken

Het Nederlandsche Paviljoen , op den
Hedenmorgen werd voor den Bataviaschen politierechter mr. W. G. Jous- 4-V Bazaar zal, naar wij vernemen, een
tra in behandeling genomen de straf-1 ieeér aantrekkelijk en sprekend aanzien
zaak tegen Ch. Th., die volgens de dag- hebben. Hier zal n.l. de achtergrond
vaarding als administrateur in een parworden gevormd door een groot dioraticulier industriebedrijf, zich schuldig ma, voorstellende de aankomst te Schezou hebben gemaakt aan verduistering [ veningen van den Prins van Oranje.
van ongeveer ƒ 160.—, welk bedrag deel De muren zullen bekleed zijn met visuitmaakte van de gelden, welke bekl. [ schersnetten en de grond bestrooid met
onder zijn berusting had.
wit duinzand. Er is een bar aanwezig
en U zult worden bediend door assisBekl. . verdisnds een gering salaris, tenten in Scheveningsche dracht. Er
doch werd lid van een dobbelclub, waar- I zal verkrijgbaar zijn haring
met
in hij geregeld speelde. Ket heele j brood, broodjes met pekelvleesch wit
en
bedrag heeft bekl. niet ineens verduisimet garnalen, gebakken vistih, bier en
terd: als hij verloor nam hij telkens cocacola. De Fa. Versteeg is present met
een klein bedrag uit de kas en om dit een tent, waar de echte
onvervalschte
niet te laten uitkomen, werden de ontkermis-wafels zullen worHollandsche
\angsten, welke bekl. moest inboeken,
den gebakken. In een andere tent zulr.iet alle verantwoord.
len eigengemaakte voorwerpen ten verReeds eerder
bekl. met den straf- koop worden aangeboden, terwijl een
rechter in aanraking geweest en wel groot zelfgemaakt zeilschip zal worden
in een zaak betreffende verduistering verloot. Aan de bar zullen de heeren
van een huurkoopobject. Deze zaak zich kunnen verlustigen in het gezicht
werd toen gedeponeerd en bekl. werd in van vier kruiken echte Hollandsühe jede gelegenheid gesteld het nog opén- never, die bij opbod zullen worden verstaande bedrag te voldoen.
kocht. Door een harmonica en een
Bekl. was gaan gokken, daar hij een draaiorgel zal voor een feestelijke stemzeer gering salaris genoot, en de kans ming worden gezorgd.
op gswin lokte hem dus wel aan.
Ons werd tevens verzocht te vermelDe zaak was aan het rollen gekomen," den, dat nabij
den hoofdingang het
toen bleek, dat de admnistratle van bekl. kantoor van de bank zal zijn gevestigd,
t.iet klopte. Zoo had b.v. bekl. voor een waar het. publiek zich bonboekjes zal
aantal posten, welke contant werden kunnen aanschaffen, aangezien op den
betaald, credietbonnen uitgeschreven.
Bazaar geen geld in betaling zal wórden aangenomen. Voorts bevinden zich
i
G.
s
s
c
het
A.- V
h e r, die
Mr.
in
den tuin nog een tweetal bijbanken.
eischte
vertegenwoordigde,
O. M.
een
gevangenisstraf van zes maanden.
Een grooté klok, welke op een in het
Uitspraak 12 September.
o,og vallende plaats zal worden opgehangen, of opgesteld en welke is voorzien van een schaal, waarop iedere miPERMANENTE SPITFIRE-BAZAAR
nuut-streep' een duizend gulden bruto
ontvangst, voorstelt, zal ieder half uur
Men schrijft ons:
'de stand van de totale ontvangst tot
Op dezen doorloopenden bazaar .ten dat tijdstip aankondigen.
huize van Mevr. J. de Regt-Pousma,
Het personeel van de bank bsschikt
Soloweg 6, werd over de maand Augusover een groot aantal assistenten waartus een bedrag van ƒ 674,50 ontvangen. dopr een
voortdurende controle op de
Hierbij ls inbegrepen een bedrag ad binnenkomende gelden kan worden uitƒ 360— als opbrengst van een cabaret- geoefend. Op deze wijze wordt gehoopt,
avond, gegeven ten huize van Mevr. de dat het totale resultaat van den Bazaar,
Regt, aan welks welslagen medewerk- behoudens ,nadere verrekeningen, in het
ten de Lever's Zeepfabrieken, Gasmij. avondblad van Maandag, 15 September
K.P.M., fa. Knies, Au Bon Marché, en a.s., bekend zal kunnen worden gede import fa. Geo Wehry, Jacobson v. maakt.
d. Berg, die evenals Coca-cola en Praser
en Neave voor drinks zorgden.
De totale opbrengst van dezen bazaar
Giften
bedroeg op eind Augustus ƒ 4207,08.
Op deze, onze manier van strijden,
(Ontvangen bij het Bat. Nieuwsblad)
nullen wij. voortgaan ojrri onze bondgenooten een zoo groot mogelijke steun te
ALG. WEERBAARIIEIDSFONDS
zijn tot bevrijding van ons Vaderland,
A. R. te D.
want Nederland zal Herrijzen!
10.—
-

Zondagmorgen, na «Ie gymnastiekoefeningen, is bij het zwemmen de leider
Djohari van de padvinders der P.H.I.S.
van Soerabaja, in de Brantas bij Modjokcrto verdronken. Deze padvinders waren gedurende Koninginnedag bij collega's in Modjokerto te gast, waar zij
De tentoonstelling „Nederland herdeelnamen aan den optocht en de hulde- rijst" verheugt zich in een druk bezoek.
brenging aan het borstbeeld van de
Tezamen met de duizend, bezoekers,
Koningin
op den Aloon-Aloon van die gisteren het Kunstkring-gebouw binModjokerto, waarna Zaterdagavond het nenstroomden, hebben nu reeds meer
kampvuur werd ontstoken. Zondagmordan vijfduizend personen de tentoonstelling bezichtigd. Voorts werd zij. bezocht
gen geschiedde het, eerst rfu bekend geworden drama, waarbij als tragische bij- door achtduizend schoolkinderen terwijl
zonderheid kan worden vermeld dat in de komende dagen nóg vierduizend
Djohari even tevoren twee padvinders, andere een rondgang zullen maken.
die door den stroom meegesleurd dreig-

Tentoonstelling „Nederland
Herrijst”

den te worden, het leven redde, seint
Aneta.
OPENLUCHT BALAVOND
Amusementsvereeniging

„T.0.P.”

Zaterdag a-s. zal door de Amusevoor
mentsvereeniging
Europeesche
mindere militairen
„T.0.P." een balavond worden gegeven in de Militaire
Societeit te Mr.-Cornelis, welke toegankelijk is voor alle Euroipeesche militai:ren en hunne dames. Aanvang 20.30 n.
Gedanst zal werden op het onlangs
nieuwe terras, welwillend beschikbaar gesteld door den Plaatselijk
Commandant te Mr.-Cornelis. De dansmuziek zal verzorgd worden door de
bekende T.0.P.-iband onder leiding van
den heer Van Brakel.
PRIESTERJUBILEA
Te Soerabaia

vierden

De

Het aantal bij de Arbeidsbeurzen enKantoren voor Arbeidsbemiddeling ingeschreven

werkzoekenden

(opgaven

van het Kantoor van Arbeid) is dei
laatste maanden vrijwel onveranderd.
Het aantal aanvragen van werkgevers
zoowel als dat van de plaatsingen liep»
in Juni 1941 eenigszins terug.
Ultimo Juni 1941 waren bij dé 22 Arbeidsbeurzen ingeschreven 3.533 Europeanen, 11.429 Inheemschen en 943 Chineezen, in totaal 15.905 personen. Voor
Mei jl. waren die cijfers respectievelijk
3.655, 11.483 en 855, ni totaal 15.993 personen.
Blijkens de Juni-cijfers werd in totaal als steunverleening verstrekt aan
I.OGB personen van alle landaarden een
bedrag van ƒ 39.461,73 tegen een bedrag
van ƒ 40.740,71 aan 1.094 personen in
'
•
'•
Mei 1941.

gisterenavond

onder zeer groote belangstelling de
toors Bruno en Heuvelmans hun jubileum. Beiden ontvingen souvenirs,
seint Aneta.

Werkloosheid

P.J.F. OPHOF
Heden, vroeg in den morgen, is het
oud-hoofd van het Gevangeniswezen
P. J. F. O p h o f na een langdurige
ziekte in het Militair Hospitaal overleden,

overleden.

C.O.V.I.M.-NIEUWS

Wijlen de
heer Ophof is ongeveer
jaar geleden gepensionneerd enacht
Het Dagelijksch Bestuur van C.O.- was drager
van het officierskruis in de
V.1.M.-B ata v i a maakt bekend, dat
orde van Oranje-Nassau.
vanaf heden voortaan alleen
eiken
De begrafenis van het stoffelijk overMaandag van 9—12.30 uur verkrijgbaar
schot
zal hedenmiddag om vijf uur vanzullen zijn
uit het militair hospitaal op Laanhof
plaatshebben.
Insignes
>
V
Ceintuurs en epauletten
Boekjes
Identiteitskaartjes en hoesjes
LANDBOUWKUNDIGE PROPAEDEUSE
!

-.

,,,
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van beklaagde bleek'
evenwel het "tweede
gebeurde
;'Toen
feit-waarvoor hij nu terechtstond. Een
aspirant-officier-v'lieger in uniform passtarend, zeide M. c-p minachtenden
•toon ; v „Julfc; aspiranten zijn toch ook
maar snotjongens en je stelt niks voor".
bevestiging.
De
aldus beleedigde aspirant-officier acNadat de verdediger, de luitenant ter
cepteerde
dit niet; en wilde naam, en
zee 2de klas A. Nijdam nog clementie
van den dronken mistamboeknummer
had gepleit, bepaalde de president de
maar'deze weigerde
litie-sergeantweteni
uitspraak op Vrijdag 12 September a.s.
„Je
de verlangde opgave, zeggende
durft er toch geen rapport van te maMatroos met twee meisjes
ken. Ik heb relaties in officierskringen
en ik kan wel zorgen dat je van de opDe volgende beklaagde'was de-ma,
leiding-verwijderd wordt".
troos 2de klas P. H. de J. die zich evenEr vervolgens met een taxi vandoor
eens aan . desertie in tijd : van oorlog
gaande,
trad M. later in den nacht ijog
een
dat
schuldig:gemaakt,'
misdrijf
had
hij tweemaal gepleegd had, waarna beleedigend or tegen een inheémschen
politie-agenfc die hem in zijn motorzijhij door den Krijgsraad tot vier maanspan thuisbracht, maar van het een
den gevangenisstraf veroordeeld was.
noch
het ander wist beklaagde zich iets
24 Februari jl; had De J. vergunning
hij kwam pas tot zijn
t;t passagieren. Hij moest den volgen- te herinneren, en tegen
hij
toen
den avond van
positieven
den morgen om half zeven terug zijn den volgenden dag door een militaire
omdat zijn schip anderhalf uur later het yatrguijle uit zijn woning werd gehaald.
anker zou'lichten. Maar ,Da J. had
Uit 'de conduite van beklaagde bleek
geen zin om'de reis mee te maken en
bleef bijna een Iheele week onder wa- dat hij verleden , jaar al eens wëgens
ter. Pas in den nacht van den eersten onbehoorlijk gedrag in de cantine disciplinair gestraft werd, en verder in het
Maart meldde hij zich bij de
algemeen
wacht. Om te beginnen kreeg hij licht
den indruk maakt, zeer met
arrest, maar deze straf was nog niet zichzelf te zijn ingenomen. Beklaagde
opgeknapt, toen • hij op 17 Maart nog- is vóór zijn oproeping in den maritlemaals deserteerde, en zijn ongeoorloofr men dienst korten tijd bij dè K.P.M.
de afwezigheid duurde thans tot 9 geweest, voor welke maatschappij hij is
uitgezonden. Hij is gehuwd, doch pas
April.
sinds een half jaar.
Zijn eerste ' desertie motiveerde bevrees,
die
to.|J
—voer
zijn
klaagde met'de
In zijn requisitoir zei de advocaat-fiscommandant hadi Hij was namelijk met caal, zich zoowel bij de opgelegde hoofdterugstelling bedreigd omdat hU on- straf als bijkomende straf te kunnen
danks herhaalde waarschuwing was aansluiten. Beklaagde's gedrag is van
doorgegaan met, schuld in de cantine dien aard dat hij ongeschikt moet worte maken. Zijn. tweede desertie had een den geacht om in den door, hem beandere oorzaak. Hij was onder behankleeden rang te worden gehandhaafd,
deling van een officier van gezondheid, en spr. vorderde derhalve bevestiging
doch meende meer baat bij een particu- van het Krijgsraadsvonnis.
V; :
lieren arts te kunnen vinden. .
De uitspraak werd bepaald op 12 SepEen.van zijn kameraden was van het- tember a.s.
zelfde'gevoelen en kende bovendien een
obatje dat ;hem wel helpen zou. Dus
§mgen ze samen op stap. Doch bij den
Diefstal bij de
iokter kwaüién' ze niet,' en al evenmin
3ij een apotheek. .Wel arriveerden ze in
De K.P.M. heeft bij de justitie aangifiVïalang, waar beklaagde bij de familie
van een nieuw ontdekt meisje logeerde. te gedaan van fraude'bij haar proviands
„Dus dat verhaal. over dien dokter dienst te Priok. Volgens het N i e
is maar kletskoek", zei de president.
zijn in verband hiermede drie employés
„Ik wilde wel naar hem toe, maar ik voor
onderzoek aangehouden.
had geen geld", antwoordde beklaagde.
„Dat wist u toch zeker al toen u den
wal op ging."
APOSTOLISCH VICARIAAT PADANG
„Ik kende hem particulier. Hij zou
me dus toch wel kunnen helpen".
Wordt naar Medan overgeplaatst
„Waarom bent u dan niet naar hem
ioe gegaan ?"
De Deli Courant verneemt dat het
„Omdat hij dan zou merken dat ik Apostolisch Vicariaat
definitief van
gedrost was".
a
d
a
naar
e
g
P
n
M d a n . zal wor„Ilo'ud maar op, er klopt niets van. den overgeplaatst, in verband waarmede
En zeg nu maar eens, hoe uw meisje binnenkort- met., den
bouw van een
het.vond dat u gedrost was.Vond ze dat Bisschops-woning. aan de P. ,W. Jansnogal;mooi ?"
senlaan zal worden aangevangen, seint
„Neen".
Aneta.

|

'ïUitidt conduite

I

bij dén con.servatiedienst tewerk waren
gesteld.
De advocaat-fiscaal vorderde in zijn
requisitoir bevestiging van het Krijgsraadvonnis. Spr. wilde wel aannemen
dat beide beklaagden inderdaad naar
Engelan.d wilden om actief aan den
strijd tegen .den .vijand deel te nemen,"
doch hij ~"ïichttie"iïët^-^sciplhrair-rrtefr'
juist, dat een militair in. geval van 'een
weigering den kop in den wind;gooit.
De fiscaal had drie maanden geëischt,
doch het Krijgsraadsvonnis van twee
maanden achtte spr. een - niet te lichte
straf, en derhalve concludeerde hij tot

hpofd
boven wonder gebeurden er onderweg
geen ongelukken, en nadat de heeren in

:

Ontevredenheid

i

nas|r:,hün-ïln;té_wein|g'geiégénh?id hadden om te varen, omdat ze geruimen tijd

Globe: „Adam had föür sons".

R e x „North West Mounted police".
Ca p it o 1
~Lady I-lamilton".
Dec a-park: „Topper returns".
A s to r i a
„Florian".
Cinema: „Lady Hamilton".

.

;

BIOSCOPEN HEDENAVOND

j

-

Bataria

:

militie

:

voor clandestien vuurwapen

maand

matisch pistool en van munitie, zonder
dat een en ander door de daartoe vereischte vergunning gedekt was.
Maxim: „The thin man".
Bekl. bekende de hem ten laste geCentrale: „City for conquest".
legde feiten. Hij had het pistool reeds
meer dan twaalf jaar in zijn bezit, het
had lang in een koffer gelegen, doch
Sochabocmi
nu had bekl. het uit handen gegeven,
teneinde het te doen verkoopen. en
BIOSCOPEN HEDENAVOND
hierbij greep de politie in.
Flora: „This Thin;* called Love".
Politierechter-: Waarom
King Bros.: ~Vier Moeders".
hebt u nooit vergunning aangevraagd ?
Bekl.: Nalatigheid
Cheribon
Bekl. scheen er nooit van gehoord
BIOSCOOP HEDENAVOND
te hebben, dat na, 1 Mei '40 alle clandestiene vuurwapens moesten worden inR e x.• „Back Street".
geleverd en er zware straffen zijn gesteld op het bezit hiervan.
Het pistool lag in een koffer, en bekl.
had het vergeten
onder AmboiMr. G. A. Visscher, die het O.M. vertegenwoordigde,
wees er op, dat 'nneesche Militairen.
plaats van 3 maanden hechtenis sub.3.
een geldboete de maximum op te legZooals reeds werd gemeld hebben zich
gen straf werd verhoogd tot 5 jaar
in het garnizoen Mr. Cornelis uitingen
gevangenisstraf, zocdat men dit
feit van ontevredenheid voorgedaan bij
Amheel wat ernstiger acht dan vroeger, ja,'
militairen.
boineesche
ttiet zelfs beschouwt als een misdrijf.
Als voorwendsel voor deze ontevredenDe eisch beliep een maand gevangeheid
werd gebruikt het nog niet afdoen
nisstraf.
een,
van
door de vereeniging „De AmDe politierechter wees vonnis coningediend,
boinees"
vaag en in het alform den eisch. Het pistool werd vergemeen
gesteld
rekest
voor een audiënbeurd -'verklaard.
tie bij den Legercommandant.

Zijn Carrière verboemeld

:

Agenda

den politierechter
te Batavia,
mr.
W. G.
Joustra,. in behandeling genomen de
strafzaak tegen J. I. F. J. de P„ die volgens de dagvaarding beschuldigd wordt
van het in bezit hebben van een auto-

-

Hierna werd voorgeroepen de 26-iarige
A. 'G. H. M.
die door den Soerabaiasche'n Krijgsraad
tot drie maanden gevangenisstraf en
terugstelling tot den rang van matroosolieman veroordeeld was. omdat hij zijn
wacht bij het Marinevliegkamp eigenmachtig .verlaten had en beleedigend
Limburger,
van
deneen
Matroos S„
tegen een meerdere in rang was opgehad
zich
ock
voor
leeftijd,
den
zelfden
dienst in Engeland opgegeven maar was treden.
eveneens afgewezen, hetgeen hem net
Het was allemaal gebeurd in den
als v. d D. ontstemd had, en zoo waren avond en den voornacht van 18 Januari
ze er toe gekomen om samen op stap jl. Om acht uur van zijn post komende,
te gaan.. S. heeft drie jaar dienst in In- had M. enkele uren rust voor den boeg
dië, maar een nog slechtere conduite en toen , bezoek gekregen van een exdan zijn kameraad, want in dien-tijd is collega, een vierden machinist van de
hij negen maal wegens te laat passagieK.P.M., met wien hij in de cantine aan
ren krijgstuchtelijk gestraft.
het borrelen was gegaan. In minder dan
uur hadden ze ieder zeven borrels
Generaal Van HuLstijn
yWat wilden twee
?"
gedronken
en M. piekerde toen natuurdoep
Engeland
eigenlijk
jullie, in
lijk
geen
moment
meer over zijn wachtBeklaagde v. d?; P. ; „Vechten".
dienst,
taxi,.
een
het stuur
riep
Hij
Generaal t Van .Hulstijn : ..Dat kunzijn
over
van
den
chauffeur
terwijl
nen jullie hier vandaag of morgen misen
zitten;
ging
vriend
reedverachterin
•
schien ook", }l;
yolgeris met: zijn al awaar beneveld
Verdeir bleek , dat bel4e. beklaagden
naar de bar „Chez Willy". Wonder

een

Hedenochtend werd voor

j

Hedenmorgen behandelde het Hoog
Militair Gerechtshof eenige appèl-zaken
van den Soerabaiaschen Zeekrijgsraad.
Het eerst werden voorgeroepen de
matrozen F. v. d. D. en A. A. J. S. die
wegens desertie in oorlogstijd ieder tot
twee maanden gevangenisstraf veroorideeld waren. Ze hadden allebei veertien
dagen licht arrest, toen ze 7 Februari
jl. de kazerne van den onderzeedienst
verlieten om te gaan passagieren. Den
volgenden dag kwamen ze even terug,
en blijkbaar, aangemoedigd door het feit
dat hun ongeoorloofde afwezigheid, niet
opgemerkt was, gingen ze direct, daarna
alweer op stap en dezen keer bleven ze
weg tot den nacht van 9 op 10 Februari,
toen zij zich om half drie bij de kazernewacht kwamen melden.
v. d. D., een jonge Zeeuw
Matroos
met een donker voorkomen, gaf als reden voor zijn desertie op dat hij herhaaldelijk gevraagd had, naar Engeland
te worden uitgezonden. Zijn verzoek
was evenwel geweigerd en daarom had
hij het land aan den dienst gekregen.
Hij wilde , eruit en dan. maar aanmonsteren bij de koopvaardij. Hij heeft 4Vz
jaar bij de marine in Indië gediend en
is in dien tijd vijf maal krijgstuchtelijk
gestraft,' telkens omdat hij te laat van
passagieren was teruggekeerd.

Eén

„Hoeveel meisjes houdt u er eigenlijk op na ? Hier bij de stukken is een
brief die u in dienzelfden tijd aan een
meisje in Holiand schreef".
De president las den brief voor, die
kert maar zear teeder cn deuid:aam was.
Beklaagde kreeg inzage en moest erkennen dat hij dit epistel geschreven had.
„Dat schreef u naar Holland, en tegelijk legde u het aan met een meisje in
Malang. Het werpt wel een eigenaardig
licht op uw karakter. Ik tfoem het misselijk", zei de president scherp.
Uit de beoordeeling van. beklaagde's
superieuren bleek verder dat hij „onverschillig, zwak tegenover geld, lui,
vies en onbetrouwbaar" werd gcaciit. Hij
heeft vijf jaar dienst en is geboortig uit
Arnhem waar zijn vader bij de politie
is.
De advocaat-fiscaal vorderde bevestiging van het vonnis van den Krijgsraad,
waarna de uitspraak werd bepaald op
12 September.
,
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Engeland

1

naar

Pistool in

Koffer...

-1

Zij wilden

Vergeten

.

Hoog

van

:

«

•

Distinctieven
Stencils enz.

Geslaagd voor het eerste gedeelte van
het Candldaatsexamen I de heeren O.
en spalkerv en helmhoeden alleen eiken Hoetagaloeng.
Hllmi. Achmad, MohamDinsdag van 9.30
11.30 uur.
mad, M. Soegeng Soedjaswadl, Taliboel
C.0.V.1.M.-Kantoor, Kebon Sirih 125. Arlfin cn Thung Llong
Oen.
:
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Engelse he taal machtig. Vereischten: accuratesse, goed geheugen
en juiste omgangsvormen publiek.
Brieven onder no. 18611 Bat. Nieuwsbad.

DJOKJAASCH ZILVERWERK

Geen ontvangdag.

De beste afwerking en de sierlijkste modellen steeds bij de

18612

Noord 15

Postweg

V

:

-

E. A. VAN RENESSE VAN
DUIVENBODE
De.Heer en Mevrouw

.

KROET-Renesse van Duivenbode

j ELECTROTECHNICUS

5.90
G.90
2.50
4.90

directe

indiensttreding

'
B. VLASWINKEL

18592

en

1
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VOOR KLACHTEN

uur n.m.).
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uitsluitend te' rich-
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Heerlijk Koel
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zie

bijzonderheden

circulaire in elk pak.

SPAART UW WASGOED
5 30

BATAVIA
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18581
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18568

Specialisten in Kinderkleeding

TE KOOP:
1940 Convertible Mercury
M M
Batavia-C.
Sluisbrugstr. 22A
k
1940 Cabriolet Fiat Victoria
Telf. 2959 Wl.
1934
Rockne
1941
Sedan
Plymouth De Luxe
1940
Hudson (klein)
1943
Mercury
185966 1939
Mercury
1930
Dodge
1939
Ford Prefect
1939
Fiat 5CBc
1938
Dodge (Leer & stof)
1938
Morris 12
1937
De Soto
1937
Fiat 1500
Individueele gezichtsbehandeling
1937
Dodge
1936
Austin
volgens nieuwste methodes
1938
y
Hupmobile
Speciaal voor tropisch klimaat geschikte preparaten
1936
Mercedes 7 zits
1939 Touring Vauxhall 10 PK
Sumatrawcg 31
Telefoon 2451 Wit.
1938
Mercedes
18573 1937
Ford 10 PK
1936
Austin Seven
1935
Ford V8
en verscheidene oudere modellen Sedans, Tourings en Twoseaters
AUTOHANDEL DE MAGNEET .
Kramat 17
Telf. Wl. 5000
Zondags geonend. tot 12 u.
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Chemicaliën-handel
„HOLLANDIA"

Apotheek en

1

■

„

„

\

SALOIV DE

vraagt

AP OTHE KERS-ASSISTENT (E)

Buitenzorg

met eenige ervaring.
Rijswijkstraat 22, Batavia-C.

Buitenzorg

H. DE COCK BUNING-Ophof

Vida Oregon U.S. A.

Amsterdam
Soerabaia
4 September 1941
Algemeens

Kennisgeving

18609

Numont-Loxit,

:

een

De heer

F. J. A. BURGER
stelt zich uitsluitend en alleeni
aansprakelijk voor door hem zelff
aangegane schulden.

18602

-

■

<■•«.

.

,

„

-

;

„

„LUILEKKERLAND"

„

—

HEEFT WEER VOOR U:

■>

ORANJESCHILLEN-BONBONS

.18613

MOCCA BONBONS

COCOSCAKE'S
COCOSKRANSEN
■
KAASSTENGELS

weer-

Eens geprobeerd, altijd begeerd

galoos product van de
OptiekAmerikaansche
industrie waarborgt U een
van
minimaal
montuur

Kennisgeving

n

„

Deze ideale combinatie
geeft de meest volmaakte
bril, die U zich kunt voorstellen.

Afvaart uit het Militair Hospitaal hedenmiddag om 5 uur,

„

•

NUMONT-LOXIT
van GOLDBERG!

J. C. OPHOF-Kroeb

„

„

„

voor de

G. OPHOF

„

i

J. F. OPHOF

BEAUTÉ „iWYft/i"

„

„

-

Hoed af....

Bandoeng

4

Heeft V

eigen stoffen om ze te laten verwerken
volgens Plaatje of eigen idee
2. keurig zittende Confectie-pakjes noodig
voor direct gebruik
3. aangemeten pakjes noodig. omdat Uw kleine
niet in confectie-maat kan
Slechts een telefoontje of briefkaartje
en de rest komt van zelf keurig in orde.
.

:

A. J. OPHOF-Munninghoff

-•

TE VEEL OM TE
SPECIFICEEREN

ccn

Qp

.

1.

_.

.

18594

enz.

Buitenzorg
Megamtndoeng
Manager Frans Buitendijk

-

LEVEB'S.ZEEPFABRIEKEN N.V.

GEACHTE MOEDEItS,

I
H

Batavia

GEGARANDEERD ZUIVER

wandklokken, koperwerk, glaswerk, lepels en vorken, messen,
babywagen, sportwagen, autopets, vogelkooien, gasgeiser,

jfjoteü. „l/Ldda. Qaize-rAagAe!'

Klimaat.

*

wjj

kwartaal-ab nnement
van dc Mode-OriCnt
terwijl wij dezelfde
rc <j U ctie verlenen op
•
'
Voor
knippatronen. v

SUNLIGHT SjSfc
ZEEP

mwm

fietsen, radio-toestellen, enz.,

WATER
WAVE
Thans
verkrijg-

baar
Anna Zelita schoonheidspreparateh
i 18564

I

C. M. OPHOF

begraafplaats Laanhof

'

Telefoon Wl. 3087
Geopend 7u. v.m.

PERMANENT en

fSr

I
H
I

Batavia

Eenige

IjjO

r

O. IH.

d. Galeries)

|

Wl. 2887 (speciaal) )

I
I

A. M. OPHOF-Sterk

Batavia-C. f

■ KjF

(Hotel

'

Oud Hoofd van het Gevangein Nederlandschniswezen
fndië, Officier in de'Orde van
Oranje Nassau

Molenvliet

l

ten tot telefoon

"

18584

P. I. F. OPHOF

l

.

zeggen hierbij, ook namens wederzijdsche ouders, hartelijk dank
voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.

Heden overleed na een langdurig lijden
onze geliefde
Echtgenoot, Vader en Grootvader en Broeder en Voogd, de
KoogEdelGestrenge Heer

j?

gelieve men zich tot 6 uui
n.m. (des Zaterdags tot 44

1

MODERN NIEUW en TWEEMEUBILAIR,
DEHANDSCH
w.o.
KANT.-SL.-EETK.
ameubl.,
SP.-LEG-DISP. kasten, SALON-, djati-, rottan zitjes,
STAALB. en Soer. ledikanten,

®Beaulé

s

°

g

KRAMAT 104.

Salon de

over de bezorging van he'

•De Heer en Mevrouw
VLASWINKEL-Van Straalen

'

CAMEBJL3A

,

MIES VAN STRAALEN
Batavia-C„ 5 September 1941.

-

g

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE

n

Uw linnenkast aan te
vullen. Sunlight zeep daarentegen spaart
Uw wasgoed. Peze zeep kost slechts een
paar centen duurder maar Uw goed gaat
langer mee, waardoor U tientallen guldens
bespaart. Een Sunlight Zeep was is een
lust om te zien. Geen spoor van vuil
blijft in het goed achter. Gebruik dus
voortaan uitsluitend Sunlight Zeep voor
een heldere was met minder slijtage.

AFM:llo*llo2.^

,

I

V

50% Korting

—

BLOEMMOTIEVEN

bekend met hoog- en laagspanning, Hollander, leeftijd 25—38 jaar, liefst
V n militairen dienst; bij gebleken geschiktheid goede
vooruitzichten.
o iu ?
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder No. 18590 Bat. Nieuwsblad.

:

—

FRISSfIIE

Sluisbrugstraat 50, telf. 1548 Wit.

ervaren

Praktijk Electrotechnicus,

18600

maar
Een goedkope zeep kost minder
Uw
goed
betaalt
U
toch
meer.
op dt duur
en U moet er eerder
slijt veel sneller

LEUKE

■

Batavia, 5 September 1941

.

fjjfc
toe overgaan om

Mode-magazijn VICTORIE

Mijnbedrijf in Sumatra zoekt
voor

TAFEL-KLEEDEN

16.75

*""

f

danken voor de groote belangstelling ter gelegenheid van hun
huwelijk ondervonden.

Ontvangen:
Amerikaansche japonnen
Australische japonnen
Zijden damesblouses
Wollen dames,shirts
Australische Avondtoiletten
•
vanaf

AMERIKAAN SC HE

1

.

Brieven met inlichtingen en pas-foto te zenden onder no.
18575 Bat. Nieuwsblad.

•

*

j

!

"

:

on

HANSJE OPHOF

Telefoon AVI. 4792

—

Gevraagd door groote instelling
ictorie is onze leus
COIVFROLEEUEXD BöEKHOIJDEIi Dames
j
doei Uw keus!

X. J. KROET

1

:

KUNSTARBEID"

„D JOKJASCUE

18591

m

Getrouwd

_____

handelsinstelling vraagt
vrouwelijke assistent geëmployeerde.

5/9-'4l

Getrouwd

18599

Nederlandsche

Yap Djenedweg 14
Batavia-C.,

—

Toko De Zon, Mampangweg, Tjibadak, Toko Singapore.

Jw

non» ,H g|p5Eün M

:

:

f

Gijselman

L. CH. GULJE
Menteng 37

gescheurde
ém
acdafeld

voor: Galsteen, Hardlijvigheid, Indische Spruw, Aambeien, Dysentrie,
Rheumatiek, Verhoogde-bloeddruk, Prostaatontsteking, e. a. Ziekten.
Tel. 5563 \VI„ Mr.-Cnrnpili Toko O jonja.
Bat.-C. Sawah Besar 2N

]

tusschen verkoopers en koopers van
huizen te Batavia (en ook te
Bandoengj is het bekende

:

ZIEKTE MET KRUIDEN CUREEREN
MEVR. GOUW CONSULTEEREN

|

In plaats van kaarten

Verloofd

EERSTE BLAD

-

II

1

t i ë r1

~

"

5 September 1941

;

|

Adverten

•

;

Vrijdag

van

!

18595

;;

■

t

gewicht en praktisch onzichtbaar, doch niettemin
van oerstevige constructie.

Her /S VOOR lEDSR6 HUISVROUW

Pasar Senen 171

Batavia-Centrum

—

—

Tel. Wit. 5678

18610

,

185977

J. B. BARNEVELD
BINKHUYSEN

'

i

I

GEDIPL. OPTICIEN

ij

Batavia-C.— Noordwijk 21
Tel. Wl. 2770
Bandoeng
ErasaMCg 46
Tel. 3380

;

Arts
Matramanweg 159, Tel. Mr.-C. 606
houdt voortaan
Spreekuur des morgens van
7.30
9.30, des avonds van
5
6.30.

I

B
|

—

—

18572

1

Van

'

B

Technische Boeken

|

opgave van
Gaarne
andere onderwerpen,
waarvan U een prijslijst wenscht te ontvangen.

l|

|

—

GRATIS CATALOGUS

j Boekhandel s.

18574

LEZER-SOERABAJA s|

SECRETARESSE/STENOTYPISTE HOLL.-ENGELSCH

1

BIEDT ZICU AAN
Heeft zes jaar bij groot concern gewerkt.
Br. ond. No. 1384, Recl. Bedr. PRECIOSA N. V. Batavia-C.

l

•

,jg

Gevruutfd

"

:

ENE UGIEKE

VEKKOOPEKS

bij Importfirma te Batavia-C.
Brieven onder no. 18615 bureau Bat. Nieuwsblad

.

'

voortreffeLijke, eigen

schoppen,

gas

met automatische,

van*

-

Aet,

ckefr

fornuis,

ontsteking
*t S.

,

••.V V'

tGaan

Uw zaken slecht
dan moet Gij adverteeren
Gaan Uw zaken goed
dan moet Gij nog méér adverteeren

I

18614

«ar

fjjf

en

;'spVrtfevë:

blouses ontvangen

en tevens een collectie witte tasschen van- a 5q
3'

•
•

•
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„Onze Zaak zal

Overwinnen”
Pretoria, 4 Sept. (Reuter).

„Ik geloof, dat onze zaak zal overwinnen en dat het groote ideaal,
waarvoor de menschheid zich opofferingen heeft getroost,. niet door
H i t 1 e r begraven zal worden",
verklaarde veld-maarschalk Smuts
bij de opening
van het „Congres
van de Vereenigde Transvaalsche
Partij".

Smuts gaf uiting aan zijn trots
over het feit, dat van het begin af aan
Z li i d
A f r i k a zich heeft geschaard aan de zijde van de Vrijheid.
Hij zeide, dat Zuid-Afrika veilig door de
stormen van de laatste twee jaren heengekomen is en niet voor de toekomst
-

behoeft te vreezen.
Zuid-Afrika
is

trotsch",
aldus
Smuts, ~op zijn troepen, welke een
van de mooiste bladzijden toevoegden
aan de geschiedenis van het land".
S m u.t s legde den nadruk op de
unanimiteit bij
het regeeringsbesluit
om aan den oorlog deel. te nemen, een
besluit, dat door Zuid-Afrika als vrij en
soeverein volk werd genomen,. De Dominion- en Socialistische Partijen gaven hun,
steun en hij zeide
blij te zijn te weten, dat sedert dit besluit zich .steeds meer menschen achter
hem geschaard hebben en hun plicht
doen. „Wij weten thans, dat wij gelijk
hadden. De gebeurtenissen hebben ons
dat bewezen.
Zij die op de overwinning van Hi t-1 e r gokten en hoopten op een aalmoes uit zijn hand, moeten zich scha-

men".

»*•

Smuts maakte bekend, dat de regeering een speciale ministerieele commissie zal benoemen, waarin alle regeeringspartijen vertegenwoordigd zullen
zijn onder voorzitterschap van J. H.
Hofm e y r, de minister van Financiën, om reeds nu een studie te maken
van de na-oorlogsche vraagstukken. De
commissie zal de vraagstukken van wederopbouw en ontwikkeling in oogenschouw nemen,, plannen maken en
ideëen onderzoeken.
Hij zeide, dat de regeering het land
mate
China.
voorbereidt op een veel
van
industrialisatie
dan
Nieuwe
Wij gelooven dan oak niet, dat er
worden ! opgericht,
ivoor de lichtelijk
zenuwachtige stem- oorlogsindustrieën
welke gemakkelijk na den 'oorlog voor
ming, die wij in de Chineesche commentaren op de Japansch-Amerikaan- vredesdoeleinden zullen kunnen worden
aangewend.
sche besprekingen meenen te
onderDe vraagstukken van armoede en
kennen, eenige gegronde reden is. Het
arme
blanken kunnen , het best worden
is volstrekt onaannemelijk, dat Roose- opgelost
door Industrieele expansie.
velt zich ooit zou "laten
vinden-voor
oorlogsindustrieën
De
zullen de basis
een München-politiek in Oost-Azië.
van
Zuid-Afrika's<
worden
industrieelf
Van Ihem is zeker niet te verwachten,
aldus
expansie,
Smuts.
dat hij de Chineezen zal behandelen
als de Britten en Franschen de Tsjechen hebben ge-daan. De instelling van
de openbare meening in Amerika tegenhet geheele Japansche Rijk blootover de spanningen in den Pacific zou zij
stelt,
wanneer zij de lijn harer tot duszulk een houding in geen geval gedoogevolgde veroveringspolitiek doorver
gen. De omstandigheden, waaronder hij trekt ? Zou zij nu, na de maatregelen
de politieke richtlijnen voor de Vereewaarmede het A.8.C.D.-front prompt
nigde Staten heeft uitgezet, zijn bovenop de bezetting van Zuidreageerde
dien geheel verschillend van die, welke Indo-China, niet begrepen hebben, dat
nood- zij geen stap verder kan gaan zonder
een Chamberlain en Daladier
voor
Hitiers
capituleeren
te
zaakten
een oorlog te riskeeren tegen machten,
afpersingsmethodes.
die met den dag sterker worden en in
Hét Amerikaansche eigenbelang zou staat zijn, enkel reeds door het voeren
slecht gediend zijn met het voeren van van een economischen oorlog, het Jaeen bedaringspolitiek tegenover Japan pansche volk te worgen ? Is het niet tot
op dit oogertblik. Natuurlijk is het de het besef van Tokio doorgedrongen dat
Amerikanen wel wat waard om tot een Amerika China, dat het overvloedig van
vergelijk met de Japanners te kennen wapenen en ander materiaal voorziet,
ten einde in staat te zijn al hun krach- beschouwt als zijn verst vooruitgeschoten te concentreeren op het vernieti- ven defensielinie in het Westen, dat
dit feit een der fundamenteele beginsegen van het nazi-isme, het voornaamVereenigde
van
het
streven
der
len
van de Amerikaansche Pacific-poliste doel
nog
onlangs
Roosevelt
Staten,
zooals
tiek is geworden ?
nadrukkelijk herhaalde.
Het zou derhalve absurd zijn; dat
De common sense der Amerikanen bemen in Washington een poging zou
grijpt echter maar al te goed dat dit doen om de betrekkingen met Japan
doel nooit bereikt kan worden door Jate verbeteren door deze defensielinie
pan de vrije hand te.laten in het Weste verzwakken, zoo niet geheel op te
telijk deel van den Pacific of zich neer geven. Neen, Roosevelt wil CJhina juist
te leggen bij de tot dusver behaalde re- zoo sterk mogelijk maken als
maar
sultaten van de Japansche veroverings- eenigszins mogelijk is binnen het kapolitiek. Want hiermede blijft de JapanJapan
der van de Bruikleenwet om
sche bedreiging bestaan, wordt zij zelfs hierdoor te dwingen naar de stem der
gevaarlijker zoolang de band' tusschen rede te luisteren instede'van zich door
Nippon en de As niet verbroken is. Elk het onbeheerschte sentiment van zijn
compromis, dat op dezen grondslag zou generaals te laten leiden op een weg,
bereikt worden, zou slechts een tijdelijk die onherroepelijk naar de debacle
karakter hebben en de gevaren en on- leidt. Hij heeft, deze politiek zelfs gezekerheden van de toekomst geenszins accentueerd door een militaire missie
verminderen.
naar Chungking te zenden. Men kan
met
woorden
Japan
niet
Slechts door
in Japan de beteekenis van dit gebaar
maar met daden te overtuigen dat het niet (hebben misverstaan.
zich aan den rand van een gapenden
Bij de beschouwing van e.e.a. houde
afgrond bevindt, kan Amerika hopen een
ook rekening met het feit dat het
duurzaam accoord met dat land aan te men
voor de besprekingen tusschen
gaan. Het . is steeds Cordell Hulls poli- initiatief
en de Amerikaansche regeering
tiek geweest Japan er. op te wijzen, dat Nomura
van Japan is uitgegaan. Nomura kent
er nog andere,' vreedzame middelen bede Amerikaansche opvattingen ten aanstaan om zijn gebrek aan grondstoffen zien
van de verhoudingen in het Verre
aan te vullen en nieuwe markten te
Oosten als geen ander. Hij weet, evenzoeken, voor de producten van zijn inals Konoye, dat, hij voor doovemans
dustrie, dan met geweld andere volken ooren zou praten, wanneer hij met de
aan zijn wil en zijn gezag te onderwerAmerikanen een „deal" zou willen aanpen.
gaan ten koste van China. Op dit punt
Zijn wij misschien te optimistisch,
Washington tot geen enkele conceswanneer wij de veronderstelling uit- zal bereid zijn. Verzekeringen in dezen
spreken, dat Huil zoo niet geheel dan sie
zijn trouwens blijkens de telegramtoch wel ten deele geslaagd is de in- zin
men van heden ook reeds door de
zichten van de verantwoordelijke staats- Amerikaansche
regeering gegeven aan
lieden te Tokio een wijziging te doen? den Chineeschen ambassadeur te Washondergaan in den hier geschetsten zin
nl. medegedeeld, dat
De mededeeling in een telegram in ons ington. Hem werd
Vereenigde
Staten China nooit in
ochtendblad van heden vervat, dat de
Deze categoriKonoye eindelijk het stilzwijgen ver- den steek zullen laten. wij op zichzelf
verklaring achten
broken heeft met de verklaring, dat Ja- sche voldoende geruststellend om de
reeds
van
pan thans voor de ernstigste crisis
bezorgdheid, die blijkbaar nog in Chizijn geschiedenis staat kan. een aanneesche kringen bestaat over de Jaduiding in die richting zijn.
besprekingen,
Zou de Japansche regeering blind zijn pansoh-Amerikaansche
nemen.
gevaren waaraan volledig weg te
voor

tevoren.

de ontzettende
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Op Duitsch Onderofficier
Geschoten

te bezetten, of het Russische leger te

Optimistisch Overzicht

Cairo, 4 Sept. (Reuter). In het
door het hoofdkwartier van de R.A. F.
V i c hy, 4 Sept. (Un. Press). Gealhier uitgegeven communiqué is melLeningrad, 4 Sept. (Reumeld
wordt, dat Woensdagavond j.l. op
ding gemaakt van een geslaagden aanter). AlexanderWerth,
een
Duitschen
onderofficier, die met
val door het marine-luchtwapen op een
Reuters speciale verslaggever
zijn
verloofde
Montmartre
in
vijandelijk convooi.
te Moskou, seinde Woe n sliep, waar onlangs ook een
Duitsche
d a g j. 1.:
marineluitenant
werd
werd
vermoord,
dat
het
communiqué
verklaarde,.
Het
geschoten. Het slachtoffer werd niet
koopvaardijscheuit
5
convooi bestond
„De verdediging van Leningrad
ernstig in den schouder gewond ; hij
v
Er is echter ruimte voor een groote pen met een escorte van 7 torpedojadoor maarschalk W oros] i 1
werd naar het hospitaal overgebracht.
dermate grondig georganiseerd, dat zij intensiveering door Engeland en gers. Het werd aangevallen ten Oosten De Duitsche politie nam
het onderzoek
de groote Duitsche strijdkrachten voor Amerika, door het zenden van ver- van Kaap Spartivento, Sardinië, in den in deze zaak van de Fransche politie
schillenderlei uitrusting aan de Russen. nacht van den 2den op den 3den Sepvele maanden onbeweeglijk moet kun-

j

Smuts:

|

Omtrent de Japansch-Amerikaansche
onderhandelingen, die thans, klaarblijkelijk in langzaam tempo, te Washington worden gevoerd, lekt maar heel
weinig naar buiten uit. De onderhandelaars betrachten de grootst mogelijke
geheimzinnigheid, hetgeen bij de andere
betrokkenen een merkbare en begrijpenalijke nervositeit doet ontstaan. Met
me in China vraagt men zich niet zonder. eenige bezorgdheid af wat eigenlijk
v/éï het uitgangspunt van deze pourparlers is. Met nadruk verklaart men.. in
te Chungking, dat
legéeringskringen
China niet buiten de onderhandelingen
kan gehóuden worden, aangezien het
in dezelfde zoo niet zelfs in
hierbij
:neerdere mate partij is als de Vereenigce Staten. Geen bevredigende regeling
van de uitstaande Pacific-vraagstukken
is volgens Chineesche opvattingen mogelijk zonder dat de Chineezen hieraan
zelf deel hebben. Minister Quo Tai Chi
heeft dit standpunt op welsprekende
wijze vertolkt tegenover journalisten,
die hem zijn meening vroegen aangaande de berichten uit Washington omtrent het contact, dat Nomura gezocht
heeft met het State Department en
den brief van Konoye aan Röosevelt.
Natuurlijk hebben de Chineezen volkomen gelijk, wanneer zij zich als partij
beschouwen bij elke overeenkomst, die
ever de gewichtigste problemen van den
Stillen Oceaan in de maak is. Er is toch
immers geen enkele moeilijkheid! waar7
voor de belanghebbenden in den Pacific
zich gesteld zien, of zij vloeit voort uit
de bijzondere betrekkingen tusschen Japan en China. De belangrijkste verdragen, die betrekking hebben op het Verre
Oosten, als b.v. het Negenmogendhedenverdrag, dat door Japan op zoo manifeste en vrijmoedige wijze geschonden is,
zijn ontstaan als gevolg van de noodzakelijkheid om paal en perk te stellen
aan de Japansche expansie op het Aziatische vasteland, d.w.z. Japans pogingen
om van China een soort van Japansch
wingewest te maken in den trant van
Manchukuo, Korea en Formosa. Alles
wat in de laatste tien jaar, sedert het
Moekden-incident, het oorlogsgevaar in
dit deel van de wereld heeft doen toenemen, vindt zijn voornaamste oorzaak
in de Chineesche politiek van Tokio, alles wat de tegenstellingen in den Pacific
heeft toegespitst, draait om het centrum
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De Russisch-Duitsche Oorlog

j

Z.-Afrika

Vrijdag
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TEN KOSTE VAN CHINA?

van

vernietigen, stellen de Duitschers alles
in het werk, om het Russische oorlogspotentieel te verminderen, doch ,of ■
schoon het verlies van de industrieele
steden in de bocht van de Dnjepr
ongetwijfeld belangrijk is, is er nog
niets beslissends of ongunstigs gebeurd
met de Russische oorlogsproductie.

°

tember.

nen maken.

over.

*

Er is geen grond voor de Duitsche beweringen, dat hun troepen reeds e«n
punt op 25 kjn. afstand ten Zuiden van
ce stad hebben bereikt.
Ondanks de Finsche beweringen dat
V i i p u r i door hen is veroverd, zijn
ce Finsch-Duitsche vorderingen in de
richting van Leningrad van het
Noorden uit zeer langzaam.
De toestand in Leningrad
wordt als de meest bevredigende van het
Russische front beschouwd.

Een groot koopvaardijschip werd geNieuw concentratiekamp
troffen door een torpedo en vloog in de
lucht. Een rookkolom steeg op tot een
Bern, 4 Sept. (Reuter). Volgens ee.i
hoogte van 300 meter. Een .ander groot bericht uit Vichy aan het Zwitscrsch»
schip werd midscheeps getroffen door telegraafagentsdhap, is een nieuw coneen torpedo, terwijl twee kleinere schecentratiekamp te Doullens nabij Amiens
pen van het convooi beschadigd werden. geopend voor „Zwartemarkf-handelaDe aanval was een volkomen verrasren.
sing voor den vijand en stichtte groote
wanorde in het convooi. De torpedobootHaye verlaat Washington
jagers vuurden blijkbaar op de eigen
schepen, waarvan er een paar maar
Washington, 4 Sept. (Reuter).
ternauwernood aan een botsing met
Wat betreft wapens, kan LeninDe
„E v e n i n g Star" meldde
andere
schepen
ontkwamen.
Ik heb in den laatsten tijd gesproken
grad zich voor een groot deel zelf behedenavond
uit betrouwbare bron te
met talrijke soldaten van het ;Roode
druipen en zelfs kon de stad de belangvernomen,
hebben
dat de ambassadeur
In dienzelfden nacht wierpen vliegrijke strijdmacht, welke in en rond da Leger, die met verlof waren en die
van
Gaston
Vichy
Henrituigen
van
het
marine-luchtwapen
bomstad zijn gelegerd, voorzien van de noo- het er allen over eens waren, dat het
Hay
Washinge,
deze
maand
van
men
de
op
Siciliaansche vliegvelden
moreel in het leger schitterend is en
dige uitrusting.
naar Vichy en Versailhet voedsel goed. Een punt, waarop Comiso en Gerbini. Een vijandelijk ton
Tegelijkertijd hebben de Duitsche troe- zij bijzonder den nadruk legden, was vliegtuig, dat op het punt stond te lan- -1 e s zal vertrekken en waarschijnlijk
terugkeeren. Volgens dit
pen zonder twijfel te lijden van de onde uitstekende zorg voor de Russische den, werd van zeer dichtbij aangevallen niet meer zal
zekerheid van hun verbindingslijnen en gewonden, waar deze maar mogelijk is. en getroffen, terwijl een 3-motorige blad zal hij vergezeld zijn van kolonel
hun bevoorrading. Met het .September- Zij hadden den grootsten lof voor den vijandelijk vliegtuig boven Gerbini bran- Hertrand Vigne en Jean
kortgeleden door de
weer, dat waarschijnlijk binnen afzien- Russischen medischen dienst".
dend werd neergeschoten.
Britsche Mus a, die
„New
York
Herald Tribaren tijd de wegen
met uitzondering
■vliegtuigen beschoten beide vliegvelden
ondergrondsche
Vichybune"
van
van de
zeldzame groote wegen —in
\an geringe hoogte met machinegeweerbeschuldigd.
werden
activiteit
modderpoelen
zal herschapen, zullen
De Aanvallen op Leningrad vuur.
Zware bommenwerpers van de R. A. F.
de moeilijkheden in dit opzicht steeds
vielen Derna, Gazala en Bardia in dengrooter worden.
Generaal Dentz
Londen, 4 Sept. (Reuter),
zelfden nacht aan. Te Derna vielen
„Annalist" schrijft „De meest volbommen nabij kazernes en het post- en
Jeruzalem, 4 Sept. (Reuter).
Het verlies van Tallinn, dat
ledige reserve, welke in de Duitsche
telegraafkantoor. Een brand en een ont- Generaal D e n t z,
de vroegere
door de Russen is toegegeven, werd onen Russische communiqué's over
ploffing werden veroorzaakt.
Fransche
en opperhoosecommissaris
den strijd aan het Oostelijk Front
vermijdelijk, doch de Duitsche bewerinbevelhebber
vertrok
hedenSyrië,
in
bij voortduring wordt betracht, kan
gen inzake de Russische verliezen ter
Te Bardia werd een voltreffer geochtend
uit
vroeg
Jeruzalem.
zee in verband daarmede, worden hier
het feit van een kristallisatie van
boekt op de cfficiersverblijven.
„volkomen fantastisch" genoemd.
den toestand in drie richtingen niet
Het marine-luchtwapen deed voorts
door andere
Hij wordt vergezeld
verhelen.
gelooop een opslagplaats van voor- Vichy-officieren, die aangehouden waom
te
aanvallen
Er zijn grondige redenen
raden te Gambut, waar men waarnam, ren totdat de Eritsche officieren, die in
\en, dat verreweg het grootste deel vah
Maarschalk
Mannerheim
c'at een aantal branden uitbrak.
de Russis. che
OostzeeSyrië gevangen werden gehouden, weer
heeft
dat
de
Finsche
bekendgemaakt,
be•
is
een
nog
intact is. Zij
vrijgelaten waren.
vloot
Gisteren, Woensdag, onderschepten in
langrijke steun bij de verdediging van strijdkrachten de oude grenzen van de
Twee generaals en een adjudant worLeningrad, b.v. voor het besto- Karelische landengte bereikten en het den grenssector gevechtsvliegtuigen van
zal niet lang duren, of het zal bekend de Zuid-Afrikaansche luchtmacht een den nog steeds aangehouden, totdat de
ken van de Duitsche troepen, welke oprukken langs de beide oevers van de zijn, of zijn dagorder waarin hij zijn aantal vijandelijke gevechtsvliegtuigen, laatste Britsche officierpn van Franktroepen eraan herinnerde, dat de tijd dat
trachtte onze voorhoede-vlieg- rijk zullen zijn gerepatrieerd.
F i n s c h e G o 1 f.
nog niet is gekomen om „de zwaarden tuigen aan te vallen. In de daaruit
voor de ploegscharen te verwisselen" voortvloeiende
luchtgevechten werden
Beiroet h, 4 Sept. (Reuter).
Het vraagstuk van de bevoorrading beteekent, dat zij ten gunste van Duitsch- vijf vijandelijke toestelfcsn neergeschoten Generaal D e n t z is, vergezeld door
van Leningrad met grondstof- lan,d zullen blijven oorlogvoeren of op Onze eigen formatie leed geen verliezen. 47 officieren van zijn Generalen Staf,
fen en voedsel is natuurlijk zeer'be- hun' lauweren zullen gaan rusten en
uit Jeruzalem aangekomen. Hij is op
langrijk. De pers heeft reeds melding waken over het herwonnen Finsche
weg naar Frankrijk. Een eerewacht was
geen
Er worden van al deze operaties
gemaakt van pogingen om bezuinigin- grondgebied.
op
Britsche vliegtuigen vermist.
de kade opgesteld en presenteerde
gen in te voeren op bepaalde metalen
het geweer, alvorens de generaal zich
in de productie-processen.
Een geweldige strijd woedt thans
aan boord van het schip begaf, dat binBommen
Caïro
op
werpen
nenkort in convooi zal vertrekken.
om Leningrad. De Duitschers
De spoorweg van Moskou naar
vliegen
henderden
massa's troepen
Leningrad is op geen enkel
Madame Dentz vergezelt haar echtC a ï r o, 4 Sept. (Reuter). Het mituigen in den strijd tegen dien forpunt door de Duitschers bezet. Anderdie,
genoot,
naar verluidt, een hooge
nisterie
van
Zaken
Binnenlandsche
midabelen buitensten defensiering,
zijds kan ook gerekend worden op den
den
generalen staf van de
functie
in
meldt,
dat
den
nacht
een
afgeloopen
in
althans voor
zonder tot dusverre
belangrijken spoorweg van L e n i nregeling
te
aanvaard heeft.
Vichy
cp
luchtaanval
Cairo
en
de
Suezkanaalgrooten indruk te
zoover blijkt
g r a d naar V o 1 o g d a voor den
Een
plaats
geworpen
bom,
zöne
had.
maken op de grootsche luchtverdeEen geallieerde woordvoerder deelde
aanvoer
van onontbeerlijke behoeften.
op een buitenwijk te Caïro, veroorzaakdiging en het leger van burgers en
aan
„Wij hebben
Reuter .mede
Deze spoorlijn loopt langs den Zuidete 1 dpode en 21 gewonden, terwijl de de
dat maarschalk W o
militairen,
een
goed leajo
mannen
van
Vichy
lijken oever van het L a d o g aschade zeer gering was. Ook in het
rosh i 1 o v heeft verzameld.
gegeven
in
internationaal
recht en
raeer,
op een flinken afstand van de
Suezkanaal was de schade gering en
krijgsbij
behandeling
„fair
de
van
play"
gebieden, welke door de Duitschers beMen gelooft, dat de Russische aanval geen slachtoffers vielen. Luchtalarms gevangenen. Laten de As-mogendheden
-s;et zijn.
werden eveneens gegéven in het grootop de vijandelijke saillant in den cenDentz daar maar eens naar vragen".
De behoeften aan voedsel van L e- tralen sector, waarbij de Duitschers 50 ste deel van de Delta.
aingrad. zijn niet als in normale km. teruggedreven en 22 dorpen herVernomen wordt, dat meer dan hontijden, omdat een groot deel van de be- overd werden, mogelijk de tegenaanval
derd
Fransche zeelieden deserteerden
volking, in het bijzonder kinderen, is is, welke generaal Mason Macvan het laatste convooi Fransche schegeëvacueerd.
pen, dat is aangekomen cn zich bij de
F a r 1a n e, de leider van de Britergens
missie,
militaire
ten
NoordVrije Fransche strijdkrachten in den
sche
•
oosten van. Smolensk heeft aanschouwd.
heeft aangesloten.
Levant
Aanval op N.-Frajikrijk?
Wat betreft de Finsche bewering, dat Deze aanval, hoewel een aanzienlijke
V i i p u r i door hen Is veroverd, mo- operatie, had niet plaats op de schaal
. Een
der zeelieden zeide verbaasd te
4 Sept. (Reuter). Men zijn te zien, dat het leven te Beiroeth
Londen,
terloops
worden opgemerkt, dat van den tegenaanval ter bescherming
ge
V i i p u r i aan de andere zijde van van de Russische saillant te Kiev : vermoedt, dat hedenmiddag een groote ioo normaal was. Hij zeide ;,De Vichyde' vroegere Mannerheim-liwaaromtrent te Londen bijzonderheden groep R.A.F.-bommenwerpers en jagers propaganda vertelde ons, dat Beiroeth
Russen
niet
een hevigen aanval deed op Noord in puin lag en dat er geen benzine was
gelegen
is,
e
welke
de
-11 i
worden ingewacht.
hebben nagelaten voor zichzelf te geFrankrijk. Gehoord werd n.1., dat de voor het verkeer".
bruiken.
Het drama van den enormen strijd tus- vliegtuigen op groote hoogte over het
Duitschland en Rusland, welke Kanaal vlogen. Ongeveer een uur later
betrekking' tot het langzame schen
Egal over Indo-China
Met
zooals ik gisteren zeide
snel beslis- keerden zij over de Zuidkust terug. De
tempo van den Finsch-Duitschen op- singen . nadert, die van vitaal belang bommenwerpers vlogen in formatie,
naar Leningrad van zullen zijn voor den
marsch
Singapore, 4 Sept. (Reuter). Roverderen .loop van geëscorteerd door vele escadrilles Spithet Noorden uit, verklaarde de K r a s- den oorlog, overschaduwt voor eer fires en Hurricanes, op weg naar hun de ri c k Egal, de Vrije Fransche
n a J a S w e s d a, „ftat de Finsche oogenblik alle andere belangen en over- standplaats. Intusschen werd het vuur leider te Shanghai, is Maandag
strijdmethode verschilt van de Duitsche. wegingen, al mogen deze ook niet ten van het luchtafweergeschut van de j.l. veilig aangekomen.
De Finnen
consolideeren n.l. gestadig volle uit het oog verloren worden. Een Fransche kust gehoord, evenals ontplofEr moge aan herinnerd worden, dat
iedere kleine terreinwinst, voor zij ver- van die niet weg te cijferen overwegin- fingen.
Egal kortelings door de Fransche
der oprukken. De Duitschers daarente- gen is, dat militaire leiders zoowel als
autoriteiten in Indochina in vrijgen rukken vaak gevaarlijk op.
burgers in Duitschland thans vrijelijk
Londen, 4 Sept. (Reuter). Het heid werd gesteld na vier maanden
even voor middernacht uitgegeven comuiting geven aan hun bange voorgevoete Saigon te zijn vastgehouden en
•**
lens ten aanzien van de wijze, waarop muniqué van het ministerie van Luchtvoorwaardelijk tot een gevangenisstraf
de oorlog voor Duitschland verloopt. vaart meldt: De R.A.F. hervatte heden van zes maanden te zijn
veroordeeld.
lil. dé officieele Russische communi- Generaal K ab i s c h wees er in een in gunstiger weer het offensief boven
q'ué's,zijn.geen aanwijzingen te vinden opmerkelijk artikel in Der Neue Noord Frankrijk. De Blenheim-bomEgal deelde Reuter mede, datT a g op, aldus is uit Praag vernomen, menwerpers, werden krachtig door jayari de talrijke Russische tegenaanvalhij
toen hij te Saigon wachtte om
len waarvan de Duitschers zoo openlijk dat het veroveren van vijandelijk ge- gers ondersteund tijdens aanvallen op
aan
boord van een Fransch schip te
spreken, doch hét is wel opmerkelijk, bied zonder aanzienlijke winsten zou een fabriek te Mazingarbe, nabij
gaan,
vernam,' dat „de Britten en
dat., in den, laatsten ,tijd door geen der kunnen leiden tot verzwakking van ne, en op de havenwerken te CherAmerikanen
in Indochina zeer
fceidè, partijen nieuwe namen méér zijn Duitschlands eigen positie. Kabisch bourg.
zijn,
G
welkom
zullen
daar de Franschen
o- voegde hieraan toe, met het oog op de
genoemd, noch in den sector van
waargenoOp
plaatsen
beide
werd
zeer
verbitterd
jegens
en
de Japanners
m e .1, noch uit het ,M i,d d e n- Russische reserves aan mankracht
men,
dat
de
bommen
hun
doelen
trofbeginnen
te
worden
en intens probijzonder
„Dit geldt in het
D n j e p r, noch uit het Beneden- materiaal
jagers
gevechOnze
leverden
vele
ijpn.
zijn.
De
geallieerd
oorlog
Japanners
Oosten,
voor
den
het
waar
ons
ln
beheerDnjepr-gebied.
Leger dermate ten en vernietigden 9 vijandelijke ja- schen kennelijk Indochina op een madoel
moet
zijn
het
Roode
Duitdat
de
aanwijzingen,
Er zijn
verslaan, dat onze strijdkrachten het gers. Twee andere vijandelijke vliegtui- nier, die niet misverstaan kan worden,
schers er niet in slaagden ook maar er- te
offensief tegen F.nsreland of in het Nabije gen werden door een onzer vliegtuigen, .beschermend' ". Eg al, voegde hieraan
gens naar
Brian.sk. door te Oosten kunnen hervatten"..
was, neerge- toe, dat het aantal Japansche troepen
dat op patrouillevlucht
stooten. Briansk is de belangrijke inschoten, zoodat op 4 September in in de Fransche kolonie niet zoo groot
dustriestad ten Oosten van G o nl e 1.
Een andere overweging is, dat intus- totaal 11 vijandelijke vliegtuigen wer- is, als de eerste berichten
meldden.
Evenmin zijn er aanwijzingen, dat zij schen de uitzending van legers uit het den vernietigd. Een vliegend fort bomKonden doorstooten ten- Zuidoosten van Britsche Imperium en Engeland zelf
bardeerde de havenwerken te RotterNaar de
G o m e 1, met het doel om Kiev van Canada naar Engeland, van Engedam. Tijdens deze operaties gingen
aan
te
vallen.
land, Zuid-Afrika, Australië en Britsch- zeven R.A.F.-jagers en een Blenheimin de flank
Ook zijn er geen aanwijzingen, dat zij Indië naar het Verre Oosten en van Irommenwerper verloren".
Tokio, 4 Sept. (Reuter). Rog er
naar de industrieele streek Britsch-Indië en Austrajië naar het
G ar re au, de Fransche zaakgelastigde
oprukken
van K li a r k o v.
Verre Oosten
een formidabelen omte B a n g k o k, is Maandag J.l. vandaar
11-7
vang heeft aangenomen en dat deze leper vliegtuig 'vertrokken. Hij is op
zijn
wel
moeten
om
gers
spoedig
gereed
weg naar Cairo om zich bij de strijdA
Londen, 4 Sept. (Reuter). Heden krachten van generaal
aan alle eventualiteiten op de bestaanDe Gaulle
Daar zij er niet in geslaagd zijn de en mogelijke slagvelden het hoofd te werden 11 vijandelijke Jagers vernietigd. aan te sluiten, aldus een Japansch
Zeven Britsche jagers worden vermist. | bericht uit de
Moskou of andere belangrijke centra bieden.

Er is geen twijfel aan, dat de Russen
zich actief voorbereiden op een winter-campagne, welke voor de
Duitschers nog grootere moeilijkheden
met zich zal brengen dan voor de
Russen, die aan het klimaat gewend
zijn. De Russen beginnen kennelijk te
wennen aan de gedachte van een langdurigen oorlog, ofschoon minder geletterde Russen nog steeds gelooven, dat
hij „binnen een paar maanden" geëindigd zal zijn.
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—

—
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-
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De Luchtoorlog
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•

»

-

:

—

—

'

*

:

—

Gaulle!

—

Thailandsche hoofdstad,

Trein Ontspoord
Shanghai, 4 Sept. «(Reuter).
Gemeld worat, dat ongeveer 20 personen Dinsdag ji. ernstig gewond werden
toen een vijftal wagons van een goederentrein, welke op weg was van
Shanghai naar Hangchow
te Sungkiang, ongeveer 80 k.m.
ten Zuidwesten van Shanghai,
omvielen.

onlangs verscheidene aankondigingen bevatte omtrent het overlijden
van jonge Nederlandsche Joden in

Duitschland.
enkele

bekendmaking
werd melding gemaakt van de begrafenis of de plaats, waar de betrokkene is overleden.
Na
eenige weken
verboden de
Duitschers de publicatie van deze
berichten in de Nederlandsche dagIn

-

van

concentratiekampen

Het verluidt dat het aantal uit
Nederland afkomstige jeugdige Joden, dat tot dusverre in het concentratiekamp te Buchenwald is overleden, ongeveer 300 bedraagt.
Wij
herinneren eraan, dat het
Algemeen Handelsblad

China's Diplomatieke Dienst
ChungkUg, 4 Sept. (Reuter).
De veranderingen in het Chineesche diplomatieke personeel, welke voortvloeiden uit de benoeming van dr. Q u o
T a i
C h i tot minister van Buitenlandsche Zaken, zijn thans vrijwel voltooid met de benoeming van C h i e n
T a i tot permanent onderminister van
Buitenlandsche Zaken, als hoedanig hij
Tseng Yun. g Fu vervangt, die
is benoemd tot vertegenwoordiger van
het Chineesche kabinet in Birma.
Kortgeleden
werd
F u
Ping
C h a n g benoemd tot politiek onderminister van Buitenlandsche Zaken ter
vervanging van H s u Mo, die op
het oogenblik onderweg is naar Canberra om de functie van Chineesch
gezant aldaar te aanvaarden.

de

In

De Chineezen beweren, dat de trein
ontspoorde als gevolg van de activiteit
van guerilla-benden en zeiden 0.m., dat
cnge\eer
30 meter van de spoorbaan
was opgebroken.
Het verkeer over de lijn is reeds meer
dan 24 uur onderbroken geweest.

„Stad

geen

bladen

Wethouder

gepcnsionneerd

af

Telcftraaf van 22 Augustus
meldt dat wethouder J.U.C. Rustige,
De

die in Maart tijdelijk in functie bleef,
thans met Ingang van 1 September is
gepensionneerd.

Zekere Walek, die reeds een functie
bekleedde in het Amsterdamsche gemeentebestuur, zal Rustige vervangen.

Regenschermen”

te snijden.

Industrie

de

drik Greve.

4 Sept. (United Press).
Het D.N.B. maakte bekend dat 18 vroe-

Naar de Oorlogszones
San Jua n, 4 Sept. (United Press).
Een reusachtige
„Liberator"-bommenwerper vertrok gisteren van het Borinquen-vliegveld naar Trinidad, met aan
boord den chef van de Amerikaansche leger-luchtmacht, generaal-majoor
Georges Brett, die de oorlogszones in Afrika, het Nabije Oosten, de
Middellandsche Zee en den Atlantischen
Oceaan zal bezoeken.

Boven Malta
Officieel

gemeld, dat heden boven Malzes vijandelijke jagers werden neer-

Off. Berichten

In Nederland
ten

on-

diamantslijperij,
eens de belangrijkste van deze soort industrie in Europa, ls practlsch tot stilstand gekomen,
aldus werd onlangs
in de Telegraaf
gemeld, naar
net A.N.P. uit Londen seint.
Het blad merkt op, dat gedurende de
laatste maanden de omzet
van de diamantmarkt tot een minimum is teru»geloopen.
—

die erin slaagde
pioen indoor-tennis,
Mc. Neill te slaan, in de semi-finale
kwam en daar Jack Kramer versloeg
me t 6 —4, 7—5, 7—5. De dames semifmalisten waren Margaret Osborne.en
Pouline Betz. Margaret Osborne staat

niet in de ,rij van de tien eerste
doch
Amerikaansche tennisspeelsters,
Wie twee weken terug Jong Ambon in heeft niettemin een schitterend seitouw gezien heeft tegen V.V.M., weet dat zoen achter den rug en is in staat iede Roodhemden zich wederom in stijdereen van streek te brengen. Pauline
gende lijn bevinden. Vooral de voorBetz is de groote favoriete voor den
hoede is aanmerkelijk verbeterd en wij kampioenstitel. Zij heeft nu de gelegenhebben zoo'n idee dat het B.V.C. niet
heid om den, sedert eenige maanden,
mee zal vallen de uiterst snel opereebestaanden indruk te bevestigen, dat ze
rende vleugels in bedwang te houden.
uitblinkt boven de overige AmerikaanTenslotte is het binnentrio Waas-Si- sche
tennisspeelsters van het oogenblik.
mauw-Taihitu uiterst
schotvaardig.
Met wat meer geluk had Jong Ambon
B.K.T.B.-COMPETITIE-PROGRAMMA
tegen V.V.M. met sprekende cijfers kunnen winnen, want de Roodhemden
Zaterdagmiddag
schoten toen zoowel van dichtbij als
2e Klasse A.
van ver. En in de moeilijkste posities !
Dierentuin,
Financiën 3
Maar ook B.V.C. heeft een goede De Unie
baan 4
1
voorhoede. Daar is thans de Sidolig2e Klasse B.
speler W. Salzmann opgenomen,
die
met Crevels een sterk duo vormt. Dat E. Z. 4
Dierentuin, baan 5
B. P. M.
er aan beide zijden behoorlijk geschoten zal worden, is buiten twijfel. De 2e Klasse C.
S, V. S. S. 2
Halte
wedstrijd van Zondag (tusschen Oliveo Justitie 2
Pegangsaan.
en Vios) is komen te vervallen, daar
Vios uitstel heeft verzocht in verband 3e Klasse D.
met het groote aantal geblesseerde spe- Factory 2
Kebon Sirih
E. Z. 5
lers. Na het wel zeer zware tournooi was
3e Klasse E.
dat wel te verwachten.
Het overige programma ziet er als Kolff 5
Rekenkamer 3 Besoekiweg
Internatio 4
Top. Dienst 1
volgt uit:

'Officlcele koersen, nadruk verboden)

Javasche Bank
Koloniale Bank
I £dem st. a ƒ 250
Idem st. k ƒ 250
Escompto
Idem st. a ƒ 400
Idem st. a ƒ 200
Idem st. a ƒ 100
,H. V. A.
Internatio

2e

E. Z.

klasse

CJI.A.A.

S.D.L.

—

U.M.S.

3e klasse A
Hercules 3
K.O.L.F.F.
3e k 1 as s e B
S.S. 2
Oliveo 3
Sparta 4
B.V.V. 3

Hercules
S. S

—

Sparta

—

klasse

T.N.11. 4
M. L. 3

B

C.R.C. 2
B.A.T.A. 3

T.N.H.
S.D.L.

—

—

Idpm (wlnstbew.)

T.N.H.

—

U.M.S.

•

—

2e Klasse A.

S.V.J.A,

•

-

Gemeente 2
Station
Senen Noord

—

Klasse B.
S. M. N. 1

'2e Klasse

—

S. V. S.S. 1

Defensielijn v. d. Bosch 54
Rekenkamer 1
Kolff 1
Soembawaweg, baan B.
Financiën I—E. Z. 2 Financiëngebouw

P. T. T. 2

—

Kolff 2
Halte Pegangsaan

C.'
Gen. Motors 1
Molenvliet West binnen

—

S.D.L. 3e Klasse A.
Gen. Motors 2
Lindeteves 1
Molenvliet West binnen
C.H.A.A. 3e Klasse B.
Lindeto 2
Nillmij 2
DE B. K. V. B.
Soembawaweg, baan A
Programma voor de komende week
Klasse C.
3e
Zondag, Spitfire-wedstrijd
Bata 1
E. I.
Manggarai-grijs
Internatio
H. O. D.
3e Klasse D.
Maandag,
Tels 1
Internatio 3 Dierentuin, baan 5
Financiën
I. B.
(IIB)
3e Klasse E.
Dinsdag
Gemeente 4—S.V. S. S. 3 Kebon Sirih
I. B.
Politie
(IIB)
4e Klasse A.
Woensdag,
Bata 2
Factory 4
Kebon Sirih
Top. Dienst 2
4
Sipayersweg i
B.
B.
Marine
N. I. D. I.
(IIB)
4e Klasse B.
Donderdag,
Spitfire-wedNed. 1845/2
f t r ij d
Justitie 3
Holland-huis,
baan 1.
Financiën
Paketvaart
—

—

V/2% conv. N.I.S. '37
Sem. St. Pr. Ve/rr

—

—

—

—

*

»

—

—

—

—

:

—

Zeilen

Justitie

Benoemd tot Adjunct-Magistraat le kl.
bij den Landraad te Chcribcn (West-Java),
KADEN SOELErMAN NATAAIMIDJAJA,
thans Wedana ter beschikking van den As, istclit-Risid.nt
van Cheribon (Weat-'Ja-

va>.
Benoemd tct Adjunct-Magistraat bij den
Landraad te Bandoeng (West-Java) RADEN
MOEHAMAD MOESIOPA BRATADXREDJA, thans Onderdistrictshoofd in de

residentie Priangan fWtst-Java).
Belast met de waarneming der betrekking
van 3de Commies bij de Weeskamer te Batavia A. W. KRIJGSMAN, thans Iste klerk
bij genoemde Weeskamer.
Benoemd tct fiscaal-griffier bij het Landgerecht te Medan. ALEMOEDDIN LOEBIS
GELAR MANGARADJA INDRA MOED*
thans fiscaal-griffier bij het Landgerecht te
Padang.
Benoemd tct fiscaal-griffkr le klasse bij
het
Landgerecht te Padang. BAHAROEDIN, thans fhcaal-griffier li klasse bij het
Landgerecht Medan.

Boschwezen
De t\v. onder-opzichter bU den Algemeen
Technischen Dienst van het Boschwezen,
H. J. O. VAN HAAGEN. is met- ingang van
20 September 1941, cp verzoek, eervol van
de tijdelijke waarneming züner betrekking
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160
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Zaterdagmiddag starten
de groote
jachten
voor een Lange-afstand-wedstrijd over 100 zeemijlen naar het ei-

land „Poelo Babi" dat ligt op ongeveer 43 zeemijlen ten Westen van Priok.
De reis van de 75 m- jachten zal gaan
eerst naar Zuidwachter en vandaar
tusschen de Duizend- en Hoorneilanden
door naar Poelo Babi. terwijl de andere
deelnemers Zuidwachter niet behoeven
aan te loopen en rechtstreeks koers
kunnen zetten op Poelo Babi.
Het is Zaterdag volle maan en ongetwijfeld belooft deze tocht voor de zeilers er weer één te worden van intens
genot, hoewel er heel wat van het uithoudingsvermogen
van de stuurlieden
en de bemanningen zal worden gevergd.
Vooral de terugreis zal hoogst interessant worden, omdat dan een moeilijk traject zal moeten worden afgelegd
in den nacht en uiteraard de verkenning van vaste punten niet zoo eenvoudig zal zijn. De 75 m* .jachten zeilen om
den
Vlootvoogd-beker en de andéren
zullen te kampen hebben om den
Menscheneter-beker. Dezê beker dankt
den naam aan het eiland Menscheneter
dat op dezen tocht tweemaal gepasseerd
moet worden en waarbij zich nogal eenige moeilijkheden zullen voordoen. Beide
prijzen (zijn Wisselbekers, doch voor het
winnende jacht zal, evenals voor het
tweede geplaatste jacht, een dagprijs

BATAVIA

te

Buitenzorg

5,21 u

ion

—

50

4 Sept.

_

I

4.03V4

7.58*)

—

0/3—'/,. d.
6
d.
3'/» d.
4*/,. d.

1 ah.
1 sh.
2 sh.

l"t. Singapore

_

laatk.
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_

verkoopkofrs.

*)

New-York
50

v

<

3 Sept.

4 Sept.

2.32

4.03 /2
2.30

Tt. New-York/Londen
Tt. New-York/Parijs
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275
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_

idem (pref. aand
Michiels Arnolds
Pasir Nangka
Wsir Randoe
Idem (pref. aand.)
px
15% div. ('39 en'4o)
Michiels Arnolds
ex 3% div. '40
Salam
Perbawatl
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__
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—
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360
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80

85

_
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1.555

gram).

„Zuid-Bantam”

Gedurende de periode van 24-8-'4l
t/m 30-8-'4l werden 1200 tons erts verwerkt van gemiddeld 9.5 gram goud en
700,- gram zilver per ton.
DOUANE-ONTVANGSTEN

100

De

80
80
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_

175

gy

330

105

400
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_

=

_
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__

dwt
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_

—
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_

Gedurende de periode van 24-8 *41
t/m 30-8-'4l werden te Lebohg Tandai
1772 ton erts vermalen van gemiddeld
8,- dwts goud en 123,- dwts zilver per

177

155

_

„Simau”

ton

»

_

MIJNBOUW-RAPPORTEN

150

jgö

_

apandajan

tons.

_

_

_

Londen, 4 Sept. (A.N.P.-Aneta).
internationale rubberbulletin vermeldt, dat het wereld verbruik over Juli
103.153 tons was, de 'uitvoer 133,316 tons,
waarvan door de quotalanden 121.249

95

_

•

i
Het
Rubberverbruik
Het

-

87

ö

rjilentab

18.80

biedk.
4.02 /2

Tt. Shanghai
rt. Bombay
rt. Hongkong

_

—

75

Kawoeng

TJidamar

350
230
520
460
540

18.79
18.65

t

Tt. Batavia

_

Kertamanah

Telaga Patengan

18.69

18.73

30.20
29.93

Tt. New-York

—

Zaterdagavond, 6 dezer, precies 7 uur, Ardjoena
zal de afmarsch plaats vinden vanaf Bagelen ex. 4% div.
over 1940
liet Stationsplein te Buitenzorg voor den

Wij wenschen de jachten een goede
Aankomst
reis en behouden thuisvaart.
6.12 u.

430
400

_

Nieuw Prauwenveer

enz.
De Theepropaganda is weer aanwezig
om de dorstigen onderweg te laven.
Als leider van dezen marsch aal mr
Rutgers optreden, die ook het vorige
jaar deze taak tot ieders
tevredenheid

18.57

18.68

30.17

—

_

Suys Handel Mij.

traditioneelen Buitenzorg-Batavia-tocht, Artana
Niet minder dan 630 personen hebben Bandjarwangi
voor dezen marsch ingeschreven. Voor- Basilam
waar, gezien de "te leveren prestatie, een Bod jong Datarrespectabel aantal. Individueel
gaven Idem (pref. aand.)
zich op 252 tippelaars, terwijl de rest in Boekit Lawang
groepsverband zal loopen. Onder deze Idem
1
groepen moeten speciaal genoemd wor- Dajeuh Manggoeng
den het XlVe Bataljon Infanterie uit Idem (pref. aand.)
Buitenzorg en de Politie van dezelfde Cmndasolie
plaats, die beide met 60 man uitkomen Bali en Lombok
en reeds voor de derde
maal dezen Gedeh
marsch meemaken, evenals de WandelCroalpara
club Tiong Hoa van Batavia,
Goenoeng
Hedjo
thans
uitkomende met 55 man. Verder Marine Malabar
Vendel met 37 man, C.K.C. met 30 man Mandaling

18.50

30.22
30.07
30.19

Reuter-Eastern)
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Cultures
MAANLICHTTOCHT BUITENZORG-
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?uchs en Rens
3avosta
Co.
Visser
Mij. v. Dongen

74'/2
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datum

—
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39V4
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Preanger Hotel
lotel Java rest. bew.
lolel des Indes
iotel Homann

13%

80V4
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—

37%
273/4

28

Motors
IHudson Motor Car
Curtiss Wright
|Douglas Aircraft /

—

101 Vi

—

57»/4
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28%

—

1011/2

—

20%

57%
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Holukken Veem

69'/8

United Aircraft
Du.Pont de Nemours
Standard Brands

—

10
69

20 >/ 4

j General

2 96>/2

—

42>/ 4

10«/8

Chrysler Corp.

—

9
14 V 4

14»4
42>/ 4
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•

4%
69'A

9',4

Internat. Nickel
Southern Pacific,
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—

Ver. Pr. Veer
Idem st. éi ƒ 300
Java Veem
Idem st. a ƒ 350

4%

95V2 96»/2 . Union Pacific

—
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(vh. Nlkas)

iKennecott

—

99y8

4Sept.
-

Clties Service (pref.)
Socony Vacuum
Shell Union
Std. Oi} of New Jersey
Tide Water
Bethlehem Steel
Republic Steel
;
U. S. Steel
Anaconda Copper

125
250

26

—

3Sept.

Cities Service

108

—

i

,
•

—

122
235
88

—

:

mevr. H
GRirvrElt, thans tijd. wd. kantcorlioofd

99
—

5

—

105%

(Reuter)

—

97

—

—

Batavia Veem
aem st. a ƒ 400
3atavia Veem
Stroohoeden Veem
'nd. Blauwvriesveem

heeft volbracht.
De aankomst Zondagmorgen, op het
ontheven.
Generaal Staalplein te Mr.-Cornelis, ligt
tusschen 6,15 uur en 6.30 uur. Het' puGezondheidsdienst
bliek_ wordt beleefd verzocht dan in
grooten getale aanwezig te
Overgepl. van het Krankzinnigeneesticht
willen zijn.
Zaterdagmiddag kunnen de deelnetc Lawang naar het gelijksoortig gesticht
te Magslang, de tijd. wd. verpleegster Iste
mers met de volgende
treinen naar Radjamandala
klasse bij het Krankzinnigen wezen van den
Buitenzorg
Sindangsarl
beschikbaar zijn.
vertrekken
Dienst der (Volksgezondheid, mej. W. KALSSlti-Ardja
De tocht zal ongeveer 22 uur duren
BEEK; met opdracht om haar bestemming
Van Station Koningsplein:
428 u Soemadra
zco spcedig mogelijk te volgen.
en de jachten kunnen om ongeveer 5.22 u.
Bencemd in vasten dienst van den Lande 2 a 3 uur Zondagmiddag
Soerowtnangoen
Van
worden terugtot kantoortioofd bij het Hoofdkantoor van
Station Manggarai
4,36 u Taloen
verwacht.
dn Dienst der Volksgezondheid,
5.30 u.
DE

97

—

—

Tegal Pr. Veer
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—

27/7

105*/»

Beurs te New York
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Obl. N.I. '35
V/ 2
Idem st. a ƒ 500
Idem st. a ƒ 100
3% Obl. N.I. '37
Idem st. a ƒ 500
Idem st. a ƒ 100
3% Obl. N.I. '37 A
Idem st. a ƒ 500
Idem st. a ƒ 100
4% Gem. Band. '36
4% Gem. Bat. '37 A
3'/2 % Gem. Bat. '37 B
31/2% Gem. Bat. '37 C
4% Prov. 0.-Java
470 Gem. B'zorg '37
4% Gem. Sem. '37
\<7c Gem. S'baja '36
3M>% Gem. S'baja '37
j 'dein st. a ƒ 500
1/ %
Volksh. S'baja '37
2
41/2% B.V.M. '31
5% Pr. Hotel '36
5% Hotel Java '36
4'/2 % Hotel des Indes
4% Obl. N.I. Hyp. Bk.
1% Obl. Gem. Cr. Bk.
4»/2 % Kolff & Co. '37
%

3

—

27/3

—

-n
—

4 Sept.

—

2

—

3 Sêpt.

—

—

—

Rubber Plant. Inv.
War Loan ex div.

—

—

—

96

(

370

365

—

80V&
80>/ 2

—

370

—

—

—

uur)

—

—

—

—

(Reuter)

—

360

—

Embarlage fabriek
Gebeo
Banjoemas Electr.
Solosche Electr.
Sumatra Electr.
Bali L. Electr.
Rembang Electr.

—

—

ƒ 100

—

Beurs te Londen

—

58

—

—

—

—

387 Vi

182Vz

—

Z.-Bantam
Idem st. a ƒ 100
Lampongsche
exploratie Mij.

Taiwan Bank
Dierentuin, baan 1
Gemeente 1 Dierentuin, baan 2

le Klasse B.
Nanyo Veem

2p

—

—

1

K. P. M. 2

Zondag, 7 Sept.

R e s.. 1 e kl. B
T.N.H. 2
B.V.C. 3
U.M.S. 3
Sparta 2
2e klasse
H.C.H.
S.S.

Internatio
B. B. 1

—

4e

—

—

—

—

—

N. i. Metaal*

—

—

—

—

—

Escompto a 400
Escompto a 200
Ind. '37A

BIV2

—

370

—

—

(T0t.12.00

—

—

161

Aimem

Zondagmorgen

Klasse A.
1
Financiën 2 Dierentuin, baan

—

Moeara Sipongi

Socmbawaweg.

le

81

Simau

Zaterdag, G Sept.
8.V.C.-terrein,

—

—

—

80 Vi

—

—

Slotkoersen

165

—

—

Band. Kinine
Idem st. a ƒ 250
Idem st. a f 100

—

—

—

105

—145

Wanasoeka

—

—

—

Lindeteves
Idem st. a f 300

Idem a
Emni

240
150

—

Jasumij

—

k 1 a s s e
B.V.C.
S.V.J.A.

—

J

—

Ie

—

—

100

—

5 Sept. 1941 ?erbas£*rl
ged. vraag aanb

:

—

—

Xoebangkangkoeng

—

Om den Vlootvoogd-beker

geschoten.

Amsterdamsche

Er staat deze week slechts één
eerste klasse-wedstrijd op het programma, op Zaterdag van Jong
Ambon en li. V. C. Na het drukke einde van de vorige week
een
zeer scherpe terugval. Toch wil dit
nog lang niet zeggen dat die eene
wedstrijd wat spanning en gehalte
betreft, veel minder zal zijn dan de
wedstrijden van de vorige week.

rjimonten
TJisampora
(drm st. & / 100

iiatavia

&

„vermoorden" van leden van de Duitsche minderheid in Polen, twee jaar geleden.

De

V.B.O.-Competitie

—

gere Poolsche ambtenaren door een
speciale Duitsche militaire rechtbank
ter dood werden veroordeeld wegens het

Diamantslijperijen
dergang gedoemd

De

Beurs te

Foresthill, 4 Sept. (Reuter).
De Amerikaansche tenniskampioen, Don
Mc. Neill, bereikte de semi-finale om
den kampioenstitel van dit jaar door
Waynes Abin te slaan met 6—3, 7—5,
3 6, 6—3, terwijl Frankie Kovacs, kam-

—

Ber 1 ij n,

wordt

Voetbal

3e klasse A
S.D.L. 2
Sopo Batak
vleeschrantsoen, omdat het vleesch daai
4e
klasse
A
moest worden gedistribueerd, voordat
zou
'■"et
C.H.A.A. 2
Hercules 4
bederven.
Volgens
Augustus

veroordeeld?

.t a

De Amerikaansche Kampioenschappen

—

„Telegraaf"
van
8
j.l. stond
de GemeenteTokio, 4 Sept. ;(Reuter). *Het raad van Middelburg een crediet toe ten
Japansche ministerie van jFinanciën bedrage van ƒ 1.675.000.— voor den wezal de „Imperial
Petroleum Co." vrij- deropbouw en de restauratie van het
stellen van vennootschaps- en omzet- Stadhuis. De Amsterdamsche architect J.
belasting, jzulks met ingang van iheden, de Meyer werd belast met het opmaken
aldus is hier vernomen.
van het plan voor den wederopbouw van
Deze maatschappij werd kortgeleden den Abdijtoren.
opgericht om als controle-orgaan op de
o 1 i e-industrie in geheel Japan
Overleden
te dienen.
Te pen Haag is op 8 Augustus j.l. op
67-jarigen leeftijd overleden de
oudassistent-resident
HenFrans
Ter dood

4 Scpt. (Reuter).

Handel en Nijverheid

Tennis

—

Controle op Japans Olie-

Malta,

TWEEDE BLAD

—

Eén ei in de maand!
Chun'gking, 4 Sept. (Keuter).
Londen, 4 Sept. (A.N.P.-Aneta).
Chungking is een „stad van regenschermen" geworden als gevolg van Het Utrechtsche Dagblad van 16 Augustus bevatte een voorspelling, dat het
de zware regens. Na de bombardementen van den afgeloopen zomer zijn nog huidige eieren-rantsoen van 1 ei in de 2
maar een paar daken van de huizen in- weken mogelijk zal worden gebracht o;;
tact, zoodat thans bij regen ieder huis 1 ei in de maand.
lekt. Velen sliepen Dinsdagnacht onder
Aartsbisschop Veroordeeld
regenjassen met regenschermen boven
hoofd,
terwijl Woensdagmorgen
het
Uit „Vrij Nederland" wordt verkantoorbedienden regenschermen boven
nomen dat de Aartsbisschop van
hun schrijftafels hadden.
Utrecht,
Monseigneur
De Jong. door de Nazi's tot
Foochow
500 gulden boete werd veroordeeld
wegens het opzettelijk niet gehoorFoochow, 4 Sept. (Reuter). Ofzamen aan een order van de Duitschoon de Japansche troepen zich
sche politie. De inhoud van deze
Woensdagmorgen volkomen uit de stad
order werd niet onthuld.
en de buitenlandsche nederzetting terugtrokken, wordt vernomen, dat zij
Zeldzaam geluk
in de bergachtige streek nabij M a m o i,
ongeveer 16 k.m. ten Zuidoosten van
Het aantal z.g. vleeschtreinen, dat van
Foochow, voor onbepaalden tijd
Nederland
naar Duitschland vertrekt,
kunnen standhouden. is den laatsten tijd belangrijk toegenoMen gelooft hier algemeen, dat de
men, doch toen onlangs, na een bomteruggetrokken troepen naar I n dobardement boven West Duitschland, de
ch in a gaan, voor een mogelijken
treinen niet verder konden' komen dan
opmarsch tegen het gewest Yu n n a n.
Venlo en Nijmegen, had de bevolking dewelke ten doel zal hebben den Birmazer steden het zejrizame genot van vol
weg

Sport en Spel

-

j

Ds voorraden ruwe diamant ter markt
tot een minimum verminderd.
Ds voorraden ruwe diamanten zijn
thans alle geslepen en het aantal arbeiders in deze industrie is verminderd tot
ongeveer 200, waarvan velen slechts
eenige dagen per week werken
De leiders van de diamantindustrie
trachtten ruwe diamanten voor slijpdoeleinden via Zwitserland en Portugal
in te voeren doch zijn er tot dusverre
niet in geslaagd.
zijn

September 1941

5

Vrijdag

]

Oost Azië

van

|

BATAYIAASCII NIEUWSBLAD

_

ontvangsten

SEMARANG

van het DouaneScmaranrc beliepen over
1941 ƒ 1.195.000 tegenover
ƒ 687.000 in Augustus 1940. Gedurende de
periode Januari/Ausrustus bedroegen de
ontvangsten ƒ 7.554.000 terwijl in dezelfde periode in 1940 ƒ 6.289.000
werd
krntoor
Ausustus

ontvangen.

te

BATAVIAASCH

(Reuter

—

Eastern

—

Aneta)

Bataviasche Beurs

RUBBER

van

Vrijdag

5

September 1941

-

TWEEDE BLAD

in- en Uitvoer in het Eerste Halfjaar

BEURSOVERZICHTEN

Producten-Markten

NIEUWSBLAD

Juni over het algemeen een slechte Maand

Singapore, 5 Sept.
5 September. De beurs blijft zakenloos.
Voor 3% Indië kwam een notee; 4 Sept. 4 Sept. 5 Sept.
ring van 96% tot stand.
open slot open

Begin

Exportexcedent gedaald

Het Prijsniveau

Rubberrestrictie

Het ongewogen indexciifer van d*
Behandeling Verzetten 1941
prijzen van
is, volgens de cijfers van het C.K.S., in
De Voorzitter der Permanente Comde maand Juni 1941 verder gestegen, in missie van Advies voor de Rubberreshoofdzaak door de voortgezette stijging trictie £leelt mede, dat op grond van arder metaalprijzen. Verder waren ook tikel 4 lid (2) sub b der Ondernemingsenkele artikelen uit de groep „diversen" rubberrestrictie-verordening
1939, tot
(vensterglas, portlandcement) hooger ulto. Augustus
tegen
79
verzetten
J1941

invoerartikelen

besloot het InTea Comittee het uitvoervoor thee voor het restricHet gewicht zoowel als de waarde van percentage
tiejaar 1 April 1941
31 Maart 1942 weSheets spot
den Ned.-Indischen uitvoer was in Juni
in prijs.
38% 38% 38%
derom
verhoogen,
te
nl. van 95% tot
Beurs 1941 belangrijk kleiner dan in Mei 1941'
38% 38% 38%
Door de niet onbelangrijke stijgingen
100%, waardoor de toegestane uitvoerNaar het gewicht was de export in
Oct./Dec.
38% 38% 583,4
m
de laatste maanden kwam het inhoeveelheid
voor
Ned.-Indië
thans
beJan./Maart
37% 37% 37% Londen, 4 Sept. (Reuter). De ef- Juni 1941 ook geringer dan in Juni 1940, draagt 78.742 ton, tegen 72.836 ton voor voerindexcijfer van 114,6 in
Januari 1941
f.o.b. Sept.
38"% 38% 38% fectenbeurs was jkalm. De prijzen hand- de eerste maand waarin de invloed van het restrictiejaar.
100) op 129,3 in Juni, een ver1913
v'
het in den oorlog betrekken van NeMedium Blanket
haafden zich over het algemeen. Tegen
hooging dus van 13% ; in vergelijking
Sept./Oct.
35 %
35'A' het slot trad een neiging tot vastheid derland volledig tot uiting kwam, aldus
Wellicht ten overvloede wordt erop met Juni 1940 is het indexcijfer van
verslag van het C. K. S. •
Rolled bark
gewezen, dat een restrictie-percentage Juni 1941 met
in. Goudgeranden werden opnieuw ge- het
16% gestegen, ten opSept./Oct. .
28%
van nul niet beteekent, dat de onderne28%
steund op de vraag van beleggingszijde,
ten
De gewichtsvermindering bedroeg
van Augustus 1939 met 42%.
zichte
De markt sloot stil.
doch industrieele fondsen waren tame- opzichte van den uitvoer in Mei 1941 mingen op volle capaciteit produceeren,
Het gewogen indexcijfer van de prijDe markt was stil.
lijk verwaarloosd, behalve een her- 217.400 ton, hetgeen voornamelijk moet want de toegestane uitvoerhoeveelheid zen van uitvoerproducten
worden toegeschreven aan den 128.600 blijft nog 66% van de totale standaard- was van 58.3 in Mei 1941 tot 57,8 in Juni
L o n d e n, 4 Sept. nieuwde vastheid in brouwerijen. Waj
renhuizen v/aren loom, textiels flauwer, ton kleineren export van aardoliepro- productie.
1941 gedaald (1929
100), voornamelijk
Opening:
olie.? fluctueerden binnen zeer enge ducten. Voorts werden rijst (
26.000
als gevolg van de lagere rubberprijzen.
Sheets spot
13%
Koffie Daartegenover waren de theeprijzen
grenzen, scheepvaartaandeelen waren ton), suiker (— 18.800 ton), mais (—
De markt was prijshoudend.
lichtelijk verbeterd, doch Britsche spo11.000 ton), copra (— 9.000 ton), bevolverder opgeloopen, welke stijging zich
De uitvoer van koffie bleef klein.
(— 6.600 ton), cassaveprokingsrubber
ren
vertoonden
ook
verschillende
verin Juli 1941 voortzette. Voorts wakleine
,
Lond e n, 4 Sept. liezen.
;
doch prijshoudend. ducten (— 6.200 ton), bauxiet (— 5.500 Gedurende het le halfjaar 1941 werd ren de prijzen van koffie in de maankalm,
Kaffirs
4 Sept.
ton), suikerresidu (— 5.500 ton) en thee 12.800 ton geëxporteerd, tegen 23.100 ton den Juni en Juli eveneens gestegen. Het
Buitenlandsche obligaties prijshouden(— 3.600 ton)
,
13%
Sheets spot
13% der, Chilenen stegen. .
in kleinere hoeveelheden in Januari/Juni 1940 en 30.200 ton in indexcijfer kwam hierdoor voor Juli 1941
Januari/Juni 1939.
uitgevoerd; de export van onderneOctober
13%
13%
op 59,4 (Juni 1940 46.6, Augustus 1939
palmolie
mingsrubber (+ 6.900 ton) en
November ,
13%
13%
47,9).
De koffieoogst zal nog belangrijk laWallstreel (+ 5.700 ton) is daarentegen toegenoSheets Dec.
13%
13%
De grootste stijgingen sinds het begin
ger zijn dan in 1940, dat reeds een slecht
u
JanyMaart
13 /m
men.
13%
van
den oorlog vertoonen de prijzen
oogstjaar was.
prijshoudend. Er werDe markt
New-York, 4 Sept. (Reuter).
thee,
van
djarakpitten, damar en citroVergelijkt men den totalen uitvoer geden zeer kleine zaken gedaan.
nella-olie,
Wallstreet opende kalm.
de grootste dalingen die van
durende de eerste helft van het jaar 1941
Diverse Producten
copra
en
De
arachides.
omzet beliep 540.000 aandeelen. De met dien in dezelfde periode van het
New-York, 4 Sept.
De indexcijfers van de kosten
De
markt
was nauwelijks prijshoudend. vorige jaar, dan blijkt, dat het gewicht
Do export van copra bleef evenOpening (4u. njn.) :
van
levensonderhoud wain het le halfjaar 1941 252.600 ton of eens op laag niveau. In Januari/Juni
koop. verk.
ren
Juni
1941 voor de groepen 1 en II
in
v
4,5% kleiner was, doch de waarde slechts 1941 bedroeg de uitvoer "van dit product
van
tengevolge
Crêpe'spot
23%
seizoensinvloeden lager
72.000 tegen 205.400 ton in Januari/Juni
ƒ 1,4 mill. of 0,3% minder.
in
1941;
dan
Mei
Sheets spot
22%
de groepen 111 en IV
223/4
1940 en 281.500 ton in Januari/Juni 1939.
Soerabaj a, 5 Sept. (Aneta).
uitvoergewicht is ook
Het kleinere
lieten
echter
een
nog
stijging zien. Door
Oct./Dec.
22%
Ook de palm o 1 i e-uitvoer was in
Voor Koffie in de 2de hand van Octy voor deze periode voor een groot deel
de
JanyMaart
van
o.m. vele. voeprijsverhoogingen
Dec. ƒ 31.25 vraag. Het fonds verkocht een gevolg van den kleineren uitvoer het eerste halfjaar 1,941 kleiner dan in dingsmiddelen en manufacturen
De markt was lusteloos.
waren
dezelfde periode van 1940 en 1939, n.l:
gisteren circa 600 tons voor export 31 van aardolieproducten (—
ton),
208.300
indexcijfers
de
Juli
1941
voor
in
alle 4
resp.
Slot:
79.400 ton, 91.100 ton en 100.200 ton.
gedaan en weigerde verdere biedingen. Eveneens minder waren de uitvoeren
groepen
hooger
dan
de
vorige
in
maand.
koop. verk.
Er werden geen officieele verkooplimites van copra (— 133.400 ton), suikerresidu]
Van de cassaveproducten Worden de kosten in Juli 1941 vergele.
Sheets , spot
22%
22% vastgesteld.
(
(
32.800
23.300
werd
ton),
palmpitten
in het le halfjaar 1911 gaplek en ken met die in Juli 1939, dan worden
Sept.
ton), palmolie (— 11.800 ton), tabak in tapiocameel in vrij groote kwantiteiten voor de groepen I-IV stijgingen van
De markt sloot lusteloos.
TIN
bladen (— 20.400 ton), cassaveproducten uitgevoerd. De export van gaplekmeel resp. 15, 12, 15 en 18% gevonden.
(
12.500 ton) en koffie (— 10.300 ton). en van de gebakken producten liet echHet indexcijfer van de,vo edin gsBatavia, 5 Sept. Off. noteerinL o n d e n, 4 Sept.
Daartegenover
de
uitvoer
een
vermeerderde
ter
de
vorikosten der Inheemsche
gen van de N. I. Rubbervereeniging op
vermindering zien t.o.v.
4 Sept.
3 Sept.
van rijst (+ 68.400 ton), rijstmeel (+ ge jaren. De uitvoer-van gaplekmeel is bevolking op Java en Madoera
basis uitvoerrechten 4.84 ct. per halve
11.500 ton), suiker (+ 34.000 ton), mais vrijwel geheel verdwenen.
kilogram.
vertoonde ook in Juni 1941 nog een kleiCash
256% 256% 256 256% (+
ton), ondernemingsrubber
Tengevolge van den grooten uitvoer in ne seizoensdaling. Vergeleken met de
Marktprijs om 12.15 u. njn. per halve 3-maands-lev.
259%
259% 259% (+ 23.800ton),
(+
bevolkingsrubber
18.600
de maanden April/Juni 1941 was de ex- overeenkomstige maand in 1938, 1939,
!'■
ton),
ton)
(+
18.600
tin
8.100
en
thee
port
van m a i s in het le halfjaar 1940 was het cijfer van Juni 1941 nog
Java Std. Sheets
32.16 *)
ZILVER
(+ 6.900 ton).
1941
(83.500)
belangrijk meer dan in hel; betrekkelijk hoog, n.l. resp. 4, 12 en 8%
Java Std. Crêpe
32.85 *)
(59.600 ton) en het le grooter.
halfjaar
1940
Geen noteering
Lond e n, 4 Sept.
Suiker Je
. !
halfjaar
(76.200
ton).
1939
De padi- en rijstprijzen
/
;
3 Sept. 4 Sept.
waren
in 1941 ook niet onbelangrijk
*)
Rubber uitvoerbureau basis eerste Cash
De uitvoer van suiker liet in:
De uitvoer van kapok bleef met
23 Yz
23 V 2
hooger
dan
in de vorige jaren.
kosten Batavia en/of Soerabaj a.
1941 een vermindering zien ver- 9.100 ton in het le halfjaar 1941
;
Forward
23 7/i. Juni
welis23Vi«
groote
Na
de
stijging in April 1941 is
geleken met Mei 1941. Ook t.o.v. Juni waar beneden het hooge cijfer van
Soerabaj a, 5 Sept. (Aneta).
indexcijfer
het
van de vrachten
in
De markt was stil doch prijshoudend. 1940 was de suikerexport in Juni 1941 10.400 ton van het le halfjaar 1940, maar naar
Sheets spot .
gedurende
Amerika
de drie volHet aanbod van de producenten ont- lager. Nochtans waren de cijfers voor was toch grooter dan de export in het
Crêpe
gende
geen
maanden
wijziging
gekomen.
het le half jaar 1941 niet onbelangrijk le halfjaar 1939 ad 7.600
moette kleine vraag van handelaren.
ton.
indexcijfer
Het
bedroeg
in
Juni
hooger dan, in dezelfde periode van 1940,
aardolieprot De export van
(1923/1925
100) tegen 132,5 in Januari
PEPER
434.800 ton tegen 400.800 ton in Ja- ducten bedroeg in de maanden
jnl.
Ja- 11941 en 115,1 in Juni 1940.
New-York, 4 Sept. Buiten- nuari/Juni 1940.
i jj
nuari/Juni
1941
minder
dan
in
dezelfde
L o n d e n, 4 Sept. landsch zilver noteerde heden 34% per
•rv
• Verdeeld naar de landen van
;
''
'
•
oz. fijn.: -; Jl
bestem- maanden .van 1940 en 1939. De hoeveel3 Sept. 4 Sept.
ming blijkt, dat naar Hongkong, China heden waren resp. 2.945.700 ton, 3.154.000
Witte Muntok
en Penang/Singapore in Januari/Juni tori en 3.292.700 ton.
GOUD
De invoeren in Java en Madoera van
Spot lev.
'18
18
1941 belangrijk meer werd uitgevoerd
de
overige goederen, bestaande uit kaVan steenkolen werd in JaLonden, 4 Sept. Goud noteerde dan in Januari/Juni 1940.. Voorts was
ged./k. gedyk.
pitaal goederen en grondrjuari/Juni
1941 ongeveer evenveel als in
Lwarte Lampong
heden in staven fijn per oz. £ 8.80.
ook de export naar Groot-Brittannië en
en hulpstoffen voor de
Januari/Juni
1940 uitgevoerd, nl. 399.900 industrie,
Spot lev.
naar de „overige bestemmingen" (o.a.
9%
9%
waren echter nog slechts
Chili) vermeerderd, terwijl naar „overig ton tegen 401.500 ton in het le halfjaar de helft van die in Januari/Juni 1940 ;
aanb.
KATOEN
aanb.
met den export in Ja- slechts de groep voertuigen
Azië" (o.a. Iran) veel minder dan in 1940 1940. Vergeleken (=
enz. vertoonNe ( w- York, 4 Sept.
•
nuari/Juni 1939
284.400 ton) was die de een vermeerdering.
Ne,w- York, 4 Sept, werd geëxporteerd.
De
vermindering
van 1941 echter belangrijk grooter.
3 Sept. 4 Sept,
was het grootst bij de mineralen, of,
,
f
,
|
3 Sept. 4 Sept.
i
De export van suikerresidu i In verband met het hoogere toegesta- schoon
de chemische voortbrengselen en
October-versch.
17.33 17.37
September
bedroeg in het le halfjaar 1941 slechts
5.97
6.09
quotum waren de uitvoercijfers van de metalen ook een belangrijke daling te
ne
De markt-was prijshoudend.
December
6.09
6.20
25.400 ton, tegen 48.300 ton in het le tin in 1941 hooger dan in vorige jaren.
zien gaven.
Maart
halfjaar
6.20
1940 en. 100.600 ton in het le Gedurende
6.33
1941
bedroe;
Januari/Juni
In de Buitengewesten was
.
TARWE
halfjaar 1939.
De markt was vast.
de export 26.600 ton, tegen resp. 18.500 de invoer van ' consumptieton en 9.500 ton in dezelfde maanden goederen in Januari/Juni
C h i c a g o, 4 Sepi.
Batavia, 5 Sept. Off. noteerinRubber van 1940 en 1939.
1941 met 13% t.o.v. Januari/Juni 1940
gen van de Handelsvereeniging te 12 uur
3 Sept. 4 Sept.
'
t
i
gedaald.
De vermindering had over de
In Juni 1941 was de uitvoer van
Sept.-versch.
114% 116
INVOER
Lampong Peper ei. Batavia
geheele
linie
plaats.
ondernemingsrubber grooDe markt was vast.
Gisteren heden vraag aanb.
Voor wat betreft de kapitaalter dan in Mei 1941, nl. 29.400 ton tegen
Witte Muntok peper
goederen enz. was in 1941 t.o.v.
22,500 ton in de vorige maand. Ook was
MAIS
Evenals de uitvoer was ook de invoer 1940 evenals bij Java en
fob. Bangka.
de Juni-uitvoer ± 1.600 ton meer dan van
Madoera een
Ned.-Indië in Juni 1941 zaowel naar groote daling te
gisteren heden vraag aanb.
C h i c a g o, 4 Sept. het voor die maand toegestane quotum. gewicht als naar
van
Het
nl.
zien,
waarde kleiner dan in meest ' waren ook hierbij de40%.
Sept./Oct.
23.—
bedroeg
Gedurende
het
metalen,
le
1941
halfjaar
.
Sept.
4 Sept.
3
Mei 1941. Vergeleken met Juni 1940 was
E. k. Palembang.
de
voortbrengselen en minerauitvoer in totaal
140.700 ton,
Sept.-versch.
.
77 y 2
77%
invoergewicht in Juni 1941 eveneens chemische
naar Manilla 8% triage.
len verminderd.
hetgeen 26.300 ton of 16% minder was het
De markt was vast.
lager.
SeptyOct.
dan het quotum voor die periode (= ±
Uit de vermindering van de invoeren
Het verschil in gewicht tusschen den
naar Manilla 30% triage.
167.000 ton).
TAPIOCA
van
rij s t kan een beeld worden verinvoer in Juni 1941 en dien in Mei 1941,
—.
Sept./Oct.
ter grootte vari 15.600 ton, houdt voor- kregen van de toeneming van de binIn
Januari/Juni
1941
werd
157.200
ton
E. k.
Batavia, 5 Sept. (Wess. en Dijk- rubber door ondernemingen
Bata t 1 a:
geprodu- namelijk verband met den verminderden nenlandsche rijstproductie. In het le
huis).
Ready
ceerd, dus eveneens minder dan het uit- import van meststoffen (— 9.100 ton), halfjaar 1941 bedroeg de rijstinvoer
E. k. Telok Betong :
r>,
ijzer en ijzerlegeeringen (— 3.400 ton), 27.300 ton, tegen 60.200 ton in het le
Priok/Cheribon voerquotum.
Sept.
8.10
8.25
8.40
vraag aanb.
portlandcement (— 2.000 ton) en rijst halfjaar 1940 en 148.900 ton in het le
Zooals in het vorige verslag reeds (—
Sept./Oct.
B.—
8.25
B.—
1.900 ton). Hiertegenover staat een halfjaar 1939. Bovendien werd in Janua„AA" meel SeptyOct.
5.20
werd vermeld moet het hij het quotum vermeerdering
OctVDec.
8.25
B.—
1941 uit Ned.-Indië naar het
van den invoer van tar- ri/Juni
„A" meel Sept./Oct.
5.10
ten achter blijven van den uitvoer ver73.300 ton rijst uitgevoerd,
moedelijk ten deele worden toegeschre- wemeel met 2.500 tón en van steenkolen buitenland
SUIKER
tegen
4.800
ton en B.3Co'ton in deresp.
CITKONELLA-OLIE
ven aan het gebrek aan scheepsruimte, met 2.500 ton.
zelfde
maanden
van 1940 en 1939.
Beziet men den invoer gedurende het
dat van de productie houdt o.m. verband
Ne ;w
York, 4 Sept.
Het rijstvervoer uit Java en Madoera
Batavia, 5 Sept. Off. noteerin- met de hooge eischen welke een snelle le halfjaar 1941, dan blijkt dat t.o.v. het
Slot,, biedprijzen voor Contract-4.
gen van de Handelsvereenlglng te 12.G0 opvoering van de productie aan de be- le halfjaar 1940 niet alleen het gewicht, naar de Buitengewesten was in het le
3
Sept.
Sept.
4
i
doch ook de waarde van den invoer halfjaar 1941 grooter dan in het le halfuur Citronella-olie incl. drums, 85 4- drijven stelde.
December
204
209 1/2 35% (ex verkoop pakhuis).
sterk te zijn verminderd. Naar gewicht jaar 1940 en belangrijk meer dan in JaDe markt was vast.
2e
mag
het
kwartaal
1941
27%
meer
In
is de invoer nl. gedaald van 1.046.000 ton nuari/Juni 1939.
rubber
worden
2e
uitgevoerd
in
dan
het
gisteren heden vraag aanb.
tot 704.700 ton of met 33%, naar waarde
De invoer van garens en maSoerabaja, 5 Sept. (Aneta).
van 1940. Op Java en Madoera van ƒ 261,1 mill. tot ƒ 207,3
kwartaal
of
met
mill.
nufacturen
enz. (excl. goeDe Nivas verkocht voor consumptie Ready
3.05 3.07»/2 /3.10
v/as de toeneming van de productie voor 21%.
niezakken)
in
was
Juni
1941 evenals in
2587 ton sup., 101 browns export 1116 Sept.
3.02 i 3.07'/ 2 /3.10
die periode 13% terwijl het aantal tapgewichtsvermindering
De
Januari/
groot.
in
bijzonder
Mei
1941
Hierdoor
kwam
Sept./
sup.
pers met 25% gestegen is. In het cul- Juni 1941 t. o. v. Januari/Juni 1940 moet het cijfer voor het le halfjaar 1941 ook
3.02»/2 /3.05 /3.—/3.07«/2
In de 2e hand was de noteering voor Oct.
tuurgebied S.O.K. was de productiestij- in hoofdzaak worden toegeschreven aan
boven dat van het le halfjaar 1940 en
Oct./
export sup."ƒ 8.50 nom.
ging 14%, terwijl het aantal tappers met den kleineren import van portlandce1939.
Dec.
2.90/2.95 2.97>/2 /3.— 3.— 3.05
IG% steeg.
ment (— 79.700 ton), ijzer en ijzerleVan goeniezakken werd in
KOFFIE
De export van bevolking s- geerinsren (— 70.600 ton), meststoffen
Januari/Juni
1941 minder ingevoerd
PRODUCTEN-INDEX LONDEN
rubber bedroeg in Juni 1941 19.900 (— 60.800 ton), steenkolen (— 40.600 dan
New-York, 4 Sept.
maanden van het vorige
in
dezelfde
ton, of 6.600 ton minder dan in Mei 1941 ton), rijst (— 32.900 ton), papier en pajaar, doch meer dan in Januari/Juni
L 0 n ,d e n, 4 Sept. Reuter's prijs- en rond 6.900 ton minder dan het
Rio-kwalltelt, nieuw contract A, slot.
(—
11.900 ton) en asbestceindex voor producten binnen het Ver- maandquotum. In totaal werd geduren- pierwaren
1939.
(Alles nominaal).
mentplaten (— 8.300 ton). De invoer
<
3 Sept. 4 Sept. eenigd Koninkrijk (basis 18 Sept. 1939 de het le halfjaar 1941 156.800 ton uit- van o.m. tarwemeel (+ 23.700 ton) en
100) was voor:
7.85
HANDELSBALANS
September
7.88
gevoerd, d.i. ongeveer 4.200 ton of 3% aardolieproducten
(+ 9.700 ton)
was
De markt was stil.
quotum
minder dan het
voor die echter vermeerderd.
Heden
183.0
periode.
Gedurende het le halfjaar 1941 was het
Gisteren
183.3
Batavia, 5 Sept. Off. noteering
Het
exportexcedent
van
Nedergewicht
van den totalen invoer van
4 Weken geleden
185.6
Lampong Robuata.
bedroeg over de maand
landsch-Indië
Thee
consumptiegoederen (excl.
52 .Weken geleden
174.4
ƒ 31,2 mill., tegen ƒ 38,7 mill. over
Gedaan laatste laatste
rijst, kedelee, bier en tabak) in Java Juni
Mei
en
ƒ 41,7 mill. over April 1941.
(Kolfiefonds)
Na den zeer grooten uitvoer in Mei en Madoera gelilk aan dat in
E. K. Palembang export.
3941 van rond 8.600 ton, daalde in Juni het le halfjaar 1940. Wel valt er een
Tengevolge van de in Januari/Juni
naar Singapore met 30% triage.
1941de the e-export tot ruim 5 000 vermindering te constateeren in den im- 1941 t.o.v. Januari/Juni 1940 lagere
gisteren heden vraag aanb.
ton. De uitvoer in het le halfjaar 1941 port van de groepen papier en papierwa- waarde aan den invoer bij een nagenoeg
SeptyOct.
Gedurende het le halfjaar 1941 beliep bedroeg 40.700 ton, d.i. 20% meer dan in ren. glas en glaswerken, chemische onveranderde uitvoerwaarde, steeg het
naar Manilla met 30% triage.
het aantal faillissementen 253, tegen het le halfjaar 1940 (= 33.800 ton) en voortbrengselen, die echter weer opge- uitvoeroverschot van ƒ 217,2 mill. in het
gisteren heden vraag aanb. resp. 334 en 296 in het le en 2e half- 8% meer dan in het le halfjaar 1939 heven werd door de gewichtsvermeerde- lste halfjaar 1940 tot ƒ 269,6 mill. in het
Sept./Oct.
jaar 1940.
(= 37.600 ton).
lste halfjaar 1941.
ring van eetwaren en manufacturen.
Augustus 1941

ternational
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Londensche
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Van deze 79 verzetten werd na behandeling in eerste instantie door de Permanente Commissie, dus zonder
inschakeling van een taxatie.commissie, de Directeur van Economische Zaken geadviseerd tot:

'

„

de standaardproductie 1941 werden in-

gediend.

„

'

•

=

|

—

—

:

[8.

=

—

„

:

—

„

—

„

verzetten

—

7

I

—

79

•

-

tie.
Hiervan zijn, doordat de betrokken
ondernemers zich accoord verklaarden
met de voorgestelde herziening, 5 gevallen geheel afgehandeld, zonder dat
voorlichting van een taxatie-commissie
op grond ,van artikel 5 lid (3) noodig
was, terwijl in 2 gevallen de bedoelde
voorlichting w è 1 vereLscht werd onafgedaan tot ulto. Augustus 1941 2 her-

j

.

:

'

,

:

zieningen.

.

Van de
op grond van art. 4 lid (2)
sub a wegens misrekening ingediende
verzetten, werden er
afgehandeld,
terwijl er nog
bespreking
zijn
in
—

—

—

,

,

58
21

Door den Directeur van Economische
Zaken werd tot ulto. Augustus 1941 in
9 gevallen gebruik gemaakt van de hem
bij artikel 5 1 i d (2) sub b der Ondernemingsrubberrestrictie verordening
1939 gegeven bevoegdheid tot herziening
van de gepubliceerde standaardproduc-

=

?

1

I

—

-

57

{

Nog in behandeling

—

--

21

Verzetten, welke tijdens de
behandeling door de betrokken
ondernemers werden ingetrokken

,

--

4

32

,

-

—

Totaal aantal afgehandelde

■—

-

i

—

,

'

door

—

—

—

—

,

—

—
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Faillissementen
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Geldcirculatie

Aan het verslag van het Centraal
Kantoor voor de Statistiek over den
economischen toestand van Nederlandsch-Indië in de maand Juni werd
het volgende ontleend :

Evenals in de voorgaande maanden
van dit jaar vertoonde de geldcirculatie
ook in Juni 1941 een vermeerdering. De
toeneming bedroeg ƒ 14,6 mill. (in Mei
1941 + ƒ 17,1 mill.), welke voor ƒ 6,mill. moet worden toegeschreven aan
de vermeerdering van de muntbiljettencirculatie. Ultimo Juni 1941 bedroeg de
totale omloop van muntbiljetten, welke
vanaf April 1941 in circulatie gebracht
werden, ƒ 12,5 mill.
Gedurende het le halfjaar 1941 vermeerderde de totale geldcirculatie met
ƒ 56,- mill., in Januari/Juni 1940 nam
de geldomloop met ƒ 42,5 mill. toe.
Uitgaande Voor wat betreft teeken- en
pasmunt van de ramingen van de circualtie op 1 Januari 1929 volgens het
Muntverslag van 1938 is de totale geldomloop (exclusief de voorraden van de
Javasche Bank en de Landskassen) per
ultimo Juni 1941 te ramen op ƒ 401, S
qaill. tegen ƒ 345,7 mill. ultimo Juni jvan
het vorig jaar.
Het giroverkeer van de Javasche JBank
was in de eerste zes maanden van 1941
grooter dan in dezelfde maanden van
1940.
{
:

,

»

De

Consumptie

Gedurende het Iste halfjaar 1941 was
het verbruik van zout en petroleum
voor geheel Indlë lager dan In het Iste
halfjaar 1940, dat van benzine, suiker,
sigaretten en bier hooger, aldus het
overzicht van het C.K.S.

N.V. KEDIRI STOOMTRAM
MAATSCHAPPIJ
De opbrengst gedroeg over
Augustus 1941 ƒ 22.300— (voorl. opgave).
Augustus 1940 ƒ 23.359.— (defin. opgave)'.
Sinds 1 Januari 1941 J 170.0*77.— (voorl.
:

opgave).

Hetzelfde tijdvak 1940 ƒ 145.570— (defin. opgave).

I

—

De

[

—

1

a. verlaging der oorspronkelijke
standaardproductie
b. handhaving der oorspronkelijke standaardproductie
c. gedeeltelijke toewijzing
van het verzet
d. volledige toewijzing
van het verzet
e. hoogere toewijzing van de
in het verzet genoemde
standaardproductie

—

~

7

een
taxatiebeoordeelde
commissie.
verzetten
werd tot ulto. Augustus 1941 aan den
Directeur van Economische Zaken advies uitgebracht tot:

%

—

7

Van de

•

—

van het verzet
c. volledige toewijzing
van het verzet
d. hoogere toewijzing dan de
in het verzet genoemde
standaardproductie

25

„

„

10

:

..

—

handhaving der oorspron-

kelijke standaardproductie
b. gedeeltelijke toewijzing
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Zij hadden hoost margarine willen
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LEERBOEK STENOGRAFIE sysWIE maar een poosje in Vesta zit,
die is weer voor een heel Jaar fit l teem Sir I. Pitman, door Sj. van Eek,
Berghotel Vesta Pengalengan. M 5953 voor klassikaal onderwas en zelïstudlé,
=■ is verkrijgbaar in eiken boekhandel.
M 699
GEBRUTKIE ÖASGEYSER U koco
aangebeden
.
voor ƒ 33.—. Telefoon
DIRECTEUR van klein opvoedings2CBS Wit.
M 5573
;
gesticht, 52 jaar, gezond en energiek,
1

w H&c;

;

—

■

B{

--.

|| fa met

IJ |S§

ma rganne klaanfe

~

PITTIGE KLEINE 6 CYL. Standard

mier? ?Sw3-

& <$.

1934 met sliding roof te koop.
Cojentn- 3-,
Kwitang
telefoon o<o3 Wit.

'Nieuwsblad

M 5967

iÈÈ'

:

~

Indien
OVERHEMDEN-KLINIEK.
de boord van Uw overhemden gescheurd is, laat een nieuwe boord
plaatsen, en wel een wondërboord, die
na de wasch stijf biyft. Populalr's
Heeren-Mode Pasar Baroe 93; Bat.M 5960
RUSTBANK niet veeren, nieuw be- Centrum.
kleed, wegens overcompleet, te koop
■
V/'D.
Z £.£,',
voor ƒ 35.
MODEVAKSCHOOL
Viospiein Zuid 3 tel?telefoon
Wit. 6237, Bataviafoon Wit. 2948.
M 5958 Senen 18,
Centrum. Grondig onderricht maatDAMES- EN/OF HEERENFIETS, knippen, succes binnen enkele maanin goeden staat, ter overname ge- den. Opleiding voor eigen gebruik of
M 5961
vraagd van particulier. Brieven onder lcerares. Billijke tarieven.
|
nummer M 5962 Bat. Nieuwsblad.
EEN NAESSENS TROPEN-PIANO
HYPERMODERN HUIS, eigendom.'en een staande tlectrische His MasPetodjo Oedik, prachthuis, huurwaar- ters Voise gramofcon te koop aanslechts, ƒ 15.000.—. In- gebeden tegen tik aannemelijk böd.
de ƒ 125
P. D. Tio, G. Atjong 8, Te bezichtigen s middags tuSschén 4
lichtingen
Batavia-O.
M 5953 en 5 uur: Menteng 53. Bat. C. M 5979
:

;

Een TWEEPERSOONSKANO, in
uitstekenden staat, te koop aangebodeii veer ƒ 35.—. Tekfcon Wit.. 5784
M 5971

—.

.

Kntf• J 3 |Mh llii/j 3* EïïlïïragßgMH!
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BOUWKAS
STÖRTINGSBOÉKJE
GEROUTINEERDE TELEFONISTE
van Chineeschen landaard, kimnende „ONS HUIS"-Rentelooze hypotheek
typen, zoekt verbetering van positie,
/1° °00.—, reeds gestort 37 x
2
J 740.—.aantal spaardagen
liefst in een dameszaak. Brieven onder
21.000, ter overname aangebonummer M 5963 Bat. Nieuwsblad.
den. Brieven onder nummer M 5964
BIJZONDER GOEDKOOP, ƒ 8.500.— Bata viaasch Nieuwsblad.
een modern • huis met 6. vertrekken.;
DIVERSE MODERNE HUIZEN op
eigendom. 1058 M-, voorbij station
in allernieuwste buurt,
erfpachtsgrond,
Meester-C. Inlichtingen
Tio G.
huur ƒ 120.— 4 Canon ƒ 20—,, prijs
Atjong No. 8. Batavia-C.
,ƒ 10.000.—, Huur
Canon
ƒ 115.
r ! j s f 11 ®?° T .? u r ' 175
PENGALENGAN. Voor de OctoberQ
ï
14.000.—,
Huur
vacantie nog riant gelegen bungalow j ai}.on
'
non
;
ter beschikking. Adres
*??
Hof van Hol- Tio. G. Atjong
8, Batavla-C.
M 6905
land, Pengalengan. Telefoon 21.
.
M-5569
s•.
INWONING aangeboden door Holandsch
verpleegster aan dame of
GEMEUBILEERDE OKGfeMEUBI- [neer,
geheel
intern met waseh enjrerZir-SLAAPKAMER in de
LEERDE
Maandprijs vanaf ƒ 100.—•
buurt van de G. H. gezocht door stu- P!e s»ng.
dente. Briefen onder nummer M 5976 Brieven onder nummer M 5977 Bataviaasch Nieuwsblad.
;
Bataviaasch Nieuwsblad.
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meubels n.o.t.k. Tel. Wl. 1277. M 5965 tan Batavia, liefst TJibadak of TJigombong, te koop gevraagd.. Aanbiej

j> raadpleegt

l Sïï*,?

«f*™

j
H.

i <—f

**"■?

l

-—/

■

CONSIGNATIE EN VÉRKOOP

|

;

VAN PRODUCTEN

lern

.}.

L* ngy- us.i »\*a-» OOSti
f
CTgaMMw

.

|°n

gfcaflßEjla
t ;2»« t-.

*-<••*

'%■. !Tt

'*

'

•,

r>

'-

'

f #Tj

—••

|

;v s i

.

'

;

Batavia,

Ciiéribon,
..

•

i

4

18559

I

OPZIENBARENDE EN RÊALIStisCHE' ONTHULLINGEN

|
-

|

ILMSOUX

&

Rijswijkstraat 26

Telefoon Wl. 495

{

FRANCiS LEDERER

t

dien

Dc

zij

doch

eens
leerde

aanbad
haten

in

•

~

„THE MM I MRRIEB|
Spoedig

in CAPITOL

MODE-ORIËNT
U zult opgetogen zijn over de chique en elegante toiletten, de
vlotte en sportieve Amerikaansche japonnetjes en de bijzónder

aardige Kinderpakjes fa leder nummer.
i

De

Mode-Oriënt: 70 van

2 Raderbladeri 50

de nieuwste modellen.
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4.50 per kw.
(buiten Batavia
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...Kleine Jan steekt

ger op.

vol vuur zijn vin-

Onderwijzer „Nou, vertel jij dan
.
ma,ar pens".
jantje „We hebben vannacht een

ƒ 1.50 per uur
ƒ 2.50
„
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Onderwijzer.: „Het wordt te.donker,
we kunnen niet meer zien. Wie kan er
onS eens èeü mooie geschiedenis ver-
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drieling gekregen......"
Onderwijzer ..Maar dat is toch geen
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OEN BERGHS FABRIEKEN
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tróle gesteld van

Uw dticfelijkéch brood is het
voordëêligsté en Beste adres

•.

piamos-radio's

bekeerd. Wat met Blue Band klaargemaakt
Keef l onJege n z è g gel ijk een heerlijk aroma.

.
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Brievén
met volledige inlichtingen
betreffende merk, ouderdom, onderFROBELEN AAN HIHS in clubjes houd en prijsopgave onder nummer
voer kinderen .van 3.— 6 jaar en voor m 6972 Bataviaasch Nieuwsblad,
oudtre kinderen pianoles. Brieven on- ■
der nummer M 5975 Bataviaasch
KRACHT,
ADMINISTRATIEVE
Nieuwsblad.
Europeaan, 29 jaar, goed onderlegd,
,ii.
op de hoogte van moderne talen, cor:•■■■
HUIS omgeving Menteng of Laan respondentie en handelskennis, stelt
Trivelli, huurprijs maximum f 90.—, zich beschikbaar. Brieven onder numte huur gevraagd per lof 15 October. Me r M 5968 bureau Bat. Niéuwsblad.
.
Brieven onder nummer M 5904 Batavlaasch Nieuwsblad.
'
PENSION aangeboden bij Holland.
cche dams te Buitenzorg voor. menPIANO, Zwitsersch fabrikaat, merk schen zondtr kinderen. Uitstekende
Burger eih Jaköbi, Biel, in prima staat Hollaridsche tafel, geen beroepspénverkeerende. te koop aangeboden voor sion. Centrum stad. Per maarid vanaf
ƒ 303.—-Brieven onder nummer ƒ 90.— per persoon. Brieven onder No
M 5757 Bataviaasch Nieuwsblad.
M 5978 Bat. Nieuwsblad.
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Attesfcen ter inzage.
Bidara Tjina 49 (Meester-Cornelis)
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tanden vormen. Geef Uw gezin daarom volop
Bfue Band ook op de boterham. Het is een supe»
riéur product en werd vrijwillig onder con.

NEDERLANDSCHE
A N D E L-M AA T S C H A P P IJ, N. V.
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warê met de pafrlépél werd mgêgötén.
Ten onrechte, want wie eenmaal met Bfire
Ba'nd kennis gemaakt heeft, is met één slag
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rnigen aan èn ook omdat Blue Band Vitaminen A& 0 bevat, die sterke beenderen err

Hardnekkig houden vélen zich vast aan een oud
'vooróórdeel tegen margarine, dat hun êi% 't
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dagelïjkschë bezoeker

van het gezin. Adverteerën
in een dagblad is daarom
de zekerste weg naar
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„Hebt

?".

Slager (eerst driftig ■willendé worden.- doch zich bedenkend).: .„Neen,
besté meid, wél eén menschenhoofd".
,Nee, dat mot ik niet hebMeisje
ben, er motté hersens in zitten".
,

Bandocrig Teléf. Bdg. 1688
Tandjong Priok Telef. Tpk. 60
Volvoeren alle opdrachten op Detectivegebied, zooals: opsporing van personen,
onderzoek diefstallen,, interne familie-aarigelegenheden, inlichtingen over personen en
zaken', opspioring op agrarisch gebied ' enz.
Discretie vèrzckerd
Ke Leider W, J,. KELDER
Oud-leerling van
Van Leduen Hulrebosch
-•

112 ie en 3e

u een kalfskop

adres voor bewaking ook tijdelijk
Adres, Koningsplein Noord 12, (Paviljoen)
Hoofdgebouw huis van den Leider
Telef. Wl. 874 en 875
Huis van den Leider wl - 875
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Dienstbode (bij den slager)
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~Of ik, hem ken ? Natuurlijk ken ik
hém. Hij is klein begonnen en nou
heeft 'hU een prachtige villa, twee
auto's, een renstal cn ls millionnair".
„De man heeft anders een slechte
-

-

_

reputatie".
„Ja, d-.t
het eenige, wat hy ach
eerlijk verworven heeft".

Canada, een Land
Samenwerking

met

aangemoedigd

touristen zooals we ook Halifax vergeten, de haven van waaruit de groote
konvooien naar Engeland varen.

IN COLUMBIA

renkamer, terwijl een dame alleen niet
Canada is zoo groot en vier volle
bij de heeren en een heer alleen niet
dagen
de
bij
dames mag komen.
moeten we in den trein zitten om
van het Oosten naar het Westen, naar
het zachte klimaat van Britsch
Overigens vind je in de diverse proCovincies variaties op deze regeling.
lumbia te gaan, een provincie zoo groot
als Frankrijk en Groot Brittannië teQuebec, de Fransch sprekende provinzamen. De majestueuze Rockey Mouncie is het gemakkelijkst. Daar zijn ze tains trekken aan ons voorbij, wc ziende beroemde
ook van den strengen Engelschen ZonCanadeesehe Mounted
dag afgestapt. En Montreal, op Parijs police in hun vlammende uniformen
en Marseille na, de grootste Fransch rood met gele strepen. Nu komt Vansprekende stad ter wereld, is tevens de couver, de groote Ihaven van de Pacilevendigste stad van heel Canada. Nu fickust, symbool van Canada's
opis het Fransch wat ze spreken niet be- komst. Zestig jaar geleden was het nog
paald het mooiste Fransch, maar aardig onbekend; nu telt het 300.000
zielen
klinkt het toch en met eenige training en droomt ervan eens San Francisco er.
kun je je sc-hoolfransch daar best ge- Los Angelos te overtreffen. Hier, in
bruiken.
Britsch Columbia is het beter wonen
voor hen die de strenge winters van
Een andere provincie
in Canada is het Westen niet prefereeren. Een zachte
Nova Scotia, waar je nog vele afstamglimp van den winter, veel lente, veel
melingen van Schotten in hun leuke zomer. En is het slechts de tinteling
kleedij kunt zien rondloopen. En om in van het zonlicht, of zijn de vrouwen
stijl te blijven is het schenken ' van hier werkelijk zooveel mooier» dan elScotch ind soda hier'toegestaan. Maar ders? Laten we maar „ja" zeggen, het
de rijkste provincie is ongetwijfeld doet goed een aangenaam feit te kunOntario. Niet alleen de steden zien er nen constateeren in een wereld die
hier welvarend uit, maar het heele opgepropt zit met zooveel narigheid.
zacht glooiende landschap verraadt de Mooi zoo, Canada!
rijkdom van dit district. En bijna zou
je vergeten dat groote stukken van
(Nadruk verboden)

te miskennen rijkdom in dit land met zijn geweldig
groote oppervlakte, zijn betrekkelijk
kleine bevolking van goed ontwikkelde en welgeschapen menschen,
zijn bodemschatten en producten en
niet te vergeten zijn ligging.
De

Vereenigde Staten is de eenige
buur, maar welk 'een buur I Moderne
ideeën, moderne machines zijn naar het
noorden gekomen. Amerika heeft zijn
kapitaal in dit land gestoken, heeft zijn
menschen erheen gezonden. En nu, in dezen oorlogstijd, is er een intense samenwerking tusschen de States en Canada,
die van enorm belang zal blijken te zijn
voor de oorlogsproductie. Geen fatale
concurrentie meer, geen voortbrengen
van industrieele producten die de een
beter en gemakkelijker kan opleveren.
Canada is uit den aard der zaak de
zwakkere broeder, maar geenszins een
te verwaarloozen broeder. Van nature
een landbouw- en mijnontginningsland
heeft de industrie zich de laatste jaren
snel ontwikkeld. Het is iedereen aan
dezen kant van den Atlantischen Oceaan
dan ook duidelijk dat hier in de fabrieken een beslissende phase van den grooten strijd uitgestreden wordt. En de regeering beseft dit ten volle. Toen in een
belangrijke fabriek in Hamilton een confilet dreigde te ontstaan tusschen arbeidirectie, wérd de questie aan een
scheidsgerecht voorgelegd. De directie
werd in het ongelijk gesteld, maar schoof
de uitspraak eenvoudig ter zijde. Het
conflict, dat op zichzelf van weinig beteekenis was, dreigde uit te groeien tot
een staking. Maar het kwam niet zoover,
de regeering greep in, de fabriek werd
„voor den duur van den oorlog" onteigend en het werk ging zonder eenige
stagnatie door.

merken.
ledereen begrijpt wel dat het niet al-

leen om de mooie gezichten van de Ame-

rikaansche bezoekers gaat, maar ook wel
degelijk om de klinkende Amerikaansche
dollars. Want terwijl het bezoek van
Amerika naar Canada zooveel mogelijk
aangemoedigd wordt, is een bezoek van
Canada naar
bijna onmogelijk
geworden door de beperkende bepalingen. Hoe dan ook, de Amerikaan voor
wie het reizen bijna overal onmogelijk
geworden is, komt er graag.

Amerika

Voor zijn Amerikaanschen dollar krijgt
hij een Canadeeschen terug plus nog 15
cents. Dat brengt hem alvast in een
goed humeur. Dan zijn de hotels hier
uitstekend. Niet' alleen het bekende
Royal-York hotel, het trefpunt van het
uitgaande leven in Toronto en het grootste hotel van het Britiah Empire. Ga naar
een mijndistrict, en je zult verbaasd
staan over de luxe en het comfort van de
hotels. Zou het komen omdat Canada na
Zuid-Afrika 's werelds grootste vindplaats van het edel metaal is? Ik weet
het niet, maar een hotel Noranda, midden in het gouddistrict is werkelijk een
onvermoede weelde.

ZONDERLINGE REGELING

is echter één ding dat den Amerikaan onmiddellijk tegenvalt. Dat is
drankwet. Hoe we ook tegenover sterke
drank mogen staan, het is vervelend
als je in geen enkel café of restaurant
Er

een glas whisky kan krijgen.
�

kunt het wel bij je leverancier inslaan en op privé-partijen mag je net
Je

Geschievervalsching

Weerlegging door Prof. Brugman in Gids
van „Nederland Herrijst”

gehouden,

meest elementaire kennis van het historisch gebeuren.
•

-

Invasiepoging

—

TOERISME

Het ls moeilijk op het oogenblik over
Canada te schrijven zonder het meteen
over den oorlog te hebben. En er ls eigenlijk maar één geval te noemen dat het
n| et gebeurt.
Dat ls namelijk in de reclame voor Amerikaansche tourlsten om
hun buurland eens te bezoeken. En aangezien je geen toevloed van tourlstea

van

baan.

De Turken weten dit zeer wel. Door
de ervaring geleerd kunnen zij zich op
dit stuk geen illusies maken, maar
zij moetpn b o seff n n, dat in feite ieder
onafhankelijk volk, waar ook op aarde,
van zijn vrijheid niet zeker is zoolang
de Duitsche klauw nog kracTit heeft
om toe te slaan. De Turk is zich wel
bewust, dat het noodlot thans aan
zijn deur klopt. Van Duitsch standpunt beschouwd kan thans alleen nog
als adagium gelden, dat een of meer
fronten meer of minder er niet op
aan komen, vooropgesteld, dat de uitbreiding van den strijd de tegenpartij
in de war belooft te brengen en haar
verleidt tot krachtsverspilling.

Troepen-concentraties, Boelgaarsche,
Duitsche en Italiaansehe, in Thracië,
schijnen op belangrijke schaal te hebben
plaats gehad, en nieuwe vliegvelden zijn
aangelegd, hetgeen al bijster weinig van
vredelievende bedoelingen getuigt. Von
Papen, zoo juist naar Weenen afgereisd,
heeft ongetwijfeld niets onbeoroefd gelaten om den Turken aan het-verstand
te brengen, dat Duitschland niet te weerstaan is en hun te suggereeren, dat zij
gevaar loopen zelf in het gedrang te
geraken, wanneer zij in gebreke blijven
om Engeland en Amerika te overtuigen
van de edelmoedighèid van Hitler's ER KAN NOG VAN ALLES GEBEUREN

vredesvoorwaarden.

Hitier moet op 't moment wel alle
zeilen bijzetten. Den oorlog op twee
fronten, dien de Duitsche generale staf
steeds gevreesd heeft als de pest, kan
hij, nu de Russen halsstarrig weigeren

Zou dus Nederland weder een deel van
het Duitsche rijk worden, dan zou het
daarmede tot zijn oorsprong zijn terug-

Personen, die deze opvatting huldigen,
trouw óf missen de

—

Op rustige, treffende wijze vertelt dit
lied van de liefde voor Engeland en de
zekerheid van de eindoverwinning. En
zoozeer heeft dit lied een plaats veroverd
in de harten van de Canadeezen dat het
gewoonte geworden is het staande te
zingen en het vooraf te laten gaan aan
het aloude God save the King.

losgemaakt.

zijn óf te kwader

Hitler is een Speler

you

:

aan het einde der Middeleeuwen
merkbaar.

As-Voorspellingen

van een

Jaar terug
6 September 1940

nog

:

J7,en citaat uit de „Münchener Neueste

liet zijn de Bourgondische vorsten geweest, die in de 15de eeuw
de Nederlanden tot een cuttureele
eenheid hebben samengesteld en liet

Nachrichten" „De Italiaansche poritie in Afrika is in ieder opzicht gunstiger dan die van de Britten. De krijgsverrichtingen hebben een betere organisatie en een hooger moreel uitgewezen
van de Italianen, die door geen enkele
hinderpaal kunnen worden gestopt."
:

Bourgondische besef deden geboren
worden, dat de voorlooper is geweest van het Xcderiandscli natioI)e
naal besef.
samensnoerende
kracht kwam dus uit het Zuiden
en niet uit het oosten ; het was
Fransche cultuur, die in de Nederlanden het eerste cement der eenheid vormde.

7 September 1940

:

Een citaat uit de „Berliner Börsen Zei„Het feit, dat de luchtgevechten
in de meeste gevallen plaats hebben boven Engelschen bodem en het Kanaal,
bewijst dat de eerste linie van de Britfche luchtverdediging doorbroken ls, en
de Britten nieuwe posities dieper het
in
binnenland
hebben ingenomen.
Deze posities zullen echter onhoudbaar
blijken en in de nabije toekomst door de
Duitschers veroverd worden."
tung"

:

Men meene niet, dat de Habsburgers,
die de Ecurgondiërs als landsiheeren
over de Nederlanden opvolgden, Duitschen invloed brachten inplaats van
Franschen. Karei de Vijfde was weliswaar Keizer van het duitsche rijk, maar
allerminst
een duitscher.
De tegenstelling tot Frankrijk, die tijdens de
Hababurgers bestond, berekende voor
8 September 1940
de Nederlanden wèl de.afwending van
het gevaar eener volledige verfranEen uitlating van Goering „De Fühsching ; zij beteekende echter niet het rer heeft besloten om bij
wijze Tan veroptreden van duitsche invloeden.
gelding aan de Britsche hoofdstad een
i'ormidabelen slag toe te brengen.
Ik
STRIJD TEGEN DE HABSBURGERS
heb persoonlijk de leiding ram
dezen
aanval op mij genomen. Geëscorteerd
c'oor jagers en gevechts-vliegtuigen zijn
De Nederlanden hebben zich tenslotte enze
escadrilles erin geslaagd om den
in den strijd tegen de Habsburgsche vijand
te overweldigen."
landsheeren, die de Spaansche Kroon
hadden verworven, tot een zelfstandi14 September 1940
gen staat en een nationale eenheid gevormd.
Ook toen bleef Frankrijk de
Uit de „Völkischer Beobachter"
„Da
bron, waaruit de beschaving werd geput.
zegevierende Italiaansche krijgsverrichIs het niet-veelzeggend, dat onze vrij- tingen van 5 tot
tegen
Augustus
heidsheld Willem van Oranje, die in Britsch Somaliland 19
hebben
aan
het
plan
uuitsohland is geboren, den dood is in- om
Abessynië binnen te vallen spoedig
gegaan met Fransche woorden op de lip- ten
eind gemaakt."
pen? Van duitsche invloeden kon toen
ook geen sprake zijn, omdat duitschEveneens uit de „Völkischer Beobachland in een laagteperiode verkeerde
ter"
Bijschrift bij de foto van
een
in de 17de eeuw werden, typeerend geBritsch
slagschip : „Het slagschip Warnoeg, wel werken van Nederlandsche
schrij-vers in het duitsöh vertaald, maar cpite is rijp om te worden gesloopt."
niet omgekeerd. En als dan in 1648 het
17 September 1940
laatste formeele draadje verdwijnt, dat
de Nederlanden aan het duitsche rijk
Uit de „Völkischer Beobachter" „Lonbond, dan brengt dat uit cultureel of
den's
noodlot voltrekt zich met dezelfde
politiek oogpunt geen enkele feitelijke
logische
onvermijdelijkheid, waarmede
verandering.
Geheel los van duitsche
en Rotterdam hebben moeWarschau
invloeden heeft Nederland de hoogte- ten
voor hun onzinnigen tegenboeten
punten van zijn beschaving bereikt.
stand."
Huizinga schreef: „Van het begin der
Nederlandsche vrijheid af had ons
19 September 1940 S
staatsleven zich bewogen in volstrekt
andere banen dan het duitsche. Hoe
Uit de „Fopolo d'ltalia": „De Longebrekkig ook, in onze oogen, de ge- rienaars worden niet alleen
bedreigd
heele structuur der Republiek ge- inet de vernietiging van hun woninweest is, het Nederlandsche volk genooc gen maar ook met honger. De regeein de zeventiende eeuw een hoogeren ring heeft geen andere keuze dan da
vorm van staatkundig leven dan het hoofdstad te evacueeren."
duitsche, hetzij men denkt aan het
Rijk zelf of aan de staten, waarin
het verbrokkeld was.
Aken
13
15
3
Is het nog noodig een conclusie te Essen
3
trekken ? Er is in de geschiedenis geen Wilhelmshafen
*2
5
7
enkel argument te vinden, dat voor een
1
2
nauwere relatie tussahen Nederland en Osnabrück
14
Karlsruhe
1
2—3
zijn oosterbuien zou kunnen pleiten".
Oldenburg
2
13
:

:

:

:

:

:

:

bevat verschillende uit-

muntende bijdragen, die dit boekje op een ongewoon hoog peil brengen. Eén ervan, die van Prof. d r.
B r u g m a n s, verdient o.i.
• I. J.
bijzondere aandacht omdat zij in enkele korte trekken een meesterlijke
weerlegging geeft van de stellingen
der vijandelijke propaganda, die
tracht goed te praten, wat aan ons
volk werd misdreven.

zijn

gekeerd.

De gids voor de tentoonstelling
„Nederland Herrijst", die thans in
het Kunstkringgebouw aan de Van
Heutsz Boulevard te Batavia wordt

:

flankbeweging, gericht op de olievelden van Bakoe over de Zwarte
Zee en door Turkije ernstig rekening
moet worden gehouden.

van het „stamland"

Cultureel Nederland steeds los
van Duitschland

Donkere Wolken boven Turkije

:

Op den Uitkijk

wezigheid van het latere Beiersche gravenhuis
(1354—1433)
reeds in het
eerste geslacht zijn de Beiersche graven volledig Verfranscht. Dat
kwam
doordien het formeele gezag van de
duitsche keizers in de Nederlanden niets
beteekende. Alleen in de oostelijke provinciën was . eenige duitsche invloed

*

Wij laten het artikel hier in zijn
zooveel gebruiken als je maar wilt maar
geheel volgen
in het openbaar is bier vrijwel het eenige wat je krijgen kan. En ook dat is
Van de zijde der Duitsche nationaalweer heel apart geregeld. De restaurants socialisten en hun Nederlandsche traMAGISCHE FORMULE
zijn in tweeën gesplitst: een dames- en wanten, die tegen geschied-vervalsching
een heeren-afdeeling.
niet opzien, wordt tegenwoordig de opvatting verkondigd, dat de Nederlanden
Nu mag een dame met heer wel in de steeds tot het Duitsche rijk hebben
Ik plaatste de woorden „voor den duur
bevan den oorlog" tusschen aanhalingsdames-afdeeling maar niet in de hee- hoord en eerst in 1648 te onzaliger ure
teekens. For the duratlon of the war
heet het en het is een soort magische
formule geworden. Contracten worden
gesloten, visa uitgereikt, troepen gaan
naar Engeland, het is allemaal for the
duratlon of the war. De statistiek wijst
uit dat het aantal huwelijken in Canada
sedert het uitbreken van den .oorlog
een
in Engeland lijkt
enorm gestegen is, niet for the duration
nog altijd mogelijk
of the war zullen we hopen, maar ik wil
U alleen maar laten zien hoe de oorlog
op allerlei gebied zijn rol speelt. Het zijn
lom onder den voet te worden geniet alleen de vele uniformen die men op
loopen, niet meer vermijden. Dobstraat tegenkomt of de kranten met hun
belaar als hij is, en nog steeds vastgroote koppen of de vele vlaggen, of de
besloten om zijn greep naar de wereldportretten van King George en Chur(Speciale correspondentie)
heerschappij
niet prijs te geven, is
chlll.
hij thans gevaarlijker dan ooit. In
weerwil van de offers, door hem geNee, het gaat veel verder. Je koopt b.v.
in het Russische aVOntuur, is
bracht
Turkije
ziet thans donkere wolken
een das in een winkel. „England delivers
zijn
militaire
den
machine nog krachtig
gezichtseinder samenpakaan
the goods", staat op het pakpapier. Je
om
hem
genoeg
de weelde van een
symptomen
wijzen
ken/ Meerdere
wil een sigaret aansteken, „Carry on
eventueele
volgende
dat
erop,
waaghalzerij te
trots alle inspanning, die
Canada" staat op het lucifersdoosje. Je
Juist omdat hij een speler
veroorloven.
Saracoglu zich gegeven heeft om
eet in een restaurant. Op het papieren
is, bereid om zijn laatste hebben en
zich „buiten de ruzie" te houden,
servetje staat de Engelsche bulldog afhouden op een beslissenden worp te
met
van
het
treden
het
inbegrip
in
gedrukt. Je loopt voorbij een school.
zetten, is Hitier, nu hij den grond
lichtelijk vernederend voorstel tot
Heldere jongensstemmen klinken. Wat
onder zijn voeten voelt wankelen, moaangaan van een non-agressie
het
zingen ze ? „There always be an Engmenteel zoozeer te duchten en lijkt
pact met Berlijn
dat zich er
land", het'meest gezongen lied van het
zelfs een wanhoopsdaad als de poging
slechts aan houdt, zoolang het in
oogenbllk, dat een soort nationale hymne
om thans den sprong; over de Noordzee
te
met
de
pas komt
z'n
kraam
geworden is. U kent de woorden van het
te wagen, nog geenszins
waarschijnlijkheid van een Duitsche
de

Maar ook

door Nazi's

schen invloed onderging door de aan-

*

Cultureel zijn de Nederlanden altijd los van Duitschland geweest en
ook politiek zijn de Nederlanden
steeds hun eigen gang gegaan. Wat
in 1648 werd doorgesneden was niet
anders
dan een formeel-juridische
band, die geen enkele realiteit meer
bezat.

:

|

Er is een niet

En Canada ontvangt zijn gasten op
welkome wijze, laat ze zien dat ze in een
vreemd land zijn, ondanks veel wat op
elkaar lijkt, zorgt er voor dat ze een
prettigen tijd hebben en laat ze tusschen alle bedrijven door toch iets van
zijn krachtsinspanning, zijn „war-effort"

BLAD

Reeds in de Middeleeuwen is de
losmaking der Lage Landen van
het

duitsche

rijk (dat overigens geheel iets
anders is ,dan het in 1871 geconstitueerde „Duitschland") begonnen. In Holland en Zeeland begint de Fransche in,

vloed reeds in de 14de eeuw met de
komst van de Henegouwsche graven.
Zóó sterk wordt dan de Fransche invloed, dat Holland geen enkele duit-

—

—

—

Maagden-

De R.A.F. in Cijfers

met een door zijn minister van Buitenlandsche Zaken gedaan vertoog, dat
In de rangschikking, door den speciaHitlcr een vredes-offensief in voorbereiding heeft. Welke wending de zaken len luchtvaart-medewerker van de Lonzullen nemen, ligt in den schoot der densche „Daily Express", opgesteld aan
toekomst verborgen. Gelukt het Hitier
van de door de R. A. F. vanaf
om den Russischen tegenstand te fnui- de hand
de inzetting van het intensieve luchtken, dan lijkt het aan geen twijfel onderhevig of hij komt voor den dag met offensief op Duitschland uitgevoerde
een uitermate aantrekkelijk vredes- bombardementen,
met de publicatie
aanbod. Over zooveel koopmanschap waarvan wij onlangs een begin maakten,
beschikken hij en zijn geslepen raad- is
sedert een viertal weken ook de Rusgevers wel, dat zij een poging zullen
sische
interventie verwerkt,
doen om tegen topprijzeri uit de markt
i ;
weg te loopen.
Waar de Duitscher
nauwelijks meer van waagt te droomen:
De hieronder volgende cijfers loopen
een vrede door vergelijk, nog voor de
intrede van den alom in den lande
zoo gevreesden winter, zou daarmede
ln vervulling gaan. Het ware een niéuwe
pluim op Hitler's hoed. Als de Duitsche censor in 'n moment van onbedachtzaamheid de laatste redevoering
van president Roosevelt heeft laten
doorglippen, zal er aan die Duitsche
illusie bitter weinig meer zijn overgelaten. Roosevelt heeft de Duitschers in
dit opzicht niet in het onzekere gelaten.
Hij nam geen blad voor den mond,
maar verklaarde categorisch, dat er
met een Hitleriaansch Duitschland geen
overeenkomst bestaanbaar was, nademaal zulks met verraad aan de zaak van
de vrijheid en de beschaving gelijk zou
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over een periode van 11 weken, eindigend
met den nacht van 1 September. Mannheim is 4 plaatsen omhoog geklommen
Maatregelen
en is Duisburg, de grootste binnenhaven
in Europa, waar veel zware industrieën,
Moskou, 4 Sept. (Reuter). De
o.m. Thyssen's Stahlwerke, zijn geves- Moskousche autoriteiten nemen alle
maatregelen teneinde te verzekeren,
tigd, voorbijgestreefd.
t
dat de bevolking van de stad het in
den komenden winter zoo gemakkelijk
De cijfers geven een classificatie in mogelijk zal
hebben. Enorme voedsel„zeer hevige'.', „hevige" en „middelmareserves worden aangelegd, om. 400.000
tige" afstraffingen. De onderverdeeling tons aardappelen en 214.000 tons anin graden van hevigheid is uit den aard dere groenten.

in Moskou

der zaak min' of meer willekeurig, maar
stelt desondanks den lezer in staat om
zich aan de hand ervan een vrij nauwstaan.
keurige voorstelling te vormen van de
Het lijkt zeer wel mogelijk, dat de beproevingen, waaraan thans op zijn
tegenstelling
in de resp. verklaringen beurt de Duitscher reeds nu onderworvan Churchill en Eden slechts schijn- pen is en
in steeds toenemende mate
baar was. Beiden kunnen 't bij het goeae eind hebben. Want wie waarborgt, onderworpen zal worden.

Woensdagavond verklaarde de voorzitter van den Moskouschen gemeenteraad P r o n 1 n, dat de inrichting
van Moskou's ondergrondsche stations
als schuilkelders voltooid wordt. Duizenden bedden voor kinderen en dubbele
lagen kooien voor volwassenen worden in
de stations in gereedheid gebracht. De
stations worden ook voorzien van stroodat indien als gevolg van een schaakmat
mend water, een goede ventilatie en zelfs
zeer hevige M'ddel- totaal van radio-toestellen. De
irt Rusland, Hitier met een vredesvoorHuizencommishevige
matige
sie heeft speciale hoekschuilkelders in
stel voor den dag kwam, en dit
veel
5
10
2
23
gereedheid gebracht met bedden voor
verbeeldingskracht is daarvoor niet noo- Keulen
Bremen
3
10
1
14
dig
werd gewezen van de hand, Hitkinderen en in de wijken, waar vele
2
9
1
12
ler's eerstvolgende zet niet de invasie Kiel
houten huizen staan, zijn 10.000 schuil5
5
zou zijn ? Nog is het gunstige jaarge- Mannheim
10
kelders aangelegd met koolén en ka11
13
2
tijde niet voorbij, en nor: staat onver- Dusseldorf
chels. Ongeveer 3.300 hulzen zijn ver3
6
10
1
anderlijk vast, dat de Brioche eilanden Duisburg
sterkt, om bestemd te zijn tegen bom3
6
het voornaamste bolwerk vormen, met Frankfort
9
ontploffingen. Al dit werk moet op 17
Berlijn
1
7
welks lotgevallen de
9
1
der vrijOctober a.s. voltooid zijn. Pronln drons
8
l
heidlievende volkeren
9
onverbrekelijk Hannover
aan op de uiterste zuinigheid in het geMunster
3
q
2
1
verbonden is.
bruik van hout en steenkool, ofschoon
Hamburg
3
2
16
Moskou aanzienljke voorraden hiervan
(Nadruk verboden)
r; Emden i.. J.
1
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G
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kan bereiken door het steeds maar over
den oorlog te hebben verzwijgen de reisbureaux dien in alle talen.

correspondent)

There always be an England.
And England shall be pee
As England means as much to
As England means to me.

DERDË

-

—

Je hoeft niet lang in Canada te
zijn om het zekere gevoel te krijgen
da't dit èen land van de toekomst is.

refrein

5 September 1941

Canada nog woeste onherbergzame oorden zijn, waar Eskimo's wonen en een
enkel bijna verloren blokhuis staat.
Maar dat vergeten we maar als goede

r

onzen eigen

Vrijdag

States voor Oorlogsproductie

Bezoeken uit Amerika worden

(Van

van

van de Toekomst

Groote Liefde voor Engeland

Brief uit Canada
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Nog steeds kan van aTes gebeuren.
De waarschuwing van Churchill, dat
het Britsche volk nog steeds de nachtmerrie van een Duitsche Invasie boven
het hoofd hangt, viel ongeveer samen

—
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DERDE BLAD
productie van Polen en
Hongarije evenals die in den Elzas niet
groot is, viel ook deze spoedig in Duitsche handen. Twintig millioen barrels

Hoewel de

SHERRY
met
karakter

De Oorlog met Olie om de Olie

:

benzine wérden voorts geroofd uit Nederland, België en Frankrijk.

Toen Roemenië niet aan de aangetot het leveren van
13 millioen barrels per jaar voldeed,
volgde de bezetting van dit land. Duitsche petroleum-deskundigen begaven
zich onmiddellijk naar de -oHe-terreinen
om de productie op te voeren.' Hier
hebben de Nazi's echter met transport-

Recente gegevens uit in Amerika verschenen Rapport
Geen onmiddellijk Duitsch tekort

het land. Dit is het gedeelte, dat thans
geheel door de Britten bezet is.

gallons. Een ton ruwe
van Iran en Irak Amerikaansche
clie is ongeveer gelijk aan 7 barrels,
een ten benzine
O

(Speciale correspondentie

—

kj.%J

1...

.

1

ongeveer gelijk

aan

%

-

uantio;.

Engeland en de geallieerden beschikten hiervan over niet meer dan 10,48

Hitier heeft door het krachtige
optreden van Engeland den slag in
het Midden-Oosten verloren: de
door de Nazi's in Irak veroorzaakte opstand onder Rashid Ali
werd spoedig onderdrukt, Syrië en
de Libanon gingen ondanks den tegenstand van Vichy als operatiebases voor de Duitschers verloren
en Iran werd tijdig door de Russische en Britsche troepen bezet om
te verhinderen, dat dit land een
gemakkelijke prooi van de tyranncn
van Europa werd.

procent. Nu Duitschland Rusland naar
ihet kamp van zijn tegenstanders gedreven heeft, is deze hoeveelheid met
rog 10,11. procent toegenomen, zoodat
de geallieerden thans rechtstreeks beschikken 'over ruim een vijfde deel van
ae geheele wereldproductie. Duitschland
en Italië daartegenover beheerschen niet
meer dan 2,5 procent van de totale
wereldproductie.

De toestand is 'voor de geallieerden
althans, wat de productie van natuurnu nog veel
lijke petroleum betreft
kunstiger. De grootste producent vormen •de Vereenigde Staten met niet
minder dan C2.99 procent van de wereldproductie. Vooral na het afkondigen van de Bruikleenwet kan Engeland
De enorme beteekenis van deze opemits het: over voldoende scheepsraties blijkt duidelijk uit een in Ameriruimte beschikt
op voldoenden aanka verschenen rapport, samengesteld voer van daar rekenen.
met medewerking van dr. Walter Levy,
Londen,
Rusland neemt in de wereldproductie
die korten tijd geleden uit
waar hij het hoofd was van het „Intel- met 10,11 procent de tweede -plaats in.
In normale omstandigheden kan Rusligence Department" van het Petroleum Press Bureau, te New York terug- land in zijn eigen binnenlandsche behoeften voorzien. Vijf en zeventig progekeerd is.
cent van de Russische olie wordt geIn den wereldoorlog van 1914 tot 1918 wonnen op de petroleumvelden rondom
hebben de geallieerden, mede doordat zij Bakoe aan de westkust van de Kaspiover vrijwel alle petroleumbronnen ter sche Zee en 17 procent van de Groznywereld beschikten, de overwinning been Maikop-olievelden op de noordelijke
haald/ Lord Curzon heeft eens verhellingen van het Kaukasusgebergte.
klaard, dat de geallieerden „op de golHet Ls duidelijk waarom het Duitsche
ven van de petroleum naar de overwinkoersten".
ning
offensief vooral tegen de Kaukasus gezicht is !
In den tegenwoordigen oorlog is peVan toenemende beteekenis is de petroleum van nog ! grooter beteekenis.
De vliegtuigen
van de R.A.F. hebben troleumwinning in het Wolga-gebied in
Engeland slechts kunnen verdedigen den Oeral. Hier bedroeg de productie in
dank zij de van overzee aangevoerde 1939 6,4 proeent, van de totale Russische
Het
benzine.
luchtoffcnsief , tegen productie, maar het staat vast, dat dit
Duitschland is slechts mogelijk wan- percentage' steeds hooger wordt.
neer er voldoende benzine is. Het is
In het Verre Oosten beschikt Rusland
behalve tegen fabrieken van oorlogsen
materiaal,
over kleine petroleum-terreinen in het
electrische centrales
spoorweg- en andere verbindingen voor- Noordelijk deel van Sachalin, waar Rusvan sische en Japansche maatschappijen in
al gericht tegen de fabrieken
synthetische benzine en raffinaderijen 1940 gezamenlijk vier millioen barrels
(Hannover en Hamburg). Duitschland (0,19 procent van de wereldproductie)
heeft Roemenië „langs vredelievenden wonnen.
weg" bezet om de petroleum-velden,
De derde plaats in de wereldproductie
het Nazi-gewroet in het Midden-Oosten
bezet
Venezuela met 3,61 procent. De
had het bezit van de olie van Irak en
productie
is hier evenals in de andere
Iran ten doel, de wanhopige strijd teZuid-Amerikaansche
staten echter gegen Rusland werd in de eerste plaats
heel
handen
in
van
de
Britsche, "Nederontketend om de rijke brdnnen in den
landsche en Amerikaansche maatschapKaukasus.
pijen en staat dus geheel ter beschikking
van de geallieerden.
ENORM
VERBRUIK
—

Een pijpleiding van 120 mijlen lengte
loopt naar Abadan, een eiland in de
Shatt-al-Arab, dertig mijlen van de Perzische Golf. Hier staan moderne raffinaderijen en van hier vertrekken de
tankschepen met hun kostbare ladingen.
De houding van de Iraansche regeering
heeft tot het midden van het vorige
jaar geen reden tot moeilijkheden opgeleverd. Zeer waarschijnlijk als gevolg
van Nazi-manipulaties . heeft ae Shah
Riza Khan Pahlevi toen herziening" van
de concessievoorwaarden geëischt. Een
nieuwe overeenkomst kwam tot stand,'
waarbij de Anglo-Iranian Petroleum
Company zich verplichtte tot een jaarlijksche betaling van ten minste vier
millioen pond sterling. De productie van
de Iraansche olievelden bedroeg gedurende de laatste vier jaren gemiddeld
76.000.000 barrels, doch kan zeker in korten tijd opgevoerd worden.
*

De Perzische Golf zal waarschijnlijk in steeds toenemende mate' een
van de belangrijkste petroleum-centra van de wereld worden.'"

—

—

—

'

Op de Bahrein-eilandcn in deze Golf,
een Britsch protectoraat, wordt eveneens olie gewonnen (0,33 procent van de
wereldproductie)
en daartegenover in
de provincie Al Hasa in Saudi Arabië
exploiteeren twee Amerikaansche maatschappijen de petroleumvelden, die een
kwart procent van het wereldtotaal opleveren. De Koninklijke Shell beheerscht
verder verscheidene petroleumvelden
langs de Noordelijke Egyptische kust van
de Roode Zee. De productie gaat naar
de raffinaderijen te Suez en is van groot
belang voor Egypte.
De olievelden van Mosocl in Irak (1,21
procent) bevinden zich thans ook geheel

in Britsche handen. Van de terreinen
rond Kirkuk loopen sinds 1934 pijpleidingen naar de Middellandsche Zee, een
van 531 mijl naar de Syrische haven
Tripoli en een van 618 mijl naar Haifa
in Palestina. De aftakking naar Tripoli
werd in Juni 1940 na de capitulatie van
Frankrijk afgesneden. De zuidelijke leiding laat jaarlijks 14 millioen barrels
naar de raffinaderijen in Haifa stroomen.
Voor Engeland en zijn geallieerden is
de aanvoer van benzine en andere.petroleum-producten slechts een kwestie van
vervoer. In het begin van 1940 beschikte
Engeland over 436 tankschepen met een
bruto inhoud van 3.167.575 ton.

moeilijkheden

Voor zoover de Roemeensche petroleum niet naar Duitschland vervoerd
kan worden, is zij bestemd voor Italië.
Dit land beschikt over nagenoeg geen
18563
Albanië levert niet
eigen
productie.
meer dan 1.700.000 barrels per jaar
van inferieure kwaliteit. De vervaardiging van synthetische benzine verste gassen voor motoren. Terwijl de pro- keert in Itaiië nog in haar beginductie steeg en het verbruik beperkt
Een Overwinning
stadium.
werd, voerde Duitschland voortdurend
Moskou, 4 September (Reuter).
meer olie in. In 1939 kon deze invoer
Het
Derde
Kijk
staat
niet
voor
Lozovsky, de sous-chef van den
worden geraamd op een gemiddelde van
een onmiddellijk'tckort' kan benrine
verregeeringspersdienst,
57.800.000 barrels per 'jaar. Daar het
Russischen
en
andere
petroleum-prddüctén.
geleden de
totale verbruik in het laatste jaar voor
een
maand
klaarde,
dat
Maar' Hitier kan' liet economische
den oorlog 55 millioen barrels bedroeg,
Duitschers beweerden, zekere buitenleven
van' Europa niet organiseeren
is het duidelijk, dat enorme olie-voorwijken van Leningrad te zijn binnenais hij binnen afzienbaren' 'tijd geen
raden in Duitschland aangelegd zijn.
Toen bleek, dat het alleen
getrokken.
nieuwen aanvoer krijgt;
maar Göbbels was, die Leningrad was
De Duitsche olievoorraden waren
binnengerukt. Nabij Leningrad)
waar
Hij offerde de 700.000 barrels petrobij liet uitbreken van t den oorlog
zeer
strijd
en
nacht
inderdaad
dag
de
leum,
die hij : uit 'Rusland kreeg op,
belangrijk grooter dan men in Engeen
Leningrad
hevig
is
Novtusschen
om te trachten met geweld'Sich meester
land en Amerika dacht. De Nazi's
maken van de' rijke bronnen in den gorod, lijden de Duitschers enorme
te
wisten, dat de blokkade verderen
Kaukasus. Zijn mislukte poging Syrië, verliezen en zij zijn niet in staat vorinvoer onmogelijk zou maken en zij
Irak en Iran'in zijn macht te brengen deringen te maken. Om het bezette gehadden hun maatregelen genomen.
bied maar niet te verliezen, moeten zij
had geen ander doel dan het ! verschafgeregeld
nieuwe versterkingen in den
Direct bij het uitbreken van den oor- fen van meer petroleum. Tegenover de
Wanneer de Duitschers
strijd
werpen.
log werd het verbruik voor niet-mili- onbeperkte bronnen voor de geallieerden
Leningrad
beweren,
afgesneden of
dat
taire doeleinden drastisch beperkt en staan de Zeer beperkte van de As, terwijl
Duitsche
de'gewone
omsingeld
is,
is
dat
met niet minder dan ongeveer 807c de aangelegde voorraden'doör'den lanNiet
■de
zijn
propaganda.
alleen
verbingen duur- van 1 dén cforlog in Rusland
verlaagd.
Leningrad
gehandhaafd,
'
met
dingen
ongetwijfeld belangrijk
moeten
Hetzelfde geschiedde onmiddellijk- in wórden !
doch een -groot aantal spoorwegen ver-it
alle bezette gebieden.
bindt de stad met de rest van de SoDe verovering van de petroleumvelden vjetunie. Langs de ver-afgelegeri toeBovendien was liet verbruik bij
in den Kaukasus en het Midden-Oosten gangswegen van de stad voert het lede militaire operaties niet zoo groot
door de Nazi's zou de positie van Hitier ger van maarschalk Woroshilov
als gedacht was, omdat de camzeer versterkt hebben.' Nii hij daarin een heyigen strijd voor iederen duimpagnes niet van langen duur waren.
niet geslaagd is/beteekent dit niet al- ibreed gronds.
leen een verzwakking voor hem doch
dat
Lozovsky yoegde hieraan toe,
Men schat het verbruik bij het of- een zeer belangrijke versterking van de
verdediging.
dank'
de
uitstekende'
zij
fensief tegen Polen op niet meer dan positie van Engeland' en zijrt bondgeLeningrad nog geen ernstige luchtaantwee tot drie millioen barrels en bij nooten.
.•*
■
1■
vallen
te doorstaan heeft \ gehad, oftegen
dat
de Lage Landen en Frankschoon
daartoe verschillende pogingen
rijk op ongeveer tien millioen barrels.
(Nadruk verboden)
door de Duitschers zijn gedaan.

van Göbbels

;

'
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Volksraad

en

„Eenig Recht” heeft de Vrouw wel!
C.C. VAN HELSDINGEN BLIJFT

geen rasdiscriminatie noemt,
dit
hoe moet men het dan wel noemen ? Spr. eindigt inet dc ltegccring
aan te bevelen Haar 'houding' te
herzien (Insteimoing op "de pu-

VOORZICHTIG!

1

•»

Hier volgt het slot van de Volksraadsdebatten van gisteren.

De heer C. C. Van

">'■

blicke'tribune)."

II elsd i n
(C.S.P.) begint met de invoering
-

gen
van het evenredigheidsstelsel in de Inheemsche groep met warmte toe te juichen. Ook hij erkent de onvolkomenlieden, aie ciit sieispj aanKjeven, doei*
de voordeden wegen duur z.i. toch ruimer schoots tegen op.

—

/»

Vrouwenkiesrecht

Met de sinds April en Mei van het
jaar ter beschikking gekomen
Noorsche en Nederlandsche tankschepen
is het totale tonnage verhoofed tot ongeveer zes millioen ton. Nu'dé verliezen
op den Atlantischen Oceaan" vóortdurend verminderen en de Vereenigde Staten steeds meer scheepsruimte voor de
geallieerden vrijmaken, zijn dé vooruitzichten voor een geregelden aanvoer vah
benzine belangrijk-verbeterd.

'

».

•

vorige

DUITSCHE VOORRADEN
De meeste petroleum van Venezuela
ongeveer de helft van de productie
Enorm zijn de hoeveelheden petro- en
van
Columbia (1.21 procent van tie webenzine,
den
vorm
van
ruwe
Hoe staan Duitschland en Italië
leum, in
reldproductie) gaat naar de raffinade•
olie, enz., die verbruikt worden.
voor ?
rijen op onze
West-Indische eilanden
Voor Duitschland is de toestand geVolgens de jongste inlichtingen heeft Aruba en Curagao. Deze verwerkten in
20
pantserdivisies,
ongeveer
heel
Duitschland
1940 niet minder dan 165.892.000 baranders dan voor Engeland,, Het
gaafc voor dit land niet alleen om aanelk bestaande uit 425 tot 475 tanks en rels.
voer, doch ook om de voorziening zelf.
3000 andere voertuigen. Toen de oorlog
leger
beschikte
het
Duitsche
produceert
1,88
Mexico
Toen
procent
uitbrak
van
Hitier in 1933 aan de macht kwam,
over 135.000 vrachtwagens, 40.000 andere de wereldproductie en neemt hiermee de was Duitschland' voor een groot gedeelte
r.utomobielen en 60.000 motorrijwielen. zevende plaats op de ranglijst in. Na aangewezen op den invoer, grootendeels
De Duitsche luchtmacht werd geraamd de onteigening van de bezittingen van van buiten Europa. De binnenlandsche
productie bedroeg toen niet meer dan
de Britsclie en Amerikaansche maatop ongeveer 32.000 vliegtuigen.
schappijen leverde Mexico zijn benzine 1.700.000 barrels. Overal in Duitschland
Een bommenwerper verslindt van 100 tot het uitbreken van den oorlog vrijwel werd naar olie gebóord en niet minder
tot 200 gallons benzine per uur. Een 'geheel aan Duitschland, Italië en Japan. dan 18 nieuwe velden nabij Hamburg
Duitsche gemotoriseerde infanterie-divi-' De oorlog maakte een einde aan de le- en Hannovcr en in Holstein in exploifie eischt bij het uftvoeren van operaveranties aan beide eerstgenoemde lan- tatie genomen.
ties 15,300 gallons benzine per dag.
den en sinds de Britsche en AmerikaanDe productie was bij het uitbreken van
sche koopers weer op de Mexicaansche
(in
brandstof
oorlog tot 4.500.000 barrels per jaar
den
Bijna alle vloeibare
markt verschenen zijn, hebben de ver1939 95 procent) 'in eenigerlei vorm schepingen naar Japan ook vrijwel op- gestegen. Uit Rusland werd jaarlijks nog
700.000 barrels ingevoerd. Door de inlijwordt gewonnen uit de natuurlijke pe- gehouden.
de laatste jaren
ving van Oostenrijk en Tsjecho Slotroleum; Gedurende
De vierde plaats in de wereldproductie wakije kon de productie nog iets verzijn vooral in Duitschland pogingen om
hoogd worden.
synthetische benzine te vervaardigen ''eischt Iran op met 3,68 procent.
maar
de
natuurgedaan en geslaagd,
Daarnaast echter heeft Hitier bij de
lijke petroleum is en blijft het beste en
de machtige Britsche
Zoolang
voorbereiding
van zijn oorlog niet nagoedkoopste product. In Engeland heeft
vloot
thans gesteund door de
gelaten
hoewel het economisch niet
de Commissie voor de Imperiale VerdeAmerikaansche
voor Duitschland
was
verantwoord
de productie van
diging in 1937 de wenschelijkheid been Italië den aanvoer over zee onhoog mogelijk
benzine
zoo
synthetische
studeerd om op groote schaal fabrieken
mogelijk maakt, was de eenige kans
ie doen opvoeren. Volgens een door dr.
voor synthetische benzine op te richten.
voor de Nazi's zich van meer benzine
Bergius uitgewerkt systeem werden faDe Commissie kwam evenwel tot de conte verzekeren Rusland en Iran. Wanbrieken gebouwd in het Ruhrgebied en
clusie, dat de beste olie-politiek was te
neer het er gelijktijdig in zou slagen
steenin Saksen, omdat de grondstof
zorgen voor geregelden aanvoer en voor
zich' meester te maken van Irak,
gebieden
gemakdeze
het
in
kolen
een voldoenden voorraad voor tijden
dat met 1,21 procent de negende
kelijkst te verkrijgen was. Later werden
nood.
plaats op de ranglijst toekomt, zou
fabrieken verder van de westelijke grens
het zelf niet alleen de beschikking
verwijderd gebotiwd. Korten tijd geleToen de oorlog nu twee jaar geleden
krijgen over zeer belangrijke hoeden is men in' Duitschland overgegaan
uitbrak kon geen der oorlogvoerenden
veelheden, doch gelijktijdig de gealden bouw van fabrieken voor synvoorzien.
Ook
tot
zijn
eigen
behoeften
in
lieerden in het Midden-Oosten van
thetische benzine volgens de methode
Duitschland, dat hèt 'verst was op het
evenveel berooven.
Fischer-Tropsch. Deze heeft hef- voor-,
gebied van de vervaardiging van synneel, dat de fabrieken kleiner kunnen
thetische benzine, was voor een groot
BELANGRIJK OLIE-CENTRUM
deel noc; afhankelijk van den aanvoer
zijn en daardoor minder kwetsbaar voor
uit Rusland.
bombardementen van de R.A.F. In 1939
heeft de productie 4.300.000 barrels benDE PRODUCTIE EN HAAR
De Britsche
zol en 1.554.000 barrels alcohol voor
belangen bij de pctroleum-industrle in het
Midden-Oosten motorbrandstof bedragen.
VERDEELING
dateeren al van ongeveer veertig jaar
gelrdrn. Do Anglo-Iranian
Petroleum
Naast deze verhoogde productie heeft
Company exploiteert vrijwel alle
rijke de Nazi-regeering bij haar oorlogsvoorDe wereldproductie van ruwe petro- [oliebronnen van Iran. De belangrijkste bereidingen het verbruik van benzine
leum bedroeg in 1940 2.14Ö.105.000 bar- velden liggsn te Masjid-i-Sulairnan en 7ooveel mogelijk beperkt door'bevorde'fcls. (,De Aiuerikaansche barrel is 42 Halt Kiiel iu liet Zuidwestelijk
deel van ring van het gebruik van samengepcr-

te kampen.

1

Maar zonder Nieuwen Aan voer kan Hitler Europa
niet Economisch Orminiseercn
Beteekenis

gane verplichting

"

J

De heer B 1 a a u v (1.E.V.) gaat
na welke'overwsgingen de -Regeering
hebben geleid tot Haar t?.ndpunt. Als
die overwegingen juist zijn, dan kan hij
zich voorstellen, dat Zij verschil maakt
tusschen deNederlandsche vrouw en de
Indonesische en uitheemsche vrouwen.
Hij wacht met belangstelling een nadere verklaring terzake van Je Regeering af en zal dan pas zijn houding
bepalen.

Spr. houdt vervolgens ccn princi-

<

pieclc beschouwing over het vrouwenkiesrecht en maakt zich ecu
uitspraak hieromtrent tot de zijne,
volgens welke onder de gegeven omstandigheden eenig recht van de
vrouw op de uitoefening
van het
kiesrecht kan worden erkend. De 11.
Schrift verzet er zich niet tegen.
Dit wil echter niet zeggen, dat spr.
er 'een vurig bewonderaar en voorstander van is, doch hij zal zich er
niet tegen verzetten.

Spr. houdt,

'

De heer Aidjoeffry (partijerkent, dat in dc Arabische gemeenschap de politieke belangstelling
niet zoo groot is. Toch is hij van' mesnin?, dat het niet juist zou zijn, 1 de
Arabische vrouw thans van het kiesrecht uit te sluiten. Spr. verwijst ook
naar de rede van mevrouw Neuyen, dif

loos)

hem

'

Spr. betreuit het, dat dc Regeering de
mogelijkheid' van stemming bij voli..acht' verwerpt en beveelt haar nog

eens met klem in de aandacht der Re-

vervolgens een uitvoerige

beschouwing' over het-everredigheids.sielsel voor de Inheemsche onderdanen.
Hij zal zich caar niet tegen verzetten, al
ziet ook hij ci de bezwaren van in. Overigens herinnert spr. er aan, dat het
I.E.V. zich 'er nooit tegen verzet heeft,
ook al had het er niet het minste vooroc-el van, integendeel. 1

Dan stelt spr. het actieve en het passieve kiesrecht tegenover elkaar. Zijn
medeleden Mevrouw Ncuyen en Mevrouw
Goudswaard zullen wel willen erkennen, dat de uitoefening van het laatste in feite juist de zwaarste eischen
stelt. Vraagt het actieve kiesrecht
slechts een optreden eens in de 4 jaar,
het passieve eischt, dat de vrouw soms
(zooals in den Volksraad) 3,V~ maand
achter elkaar haar £ezin moet verlaten.
(Tegenspraak). Daarom begrijpt hij de
houding
niet, die lie f Indonesisch
vrouwencongres terzake heelt ingenomen.

geering aan.

men.
De opmerkingen van den heer
Mussent vooral waren z.i. voor de Regeering heel f-rg. (Verschillende intenupties); Overigens
betoogt spr.. dat, reeds uit het klassieke
Ardjoenaverbaal valt at te leiden, dat
de vrouw a ; leszins recht heeft tot meespreken. Spr. ontkent verder, dat de
Europeescbe 7rcuv« zooveel meer
oelangstelling zou hébben voor de politiek
dan de lndcnp.i»isohe; z.i. >s eerder net
tegendeel hot'geval. De grootste Europeesche organisatie, het 1.E.V., noemt
zichzelve gjen politieke partij, maar
een belangengtoep Het is dus natuurlijk, dat de Indo Europeesche vrouwen
geen belanïf.te.'ii'jg' hebben voor de politiek. Blijft over de Vaderlandsche
.Club, zooüat spr. moet concludeeren,
dat er slecht weinig Europeesche vrouwen zijn, die belangstelling hebben voor
de politiek. (De heer Verboom:
Dat is een bewijs uit het ongerijmde!)
Spr. houdt de Juistheid van zijn visie
vol en pleit, wor onmiddellijke toekenning van het. actief kiesrecht ook aan
de Indonesische •touw.

behandelt, tenslotte nog enkele
detailpunten.

sympathiek

stemde.

Spr.

o~m

dat dt
de Inis stelling van een afzonderlijk Arabisch

V er b o
(V.C.)
persoonlijk tegen het lastenstelsel; doch
lj van mecning, dat wanneer
men eenDe

heer

Spr. betreurt het overigens!
Regeering bezwaar heeft tegen

kiezerscorps.

.maal

dit stelsel aanvaard, heeft men het
Hiermede i*> de'lstc tennijn afgedan ook in zijn volle consequenties moet loopen; de Hpgeering zal Dinsdag antdoorvoeren. Spr. kan dan ook geen be- woorden.
wondering hebben voor de combinatie
van het personen- en het lijstenstelsel, REGELING ONTSLAGRECHT NIETdie de Regeering voorstaat (De heer C.
van H elsdi ngen: Het is
een gelukkige combinatie). Spr. ontkent
de juistheid der interruptie en wijst op
verschillende bezwaren van de bestaan-

C

de

inconsequenties.

l\ut liei >i<uwi'nhic.sn'itu iiclretl,
spr. mei inzien, waarom het
aan dc }iiuoiiesi.sche en de (Jhineesclic vrouw moet worden onthouden
als men het Wc» aan' dé' Nederiandst-he vrouw wil toekennen.
kan

EUROPEESCHE ARBEIDERS

Aan de orde is verder de voorgestelde
regeling van het ontslagrecht betreffende nict-Europecsche arbeiders. '
De heer Janssen (V. C.) Juicht
de indiening .van het ontwerp toe, doch

heeft eenige bedenkingen

met betrek-

king tot dc practisehe gevolgen.' welks
in bepaalde gevallen'
'naar hij'betoogt
niet in het belang zijtr van' de.n
werknemer.
—

—

heer RI u s s e r t (15.11.)
acht het onjuist, dat de Regeering
bij Haar afwijzende houding tegenover de toekenning van liet actief
kiesrecht aan de Indonesische vrouw
verwijst naar westersche ideologieën, want er is hier geen sprake van westersche ideologieën, maar
van oostersehe werkelijkheid. De
heer Iskandardinata heeft er reeds
op gewezen dat er streken zijn,
waar de Indonesische vrouw kiesbevoegdheid heeft en spr. vraagt
zich af, waarom hier rasdiscriminatio wordt toegepast. Want als men
De

Hij
luad

constateert, dat ej in den Volksslechts 2 leden tegen het vrouwen-

liesrecht zijn
en De Raad.

de heeren

Soangkoepon

De heer Lo a Se k Hi e (Chung
Hua'Hui) erkent, dat de Règeering inet
dit ontwerp meer heeft gegeven dan in
Spr. dantit verder de ttegeering voor zijn destijds ingediende
terzake
.iet vervullen v:in Haar toezegging, dat werd gevraagd. Hem past
dan
ook een
/ij bij deze ordonnantie tevens verschil- woord van dank aan d- Regeering.
Spr.
lende bestaande leemtpn zou wegnemen,
heeft nog slechts een enkele opmerking
f-'iechts voor enkele detailpunten vraagt en bepleit opname ook van de categorie
hij nog de aandacht.'
der rekeninglbopers in de regeling '
De heer S o e r o s o (F.N.1.) dank;
mevrouw Ns;;yen en andere ledpn voor

!•'

Te half 2 n.m. wordt de openbaie ver;
de verdere behandehet standpunt aat zij ten opziente van ling van het ondsrwerp
Vrijdag
de Indonesische vrouw hebben ingeno- voortgezel.
gadering gesloten

wordt.

BATAVIAASffI NIEUWSBLAD

•

Greshoff maakt

van

Vrija ag | 5 Scirtc-mScr Iv4l

het Indisch Weekblad
(Bandoeng), waarin van mijn ver-

mers

van

ir»

trek uit Indië gerept wordt. In het
eene ontdekte ik uittreksels uit het
„Bataviaasch

Nieuwsblad",

in het

andere 'eenige Britsche overwegingen van den heer Van Selms.
*

y'ili

:•«.

Ik heb van oudsher een afkeer van
twistgeschrijf.- Wanneer ik in mijn leven
polemiseerde was dat uitsluitend door
den nood gedwongen en pas nadat mij de
onontwijkbaarheid ervan duidelijk geworden was. Aan' gewrijf over aangelegenheden" waar ik zelf bij betrokken
ben heb ik stierlijk het land, vooral in
een tijd als deze. Er zijn belangrijker
dingen aan de orde"; de letterkunde en
willekeurige letterkundige verdieoen
nen weinig aandacht. Ik meen echter
dat de waarheid echter altijd de aandacht verdient, óók in zaken van geringe beteekenis. Ik ben doodsbang voor
misverstand, oorzaak van legende-vorining en ik heb behoefte aan nauwkeurigheid.- Er is nu eenmaal over
mijn
vertrek geschreven en, naar ik uit brieven vernam, gesproken, hoewel ik veel
liever met de stille trom vertrokken
was. In dait geval stel ik er prijs op mijn
lezing openbaar te maken.
'

Vooraf ga echter de hoofdzaak dat
ik in Indië de mooiste maanden van
mijn leven heb doorgebracht: een verrukkelijke en tegelijk leerzame tijd, één
onderbroken genot. Ik leerde er vele
hartelijke en enkele
belangwekkende
merischen kennen; Ik genoot van landichapsschoon cn bouworde ; kreeg een
inzicht in merkwaardige
aanvankelijk
verhoudingen ; hield vele aangename,
:

prikkelende,

opwekkende gesprekken ;
eenvoudige voor-

verzamelde een aantal

werpen van een zeldzame
schoonheid,
kortom ik ben naar Afrika teruggekeerd,
2ijk beladen met nieuwe ervaringen' en
inzichten,
een
schat
van
hartverwarmende herinneringen en tal van
goede
gaven. Zeer dankbaar en méér
dan voldaan ! En wanneer ook dit beeld,
hoe stralend het ook zijn moge, zijn
schaduwpartij moet hebben, dan wordt
die alléén gevormd door mijn gebrek
aan aanpassingsvermogen ten opzichte
van het klimaat.

Zondag, 7 Sept.

Hollandsche Diensten
Bethelkerk v.m. ,9.— u. Ds. Kelling.
Bethelkerk' v.m. 7.45 u. Hr. Slot

(Jeugddienst).

DEPOK

Holl. Dienst v.m. 9.30 u. Ds. v. Dalen.
maken, geloofde ik dat er door den
Mal. Dienst vm. B.— u. Ds. v. Dalen.
oorlog iets veranderd zou zijn in de
geestesgesteldheid.
Ik hoopte dat de
BUITENZORG
groote en almachtige „m e n" wat
vricndschappelijker was gaan oordeelen
Holl. Dienst v.m. 9— u. Ds. de Klerk.
ever hen die, ieder op zijn bescheiden
Mal. Dienst v.m. 7.30 u. Hr. Sinjal.
plaats, medewerken, ,te goeder trouw
en met volle overgave, aan den verderen
SOEKABOEMI
bouw en" instandhouding van de vaderiandsche cultuur. Ik meende dat de
Holl. Dienst V.m. 9.— u. Ds. Hofker.
waarde van de cultuur, ook als
Mal. Dienst v.m. 7.30 u. Hr. Keiluhu.
strijdmiddel, een ieder duif
delijk zou zijn. Aan vriendschappelijke
BANDOENG
waardeering heeft het mij in Indië zeHollandsche Diensten
ker
niet ontbroken, maar het inruimen van een plaatsje waar ik op
Groote Kerk v.m. 9.30 u. Ds. de Bruiin
mijn manier de goede zaak kon dienen, (Radio).
bleek zélfs in deze dagen van nationale
Oosterkerk n.m. 8.30 u. Ds. de Bruijn.
concentratie te v veel gevergd. Deze reis
Oosterkerk
v.m. 8.30 u. (Jeugddienst).
heeft mij veel geleerd. En mij bovendien bevestigd in mijn oude overtuiging
TJIMAHI
dat de kunstenaar als kunstenaar tot
zwerven gedwongen wordt omHoll. Dienst v.m. 9.30 u. 'Ds. Burgstede
dat geen samenleving er op gebouwd (Doop).
is hem te huisvesten.
Jeugddienst v.m. B.— u.

MISVERSTAND

.

Kenmerkend voor de afwijzende houwelke men tegenover mij heeft
ingenomen,
zijn mijn ervaringen met
Nirom, Bond
van Kunstkringen en
Fakkel,
ding,

In de allereerste dagen na mijn aankomst in Batavia zocht ik aanraking
met den Bond van Kunstkringen en wel
uitsluitend ten bate van een musicus
mét wïen ik bevriend ben. De'voorzitter
ontving mij 'en een inmiddels overle-

den kennis allerhoffelijkst en 'nam goede nota van al wat ik over mijn musicus te beweren had. Bij het afscheid
opperde hij terloops de eventueele mogelijkheid van
een reeks lezingen, door mij te houden.
Aangezien ik het niet betamelijk acht
eigen belangen te behartigen/ wanneer
men uitgaat om die van',een vriend te
verdedigen,
antwoordde ik even terloops-en-eventueel, dat ik nog niet wist
hoe men over mij en mijn tijd beschikt
had. Voorts meende ik den voorzitter
eerlijkheidshalve te moeten waarschuwen, dat ik tot op dat oogenblik nog
nimmer in het openbaar opgetreden was,
zoodat mijn redenenopgaven nog niet
waren. Ik eindigde met de
gebleken
hoop uit te spreken, dat over deze aangehandeld zou
telegenheid nog nader
worden. Ik verwachtte, in de onschuld
mijns harten, nu een schriftelijke aantieding van het bestuur met de vermelding van data en honoraria. Ik meende,
nog
steeds in dezelfde onschuld des
narten, dat dit zoo hóórde en dat ik
daarop dan weer schriftelijk had moeten antwoorden. Een antwoord, dat na
eenigen zelfstrijd én aarzeling, hoogstwaarschijnlijk bevestigend zou hebben

De heer van Selms verwijt mij arrogantie. Ik kan geen aanmatiging
zien, veeleer het tegendeel, in het
feit dat ik mij niet wil opdringen,
dat ik niet gaarne iemand noodeloos lastig val. Ik meende dat de
eénige goede en waardige houding
was, die welke ik van meet af aannam
bescheiden afwacht e n.

Gereformeerde Kerk
BUITENZORG

VAN DE REIS

Chineesche Christelijke Kerk
Chung Ilua Chi Tuh Chiao Hui

:

;

—

:

;

•

:

:

;

-

%•

■

:

Hoezeer ik de goede bedoeling
pen ook op prijs stelde, ze vormden
Leen grondslag voor een bestaan en een
vruchtbaren arbeid. Er is héél veel gepraat ; maar in die zes maanden heeft
mij niet één zakelijk, nauwkeurig omschreven, behoorlijk gefundeerd' voorstel bereikt. Ik heb vele brieven ontvangen, waar vermakelijke en hartelijke bij waren, doch alweer niet'één
bevatte den grondslag voor een zakelijke
bespreking. Ik ben ontvangen met 'wenschen en vertrokken onder verzekeringen van spijt: maar uit al die woorden
heeft zich zelfs niet het allerbescheiWenste daadje gekristalliseerd.

Overgeplaatst
van de vervolgschool te
Loeboekdjambi
naar de Iste gelijksoortige
school te Sipirok, het schoolhoofd (Ie cat.)
MONDOER SAGALA ; van de Iste vervolgschool te Sipirok naar de gelijksoortige
school te Saboengan, het wd. schoolhoofd
(2e cat.) SI JANUS ; van de vervolgschool
te Saboengan naar de gelijksoortige school
te Palipi, het schoolhoofd (2e cat.) AR.ISTIAN
MONANG
GELAR
BAGINDA
OEDJOENG BARITA ; van de vervolgschool te Sidikalang naar de gelijksoortige
school te Pakkat, het schoolhoofd (2e cat.)
ANGGALANTON GELAR SOETAN KOEMALA ; van de vervolgschool te Arn hernia
naar de gelijksoortige school te Sidikalang,
het schoolhoofd (le cat.) W. PANGOELOE
LOEMBANTOBING ; van de
vervolgschool te Dieuram naar de gelijksoortige school te Siaboe, het schoolhoofd
(3e cat.), DJ AP AR ; van de vervolgschool
te Siaboe naar de gelijksoortige school ts
Pargaroetan,
het schoolhoofd (2e cat.)
ABDOE'LKAHAR en van de vervolgschool
te Pargaroetan naar de gelijksoortige school
te 'Serbalawan, het schoolhoofd (2e cat.)
MOEHAMMAD JOENOES SIREGAR.
Ingetrokken de overplaatsing van MONDOER SAGALA, schoolhoofd (le cat.) aan
de Openbare Inlandsche Vervolgschool te
Loeboekdjambi naai de Iste gelijksoortige
school te Sipirok.
Belast met de waarneming der betrekking van schoolhoofd (2e cat.) aan de Iste
inl. vervolgschool te Siboehoean,
Openb.
SI MAR AH ZOEKI LOEBIS, thans hulponderwijzer
aan de Openb. Inl. vervolgschool te Tamiang.
van de Iste Openb. Inl.
Overgeplaatst
vervolgschool
te Siboehoean naar de 2e
. gelijksoortige school te Sibolga, het schoolhoofd (le cat.) PIRMAN en van de Openb.
Inl. vervolgschool te Kajoelaoet naar de
gelijksoortige school te Tamiang, de hulponderwijzer BOSOER.
Overgeplaatst van de Inl. vervolgschool
>te Lho'seumawe naar de gelijksoortige
schcol
te Koealasimpang, de hulponderwüzel MAKMOEN ARRASJID.
Tijd. belast met de waarneming der betrekking van schoolhoofd (le cat.) aan de
te openen Gouvts. Inl. meisjesvervolgschool
te Sigli, NELLY ROSIP, thans t.w. hulponderwijzeres aan de Gouvts. Inl. meisjesvervolgschool le Koetaradja.
Overgeplaatst van
de op te heffen
Gouvts. Inl. vervolgschool met Nederlandsch
Lho'seumawe,
te
het schoolhoofd (Iste
cat.) ILJAS GELAR SOETAN MA'MOER ;
van de vervolgschool te Tapa'toean naaide gelijksortige school te
Manggeng,
de
hulponderwijzer
van
AHMAD OESMAN
'de Inl. meisjesvervolgschool te Bindjai
naar de. te openen gelijksoortige school te
Tandjoengpoera, mej. HADIDJAH OEMAR
Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van
schoolhoofd (2e cat.) aan
de Gouvts.
Inl.
meisjesvervolgschool te
Bindjai,
mej.
SJARIFAH RAWI, thans
hulponderwijzeres aan de Gem. Inl. meisjesvervolgschool te Medan
hulponderwijzeres aan de
Gem. Inl.
Meisjesvervolgschool te Medan. mej. DARDARINAH.
cand. hulpcnderwijzcrcs, geslaagd i/h eindexamen
Meisjesnormaalschool te Padangpandjang in het jaar '1911, thans te Medan
hu'.ponderwijzeres aan de Gouvts.
Inl. meisjesverivolgochcol ts Bipdjai, mej.
FATIMAH OEMAR, idem, thans te Bindjai.
Benoemd tot schoolhoofd (le cat.) en
blijft gepl. aldaar, ILJAS GELAR SOETAN
MA'MOER,
thans belast met die betrekking aan de Gouvts. Inl. Vervolgschool met
Nederlandsch te Lho'seumawe; L. SITOMPOOL, idem te Sabang.
Benoemd
tot schoolhoofd (2e cat.) en
blijft gepl. aldaar, AMAN, thans belast met
die betrekking aan de Gouvts. Inl. Vervolgschool te Langsa; TOHIR BAJOANGIN
GELAR MANGARADJA SOLENGGANGON,
idem te Koetatjane; MOEHAMMAD CHALID,
idem
te Padangtidji en HOESIN,
idem te Peureuneuë.
Tijd. belast met de waarneming der betrekking van schoolhoofd (2e cat. aan de
Gouvts. Inl. Meisjesvervolgschool te Tandjcengbalei, TJAHAJA, thans tijd. wd.
hulponderwijzeres aldaar.
Overgepl. van de Gouvts. Inl. Vervolgsch.
te Blangdjroeën naar de gelijksoortige sch.
met Nederlandsch te Koetaradja, de Inl.
onderwijzer, T. JACOEB.
Belast met de waarneming der betrekking
van schoolhoofd (le cat.) aan de te openen
Vervolgschool te Lho'nga,
Gouvts.
Inl.
MOEHAMMAD NOERDIN, thans Inl. onderwijzer aan de gelijksoortige school met
Nederlandsch te Koetaradja.
Benoemd tot
schoolhoofd (2e cat.) en
blijft gepl. aldaar SOELEMAN, thans wd.
schoolhoofd (2e cat.) aan de Gouvts. Inl.
Vervolgschool
te Bagansiapi-api ; MOEJOESOEF, Idem te SelatpanHAMMAD
djang; SAADOEN, idem te Taoek; MOEHAMMAD KASIM GELAR CHA'TIB SAMPONO. idem te Tandjoengbalai
RADJA
AGOES, idem te Baserah; AMIR HASAN,
idem te Pangkalanbrandan; HADJI MAHMOED,
idem te Pangkalansoesoe; BELA
SIREGAR GELAR SOETAN DERMAWAN,
idem te Bangcenpoerba; MAHMOED, idem

Ik ging uit van de veronderstelling,
den indruk heeft gekregen van
dat alle belanghebbenden van mijn aanen de herinnering heeft behouden
wezigheid op de hoogte waren en dat zij
&an
een terloops ingemij wel zouden roepen als zij mij noodig
hadden. Ik was volledig beschikwonnen
informatie mijnerzijds,
baar en heb geen enkel beroep ooit
hoewel ik hein in werkelijkheid
op mij gedaan, afgewezen. Ik kwam niet
mijn instructie defikrachtens
naar Indië om een baantje te zoeken.
nitief voor een lezingentournée
Die leeftijd ben ik, helaas, al te boven.
uitnoodigde.
Ik heb gezocht diensten te bewijzen,
geluid."
waarbij dan natuurlijk rekening gehouden moest worden met het feit dat zélfs
De voorzitter heeft na die korte inWelliöht is dit aldus te verklaren in
leiding
tusschen twee deuren, veeleer dichters zoo nu en dan wat eten moede herinnering van den 'heer Greshoff
een uitwisseling van beleefdheden dan ten.
was de bespreking over zijn artisteneen zakelijke onderhandeling, niets
paar hoofdzaak; mijn belangstelling
Ik bevind mij nu weer thuis. En
meer van zich laten hóoren. Wat kan
evenwel gold voornamelijik hem persoonik daar nu anders uit opmaken, dan
lijk en een eventueele lezingentournée.
ik ' heb de slotsom uit de les van
dat hij'van het bezoek, dat ik alleraanIk herinner mij hem nog verteld te hebIndië getrokken
de éénige wijze
genaamst vond, een.slechte herinnering
ben
wat de kringen voor lezingen plegen
waarop een schrijver zich nuttig kan
behouden heeft en daarna tot de slotte betalen. Ook over eventueele ondermaken is al schrijvende. En daarom
com kwam, dat ik niet de ware man
werpen voor lezingen hebben wij het]
zit ik hier en schrijf. Ik heb
om
voor
kunstkringen
was
de
op te
nog gehad ; de 'heer Greshoff opperde
mtf betreden. •)
1 ,
schikbaar
het denkbeeld, dat hij misschien zou
gesteld, onbeperkt, onkunnen
lezen over zijn herinneringen
voorwaardelijk en er was geen emDE FAKKEL
aan
de
letterkundigen, die hij gevele
plooi
dus schryf ik weer en aldus
kend
had.
Het
resultaat van ons getot mijn laatste snik.
sprek, zooals ik mij dit herinner en zooIlct artikel in het „Bataviaaschals ik dit ook aanstonds gerapporteerd
Mij rest nog slechts één verlangen
Nieuwsblad" maakt melding van De
heb aan degenen die het aanging, was
Indië wéér te zien. Juist het weerzien dat dé heer - Greshoff ons nader
Volkomen terecht. Ik was
zou
Fakkel.
schenkt een innig genot. En er valt nog berichten
i- 1f
il
óf hij tijd en lust zou hebben
met mijn vrouw overeengekomen,
zooveel méér te aanschouwen en te beleven, als ik in mijn zes maanden kan om lezingen voor de kringen te houden.
dat ik, in weerwil van al wat vóór
.doen. indië was niet op mij gesteld, Ik verklaar volgaarne, dat ook ik de
een terugkeer naar Afrika pleitte, in
maar dat belet mij niet zéér op Indië aangenaamste herinneringen heb beIndië zou blijven, wanneer men "mij
gesteld te zijn. De ware minnaar vraagt houden aan het bezoek van den heer
het redacteur-secretarisschap van
geen
wederliefde. Hij bemint/omdat, Greshoff en dat geen moment de ge„De Fakkel" zou aanbieden met dezelfs onbeantwoord, hij niet anders doen dachte bij mij is opgekomen, dat de
kan.
heer Greshoff -niet de ware man
zelfde bevoegdheden en vrijzou zijn om lezingen vodr de kringen
J.
dienst
van
GRESHOFF
„Groot
heden als ik in
te
houden. Wel was mijn indruk van
,
Nederland" genoot.
het gesprek zeer stellig, dat hij voorNASCHRIFT
loopig afwijzend stond tegenover een
Ik meende, dat gezien mijn jarenlezingentournée,
daar hij geen lezingen
lange ervaring met week- en maandklaar had en wel niet den tijd zou
Aangezien
wij
vermoedden
dat
bladen en in het bijzonder de letterkunkunnen vinden die te prepareeren.
hier mogelijk van een betreurensdige en geldelijke resultaten met „Groot
waardig misverstand sprake zou
Nederland" behaald, de stille hoop welke
Waar de heer Greshoff uit ons geik hier koesterde, geen aanmatiging zou
kunnen zijn, hebben wij
red.
sprek wist, dat de kringen belangstelDIAM, idem te Tiga
te
Laboehanbilik;
zijn. Hier was ik op een gebied dat ik
Nderket: TEUKOE RAJEUë, idem te LaB-N.
passage
deze
hadden
voor
een
ling
lezingentournée,
aan
voorgelegd
coor en door kende, hier zou ik vruchtis het mij niet duidelijk waarom hij beuë; RASAD, idem te Sibreë; TALIB,
den voorzitter van den Bond van
idem te Bireuën; HASAN IBRAHIM, idem
baar kunnen wezen.
op verdere aanbiedingen van de krin'Kunstkringen, die er onderstaande
ts Blangdjroeën; OEDIN, idem te Lho'seugen wachtte. De gebruikelijke honoramawe; IDRIS, idem te Aree en ACHMAD
Maar...... ook in dit geval is mij monaanteekening bij heeft geplaatst
ria waren reeds door mij genoemd. AMIN, idem te Idi.
noch schriftelijk, éénig stellig
deling
Benoemd tot
schoolhoofd (2e cat.) en
waaruit inderdaad blijkt van een
Een schema van data wordt pas in
blijft
gepl.
aldaar,
NABAH. thans wd.
voorstel gedaari.'lk heb met veel genoeoverleg met de kringen vastgesteld, schoolhoofd (2e cat.) aan de Gouvts. Inl.
mal a propos en waarin den heer
gen in De Fakkel-kring verkeerd en mijn
als vaststaat- dat een tournée zal plaats Meisjesvervolgschool te Bireuën.
Greshoff alsnog een aanbod wordt
voor het tijdschrift is
belangstelling
vinden. Wij hebben derhalve afge,
gedaan:
thans levendiger dan ooit; maar nieBinnenlandsch Bestuur
wacht, of de heer Greshoff op zijn
mand heeft er blijkbaar één minuut over
eerste weigering zou terugkomen. Van
„Reeds vóór de komst van den heer een afwijzende
gedacht dit werktuig in mijn handen te
het Regentschap
in
Werkzaamgesteld
houding van den Bond
stellen. Aangezien ik geen reden heb om Greshoff in Indië was mij gebleken dat tegenover
Batavia
met
van dien naam, de
standpl.
den heer Greshoff is der- Assistent-Resident in de provincie Westte twijfelen aan'de vriendschappelijke van Kunstkringzijde groote belangstel- halve geen
sprake geweest. KlaarblijJava, mr. J. E. YSEBAERT, thans werk: gezindheid
van de meeste redactieleling bestond voor een lezingentournée kelijk is er een
in het regentschap Tjiandjoer,
zaamgesteld
misverstand
in het
den.'kom ik wel tot„ de éénig mogelijke van dezen Nederlandschen letterkundige, spel. geweest en het valt slechts
met standp. van dien naam.
te
Werkzaamgesteld
slotsom dat ik ook iri, dié kleine ge- zoodat net mijn taak was hem tot zulk betreuren,
het regentschap
in
dat de Kringen hierdoor Tjiandjoer met standpl. van dien naam, de
meenschap 'niet ;
ware, broeder be- een tournee uit te noodigen en daartoe verstoken zijn
gebleven van belangbenoemde
en in de provincie West-Java
.schouwd werd; en 'dat. men. er "mjéende contact met hem te zoeken. Het toeval wekkende lezingen, die de heer
geplaatste
Assistent-Resident, E. E. VAN
Greshoff
mijn'diensten niet, van'noode te hébben, wilde dat de heer Greshoff mij dadelijk
KAM.
anders wellicht had willen houden. DER
Ontslagen, op verzoek, met ingang van
na aankomst in Indië opzocht ten einde (Van zijn bereidheid hiertoe blijkt hij
1942, wegens volbrachten
28 Februari
>
In de bpide bovenvermelde gevallen de belangen van een
diensttijd tervol en met recht op pensioen
stond ik voor dezelfde 'moeilijkheid: paar te behartigen.bevriend artisten- zelfs thans nog niet zeker).
uit 's Lands dienst de hoofdagent (hoofdNadat over dit
men kan nu eenmaal niet antwoorden artistenpaar uitvoerig van
rechercheur)
van politie le klasse bij de
gedachten
Ilij schrijft slechts één verlangen
op 'vragen die niet' ! gesteld worden, niet
stadspolitie te Semarang, D. RUYER.
gewisseld, maakte ik van de gelewas
te hebben
B. noemd tot controleur le klasse bij het
ingaan op voorstellen die niet geIn die weer te 2ien.
genheid gebruik den heer Greshoff te
Bestuur, M. C. W. SPRÜYT,
Binnenlandsch
Welnu,
.daaii worden. En ik'herhaal het voor de vragen of hij bereid was lezingen te
de kunstkringen zouden
thans
controleur bij het Binnenlandsch
goede orde: mij'heèft'gedurende mijn
Bestuur.
hem behulpzaam kunnen zijn dit
houden voor de Kunstkringen. Tot mijn
Benoimd tot Redacteur bij het Kantoor
verblijf niet één voorstel, van welken spijt
verlangen te verwezenlijken. Wanwas zijn antwoord voorshands afvan den Adviseur voor de Decentralisatie,
aard of van' welke zijdè óok, bereikt.
mr. J. P. COCHLOVIUS, thans tijdelijk wd.
wijzend
hij had nog nimmer lezingen
neer hij na zelfstrijd en aarzeling
redacteur bü liet l:?.ntoor van den Adviseur
gehouden ; had derhalve ook geen lebesluiten kan tot de door de krinKUNSTENAAR-PARIA
voor de Decentraisatie.
zingen klaar, doch zou deze eerst moegen gewensehte lezingen, en als hij
ten uitwerken en wist niet, of hij daarFinanciën
een aantal onderwerpen uitwerkt
tijd
toe
wel
den
zou
kunnen
vinden.
Zoo ben ik, volgens den oorspronkelij0
en deze onderwerpen aan den Bond
Denkend van 9 Augustus 1941 wegens
ken opzet, naar mijn kle'iné Kaapsche
lichamelijke
ongeschiktheid eervol en met
Bit verloop van het gesprek blijkt
opgeeft, zal de Hond volgaarne een
teruggekeerd, duizèlig van' het
woning
recht cp pensioen uit 's Lands dienst ontook uit het artikel van den heer
tournée
voor
slagen, RADEN SOEK!ADI, klerk
vele moois dat ik gezien had, warm'van
den heer Greshoffhet
In?peet;ekantcor van Financiën te bil
goeds,
dat ik' ondervond. Ik heb
regelen".
het vele
SoeriGreshoff, die echter klaarblijkelijk
baju.
J.,.:

Toen wij begin November 1940 Kaapstad verlieten was het de bedoeling van
hen, die ons uitnoodigden en onze reis
mogelijk maakten, dat ik een b e'z o e k
nan Indië zou brengen ; van een vcrb 1 ij f werd daarbij, niet gerept. Ik
trof al mijn voorbereidingen dan ook
zoo, dat alles voor den terugkeer gereed
bleef. Alleen namen mijn vrouw en ik
het besluit dat wij, in weerwil van alles
wat ons aan huis en gezin te Kaapstad
bindt, in Indië zouden blijven, wanneer
daar nuttig werk te verrichten bleek.
Van mijn aankomst af hebben welmeenende vrienden en bekenden er op aangedrongen dat wij ons op Java zouden
vestigen en wij gaven daarop 'steeds het
zelfde'antwoord, het éénige dat in overeenstemming' met de waarheid is. Wij
lieten" uitkomen, dat wij met het oog op
de opvoeding van onze zoons, die aan
Universiteit in Kaapstad hun studies voltooien in vakken welke in Indië niet
gedoceerd
worden, liever naar
■onze woning zouden terugkeeren ; maaf
dat in'deze tijden, met een spreekwoord
uit mijn jeugd :'„géén lieverkoekjes gebakken worden", en dat wij bereid waren ieder redelijk voorstel in ernstige overweging te nemen. Met andere
woorden
wanneer zou blijken, dat ik
mij in Indië nuttig kon maken,
waren wij bereid over alle persoonlijke
bezwaren • heen te stappen. Toen wij
aanstalten maakten Kaapwaartp te. keeïen, vroegen onze oude en nieuwe vrienr
den ons nog eens te bedenken en weer
gaven wij hetzelfde antwoord.

t

V.m. 8.30 u. Ds. J. J. Oranje.
N.m. 6.30 u. Lezen.
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Heden bereikten mij twee num-

MEESTER-CORNELIS

1

EEN

Alsnog een mooi aanbod

onderwijs

«

vroeger a 1 t ij d (met Geertën Gossaert) beweerd dat de kunstenaar een
paria is, dat de samenleving geen plaats

voor hem inruimt én hem, op zijn allergunstigst, „en marge" duldt. Doch
in
mijn argeloosheid en verblind door mijn
verlangen om méé te doen, mij nuttig

Kroniek

Off. Berichten

Protcstantsche Gemeente

„Schat van Hartverwarmende Herinneringen en Ervaringen
Betreurenswaardig Misverstand tusschen Hem
en Bond van Kunstkringen

DERDE BLAD

Kerkdiensten

Indische Balans op

„Maar geen Plaatsje in Samenleving'

-
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,
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;
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Onsterfelijkheid

Voorzoover het Indischen

journalisten

gegeven is, de onsterfelijkheid te verwerven, kan de vorige hoofdredacteur van
het „Bataviaasch Nieuwsblad" worden
geacht er aanspraak op te maken met
zijn vondst: „Deze regeering is beter
dan haar woord". Het komt „de Locomotief" echter voor, dat deze onsterfelijkheid intusschen, zelfs naar Indischen
maatstaf, lang genoeg heeft geduurd, en
dat zij thans ten deel behoort te
vallen
aan
een variant, ongeveer in dezen
trant: „Déze regeering is beter dan
haar eerste termijn".
Het blad doelt daarbij in het bijzonder op de staatkundige hervormingen en
cp het sociaal program.

Rusland vecht door
Onder bovenstaand opschrift wijdt de
Londensche „Daily Telegraph" een beschouwing aan de worsteling, welke
in de Russische steppen langs een front
van nagenoeg 3 duizend kilometer wordt
uitgevochten.

„Het
wachtwoord",
aldus het blad,
dat Stalin op den dag na het uitbreken
oer vijandelijkheden, aan het Russische
vulk en het Roode leger uitgaf, luidde
verdedigt iederen vierkanten meter van
den Sovjet-bodem tot den laatsten druppel
blotd. Laat slechts verweest land
voer den indringer achter.
Deze lastgeving is opgevolgd met heldenmoed
en met meedocgenlooze zelfopoffering. Hit bewijs, dat de vastberadenheid van het Russische volk onaantastbaar en onwrikbaar is, wordt aangetroffen in de mededeeling, dat de groote
dam in den Djnepr bij Zaporoje is opgeblazen, waardoor voorkomen werd, dat
..het
eerste tastbare resultaat van het
5-jarenplan der Sovjets in handen zou
■vallen van Hitler's bandieten. „Laat ons
goed voor oogen houden welk een overweldigend verlies Rusland lijdt door de
vernietiging van het grootste electrische
krachtstation in Europa, de voornaamste
krachtbron der industrieën in de Oekraine. Het verlies, dat ten gevolge daarvan
geleden wordt, moet worden goedgemaakt
door Engeland en de Vereenigde Staten.
Volgens de laatste
rapporten
houdt
maarschalk Boedjenny .nog steeds de
Dnjepr-linie
vast en hebben de Duitschers de rivier nog niet weten over te
steken,
en
hebben achter hun front
voortdurend
te kampen met Kozakken
en guerilla-benden en met de modder.
De fabrieken in de Oostelijke Oekraïne
zijn, dank zü den vooruitzienden blik van
de
Sovjets, op een andere electrische
ingeschakeld,
krachtbron
waarvan de
capaciteit
voldoende marge bood om
meerdere bedrijven te voeden. Zouden de
nazi's echter dieper het land intrekken,
dan- bestaat het'gevaar, dat enkele van
de belangrijkste 'metallurgische bedrijven
in Rusland buiten werking zouden worden gesteld en de kolen- en Uzer-industrieën in het Don-bekken bedreigd worden. Zulks zou in sterke mate de productie
van ocrlogs-materiaal verminderen,
maar geenszins tot algeheelen stilstand
brengen.
Immers zijn de industrieele hulpbronnen van Sovjet Rusland veel grooter en
wijder
verspreid dan die, waarvan de
legers van den Tsaar afhankelijk waren.
De jengste beweringen der nazi's, waaruit
niet anders-dan het tegendeel kon worden afgeleid, waren wel zeer ver van de
waarheid.
Het is zeer wel mogelijk, l dat de Duitsche troepen ten langen leste de Estlandsche haven Tallinn hebben veroverd en
dat enkele Russische schepen daarby tot
zinken zijn gebracht of beschadigd werden. Berlijn meldde eenige dagen geleden,
dat
de stad in vlammen stond en het
front zich voor een groot deel naar het
Ocsten had verplaatst. Een semi-officieel
bericht verklaarde, dat de vorderingen der
nazi's naar een ongenoemde plaats hen
'binnen een afstand van 30 mijen van Leningrad hadden gebracht, maar aangezien dezelfde niet-verantwoordelijke bron
meldde, dat de speerpunt zich een week
gelsden
op 12 mijlen afstands van die
stad bevend, maakt het tempo van de vorderingen inderdaad geen grooten indruk.
Indien de generale staf van de nazi's zich
in den zomer van dit jaar ervan bewust
was geweest, dat zü niet in staat waren
om Leningrad, Moskou en Kiev in te nemen of de Russische legers tot ontbinding
te brengen tegen het eind van Augustus,
zouden zij dan den F ü h r e r hebben
toegestaan de geheele Reichswehr
op Rusland te werpen? Er gaan geruchten, dat de Duitschers van plan zijn om
den strijd voort te zetten gedurende het
najaar en den winter en dan te trachten
om
overzee en overland Zuidwaarts te
trekken in de richting van den Kaukasus
en de olievelden by de Kaspische zee.
WU moeten er ernstig rekening mede
hcuden. dat de Reichswehr gedwongen zal worden tot grandioze en wanhopige aanvallen op de Russische linies.
Het Hitlerisme zal daar winnen of tengronde gaan. Wü weten, dat de Russen
zullen vechten me t de uiterste doodsverachting. Eer. plicht en belang, deze
allen nopen de Britten en het Amerikaansche volk ertoe om hun onverschrokken
legers van nieuwe uitrusting en wapens
te voorzien teneinde hen ter overwinning
te voeren.
:

:

,

:

Volksgezondheid
Colast met dc waarneming der betrekking van tyd, wd. opzichter bU dc Pestbcstrljding
(Woningthspectie)
van den
Dienst der Volksgezondheid RADEN MAS
DHIBIO SOEGONDHO, laatstelijk dienstdoend opzichter bij de Pestbestrljding van
genoemden dienst, met bepaling, dat
hU toegevoegd blijft aan den Residentiearts tevens
plaatselijk leider der Pestbestrüding
te Magelang, om volgens diens aanwijzingen
te worden werkzaam gesteld in zijn ambtsgebied.

:

Verkeer en Waterstaat
Tijdelijk belast met de waarneming der
betrekking van ingenieur 2de klasse bii het
Departement van Verkeer tn Waterstaat,
E. Ij. TULLENERS,
thans particulier te
Bandoeng.

Boschwezen
D s tw
moNn
DJONO,

adsplrant-boschopzichter bh dien
OSCAR' abdoelhamid SOEi'

i 5 bevorderd
,

tot tw. boschopzichter.
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SONS

MAHELEINE CARROLL
benevens 8 grootc sterren in
*•

realistisch drama, naar het beroemde werk,
getiteld „Legacy".

l

4

W. MOUNTED POLICE
pryzen

Verhoogde

jypÉKrö Balcon

Columbia Super Productie.
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Vooral: FOX SPECIAAL OORLOGSJOURNAAL
AAN HET RUSSISCHE FRONT
De eerste authentieke opnamen van deze titanen-worsteling
aan het Oostelijk front.
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Lied van de Groote Stad)
CITY '
Een machtig verhaal naar Abel Kandel's sensationeele Novelle over NE W-YORK
de
wereld
van
en
de
smeltkroes
Stryd, opkomst
ondergang in
en ouder
(Het
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Eiken avond stampvolle

"zalen,
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Vooraf HET PRINSELIJK GEZIN THUIS.
7.00
voorst,
aanv.
der
om
u.
en
9.45 u.
stipt
Jilm,
der
lengte
de
enorme
In verband met
:

<1?

jaar

en onder).

Matinée's Zat. 4.30, Zond. 10.15 en 4.30 „They drive by N'ight" niet
George RAFT en Ann SIIERIDAX.
Niet voor kinderen.
:

lICOM

en

<

7.15 en 9.45

In het voorprogramma de nieuwste film van
Prinses Juliana, Prins Bernhard en de Prinsesjes
Vrijkaarten niet geldig
17 jaar en ouder

CAPITOL Matinée's CINEMA
5 n.m.,

EEN TIJDBEELD VAN DE „EEUW HER JEUGH"
SPRANKELEND VAN GEEST, VITALITEIT EN OPTIMISME.
DE JAZZ-KONING MET DE CINEMA-PRINS EN DE KROONPRINSES VAN DEN ZANG.

and Orchestra
Metro

•

I.J
Goldwyn

•

Mayer Picture
W

B

Prinsesjes.
U.A.-FILM.

leven zijn zeldzaam

vjn,

—

,

Matinee's

HOXEYMOOX

alle leeftijden

Zaterdag 5 uur n.m., Zondag 10.30 v.m. en 5 n.m.

met KAY FKANCIS en NILS ASTIIER
17 jaar en ouder

,
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OH, HOE, HAD IK DAT KUNNEN WETEN?"

De hartverscheurende zielekreet van een jonge vrouw, die, na door
de hel te zijn gegaan, beseft» wat de man, dien zij aanbeden en
verafgood had, in werkelijkheid was. Doch toen
toen was
het TE LAAT !

j

....

Een Roman uit Canada
door

Emil Droonberg
(Geautoriseerde vertaling door
mevr. J. P. Wesselink-van Rossum)

37)

Als zij er nog aan twijfelden, dat dit
met geen ander ( doel geschied was dan
iemand den weg te wijzen, die het gezelschap heimelijk volgde, dan wend nu
iedere twijfel daaromtrent opgeheven
door sneden in den vorm van een liggend kruis, die Oollins met zijn tomahawk op ,het snijvlak had aangebracht,
waarschijnlijk in een oogenblik, dat hij
eenigszins achter gebleven was en wist,
dat niemand op hem lette.
„Dat is een mededeelinji aan de andere", riep Simpson opgewonden uit,
daarbij onwillekeurig }n het rond kijkend ot die andere niet ergens achter
een boom stond om hen te beloeren.!
„Hier wilden zij elkaar 's avonds ont moeten. Hij moest hem hier afwachten. En als je er nog een Jjewijs voor

Spoedig ziet U de 4 Moeders
met dezelfde Lane-zusters
Deze film maakte RECORD-RECETTES in Amerika ! !
tot en met Zaterdag 6 September in

!

.

P

I

SOGKAHOEMI

4 MOEDERS IS EEN WARNER BROS/

Geopend van 6

GOED!
13 jaar en ouder
18556

,

■
.
..

i

uur n.m. tot 10 uur n.m.

Toegangsbewijs

:

25 cents

Zaterdagavond B September

FOLKLORISTISCHE OPVOERINGEN

,

■

opvoering om 7.30 uur
tweede opvoering om 9.30 uur
eerste

„IT'S LOVE AGAIN"

wilt (hebben, hier is hij geweest". Hij
•wees op Benige varens, die in den grond
getrapt waren, achter den boom.

PRODUCT!!, DUS

Tentoonstelling
„Nederland Herrijst"

Matinée's Zat. 5 n.m. Zon. 4 en
6 n.m.

Kindervoorstellingen
Zondag 8.30 en 11 v.m.

I

!

King Brothers

17 jaar en ouder

:

18607

der Nevelbergen

U heeft de 4 Doclitcrs gezien!....

KUNSTKRINGGEBOUW
Van Heutszboulevard 1

'

*

(

ï1

Toegangsbewijs: ƒ I.—

met JESSIE MATTIIEWS
17 jaar en ouder

BINNENKORT in DECA en CINEMA

FEUILLETON

18471

—

PI

«'^rTßAcv

I

\V»//
N—-/.

met ROSALIND RUSSELI, en MELVYN DOUGLAS
Een explosie van gejoel ! Een uitbarsting van hilariteit! Een uitbundig
kietelende hartverschroeiende leverschuddende lachkramp van natuurlijke
17 jaar en ouder
humor !

Het beste en spannendste
detective-verhaal ooit ver-

<*Hf

j
99

18604

\

filmd.

Bioscoop

„Tliis Thintj Cullctl Lovc

—

„STORM AT DAYBREAK"

Van heden af dagelijks te

Screen Play by John Monk«, Jr.
nd F,ed f'nkuhoH»
Directed by BUSBY BERKELEY
Ptodvced by ARTHUR FREED
picture.

STREET

Soekaboeitii Telefoon \o. 5.1

De Jilm, die de géheele
reeks
komische-detective
films deed ontstaan.

Jv

CHERIBON

THEATER,

Flora

met Tyrone POWER, en Lorctta YOUNG.
i
17 jaar en ouder.

'.f .y
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Vanaf Vrijdagavond 5 September 1941
COLUMBIA'S ENORM LACHSUCCES

Zat. 4.45 n.m., Zond. 10,30
en 4.45

| 8.45

-j

met Cliarlos lIOYEIt en JI ar ga rol SULLAVAN
OPMERKELIJKE FILMWERK, waarin een groote opofferende
dit
In
liefde en de vreemde kronkelpaden, welke het leven volgen kan, op aangrijpende wijze worden geschilderd. Het bijzondere thema, waarmede
alles tot in de finesses is behandeld, maakt deze film tot iets ONVERGETELIJKS. De DIEPSTE ROERSELEN VAN EEN VROUWENHART worden op onvergetelijke wijze weergegeven. Een film, welke door haar
sublieme schoonheid een onuitwischbaren indruk maakt.
Niet geschikt voor personen beneden 17 jaar.
18470

17 j. en ouder

SECONI)
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offreert tot en met Zaterdag 6 September
99

„BACK
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Roland YOUNG
en zijn nieuwste „geest"
Joan BLOXDELL
het
In
voorprogramma
de
nieuwste film van Prinses Juliana, Prins Bernhard en de

MAXIM

—
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Films, die in Uw herinnering blijven

t

alle leeftijden

„GOING PLACES"

.

Matinée's

Zon. 10.30 en 5, zat. 4.30 n.m., Zond. 10 v.m,
en 4.30
ALWAYS GOODBYE
met Ilerbert MARSHALL en ALI BABA GOES TO TOWN
Barbara STANWIJCK.
met Eddie CANTOR
17 jaar en ouder
17 jaar en ouder

W

Zaterdag- en Zondagmiddag 4.30 u. n.m.
m t Dick FOWELL en Anita LOUISE

TOPPÉR-als gewoonlijk

LADY HAMILTON

f

:

TOPPER RETURNS

ALEXANDER KORDA'S

.

:

Wat is er weer heerlijk , gegriezeld en gelachen bij
de
nieuwste TOPPER-film

7 uur en 9.30
de grootste film der laatste 10 jaar

WHITEMAN

BI

Matinee's

Matinée's Zat. 4,30, Zond. 10.15 en 4.30 „Areentino Niirhts" met dt> f®
Ritz BROTHERS en Andrews SISTERS.
Alle leeftijden. §

7.15 en 9.45

£

VIVIEN LEIGH en LAURENCE OLIVIER

Zat.

KI

jaar en ouder).

THST ASTORIA™'"

CINEMA
PALACE

AIRCONDITIONED

(17

JONAN BENNETT
ce
°
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in „T HE MAN I MARRIED"
vervolgt zijn reeks van SUPER-FIMLS

CA PI TOL

„Neen", gaf Simpson toe,,.Collins en zoo is
pas dan maar op. ' Hier is
die,kerel
wie het dan ook moge zijn iemand, die jelui op de vingers kijkt".
zijn nu toch eenmaal gewaarschuwd
Hellwig keek naar den
en zij zullen nu wel terdege op hun
Jndiaan om te
„Nu zijn we er zeker van, dat we ons hoede
zien,
wat die wel dacht 'over die koelzijn.
Ik ,kan me volstrekt niet
niet vergist hebben, toen wij twee gestal- indenken,'wat die twee eigenlijk
in hun bloedige, onbeschaamde verdraaiing ,van
ten dachten te zien".
de wederzijdsche rollen, jnaar zijn geschild voeren".
„Neen, hij was niet in het kamp, tenlaatsuitdrukking verried niets. Het was
„Niets eerlijks, daar kun je op aan, duidelijk,
minste niet op den tijd, dat hij hier anders
dat Collins hun korte afwezigzou de vent jjich toch wel kalm
was. Begrijp je niet, welk een poets
heid benut had, om op deze wijze voor
aan ons vertoonen. Wij moeten die zaak
te stellen, dat zij wantrouwen bij den
hij ons gebakken heeft ?
De zaak is eens met Takini bespreken".
nu ,volmaakt duidelijk. Hij heeft geIndiaan moest opwekken. In ieder geval
Toen zij het kamp weer naderden, scheen Takini voorloopig nog zeer
merkt, dat wij 'hem volgden en toen
onde kerel, die hier op hem wachtte, uit zagen zij den Indiaan en Collins voor besloten, welk standpunt hij zou inkwam, nam de tent van den laatste staan, hun aan- nemen tegenover den gang van zaken,
de struiken te
hij er maar juist den tijd voor om hem komst met verwondering afwachtend. die hem nu nog zeer onbegrijpelijk
van den stand van zaken op 4e hoogte Die verwondering werd van Collins' was.
te brengen en hem op te dragen ons in kant heel goed gespeeld, alleen verOp Simpson had de uitdaging
van
de een of
ongevaarlijke richting stoorde hij den indruk van echtheid Collins de uitwerking gehad, die
hij
oneen
hoonend boosaardig lachen, getwijfeld er
op een dwaalspoor te brengen. Hij zelf door
mee
had
beoogd,
namelijk
behoefde dan slechts ongezien op de dat Hellwig koud liet, doch Simpson hem tot een aanval te prikkelen.
Hij
eerste de ,beste donkere plek in een het bloed aan het koken bracht.
moest den toestand al lang onhoudbaar
fooschje te sluipen, om daarop heel .e„Waar kom jelui vandaan ?"
hebben gevonden en ingezien hebben,
-makkelijk een half uur eerder dan ,wij
dat
die slechts te redden was, als het
„O", antwoordde Simpson met ,grimin het kamp te zijn. Begrijp je dat ?" migen humor, „we zijn even
gelukte zijn tegenstanders bang te
hem
hiernaast
en hun een heilzame vrees in te
maken
bij
den barbier geweest".
„Daar ik geen stekelvarken *) ben,
boezemen
voor zijn tot vechten gereed
moet ik dat wel aannemen. Ik wilde
„De shop ,was zeker nog niet open ?"
staande
vuisten. Simpson zeer juist tabepaald, dat ik er een was, dan .zou ik
„Neen, maar reken er maar op, dat xeerende, had hij zoo
gemanoeuvreerd,
dien vent met mijn stekels zoo in zijn we
hem nog eens open zullen vinden riat hij zelf voor de aangevallen partij
huid prikken, dat .hij een ratelslang en gauw ook".
kon doorgaan, terwijl hij met zijn liNu, dan bevoor een walrus aanzag.
spoog als antwoord op dit dui- chaamskracht
Collins
van een Hercules geen
hoeven we nu niet verder te zoeken".
delijke dreigement dadelijk daarop een oogenblik in twijfel behoefde te zijn
„Neen, dat behoeven we pok ni°t. straal tabakssap vlak langs het gelaat over den afloop van het gevecht.
Het is bovendien fioog tijd om terug te van Simpson. Daarna zei hij met een
Het was dan ook met iets van een
keeren. Waarschijnlijk heeft men ons boozen blik uit zijn zwarte oogen
triomfeerenden
grijnslach, dat hij zijn
al gemist. Nu, daar kunnen we niets
„Well, jboys, de zaak met jelui is niet arm ophief, om Simpson, die
zich met
aan doen en ,het hindert ons ten slotte geheel en
al zuiver, maar over één ding een woedend „jou vervloekte, huicheook niet meer".
behoef je niet. in twijfel te verkeeren. lachtige schurk, wil je wel
op hem
Het stekelvarken bezit slechs weinig: Als jelui
streken uit bent
en stortte, met zijn gebalde vuist met de
ik durf er wat op te verwedden, dat dit kracht van een
intelligentie.
op het hoofd
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Magneetjes Trekken

te beuken. Er was geen twijfel,
of dis
vuist zou tamelijk wel afdoend werk
verricht hebben, als ze haar' doel had
kunnen bereiken. Dat was evenwel het
geval niet, want voor zij de helft van
den weg had afgelegd, gaf Simpson een
slag tegen Collins' bovenarm,
die diens
onderarm door de kracht van zijn eigen
zwaai beslist in stukken had doen breken, had Simpson dit niet op het juiste
oogenblik verïiinderd door zijn
kracht
eenigszins in te houden. Er was
hem
niets aan gelegen den man, door eenige
handige slagen tot afweer, zichzelf half
lam te laten slaan, ofschoon de andere
in het omgekeerde geval daarvoor
niet
teruggedeinsd zou zijn. Collins
merkte
deze terughouding op, merkte die bij
iederen verderen slag, die nu volgde, die
altijd door een lichten tegenstoot
Simpson op de juiste plaats en van
het
juiste
oogenblik in zijn nadeel veranderd

Zijn oordeel bemerkend, ging Collins
van slaan tot worstelen over, wat hem
door zijn lengte en zwaarte in het voordeel stelde. Ofschoon Simpson ook hier-

in geen te verachten tegenpartij was,
beroofde de slag in zijn oog hem toch
van

zijn

weerstandsvermogen.

Nog

slechts maar een minuut worstelden de
beide kampioenen aamborstig over den
grond en nadat het Collins gelukt was,
Simpson een slag op het hoofd toe te
brengen, wierp hij zich zijwaarts over,
hem heen en beet zich als een verscheurende wolf in zijn hals vast.
Zoolang de strijd tot zekere hoogte
binnen de perken Van een eerlijk tweegevecht gebleven was, hadden noch
Hellwig noch de Indiaan zich geroepen
gevoeld op de een of andere wijze in te
grijpen. Nu evenwel, waar Collins oogenschijnlijk besloten was zijn

tegen-

werd, zoodat hij zichzelf hoe langer hoe stander op zoo'n beestachtige wijze te
meer op de pijnlijkste wijze kwetste
vermoorden, sprong Hellwig met één
hoe zwaarder ztfn slag
sprong toe, gaf Collins zulk een trap

neerkwam!

Collins begreep, hoe Simpson eigenlijk
slechts met de kracht van zijn tegenstander werkte en hem, zoodra nij
slechts wilde, ieder oogenblik met g«broken ledematen buiten gevecht kon
stellen. Hij zag dit
en werd bleek
want een vechtersbaas is in zijn hart
altijd laf en sleohts zoo lang een bully
als zijn kracht hem de overwinning op
een zwakkeren tegenstander
verzekert.
Eens had Simpson een stoot niet op
den rechten tijd kunnen pareeren. De
—

vuist van zijn tegenstander trof zijn
rechteroog, wat hem niet alleen een
oogenblik volkomen blind maakte,
doch
liem ook het bewustzijn deed verliezen.

in de zijde, dat hij zijn slachtoffer moest
laten varen. In een oogwenk was hij
weer op de been en nam nu een aanloop om zich op Hellwig te storten. Dat
was in allen gevalle zijn eerste gedachte.
Een tweede bracht hem op een beter
idee, want hij zag van zijn aanval af en
vergenoegde er zioh mee, pralend te

hoonen

:

„Twee tegen een ! Zoo vechten honden ook I"
„Twee tegen een moorddadig beest!"
beweerde Hellwig.
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(Wordt vervolgd)

