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SoerabalaCourant.

Lo n d e 11, 20 Oct. (Reuter). Uit Belgrado verneemt Reuter
dat Joegoslavië onder maren Duitschen druk toestemde in de
onacrtoekening van het protocol voor een

afgebroken

Aneta verneemt uit Batavia dat
uiting
le geruchten welke tot
twamen in den omroep van de
over het-afbreken van de
i 8.8.C.
onderhandelingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan," geheel uit
de lucht zijn gegrepen.

|

■
Vol-

oostgrens

Preferentieele

AulojServite

19

October
een

Thailand's koning

»

Onze speciale service at.
deeling od Toendjoengan
heeft de beschikking over
de modernste apparaten,
waarvan een leder zich
fcan overtuigen.

Andres beweerde verder, dat Joegeen goederen
naar
Duitschland zou exporteeren, waarvan geen surplus, bestaat, doch
66 percent van Joegoslavië's handel vindt plaats met Duitschland,
dat daarom een handelspartner is.
die met kan worden vervangen.
Betailngs-overeenkomsten
voor
de door de Dultschers bezette gebieden in België, Noorwegen en
Polen zijn in de nieuwe handels-

*

Niettemin wordt elk denkbeeld veroorzaakt.
op handen zijnde Rusge- inzake een
De rivieren
Catalonië zijn 2
botsing in ' Roe- tot 3Ï4 meter in
sisch-Duitsche
gestegen ten gevolnaar
men
hoord, waarmede
krin- ge van regens en overstroomingen
communistische
meent
anders denkende le- meensche
gen afgewezen.
en in sommige straten te Gerone
den van de IJzeren Garde opehet water de balkons van
bereikte
een
recren. Dc omroeper richtte
Alle beschikbare Inlichtingen uit de eerste verdiepingen der huizen.
waarschuwing aan Sima, den lei*
doen denken, dat een rader van de IJzeren Garde rn Moskou
in de houding van
wijziging
Nabij Torello zijn 8 personen
dicale
premier, om
plaatsvervangend
van Duitsch- verdronken en 30 gewond, terwijl
Rusland
ten
aanzien
„naar de bergen terug te kceren, land niet waarschijnlijk ls, aange- daar 200 huizen en 6 fabrieken wervanwaar hij gekomen Ls, wanneer zien Rusland er afkeerig van is den verwoest.
hij wenscht te blijven leven".
om Duitschland op dit kritieke
Franco gaf opdracht
speciale
oogenblik te provoceeeren.
In de pers be*t~T.Sti pïotesten te
hulp naar dc overstroomde gebieverschijnen tégen het snelle stijden te zenden en schonk
100.000
Rusland stelt vragen
gen van de kosten van het levenshulpverleepesctas voor directe
onderhoud. De prijzen van brood
ning.
aan Berlijn
en andere levensmiddelen stegen
met ongeveer 100%. van groenten Boekarest, 19 Oct. (Reuter). VolEen trein van Barcclona
naar
met 300%, terwijl openlijk wordt gens onbevestigde berichtén in Torello passeerde een rivier, toen
toegegeven,
dat dj
beschik- Roemeensche politieke kringen de brug instortte en een deel van
bare voorraden levensmiddelen heeft Soviet Rusland twee nota's den trein in het water stortte; 2
aan Berlijn gezonden met betrekpassagiers
zijn
hierbij
schaarsch beginnen te worden.
verking tot de jongste Duitsche stapdronken.
op
Teneinde aan de verschillende pen
den Balkan.
te komen,
In de eerste nota wordt er aan
klachten tegemoet
Londen, 20 Oct. (Reuter). Uit
heeft de regeering haar voorne- herinnerd, dat Zuid Oost Europa Vichy wordt vernomen dat de overecomen bekendgemaakt tot het or- wel wordt erkend als Dultsch
stroomlnaen in Noord-Spaüje de ersganlseeren van winkels, die hunne nomisch achterland, doch niet als ste zUn die in 36 Jaar hebben pïaiis
achterland.
politiek
goederen slechts aan ingeschre- Duitsch
gevonden. In de stad Torepello werNaar verluidt heeft Duitschland den 130 personen gedood, terwijl vtnr
ven klanten zullen verkoopen.
beantwoord. dat het zich verplicht 40 millioen pesetas aan schadt werd
(Reuter). In Roemenië werd
geheime
korte-golfzender
—

—

(Nadruk verboden.)

Stakingen in Hongarije

Duitsch consul onder
verdenking

Boedapest. 19 Oct. (Reuter).
Een onheilspellende staking, waarin
NewY o r k, 19 Oct. (Reuter).
40.000 mijnwerkers en vele duizenden De
Duitsche consul te New York
andere arbeiders dreigden te worden
staat
thans
onder
verdenking.
betrokken, ls thans het
hoogtepunt

Martin Dies, voorzitter van de
commissie, welke een onderzoek
instelt naar „niet-Amerikaansche"
activiteit, verklaarde
dat er bewijzen voorhanden waren, dat de
consul een leidende functie
bekleedde in de Nazi-partij. Er waren echter geen bewijzen, dat hij
betrokken was bij spionnage of
sabotage. Dies verklaarde voorts,
dat er in de Vereenigde Staten 80
Russische en 12 Nazi-agenten waren, die spionnage en sabotage
e.d. bedrijven.

voorbij.

Onrust ontstond in de vorige weck
in de Salgotarjan-mynen,
waar de
mijnwerkers hoogere . loonen eischten,
n.l. een verhooging van 50%. De regeering was bereid tot het. doen van
loonconcessies als compensatie voor
de scherpe stijging in de kosten van
levensonderhoud. Toen deden zich
aanwijzingen voor, dat deze staking,
welke zich later uitbreidde over andere mijnen,
nauw • was verbonden
met activiteit van de Vijfde Colonne
der door de Nazi's geleide Hongaarsche „Pijlkriiis-Partij". Er rezen verdenkingen. dat deze party
en in
het bijzonder de extremistische leden
ontevredenheid onder dc mijnwerkers zaaiden, die een
belangrijk [Londen,
onderdeel van Hongarijes
Industrie De
vermen.

New York. 19 Oct. (Utr.). VolDo moeilijkheden vallen samen
een bericht uit Cairo aan de
net
een ontmoeting van majoor SzaPress
GrickAssosiated
wordt in
«t met hooge Nazi-pieten. De regeeschc kringen aldaar
verklaard
ins treedt zeer tactisch cp en schtfnt
dat dc as Griekenland een aantv neèster
te zijn over een situatie, wrlverstrekkende eischen heeft pe- <ce dreigde
een voornaam politiek
steld, o.m. onmiddellijke afbre- incident te worden.
De geheele zaak
l
king van handelsbetrekkingen metl wordt door onpartijdige waarnemers
Engeland, afstand van een strook I echter beschouwd als beteekenisvol.
1
op het schiereiland Epirus aan Al- I
banië, afstand van den corridor
naar de Aegeische Zee aan BulCommunistische agitatie
garije. afstand van den corridor
uit Albanië naar
Saloniki aan
in Frankrijk
Italië, troonafstand van Koning
Gcorgc, aftreden van Metaxas als
en benoeming van een,
premier
V 1 c h y, 20 October (Reuter).
as-gezinde regeering.
Havas meldt, dat een drukpers en
Athene, 19 Oct. (Reuter). Ge- wapens werden aangetroffen in de
woonlijk welingelichte
kringen woning van zeven personen, die
spreken de berichten tegen, vol- te Lyon werden gearresteerd weas-mogendheden
eens welke c'e
Griekenland bepaalde eischen zou- gens het verspreiden van communistische pamfletten.
den hebben gesteld.
tens

Nederlandsche kerk te Londen verwoest

•

en of Duitschland weet. dat beBoekarest,
19 Oct. (Rtr). ls
paalde Roemeensche en BulgaarDe Duitsche overval od Roemenie sche
elementen het denkbeeld
heeft nog steeds meer het karak- koesteren, dat Duitschland's bondter van een rooftocht dan van genooten zijn in een eventueelen
ren militaire bezetting. De Duit- oorlog tegen Soviet Rusland.
sche stafofficieren en manschapHierop antwoordde Duitschland,
pen schijnen even bekwaam in dat het de bedoellns is een defenhet uitzoeken van de/ beste resen niet een offensief organistaurants als in het vinden van sief
me'ln
Roemenië te stichten.
g-ischutsempla,ceMen verwacht hier. dat Von Rlbrtrategirahe
al- bentrop sDoedig naar Moskou zal
menten. In politieke kringen
hier li men geneigd te gelooven, terugkeeren om te trachten een
dat de aanvankelijke indrukwek- samengaan van Rusland met het
kende vertooning van de Du.t* verbond tusschen de as en Japan
sterk»? te verkrijgen.
gemechaniseerde
sche
zal
meer gericht was op dc bescherDe locale nazl-DrcDaganda
Garda- worden geconcentreerd cp e?n po*
ming van het IJzeren
de
tegen
regiem
eine om aan te tconen. dat
betrekkingen in
politiek? oppositie dan wel ontenog
da>i i* tceltcmst zelfs mogelilk
vredenheid van het leger.
worden,
de
ondanks
grenrer.
nauwer
zullen
op d? velllsstcliing van de
Britsche avances ten aanzien van
De Dnitsche soldaten verzenoen Moskou.
ipakjei
systematisch elke week
met levensmiddelen. De Duitsche
zeggen
officieren worden vaa!< in burger

„Fantastisch”

tengevolge
cedeeltelijk
Kezien.
Duitschers
opmerkingen
van de vijandige
publiek
het Itoemeensche
fiuler
Oct. (Rtr).
Ml hun verschijnen. Het - is zeer DeBoekarest.
het
vervoer
omtrent
berichten
duidelijk. merkbaar dat zelfs de
duikbooten naar
Duitsche
van
leden van de IJzeren fiardft niet
worden heden ontkend.
«•enstenimi» ziin in de toejuiching Constanza
Roemeensche
Het'semi-officieele
van de Duitsche penetratie.
be*
persbureau noemt voorts de
Duitsche
bommennrhten
dat
G n meld wordt dat d* leden van
zouden ziin
te Galatz
<<e TranssylvmLr-he afdeellng hun werpers
dat een Duitsche
en
aangekomen
Rroene h'jnlen hebben afgeworde Zwarte Zee zou
vlootbasis aan „fantastisch
fi?n b'i het
vernemen dat de rijn
gevestigd
Dult."<h;rs. 01 een groot gedeelte
van Transsvlvanië aan Hongarije
tp hebhjn gegeven, troepen
Alles rustig
zonden
gedeelte
naar het r"«t?T:ndc
19 Octobcr (Reuter).
nlro
van Roemenië. Tenslotte hebben
'en door hrt hoofdkwarVolgens'
zli hun metfr-girdisten verooruitgegeven communiqué was
deeld
het instemmen met tier
rustic.
net te Wcenen genomen besluit. het In alle sectoren
,

Madrid,
lü Oetober fßeuten.
José Maria Alfaro werd heden
ontheven van aen past van ondei
minister voor ners en propaganda

algeheele
vernietiging
Londen,

Thans kan worden

ten, waarvoor die zware bom. wel-

en

Franco

ke de
Nederlandschc kerk tot
puin reduceerde, wellicht bestemd

was.
Madrid, 19 Oct. (Reuter)
D;
De trefkans was echter zeer geBritsche ambassadeur Hoare had
ring, onder de gegeven omstanheden een zeer hartelijk
onder- digheden,
aangezien het nachtelijk
houd met Franco, waarbij
alle
verdiept door
hangende vraagstukken tusschen duister nog werd
Engeland en Spanje werden
wolken en de ballonverbe- zware
spreken.
noodzaakte
sperring de vliegers
op groote hoogte
te vliegen.
Een bom van het zwaarste kaliSabotage in Frankrijk
ber. onder het volk bekend als
Londen. 20 Oct. (Reuter). Da een ~landmijn", sloeg in bij
het
onlangs
in Engeland aangekomen nieuwe podium onder het orgel
Fransche vakvereenlgingslelder, ver- aan het oostelijk uiteinde van het
klaarde dat de Fransche arbeiders op middenschip
en
veroorzaakte
groote schaal sabotage plegen. Reeds een zoo algeheele vernietiging
dat
vroeger vervaardigd oorlegsmaterleel
een enkel brokstuk muur
slechts
beschadigd,
terwijl
geregeld
blilkt
een meter hoogt;, behoorend
branden en ontploffingen plaats heb- van het
middelpeuwsche
tot
metselben.
van
de
toegangspoort,
De vakvereenlgingslelder zeide: „De -erk
nrbelders verklaarden dat wanneer de overeind bleef.
Britten tot het tegenoffensief ovrrRen vertegenwoordiger van het
jraan. zli opstootjes zullen ontketenen,
poogde
de plaats van de
A.N.P.
die de regeering Pétaln als een kaar- ramp
langs
gebruikelijke wede
storten,
zullen
doen
tenhuis in elkaar
gen te bezoeken,
doch vond alle
waarna zll zich achter Do Gaulle zultoegangen versperd, door pnln of
len scharen".
solidariteit on- donr een strengen politic.agent die
Er heerscht
arbeiders,
gericht tegen Vlchy verklaarde dat levensgevaar ver-'
der de
monden was aan het doordringen 1
en haar Duitsche meester».
—

—

Slecht weer

gezonden.

32 Duitsche toestellen

Londen, 23 October (Reuter).
Geen eten in Somaliland
Dultschiand verloor In de week tot
op 19 October middernacht 32 toestelLonden, 20 Oct. (Reuter).'
len in gevechten boven Groot-Brit- Naar Aden uitgeweken Somali's
tannië. Hierin zijn niet begrepen de melden dat de Italiaansche troepen
toestellen die beschadigd
werden, in
Britsch-Somaliland groote moeinoch die waarvan de waarschijnlijke lijkheden
ondervinden In verbind
vernieling niet nauwkeurig ksn worden vastgesteld. Twintig Britsche Ja- met het gebrek aan levensmiddegers gingen verloren en negen Brit- len. De Italianen trokken hun troe.
sche piloten werden over denzelfden pen terug, slechts een klein gartijd gedood.
nizoen achterlatend.
gevoel door het zenden van Haar
Dienst in schuilkelders
adjudant, die den ochtend na de
ramp den
voorganger, Ds, van
Coen's „dkpereeit niet" bezielt
Dorp bezocht, teneinde
daaraan het kerkbestuur van Ds. van Dorp,
uitdrukking te geven
dat reeds besprekingen voert voor

De belangstelling van
Vorstenhuis

den bouw van een nieuwe kerk.
Inmiddels werd voorgesteld
schuilkelders van de Nedoriand-

ons

scho Bank en Bleydenstein

&

Co.

het
Prinses sche catacomben, waarin,
dan ook op andere wijze, de eersto
steeds de dienstrn bij, Christenen door do barbaren vereen te storten of af to brokkelen. : woonden
wanneer
Hunne Hocehrrtrn te
Het principe, dat de aanhouder Londen v:rtc*:fden. H.M. Koningin dreven werden voor het belijden
wint. bracht den verslaggever van Wilhelmina maakte reeds op elf- van hun geloof.
het A.NP. tenslotte, wadend dooi jarigen leeftijd kennis m:t dit Do geschiedenis van do keil:
glasscherven,
houtsplinters
en unieke Nederlandsche
Godshuis gaat terug tot do helft van do
steen-puin voor een tooneel van te Lond:n.
waren dertiende eeuw, to:n ter plaatse
Gelukkig
onbeschrijfelijke
verwoesting. reeds voor den oorlo? de belang- een klooster
van Augustijner
Voor hem, die de kerk gedurende rijkste
archief-stukken in veilig- Broeders werd gebouwd, dat een
een kwarteeuw had gekend en be- heid gebracht, inbegrepen
het
zocht, was het schouwspel wel- beroemd charter, waarbij Charles eeuw later fraaier en ruimer werd
herbouwd en welks muren en pihaast onbegrijpelijk, een hiaat VI, meer senoemd the Boy King, laren
stand hielden, tot deze Duitwelke tren
enkel teeken meer de kerk aan de Nederlanders m sche landmijn
ze vergruizeldo. De
gebruik
gaf.
Hetzelfde
voor
geldt
droeg van hetgeen
den vorigen het
zilver dat gebruikt werd bij kerk bleef gespaard voor den groodag nog een . van de belangwekten brand, welke in 1668 te Lonkendste
..geschiedenissen
ln doopdienst. Avondmaal etc.
woedde, doch in 1892 verwoestden
steen" ln d; Londensche city was
De boekerij,
bestaande
uit
geweest.
antiquaria
vele
bevindt
zich te een brand het dak, de banken,
reeds lang in Guild Hall, noch- den vloer en het orgel welke echter
gingen
tans
fraaie
antieke spoedig werden vernieuwd. Het
Wreede spotternij
sihatten zooals eenije 15e, eeuw- kerkbestuur heeft door de eeuwen
Dc futiliteit van deze daad van sehe klokken, porselein,
Chip- heen gezorgd, dat dit zeldzaam
portretten staaltje
v?rnleling kan worden vergeleken pendale-meubels, en
van
middeleeuwschen
met
Scheltema kerkbouw, dat eenig in zijn soort
het
aanwenden
van e?n van ds predikanten
(van de hanrt van Alma Tadema)
stoomhamer voor het dooden van en
en
van hoogo historieen wesp en de
Baart de Lafaille (van de hand schebovendien
getroffen toewaarde was. en welks muren
van
schouwer kon niet ontkomen aan
Van Anrooy) alsmede klassie- zes eeuwen
hebben gezien, behoude
hoe grillijr en vol ke doeken, welke deel uitmaakten den bleef.
van het interieur der consistoriewreede spotternij het lot ls, dat kamers,
verloren.
dit onschuldig kerkje uitpikte,
Wat de radio meldde.
waar elk ander gebouw in de omHet archief, waarin zich vergeving het Duitsche
doel beter scheidene brieven van Willem do L o n d e n, 19 Oct. (A.N.P.). Te
zou hebb-Ji gediend
Zwijger, Erasmus
en
Albrecht
Het eff.ct, dat de ontploffing Durer alsmede een doopboek en Den Haag is overleden de Nederlandsche letterkundige
Min
op d? omliggende gebouwen heeft een
trouwboek bevonden, overleef- Hulzen in den onderdom O.
van 80
gehad werd beperkt tot vernieling de de ramp
dank zij een zware Jaar. aldus werd via den Nederlandvan ruiten, deuren en plafonds,
safe, welke onbeschadigd onder het schen radio-omroep vernomen.
doch waarschijnlijk zullen
vier
kantoorgebouwen moeten worden puin werd opgediept. Een gedenkVerder mellde do
herbouwd w'rpens onherstelbare plaat voor Hugo de Groot, welke .radio dat Seyss Inquart cp zijn
ontwrichtint van de
structuur. eerst kort geleden in de Noorde- eigen landgoed
thee aanbood,
Helaas werdrn vier huisbewaar- lljke zijbeuk was geplaatst, voor- ter gelegenheid een
van het ontreden
ders gedood, doch er zijn
geen zien van een toespraak van Lord van
liet Weenscho symphonieNederlandsche
slachtoffers Bi- Mc. Millan, die Do Groot huldigde orkest.
vallen.
als den stichter van het internaDe vernietiging v.i n het Neder- tionale
Ook werd melding gemaakt van
recht en voor diens pleiten
landschi; Godshuis beteekent een
ongeval dot do bekends Neeen
voor
samenwerking
schokkend verlies voor d? Neder- als international?
derlanlsche
een
Folk'orUtcn Van Domiddel
om den mensch
landsch'? kolonie,
waarvoor het
sinds menschenheugenis het be- voor do oorlogsramp te vrijwaren ven cn mevr. Van Twen ten
langrijkste centrum vr.n het vader- ligt oveneens vernietigd onder het Benssel in c vorkomen. Zij werden
do slachtoffers van kolenlandsche gemeenscharsleven
te puin, als zoodanig een symbool hiina
dam-vor-irtlglng ta Oosterbeek.
Irnden ls geweest.
voor het feit, dat voor het eigen- bu:»n
Do
dio angstgeschel hoorden
H. M. de Koningin
getuigd» blik bruut geweld over reeht cn
."nellen ta huln en redden het echtterstond van droefheid <n mede- rodo ovirliaerscht.
sterk wa-i als een orkaan, veroorzaakt door ds bom, dreigden in-

19 Oct. (A.N.P.).
gemeld, dat de
N'ederiandsche kerk in d» city van
Himmler te Madrid
bonden tijuens een recent nachtelijk
gehc?l werd
bombardement
Madrid. 19 Oct. (Reuter). Himmler arriveerde heden te Burgos, verwoest, I)it was esn kenschet.
vergezeld door generaal Sagardla, send voorbeeld vai lukraak bimchef van de Spaansch gewapende inen werpen, aangezien de kerk
politie. Zij werden door den burge- honderden meters verwijderd was
van mogelijke bilangrijke objecmeester begroet.

Engeland

De minister van Binnenlandsche
Veiligheid', Herbert Morriscn, verklaarde in een rondschrijven aan
alle plaatselijke autoriteiten, dat
de nieuwe maatregel hen zal bevrijden van den uiteindelijken last.

!

gegaan

Bom van het zwaarste kaliber
sloeg in en veroorzaakte

Alfaro ontslagen

worde betracht.

Londen, 20 Oct. (Rsuter). Da
20 Oct. (Reuter». R.A.F. voerde ln den afgeloopen nacht
BerlUnsche radis maakte be- wederom aanvallen op objecten in
kend dat de Amerlkaansche am- Nederland en in Du I'sehland uit,
bassade gisteren uit Londen naar doch in verband met de weersomstaneen andere plaats zou zijn over- dj;heden konden da operaties slechts
op kleine schaal worden uitgevoerd.
gebracht.
Gisteravond waren vel» Duitse ha
De woordvoerder van de Ameri- radio-uitzendingen uit de lucht ter
van het ftbruikmaken
kaansche ambassade verklaarde voorkoming
van deze stations voor
dat dit onwaar is. Hij zeide: „De door de R A.F.
peilingen. De Duitsche radio-uitzenwerkzaamheden worden cp het- dingen in het Engelsch rallen voortzelfde adres voortgezet."
aan door Radio-Breslou wonen uit-

gelegd. De

Juliana

Koningin,

*n wijlen Koningin Emma

i

Nazi's

aangericht. Een tele?ram uit Barcelona voegt hieraan toe dat in bedo?M
gebied huizen en fabrieken zUn vernield.

Antieke schatten

i

De „roofmethode”

van de

zuinigheid

te gebruiken voer do ononderbroIn dit verband zij eraan herin- ken Zondagsche diensten. Do
tot de puinhoopen van de kerk,
daar de belendende gebouwen, die nerd. dat ons Vorstenhuis steeds
belangstelling (schuilkelder herhaalt op dezo wij.
hadden blootgestaan aan een daadwerkelijk?
de kerk aan den dag heeft ze do geschiedenis van de Romeinluchtdruk welke tien maal zao
zij

j

gezien bepaalde militaire
maatregelen te nemen voor waarborg.
de tweede nota wordt geIn
vraagd wat het feitelijke doel van
de Duitsche militaire penetratie
heeft

Alle mogelijke belangrijke objecten waren honderden
meters van het gebouw verwijderd....

verloren

Lo n d ejrt, 19 Oct. (Reuter).'
den
Een nieuwe 'maatregel cm
bouw van alle typen goedgekeurde
schuilkelders te verhaasten, is
door de Britsche regeering genomen.
Zij zal in de toekomst aan gemeentelijke autoriteiten alle kasten -vergoeden van toekomstige
contracten voor den bouw en de
uitrusting van schuilkelders, op
voorwaarde,
dat een redelijke

V.S.-ambassade blijft

zeer.

Griekenland

Bouw schuilkelders
onbeperkt

—

—

Eischen van „as” aan

Overstrooming in Spanje

Vichy, 19 Oct. (Rtr.) Uit Barcclona wordt gemeld, dat meer dan
Boekarest, 19 Oct. (Reuter). De 400 personen zijn verdronken of
in
be- gewond bij overstroomingen
militaire autoriteiten blijven
richten ontvangen van uitgebreide Noord Spanje.
Russische defensiemaatregelen in
Dit bericht volgt op eerdere beBessarabië, alwaar het spoorweginzake ernstige schade,
geheel richten
naar verluidt,
verkeer,
te Peroverstroomingen
door
de
door militaire transporten in be- pignnn cn in andere plaatsen aan
slag ls genomen.
de Fransche zijde der Pyreneeën

Hoe den tijd te dooden in een schuilkelder tijdens een luchtraid.

goslavië

Laat U zich inlichten om.
trent ons service abonne. overeenkomst inbegrepen.
ment. Zuid 1262 en 2310
geven ü elke informatie
Rusland bereidt zich voor

gewijzigd

Bangkok, 19 Oct. (Domei).
15
Koning Ananda Mahidol. die
Zwitjaar oud is, cn thans in
serland studeert, zal spoedig naar
Thailand terugkceren, volgens de
31 itr a.
Praja
Ananda
Mahidol werd op 2
Maart 1935 tot koning uitgeroepen.

wereldmarkt"..

-

Boekarest.

wordt dat het doel van dezen stap
ls de voorraden in stand te houden en het materiaal dat In tijden
van nood waardevol zou kunnen
zijn in Britsch-Indic te houden.

behandeling

L'AUTO

Verdeeldheid IJzeren
Garde

New Delhi, 20 Oct. (Reu1 Vernomen wordt dat de
BritscK-Indische regeerin? de uitgifte van verdere ' licenties voor
den uitvoer van oud ijzer en, staal
naar Japan opschortte. Verklaard
ter).

New York 19 Oct. (Reuter)
gens een hier ontvangen bericht
Reuter-telegram
van Radio Romals Mussolini
In een ander
thans op weg naar Plume voor een uit Belgrado wordt gezegd, dat de
inspectie' van de Oostgrens nabij Joegoslavische minister van HanJoego Slavië.
i del, Andres, sprekende over de
opheffing van Duitschlands preferentieele behandeling voor Joegoslavië er op wees, dat deze. preferentie „niet langer up-to-date is
met het oog op de positie van de

N. V. HAMDEI MU.

De verwarring op
den Balkan

regeering

zetting.

Amerikaansclie kringen verwachten, zegt de correspondent, dat verdere economische maatregelen een beM os k o u, 19 Oct. (Reuter).
langrijke factor in de Amerikaansclie politiek zullen vorGeneraal-majoor Khrcnov van het
men, doch, tevens zullen worden belieersclit wat betreft
genie-corps schrijft in een artikel
in het Russische militaire or.
liet tijdstip en de strengheid, door overwegingen of zekeKrasnaja
„Wij
Swesda:
paan
re landen „bevriend"'of tegenovergesteld zijn.
moeten de s versterkingen aanlegvan de idee dat
gen, uitgaande
Deze factor is beslissend bij dc verleening van een
wij op vreemden
bodem zullen
uitvoervergunning voor goederen door vreemde agenten (Dir.: F.J.G. Th. Kouwenncven) striiden, op het land van den vijaangekocht50 Toendjoengan Tel. Z. 1262 and.
Rusland's houding niet

Maatregel Br.-Indische

,

Japan.

Mussolini naar

.

i

Londen, 20 Oct. (Reuter). De correspondent
van de „Times" te Washington meldt dat de heropening
van den Burmaweg samenvalt met de voKcdige toepas*
sing van liet Amerikaansclie embargo op schroot tegen

'

<

Het Amerikaansche embargo op Japan

October

(

Oct. (Reuter). - Turkije zond troc*
pcnversterkingcii naar zijn Europecsch'e grens. De krach-'
tige Turksclie houding heeft zoo'n indruk gemaakt op
Duitschland, dat dit land Turkije, Syrië'aanbood in ruil
voor een as-gezinde politiek, evenals aan Rusland Iran
zou zijn aangeboden.

20

Het nieuwe handelsvcr- !
tusschen Duitschland
en!
drag
Joegoslavië beteekent voor Joegoslavië „vrede in plaats van oorlog"
zoo verklaarde de minister van
Buitenlandsche Zaken Markovitcli
Zaterdagavond ter gelegenheid van
de onderteekening van het protocol.
Markovitch verklaarde verder,,
van comdat er afgescheiden
mercieele ook politieke samenwerking is, vrede in plaats van oorlog. opbouwend werk in plaats van
ontreddering. Niets staat de lntensasiveering van deze politieke
menwerking in den weg. welke de
gezamenlijke.belangen van beide
partijen gelegen komt".
De voornaamste punten van de
nieuwe
overeenkomst zijn: ten
eerste de opheffing voor Joegosla-vië van Duitsehland's preferentieele behandeling en ten tweede de
Dultsche belofte van „de meest
volledige consideratie" bij de prijs

1

20

9)

Belgrado,

!

Anka r

slgned an cconomical
with Germany, aftcr pression
Irom the German government. it ia
Jougoslavia has
stated that
now
lost its political and economical freedcm and is entirely depcndant from
the Nazi government.
America has at the same time as
the reopening ol the Burmaroute became a fact, installed the embargo
ori the export of certain Americain.
products to Japan.
It is said that Turk,sy was cffered
Syria by the Nazi's II it consented 4 to
follow the „Axes" in its foreign poli.
tics.

,

Turkije dwingt Duitschland respect af

Jougoslavia

pact

•

visch handelsverdrag, waarbij Joegoslavië economisch
politiek afhankelijk wordt van Duitschland. Na de onderteekening van het protocol verklaarde de Joegoslavische premier
dat thans niets meer de economische samenwerking met
DuMschland in den weg staat.

Synopsis of principal news
in this number.

—

Onderhandelingen niet
I
Duitsoh-Joegosla-

I
en

For our Foreign readers

Wat voor vrede?
(Reuter).

Amerikaansch embargo thans in werking

den
'

■

Onder

van

Telefoonnummers:

Duitsch-Joegoslavisch handelspact
zwaren Duitschen

vërantwoordeU)kheia

dlrljeertnüen nachtredacteur

■

Afrika

CAMOUIEiR |MEjy

Voltreffers op Rhodes
Lenden, 19 October (Reuter).
Italië's vitale basis in het oostelijk
de
deel der Middellandsche Zee,
Dodekanesos-eilanden, werd gisteren wederom door de Britsche
luchtmadht in het Midden Ooisten
fcestookt.
voltreffers
Op Rhodes werden

N. V.

LAK-

Luchtalarm Jeruzalem

Londen, 20 Oct. (Reuter).
kwamen zware bommen neer tusschen marinevaartuigen, terwijl Vrijdagavond weerldonk het lucht,
voorts een koopvaardijschip ge- alarm in Jeruzalem gedurende
troffen scheen te zijn.
een half uur.
Alle Britsche vliegtuigen keerden veilig van deze operaties

Polen

terug.

Soedan is gereed

Polen beluisteren het

Caïro, 19 Oct. (Reuter).
Luitenant-kolonel Slr George Symes, de
aftredends gouverneurgeneraal van Soedan richtte aan
den vooravond
van zijn vertrek
naar Engeland een boodschap tot
het Soedaneesche volk, waarin nij
verklaarde: „Soedan kan tegenstand bieden aan alle vijandelijke

buitenland
Londen, 19 Oct. (Reuter). In
Poolsche kringen te Londen verklaart
men, dat de Gestapo in Polen thans

krachtige pogingen doet om «en einde
te maken aan het uitluisteren
van
het volk naar nieuwsberichten,
<iie
door Londen in het Poolsch rorden
omgeroepen.
De
Duitsche dagbladen ln het
door Duitschland
gebied
bezette
ompubliceeren dagelijks berichten
trent vonnissen, door speciale rechtbanken ui.Tesproken tegen Polen, die
naar den Britschen omroep luisteren
en verder vertellen, wat rij hooren.

aanvallen"

Hij voegde
eraan toe, dat hU
overtuigd was dat de vooruitgang
op politiek gebied van de laatste
paar jaren, nadat de uiteindelijke
overwinning door de geallieerden
gal zijn behaald, zal worden voort,

gezet.

Voetbal

Soerabaia

te

een oogst van 18 wedstrijden
Waaronder eenige verrassingen

Kraaien laten kostbaar puntje glippen
voetbalBegunstigd door prachtig
weer, kon het heele voor het afgelooweekeind opgestelde program
pen
weer volledig worden afgewerkt, hetgeen befeekeni dat er nu reeds 36
seizoen
wedstrijden van het nieuwe
Jammer genoeg zal
zijn afgespeeld.
de November-vacsntie vooral in de lawel een spaak in het
gere klassen
competitlewiel steken, doch dan moet
er straks maar weer een schepje op
worden gegooid.
In de hoofdklasse lieten de Kraaien
afsnoepen
zich een kostbaar puntje
door het pittig spelende Mcna Moeria. waarvan de reserves daags tevoren het stoute stukje bestonden
om met I—o van de Tiong Hwa-reeerves te winnen: een praestatle op
riclizelf. Ajax liep goed van stapel,
jammer genoeg zullen de militairen
straks den eoliden steun van Brouwer
moeten ontberen. Tiong Hwa had aan
Gle Hco niet veel moeite.
uitslagen waren als
De volledige

den voor sollöe

overwinningen. Happy

liet een steek vallen tegen H.K.T.H.
Er komt in deze goedbevolkte eerste-

klass straks ongetwijfeld een bijzonder groote spanning. Benieuwd zijn
wij naar de rentree van Annasher,
na de Pocasa. of de Arabieren ook
een deuntje zullen medezingen in het
koor der kampioenscandidaten.
Wij moeten het voor ditmaal bij
dit korte overzicht laten, aangezien
nog enkele andere sportvarslagen de
aandacht vragen.

schooljeugd voetbalt.
Ook in de afgeloopen week is het
competitieprogramma der Soer&balavlot
sché schoolvoetbal-wedstrijdcn
afrewerkt. 7 wedstrijden sdjn gespeeld,
zonder dat zich een enkel onaangenaam incident voordeed. Het waren
alle pittige, sportieve wedstrijden, vol
enthousiasme gespeeld en met intense
supbelangstelling door honderden
De

porters bijgewoond.
Weer konden
enkele op liet pro-

volgt:
ÏToofdklasse.

..BATAVIA"

AGENTE:-rN:V.

voorkomende wedstrijden
I—l. gramma
2—S. echter peen voortgang vinden. Zoo
5—2. werd Maandagmiddag geen enkele
match gespeeld, aangezien zoowel de
I—l. wedstrijd tusschen Buys en TZ.C. als
I—4. die tusschen A.M.S. en Aniem moest
2-2. worden gecanseld. Vrijdagmiddag ver4—l. scheen Uni niet op het Bogowontoterrein, waardoor H.Vfi. een gemakI—o. kelijke „overwinning'' boette, nl. &—0
6—o. door het zonder opgaaf van redenen
2 —4. mankeeren van Uni.
Woensdagmiddag
speelden Keta2—3. banj en Praban in een spannenden
4—2. wedstrijd gelijk. De eindscore was 2—2.
Om 5 uur volgde nog een match met
4—7. gelijkspel, nl. H.VjS. 2
V.J.M., welke
o—s. resulteerde in den eindstand
I—l. DonVUfdeklasse.
eerst
HPJS.
derdagmiddag
speelden
4-0.
M. K. G. n
R. K. 8. II
en Praban 3. H.P.S. won zeer overZesdrfcïasse.
met IS—O. Vervolgen* speelo—o. tuigend
Happy ni
T H. O. R. rv
den
A.MJ3.
2 en TZ.C. Geen der voetI—3.
Tiong Hwa VI
R. K. 8. in
ballers zag kans een doelpunt te
Vfteranenklasse.
zoodat de eindstand o—o0—0
I—l- scoren, Op
Happy
T. H. O. R.
het B£.-terreln kwamen
werd.
ontmoeting tusschen M.LD. en intusschen tegen elkaar uit AÜ.S. 3
het
weer
in
stond
goeddeels
R.K.S.
tweede en Ketabang 2. De AMS.-ers wonnen
teekén van Pasqua, die ln de M.LD.
mooi met 4—o. Vervolgens ma'en ü.o.
helft, toen de stand 2—l voor
was, een heele belegering doorstond, en Tornado hun krachten. SS. won
waarop een uitval van RJK.S. volgde, met 4—l. Gistermiddag tenslotte vermet den gelijkmaker cis uiteindelijk schenen Praban 2en TZ.C. 2 tejen
resultaat. Een interessante vlotte elkaar in het veld. TZ.C. 2 wist de
wedstrijd. MJC G- en Zeemacht zorg- Praban-menschen te verslaan met 2—o.
Mena Moeria
H. B. B.
Ajax
T. H. O. R.
Gie Hoo
Ticwr Hwa
Eersteklasse.
H. K. T H.
Happy
Zeemacht
H. C. T N H.
M. L. D.
R. K. S.
S. E. L. O.
M. K. O.
Reterve Hoofdklasse.
Tiong Hwa II
Mena Moeria II
Gle Hoo II
H. B. S. II
T. H. O. R. II
Excelsior II
Derdeklasse.
T. H. O. R. 111
Excelsior 111
Mena Moeria Hl
H. B. S. Ni
Vierdeklasse.
S. E. L. O. n
Zeemacht n
Happy n
H C. T. N. H. n
—

—

—
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Niau-athletiekwedstrijden

Speerwerpen.
1. me]. Meysen (Uni)

—

Jaarlijksche wedstrijden
„Brantas”

van

Ook Marine en Zeevaartschool
van de partij

vier fi-

van Renesse (sl) met mej. J.
Adam als stuurrrouw. ZIJ» werden
voor hun goeden stijl beloond met
136 punten, terwijl zij het snelheids-traject aflegden ln 2 min.
25 sec. De jongedames B. Woudenberg (bg), H. van Heuven, L.
Munninks de Jong en N. Drost
(sl) met mej.
J.H.J. Baning als

stuurvrouw behaalden 89 punten
en een tijd van 2 min. 35 1/5 sec.
Het nummer oude twee
dames werd gewonnen door

mej.

Baning en
met mej. Bödeker

mej. Toxopells
stvr. in een tijd
van 2 m. 25 4/5 sec. en met 133
punten. Op de tweede plaats waren gekomen mtj. van Eek en mej.
Adam met mej. Appel stvr. in een
tijd van 2 m. 34 4/5 s. en met
119 1/2 punt.
Het nummer oude twee
htf ren op de 1600 m-baan leverde als overwinnaars op de heeren H.J. Blom en A. Werdmüller
von Elgi met mej. Appel als stvr.
Zij behaalden den mooien tijd van
7 min. 14 3/5 sec. Hun tegenstanders. de .hceren O. Tiinzer tn lr.
F. Stoojj (mej. Toxopells stvr.),
deden hét in 7 min. 27 3/5 sec.
Zondagmiddag kwam eerst de

sclff
nales plaats. De oude sclff
h e e r e n werd gewonnen door h e e r e n op de 500 m-baan.
lr. F. Stoop met een tijd van 4 Hierin behaalde de zege de heer
28 4/5 sec. De
min. 19 3/5 sec. op de 1000 m- P. Lucas met 2 m.
legde
heer
Gerzen
R.
de baan af
baan. Zijn tegenstander, de heer
.T. Vermeyden, deed het traject In in 2 m. 32 sec.
4 min. 27 2'5 sec.
Een mooi nummer was 2 x 500
Het nummer Jonge vier m. oude vier dame*.
dames (2 x 500 m. stijl, rn jOe pioeir, bestaande uit mej.
N.
snelheidsroeien)
werd newonnri j Berg 'ba), me].
R.v.d. Meene,
rioir de Jongedames I. WcnihoH mej. J.11.J. Baning en mej. O. Tn<bS>, O. de Jong, R. Vocm in 1.1IxopeUs (si) cn mej. C. Bödeker

I I

eindstrijd

!

voor heden

-

«

30,24 m.

.

(0.J.K.).

mej. Makatita Jr. (Quick)
27,15 m.
Heeren: 100 m.
Ong Tjing An (Excelsior)
1.
Goede prestaties
11,0 sec. (0.J.K.)..
2. van Druten (M.L.D.) 11,2 sec.
Pietersen breekt Indisch record
4 0 0 m.
kogelstooten
1. TJoa Tien Hoan CT. Hoa)
56,2 sec.
hebben op het 2. Th. Krul (Exc.) 56,5 sec.
Zondagmorgen
Tiong-Hoa-terreAn de jaarlijksche
1 500 m.
plaats 1. J. Gouw (Vlug & Lenig) 4
Niau-athletiekwedstrijden
min.
gegevonden. Deze wedstrijden,
sec; (0.J.K.).
44.4
woonlijk de „Jaarmarkt-wedstrij- 2. A.
(Quick) 4 m.
Wermink
den" genoemd, zijn toch georganisec.
53.5
seerd!, ondanks het feit, dat er
4 x 100 m. estafette.
geen Jaarmarkt zal zijn dit jaar. 1. Quick, 47,6 sec.
De publieke belangstelling was 2. T. Hoa, 47,9 sec.
bekend Hoogspringen m. a,
tamelijk groot. Zooals
werd geen entrée geheven, doch 1. van Pelt (Quick) 1,75 m.
werd aan den ingang gecollec(0.J.K.).
teerd voor de Stadswacht-Soera- 2. Jolly (K.E.S.) 1,70 m.
bala. De Arvo zorgde weer voor 3. Andaria (K.E.S.) en Wieringa
de broadcasting van jury-mede(VI. & L.) 1.65 m.
deellngen en voor gezellige gramoPolstokhoogspringen.
foonmuziek.
(Quick)
3,40
1. Nierop
m.
Er werd door 10 sportvereni(0.J.K.).
gingen aan de wedstrijden deelge- 2. Dalmolen (Thor) 3,40 m.
nomen niet ln totaal een honderd- 3. Lumenon (Quick) 3,30 m.
tal dames, en
heeren-athleten.
Hlnkstapsprong.
Malang was ook van de partij, 1. van Pelt (Quick) 13,90 m.
door de ververtegenwoordigd
(0.J.K.).
eenlging „Vlug-en Lenig". Verder 2. H. Tan (H.8.5.) 13,76 m.
namen de volgende vereenigingen
Kogelstooten.
H.8.5., 1. K.
aan de nummers deel:
(Zeemacht)Pietersen
Excelsior, Tiong Hoa, Zeemacht,
13,50 m. (N. I. record).
M.L.D., Quick, Thor, K.E.S. en 2. Alers (M.L.D.) 11,51 m.
Niau-club,
jongste
Unl.
De
Speerwerpen.
„Q 1 k", maakte een schitte- 1. Krul (Exc.) 51,57 m. (O.JK.)
rend debuut door het hoogste 2. Peters -(Ajax) 50,36 m.
aantal punten te behalen. ZeeDiscuswerpen.
macht boekte als gewoonlijk goede 1. Pietersen (Zeemacht) 33,47 m.
resultaten met de werpnummers. 2. Muller (Zeemacht) 32,32 m.
De prestaties der winnaars en 3. Hessink (Zeemacht) 32,16 m.
Hoogste . aantal punten „Quick"
winnaressen waren over de geheele linie uitstekend. Velen van met 19 punten.
Prijsuitreiking.
hen behaalden het Oost-Javahalf elf werd overgegaan tot
record in de diverse nummers. Er Om
werd één nieuw Ned. Indisch re- de prijsuitreiking. De afaeelingscord geboekt, nl. In het nummer voorzitter van de Niau, de heer
kogelstooten-heeren. K. PI et e r- K. van de W i n t, die ook
weer ditmaal de algemeene leise n van Zeemacht, die reeds ding
der wedstrijden verzorgde,
verscheidene pogingen hiertoe bijgestaan
door een staf van geheeft aangewend, zag gistermor- routineerde Jury-leden,
sprak de
gen eindelijk zijn vurigen wensch
en toeschouverzamelde
athleten
vervuld: Hij wierp 13,50 m. en wers toe. Allereerst verzócht hij
brak daarmee het bestaande Ind. allen een minuut stilte
in acht
record van 13,26 m. met 24 cm.! te nemen ter herdenking van den
Precies op tijd werd met het overleden sportkameraad G e uge- v e 1 s.
programma een aanvang
Hierop bracht de heer Van de
maakt. Alle nummers werden vlot
afgewerkt, doch doordat vooral ln Wint dank aan allen, die hebben
het nummer polstokhoogspringen medegewerkt aan het welslagen
een langdurige en hardnekkige van dezen sportdag. Hij deelde
kamp werd geleverd, werd het mede, dat helaas geen Oost-Java
toch nog half sJf, voordat de laat- athleten naar de Java-kampioen,
schappen in Bandoeng.. gezonden
ste finale was verloopen.
kunnen worden. Daarentegen zal
MaJang een algemeene sportDe resultaten.
te.
dag
worden georganiseerd. VerDames: 80 m.
volgena
bracht de voortzitter hul.
Mej.
(Uni)
11,4
Salm
1.
Th.
sec.
de aan den record-houder kogel(Oost-J ava-Kamploenschap).
stooten,.K. Pietersen, en aan de
2. mevr. N. Wernink-Knuyt
kranige
Jonge
vereeniging
(Qulck) 11,8 sec.
„Quick",
die
zoo
mooi
uit den
Hoogspringen m. a.
gekomen. De afdeellng
hoek
was
1. mej. Lambert (H.8.5.) 1,30 m. Soerabaia ls tlïans ln het
bezit
(0.J.K.).
van zeer goede athleten, aldus de
2. mej. Roorda (Uni) 1,30 m. heer Van de Wint, die hierop overVèrsprlngen m. a.
ging tot de prijsuitreiking, waar1. mej. Lambert (H.8.5.) 4,65 m. mee een zeer geslaagde athletiek-

2.

Weest heden vooral matig met eten
drinken; het tegendeel zoudt n
slecht kunnen bekomen.
Menschen
dezen ds* geboren, hebben a i'
op
r«jol geen al te sterke maag. wJ
voorzichtig met goeden raad van vri cn
den. gaat er niet al te veel op af. Verte''
voorts niet alles wat U weet aan anderen. daar wordt in Uw geval dikwijl,
misbruik van gemaakt. GU behoeft u
heden niet van een bepaalden persoon
afhankelijk te voelen, want wat een
U weigert zal een ander gaarne vooU doen. Advies aan gehuwden, ver.
en verliefden: Zegt vooral
loofden
heden niet te veel. Zegt liever te welniï, dat is veilig.

en

/

u c

.

Vrouwen op 21 Octcber geboren
hebben een zeer goede uitspraakzijn voorts goed van gehoor. Ze'zijn
meestal zeer methodisch, wanorde
Irriteert hun. Zij zullen fouten maken
maar hebben de gelukkige ei;enschaa
weer te kunnen
deze gemakkelijk
herstellen. Meestal zijn zU sympathiek
en edelmoedig van aard- Weest vooral
niet te royaal in Uw levenswijze, door
niet tot eiken prijs alles te willen doen
en hebben wat een ander doet en heeft
In werk als het houden van lezingen'
tooneel, radio of onderwijs zult $2
het beste terecht komen.
Huwelijk
brengt als r<nel het eind van
v«;e
problemen en geeft een gelukkig
leven-

rif

vI

Bfa

|jf

:

■ • HHHHHHHHHBHHHHMfei
mmammm9kfi9MHMB9£BËSB3BBKHB
—J

-

-

K\iËmBÊ**iÊÊÊÊÊÊÊmÊamÊËmÊÊÊmÊKÊÊmiÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊmÊÊÊÊmÊaÊmmmmÊmii**^^^^^*T~TTT~Z#I.

Damesrubriek

2.

(0.J.K.).
mej. Th. Salm (Uni) 4,40 m.

dag

de.

weer tot

fcgft

Het kind geboren op 21 Octoboheeft gewoonlijk een z<ïr ontvankelijke natuur en een merkwaardig getot sensatie zal het
heugen. Lust
steeds naar verandering doen zoeken.
Te groote liefde voor openluchispo-ï
dient gebreideld to worden.

Mannen op dezen da.? geboren, kun.
nen leder probleem meesr.r wirder
Indien
zij
zich dit teiuu!"'* vast

voornemen.

De tweede

ploeg, bestaande
G. Verhoeff fbg).
W.M. Appel. J.M.E. van Eek en
3. Adam (sl) met mevr. I. BomDocter3 van Leeuwen als stvr.. behaalde 111 punten en een tijd van
s'.c.

open

dames

2 m. 10 sec.
Om

Het hoofdnummer.
kwart voor 0 kwam

Venduties.
—

heden
ben huize r.d. Heer M. C. Schram c»
Jong, Wonokitrl Blt. 83. Tan meubilair.
Zaterdag, 2(5 Octobrr 1940
ln Toko Lalwanl, Pasar Besar 10,

mode-artikelen.

delsstr, 38. van meubilair.

IMnsdaf, 29 October
Uvr. den Heer C. X. Kcchnen, Ee!nleursz, Boul, 48, van meubilair.

*

naar

Luistert

NIROSI
Doorloopend in de lucht
Nienws: 6.30, 7.30, 13.20.
14.20 en 19.00.

A. R. V. O.
7.00 tot 8.30

�an

Zendtijden:
van 11.00 tot 14.30
Tan 16.30 tot 23.00
Nienws: 7.30, 13.20 en 19.00.

AUSTRALIë
31.3 M.

een felle boot-aan-boot-race te
winnen in den mooien tijd van 2
min. 48 4/5 sec. De tweede ploeg
deed het in 2 min. 49 2/5 sec.- Als
winnaar van
de verliezersfinale Cuai
kwam de ploeg van kwartiermeester
op de derde
Sou e r
De prijsuitreiking.

vaa

Maandag. 28 October
ten huizo v.d. Heer J. Buenk. Daea-

verleden .behoor-

Na afloop van het programma
laatste en het hoofdnummer van verzamelden allen zich gisteravond
het programma, de oude cm circa 6 uur op het terras van
vier heeren op de 2000 m. het clubgebouw, waar de voorbaan. ..Lajra" was bemand met zitter van „Brantas", de
heer
de heeren Ch. Briët, D. van Kuyk- mr. C. M. Elenb a a s,
de
hof, O. Tanzer en ir. F. Stoop met prijzen uitreikte. Eerst
bracht
die
mej. J. Adam als stvr. De ..Njord" hij <echter dank aan allen,
werd over het water gedreven hebben bijgedragen tot het weljaarlljksche
deze
door de heeren H. Blom (be). J. slagen van
meeting. De
heer
Vermeyden, B.C. Hoff en A. VVerd- onderlingl
verklaarde,
dat hij
müller von Elgg (si) met mej. O. Elenbaas
de
Toxopeüs als stvr. Na een mooien respect had gekregen voor
Marine,
stoere
van
de
knapen
start ging het eelijk op in een
die in staat waren om die zware
flink tempo de kali af. Bil de brug sloepen
met zoo'n vaart over het
gekomen liep de Laja uit en had
te trekken. Bij hen
water
vcort
al spoedig een halve bootlengte
ls
dit
roeien
behalve sport ook
voorsprong op de Njord. die 7leh nog dienst met
ook op de eindspurt wierp. Het van plicht en een achtergrond
Spr.
noodzaak.
werd een spannende race. De La- v/rklaarde er van
overtuigd te
ga werd voortgeroeld met een ge- zijn, dat
wanneer het dezen manmiddelde snelteld van 30 slagen nen nog eens gegeven moge zijn
per minuut en wist hierdoor den om in deze sloepen de Ned:fvoorsprong nog lets te vergrooten. landsche kusten te bestormen
Met cén bootlengte vóór de Njord cm "er den vijand te verdrijven,
werd de Lasa winnaar. De tijden zij eveneens om het hardst zullen
bedroegen resp. 8 min. 18 3/5 sec. roeien om daar het eerst aan den
wal te z11n... Hier werd de vooren 8 min. 20 sec.
Zaterdagmiddag werd door de zitter onderbroken door donderde
heeren Blom en Tanzer nog de „drie—hoera's" voor H. M. de
nieuwe boot van ..Brantas". ont- Koningin.
Vervolgens reikte de heer Elenworpen door ir. van Berkum, gede prijzen uit. De eerst? en
demonstreerd: de gladde baas
de
tweede
sloepprijs voor het
stuurmanlooze twee. roeien bestenden
wisselbekers,
uit
Zondagmiddag werd de boot gedoor
den
beschikbaar gesteld
demonstreerd door dc dam:s v.d. Marir.e-commandant.
Meene en Baning.
Nog verschillende andere bekers
uitgereikt, waaronder heel
werden
Het sloeproelen.
zooals de ..Sport ln Beeld"Tusschen de andere nummers cude.
<n de „Fotax"-beker. terwijl
door waren de wedstrijden ln het beker
oude vier heeren met gerecht*
de
ingelascht. matigden
sloeproelen
trots de prachtige
De Marine nam hieraan deel met groote
bekaai
in ontvangst namen,
13 ploegen en de Zeevaartschool die
oprichting
reeds sedert de
met 3 ploegen.
De eerste plcej rier club
1908 In het bezit van
ln
van de Zfevaartschool wist donr
geweest.
vieren ls
overwinning op de Brantas-oud?
een kranige
alle
de bekers kregen
ploeg van den korp. machinist v. deelneemsters cn deelnemers nog
T> rl: ln de kwartfinales te ko- een persoonlijk cadeautje ln den
rr-n Toen verloren zij met 3'5 vorm van een aardige das o* zak"
s:c.l
doek of badhanddoek.

me-

(Nadruk verboden.)

Van 21.30 tot 22.30

manie,

vioue

plaats.

het

Jurist

als

dicus, kunstenaar of schrijver wordt
als regel het meeste succes behaald]

als stvr., toonde een correcten stijl,
Na vele spannende wedstrijden
terwijl
d» eindspurt na eenige kwamen tenslotte in ds finale tespannende momenten eveneens op gen elkaar uit de ploegen van ma.
de tegenstandsters
werd gewon- troos
W. H. Jan s e n en
nen. Zij verkregen van de Jurv van kwartiermeester de Wolf.
131 punten: hun tijd was 2 m. 9 D; eerstgenoemde ploeg wist na
uit de

In beroepen

technicus, ingenieur, tandarts,

;

—

—

De uitslagen.
Zaterdagmiddag hadden

v,..

21 Octobrr „Weegschaal".— Zyt
heden Jarig dan vallen de beste uren
van dezen dag voor U tusschen 9.45 c
11.4-3 v.m. van >143 tot 3.45 n.m. en
's avonds van 7.4-5 tot 9.45. De urc
welke daar tusschen vallen zijn hè.
slist ongunstig te noemen.

—

Zaterdag en Zondag zijn de leden van de Saerabaiasche roeivereniging ..Brantas" weer tegen elkaar ln Is et strijdperk getreden. Op de Brantas langs Kajoon
zlln onder groote publieke belangstelling de jaarlijksche onderlinge wedstrijden gehouden. Ondanks verschillende door de tijdsveroorzaakte
omstandigheden
moeilijkheden
is een uitgebreid
programma op twee middagen en
eén ochtend vlot afgewerkt.
Speciaal cachet werd aan deze
wedstrijden verleend door de deelname van de Koninklijke Marine
en de Zeevaartschool met 16 ploegen voor de sloep-races. Hierdoor
werd ook van Marine-zijde bijzondere belajigstelllnz betoond. O.m.
waren aanwezig de commandant
der Marine, kapitein ter zee P.
Koenraad, en vele andere
officieren en minderen. Het terrein van de roeivereenizlng, met
een honderdtal vlaggen (afjestaan door de marine) vroolljk
versierd, was ze*r druk bezet. De
marine-kapel luisterde het geheel
nos in belangTljke mate op.

.*1

..

last. Het Egyptische ministerie
van financiën antwoordde, dat 't
zich alle-rechten inzake het voorstel voorbehoudt, totdat de houding van de Fransche regeering
vromen duidelijk zal zijn.

den in den nacht plaats. Bommensalvo's vielen over de spoorweggebouwen en hangars. Te Benghazi

VERFFABRIEK

•

en werd met groot succes bekroond'. Drie Italiaansche Jagers
werden beschoten en vatten vlam
en 6 andere vliegtuigen werden
zwaar door kanonvuur beschadigd.
De aanvallen op Diredawa had-

EN

j
GErVERVEN
IKIEWMOÜEIIi
■

regeeringsgebouwen
geboekt op
Het Zueskanaal
en op een hangar.
gisteorganisaties
waren
Andere
Caïro. 19 Oct. (Rtr.) De"Suezren gericht op o.m. het Baren- kanaal Mij. deelde den Egyptitru-vliegveld (Erithrea), Diredawa, schen minister van financiën meop de, dat zij zich voorstelt de
Sollum en Benghazi. De raid
kaBarentru werd ondernomen door naalrechten te verhoogen tot 8/—
de Zuid-Afrikaansche luchtmacht t>er ton lading en 4/— per ton bal-

Weer

iï

|

Invloed

van

8.8.C.-Londen.
16.84 M. en 19.82 M.
Van 6.50 tot 9.45.
Van 18.00 tot 0.30.

viitnoea, yeüragen oij 'een bontocii. nut, sportief
japonnetje.

kleuren

op de stemming

doen. evenals voor donkere sanren en trappen, waardoor men
het eevoel krijgt, alsof het zonlicht rijkelijk binnenschljnt.
Diep geel. groen oranje,

terra-

cotta, goudbruin zijn kleuren, die

SINGAPORE
80.95 AI. en 225 M.
Van 18.10 tot 22.00.

Waarheen

voor kussens zeer geschikt ztjn
en ons op sombere regendagen
In kleeding en meubileering
Bioscopen
aen moed niet doen verliezen.
kieze men harmonische Zacht geel geverfde
kamers
stimuleeren tot arbeiden, terwijl Capltol
frocn
veel voor heerenkamers
kleuren
gekozen werd en wordt. „De
groene tafel" is schier in alle
Vrouwen houden van kleuren landen bekend
als de belangrijk» Durmo
maar
gaaral te
en dragen deze
piaats,
waar
vele
ne, indien de mode dit mogelijk sluiten genomen beslissende beGroen
maakt. De vrouw van smaak weet werkt kalmeerend, werden.
werkt aangeprecies aan te voelen, welke kleu- naam op de
ren het best bu haar tempera- de zenuw:n oogen en rustig op Kranjjan
terwijl blauw daarment passen, welke haar goed entegen voorln, een
woning weinig
zooveel mogelijk flatstaan en
werkt en aan kamers een
oretti?
teeren.
Ook de kleuren van haar woning kouden indruk verleent en tevens Lo,
onpersoonlijks.
zullen haar niet onverschillig Iets
Blauw
speelt daarentegen een
zijn, want zij we:t dat deze in grccte
rol od het gebied der heehooge mate op de stemming Inren- en dameskleedlne en vooral
werken.
voor de laatste heeft men schier Mascotte
De aangenaamste kleur is voor oneindige variaties;
vel; menschen rood, omdat hierSlechts zelden zullen donkervan een zekere warmte uitgaat
en vroeger placht men deze kleur bruin en grijs aangenaam amaangezien beide
kleuren Maiim
don ook zeer veel toe te passen do?n
of
n
I? ef'r deprimeeren, heueen
op de msubleleerlng van woon- ook geldt
voor zwarte tapijten, r,.1
en eetkamers.
Tegenwoordig heeft de smaak z'ct mCn Ce k ig h0°Wt zelden
zfch gewijzigd en geeft men de
Het inwendige van ons huls. sampoerna
voorkeur
althans voor moderevenals ons leven helder en
ne woninginrichtingen aan lichte
z^ p f envoudisr van vorm
i
vloercn
iu
Behang,
kleuren.
raamnl£r Pretentieus van
bekleeding, alsmede dl? der meu- kleur
.
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bels maken een levendlecn, prettigen indruk, die alle somberheid
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J Hoofdrollen

| film en genn»

—

°'

vandaag.?

;

Piraten!

A

,

•)

Dona'.d
VT<*>i«
willlfiïn

Tracr

Oranvlile

'

Oven

Gezondheid en humeur zlln veel E«. o ■envtl»
Co.
com«ïï«.~
meer afhankelijk
van de hulMlij- Dr. n dram»
At. et avontuur
Ara. n amusement.
Opvallend is. hoe groot? donkere kig°wel
dan men oppervlak
meubels eensklaps veel beter uitHet gezinskven kan er slechts M Kinderen beneden 17 J. «en toecarut.
komen. indien zij geplaatst wori? dlen
een
en sombere
kamer, waar veel licht
den in
is en ook het «behang in lichten verf
behang door liftten doorn:
003 P
ti^M.1,1^
D*g©!lJk» matinee en roora»ondtoon gehouden is. „Zlin het wel eensklaps<ur ? n v ervangt, want
zal alles er veel aancetnutiek op bet terra»
dezelfde meubels?" vraagt men
rteeolo fin bi
zich soms onwillekeurig af.
hetgeen niet naBar m dincin*
Geel is een go-de kleur voor laai op de stemming te werken.
Tabaiint
kamers, die ietwat somber aan(Nadruk verboden.)
wrtaagt.
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