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Wie I zich aan een» ander spiegelt, gen te schrijven. Bij de hervorming
spiegelt zich zacht-en wie weet te van het, onderwijs, sinds ongeveer
-profiteeren-vanandersmans leergeld IGOS, was daarin-langzamerhand wel
en andermans welbesteden tijd kan voel verbetering
gekomen, maar
rijk worden, niet alleen stoffelijk „•volksonderwijs" In den echten zin
maar vooral ook geestelijk. }\
was het toch nog nooit geworden. Bij
Het kan daarom nuttig zijn hier- dr. Yen rees nu het eenvoudige denkonder nog eens onder de aandacht beeld,, om 1000 van de gewoonste
van velen -te brengen , een fragment woorden uit te zoeken en daarmede
uit | het- kostelijke ■ boekje van profes- leesoefeningen. samen te stellen. De
woorden hadden alle betrekking óp dè
sor dr. J. J. L. Duyvendak:
„De Hangende Drievoet," over,de dingen die da man uit'het volkrkent;
armoede van'den. Chlneeschen.boer het boerenbedrijf, het dagelUksch leen diens opvoeding ,om schrijnend ven. Daarmede begon hij te experlraenteeren, geholpen door een | staf
leed, zooals'wij; dat zoo aangrijpend
volgelingen, door onderleerden kennen uit Pearl-Buck's boek: enthousiaste
geven
wijs
te
zoowel aan kindéren als
»,Good Earth," te verzachten.
aan-volwassenen. Als zQn.hoofdkwarEn wanneer wij • dit fragment met tier koos hij uit het stadje Tihg-sjlèn,
aandacht, lezen,, rijst - onwillekeurig gelegen aan den spoorweg, van, Peking
de vraag; splegelden"wij.ons voldoen- naar Hankou, ongeveer 5 uur sporens
•* an «,aande de
—de? Kunnen wij niet aanknoopen aan ten zuiden van Peking. Het Idee paktewaterlating van de „Urania'', heV opleidingsschip der adelborsten,' plaatsen wij hierboven enkele foto's
•
deze ervaring, moeizame proeven.van te: drommen menschen werden aan
Links: de bouwer van het'schlpjht-ir.- F, Stoop; in, het midden: het schip hangt aan een drljvenden bok en wordt
zijn element toevertrouwd
rechts, de heer W^Verploegh^Ctuwi^vporzitter- der afdeeling-Oost-Java van „Ome Vloot", tijdens zijn toespraak. aan
eigen maaksel overslaan en op dezelf. de studie dezer eenvoudige,; voor hui,
de wijze gecoördineerd leeren werken splijk gebruik geschikte, karakters
waar al te zeer leder nog werkt in gezet en bemerkten dat zij met beeigen tuintje en vergeet te zien naar hulp hiervan In eenvoudige taal konEEN NIEUWE „VAN GALEN”.
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De positie der Russen bij Leningrad Dit nummer bestaat uit DRIE bladen.
Eenlge jaren, bepaalde de beweging
„De armoede vvan den Chlneeschen
hoofdbestuur
van
de
een
Door
het
Vatijd
In
hevige
oorlogsis
■pan
zich
het
verbeterd. Budenny's legers vallen
onderwijzen
;in
hoofzaak
tot
boer komt voor een deel voort uit zijn
derlandsche Club werd
zooals reeds de Dultsche troepen bij Perekop in de
beroering, als waarin wij thans
onwetendheid. De kennis,; die hij van deze uitgezochte „duizend-kagemeld
bij de Vereenigde Fondsen, flank aan.
leven, ontkomen wij er niet aan,
heeft van het boerenbedrijf, berust rakters" aan het volk. Doch toen
uit de opbrengst van oorlogsinsignes
dat,
wanneer
onze
aandacht
voor
bleek,
dat
Yen
een.man
van
incidenteele
dr.
was
ervaring
geheel op
van
De
R. A. F. teisterde
opnieuw
en oorlogssluitzegels „Nederland zal belangrijke
een onderwerp van ideëele strekhemzelf, zijn bunen of zijn voorouders. echt wijden blik. HU zag in, dat het
HEDEN VOOR HET LAATST:
West-Europa.
havens
in
gestort
herrijzen",
een bedrag van
king gevraagd wordt, een zekere
Systematische veredeling van gewas- vraagstuk van opvoeding van den boer
„P EN N Y SERENADE"
De Japanners oefenen een toeneƒ 5.000.— ten behoeve van de nieuwe
weerstand dient overwonnen te
sen, zaad-selectie, kunstmeststoffen, volstrekt niet was opgelost door hem
MORGEN,
druk
uit
op
menden diplomatieken
DINSDAG PRÉMÏèRÉ
worden*. En toch hebben wij te „Van Galen".'
zij. zijn hem alle onbekend. HU ploegt, te leeren lezen. Wat had hü of leThailand. In Indo-China vingen zij
van
kostelijke
bedenken,
dat,
voor
het
beeen
comedie
wil
mand
In
kennis,
anders
aan
deze
zoo1940
door
Vaderlandsche
werd
de
mest; zaait, egt,* besproeit en maalt;
groot* manoeuvres aan.
van
onze
de
houd
cultuur
toein
oeconomdsch
Club
ter
den
gestort
lang
zijn
gelegenheid
bestaan
en
van
In
en
regen
zonneschijn,
het overige doet
komst eens weder de schoonheid
De uitwisseling tusschen Engeland
verjaardag van Wlnston Churchill
die het eene jaar het werk zijnen han- sociaal opzicht zoo hachelijk bleef?
en
belangrijker
mate
hebben
Duitsohland van krijgsgevangenen
in
Noodlg
was
een
deel
en
algeheele
hervorming
ƒ
nog
10'?0.—
later
eens
30 x
den zegenen, het andere Jaar vruchaan
leven
is
voor
«yOICK
het
door
het
korten tijd uitgesteld.
maatschappelijk
ƒ
ƒ
van
Gesteund
66.—
of
totaal
Is
dus
in
1.980.—;
f
zijn.e,
a
t
boerenleven.'..
z
teloos doen
Mei-Jou
vooral in de vorige eeuw het thans reeds aan de oorlogsfondsen
Het aantal executies in bezet Euro.
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Chlneesche intellectueele gedreven het-moest—worden een „modeldis- Voor den aanmaak van cliché’s. dat met den verkoop van oorlogsENORME SUCCES VOOR DE
te Batavia.
lpsignes, oorlogssluitzegels en oortot wetenschappelijk ondetzoefc van trict".
2 e WEEK
Wij lezen In de „Mededeellngen van logsplaquettes centraal reeds een beVoor de eerste maal was Zaterdaghet Chlneesche landbouwbedrijf. Op
MACHTIG
EEN
FILMWERK
de
van
het
Vereenlglng
Werkgevers In
Vier onderafdeellngen van het
drag van ruim twintigduizend gulden morgen het Stadswachtterrein te Basommige zendingsposten, door sommiDnukkersbedrijf
Nederlandsch-Inopgezet:
In
onderwijs,
werk
sodoor
werden
de Vaderlandsche Club Is ver- tavia de plaats voor een beëediging
ge universiteiten/zijn landbouwproef.
studie, landbouw-! dlë":
worven. De totale opbrengst van deze YanjOf Aderen....
~, u>c
. stations: opgericht: die .hiervan .Intens claal-oeconomlsche
j.l. ves- actie Is In werkelijkheid nog veel
nummer
van2ff
Mei
~Tn~ons
proefstations
"medlsch-hyglëirischl
en
•
gesieve studie maken. Het Is reeds
Voor het front van den troep, de
tigden wij er reeds de aandacht op, grooter; In vele gevallen toch werd
bleken, dat allerlei Chlneesche gewas- werk., De bespreking van het laatste, dat Amerika
linkerhand
aan het vaandel van de
geen licenties meer ver- zoowel hier te lande als in het bulsen voor, <rroote verbetering vatbaar toont het duidelijkst het systeem dat
Batavlasche Stadswacht, legden de
lïaaswacTïïërTpföf. J. A. VèTBUrïtTTC'
Hjn door zorgvuldige selectie en krulstag; gierst, kac-llang, mals, katoen. zelf Is een ziekenhuis gebouwd on- koper, zooals o.m. noodig voor den men met den verkoop van deze Insig- W. F. Bochardt, J. A. Fischer en B. K.
nes e.d. wist te behalen, gestort in
twee Ohlnessche dok- aanmaak van cliché's.
Zelfs een leekenoog ziet ten duidelijk- der leiding van
spraken daarbij de meening uit, een speciaal fonds, dat In een of Zon, in handen van hur commandant,
WIJ
In
verkrijgbeste,
die
de
China
ters
ste het groote verschil van product,
overste Gronewold, den eed af, waarmedische opleiding hebben ge- dat, zoo hierin geen wijziging zou ko- ander verband staat met de oorlog- mede zij plechtig geïnstalleerd waren
tusschen de Inheemsche en de nieuwe bare,
HEDEN VOOR- HET LAAÏST-imen,
over
eenlgen tijd, te beginnen voering. De verkoop van insignes,
Ingezondheid
als
van
TOMORROW COMES^_
gekweekte variëteiten. Vruchtboomen noten, n.l. aan het Rockefeller van
„WHEN
reserve-officier
met de kleine bedrijfjes, de cliché- slultzegels en autoplaquettes gaat in
Peking. In een zestal
klasse
het
[worden verdeeld: peren, perziken; stituut In
Koninklijk
2de
van
NederVANAF '"MORGEN," DINSDAG
dorpen van het dis- fabrieken niet meer zouden kunnen binnen- en buitenland nog steeds
nieuwe gewassen ingevoerd, zooals de voornaamste
landsch-Indlsche Leger.
terwijl dit er bij de groote voort.
werken,
een
geopend,
geleld
geestige amusementsfilm
klinieken
zijn
trict
tomaten. Zelfs kippen en varkens door een Chlneeschen dokter die wel- cllché-bedrljven toe zou kunnen lelReeds om 7 uur stonden de troepen
RAT
„BROTHER
kippen
.worden verbeterd: Chlneesche
met den stalen helm op, opgesteld onscholing heeft den, dat voor niet onbelangrijke groeCURSUS
SWARA”.
„SARI
en Leghornhanen produceeren „more, iswaar een moderne
AND A BABY"
der commando van den kapitein Van
pen geen emplooi meer zou zijn.
blgger and betten" eieren, en een var- gehad, doch niet volledig, naar WesJane
Priscilla
Wayne
de
in
compagnieën
Putte,
oorde
frontAfgescheiden
hiervan
zou
de
Is.
HIJ
ken is gefokt dat, gevoerd met den- tersche opvatting, gebreveteerd
BRYAN
vijf
Duurde
dagen.
LANE
met
het
front
naar
de
tribuMORRIS
colonne,
het centrale logspropaganda hier te lande niet
zelfden afval als het gewone Chlnee- werkt onder toezicht van
Naar A n e t a verneemt, be- ne, waar zich militaiten en burgers
afbeeldingen,
meer
beschikken
over
en-stuurt
stad,
In'de
alle
ziekenhuis
sche zwarte varken, In 7 korter tijd
zooals wij die dagelijks In de bladen vindt Kl Hadjar Dewantara zich mo- verzameld hadden om het militaire
meer vleesch aanzet. Kunstmest wordt moeilijke gevallen daarheen.
menteel te Wonogirl, waar hij in op- schouwspel bij te wonen.
INHOUD:
en dit Is mis- zien.
Tevens leidt hij op,
ter beschikking gesteld en het gegedracht van Z. H. den Mangkoenegoro
Nadat de troep aan overste GroneWij
zijn
diligent
ter
verder
zake
onderdeel
bruik daarvan den boeren geleerd. schien het belangrijkste
blad; De Indonesische boer.
weest en onze overtuiging is thans, 'een snelcursus in het „sari swara" wold gepresenteerd was, trad de Eerste
Voornaamste nieuws»
Algemeen nieuws.
Men droomt van de Invoering van een Jongen man in elk dorp dat bij
de
(notenschrift)
waarop
uit,
de
vaandelwacht
comManghield voor
dat het departement van EconomiStadsnieuws.
moderne landbouwmachines, maar zijn ressort Is Ingedeeld; hij leert dien sche
van mandant der Iste divisie, generaalZaken aan deze zaak ten volle de koenegaransche onderwijzers
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En hiermede was een gedenkwaaroogst, dan ziet hij dat natuurlijk op- overschrijdt.
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Ons, In het Westen, mag dit alles
vragen om meer van dat zaad.
Men schrijft 'aan A n e t a. dat vrouwenvereenlging te Medan beveelt de
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v gedaah. Ik;moet daarbij voegen: hij verband om den voet, dien zij zich, f. I.ooo.—)'bijeengezameld; zoodra er
In den oogsttijd zoo veelvuldig genoeg bij elkaar gekregen is, zal de
Woensdag 1 dezer op den Goenoeng vrouwen waren na een dag zoeken
ga én ziet het werk van de Mass Educ- zooals
nog
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zou er tetanus uit ontstaan
De den teneinde verschillende handels- Post" meldt, in verband met publica- door de politie is gevat.
behandeling is gratis en kan, gezien
Vermoedelijk Is deze door den verrechtstreeks van de Impor- ties In diverse bladen, dat het IndoDe beweging Is begonnen omstreeks de groote armoede, ook niet anders artikelen
tegen Inkoopprijs te kunnen nesische blad „Oetoesan" niet werd slagene op het stelen van hout be- DE ZIEKTE VAN MR. JANSEN.
teurs
1923 door een man, die werkzaam was zijn. Het zeer bescheiden salaris van betrekken.
toegelaten tot de H. V. A.-onderne- trapt en heeft hij den moord begaan
—geweest-ltt-de-Chmeescbft-CJhrlsteiyke den-arts-moet-daarom—naar—boven
mlngfin, dat.dit. verbod„inmiddelsjs omarrestatie te voorkomen. Daar
Binnenkort weer aan den arbeid.
Jonge Mannenvereenlging, dr. James komen. Hier ligt natuurlijk het moeiingetrokken.— Het blijft echter gehet vermoeden gewettigd is Omtrent den
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eenlge maanden verpleegd moet worzeer weinig lezen; men weet hgs, Chl49 Jaar in Indië.
den, ontving het „Bat. Nbld." ZaterSchade ƒ 8000.—.
neesch schrift Is zeer moeilijk. BJJ
Dén 30sten October a. s. zal het DJokJakarta, 4 Oct. (Aneta). In
dagochtend gunstige berichten.
Naar Magelang.
de ouderwefcche onderwijsmethoden 49 Jaren geleden zijn, dat pa Van der tegenwoordigheid yan de beschermUit Solo meldt Aneta, dat eenl
werd naar nut voor de praktijk niet Steur,'na een zeerels van circa 50 vrouwe van het plaatselijk comité goedang van de rubber-onderneming
Aneta verneemt dat Z. H. de ; Mr. Jansen Is thans veel beter, en
getreera; de leerling leerde boeken dagen, in Indië voet aan wal zette.
van dë Vereenlgde Oorlagsfondsen, Karangdjati te Slmo is afgebrand. MangKoenegoro en de Ratoe met er zijn aanwijzingen dat in de ziekte
van buiten van ethlschen enhistoriHet orgaan van den Bond van Oud- mevr. Adam de Vries, werd heden- De brand werd veroorzaakt door de gevolg op 14 October a. s. een bezoek een gunstige wending is gekomen,
schen aard, maar was gerulmen tijd Steurtjes hieraan herinnerend, geeft morgen onder groote belangstelling vonken van een oven en heeft twee aan generaal-majeor Cox te Mage- zoodat men kan verwachten, hem
niet in staat om zelfs een eenvoudig een overzicht, zooals Pa Van der Steur het Spitfirehuis geopend, dat als cen- menschenlevens gekost. De. schade lang en vervolgens aan den regent binnen afzienbaren tijd weer aan zijn
brjefje over gewone ailedaassche dln dat zelf vertelde.
~. ,
van Magelang zullen brengen.
bedraagt ongeveer ƒ 8000,—,
trum van de propaganda dient.
arbeid te zien.
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Met een krachtig applaus bewezen de
aanwezigen hun Instemming met de ge.'.-..
sproken woorden.

HANDEL EN INDUSTRIE.

zijn toespraak, o{f de tewaterlating van het nieuwe opleidingsschip voor de Adelborsten, welke
plechtigheid in verband met de

Directeur M.E. spreekt.

Vervolgens sprak de heer C. W. Her 1 n g a, directeur van met M. E- V dle
erop wees dat de plechtigheid geen" ótficleele gebeurtenis was. Niettemin tal
het zellyacht, dat op stapel stond met
worden
ongedoopt aan rijn element

toevertrouwd.

•

.

-

-

Spr. huldigde hierna met enkele woorden den bouwer, Jhr. fr. 8 t 0.0 p,- die
geen feestevrijen-tijd hadgegevenjpm,Jtóove>
en rijn met
lijk karakter kon dragen
de schenkers en den commanleg
waarbij het helaas onmogelijk
dant der Zeemacht het opleidingsschip
was allen, die aan den bouw van met
extra zorg te bouwen. Spr. wees
SOERABAIA, 6 OCTOBER 1941.
het schip hadden bijgedragen uit
op, dat gekozen werd een type, dat
er
te noodigen. Spr. gaf echter de
elders ter wereld vele Jaren de ruime
verzekering, dat buiten den kring
zeeën had,bevaren en somde dan d»
van-genoodlgden; velen met behet
reeds bekend blzonderheden van
T—
langstelling de voltooiing van het
7
!""?
iyacht
op.
Op
opleidingsschip tegemoet zien en
daarna
de
schetste
De
heer
Heringa
Zaterdagmiddag woedde een groote
verlangend zijn het schip te kun'
moeilijkheden bij de voorziening van
ampasbrand op de suikerfabriek DJatiaan de Kon. Manen
overdragen
materiaal speciaal van het tuig. Zooroto van de H. V. A.
rine.
dra alles ontvangen zal zijn. zal net
Het bericht werd spoedig wijd en zUd
bekend, doordat ntet alleen de omliggengeschip
zeilklaar gemaakt worden, "pr.
de
spr.
Vervolgens memoreerde
de fabrieken, doch ook de brandweer
den
las
vervolgens èen telegram van
van den bouw van het schip,
van verafgelegen fabrieken tot ta het schiedenis
waarvoor,
der
Zeemacht
het
commandant
van
Kedlrteohe toe van den brand op de welke begon met het rijpen
in Z. E. zijn gelukwenschen aanbood bl]
hoogte werden gesteld, terwijl gemeen- plan, In den boezem van de vereeniging
de tewaterlating van het schip.
telijke brandweerdiensten, zooals die van „Ónze Vloot", om bij de Inwijding van
Vervolgens noodigde spr. mevrouw
Marine
hand
boden.
Probolinggo de helpende
het Koninklijk Instituut voor de
doopplechtigOverwogen werd zelfs de gemeentete Soerabala en de installatie der Adel- Verploegh Chassé uit de
Soerabala
bet
heid
te
Mj
van
verrichten.
lijke brandweer
borsten In Augustus 1940, een zeegaand
blusschingswerfc In te schakelen, doch
te bieden, dat voor langere
Doopplechtigheid.
hiervan werd afgezien, vermoedeujk.om- Jacht .aan
zou zijn. Maar hoe begeschikt
dat voldoende assistentie en materiaal reizen
Op dat moment lag de „Urania" nogl
scheiden de kosten ook werden gesteld,
bij de hand waren.
duidelijk,
gekluisterd in haar boelen, op een st*lin het begin
Wij vernemen, dat 100.000 qutotalen het was reeds
der
draagkracht
da,t:
llng-aan -den wal en met stalen kabels
flnancleele
4eze.de
ampas, welke op het emplacement" van
gaan..
Een
verbonden aan een dubbele sling tod
te
boven
zou
vlammen
vèr
vereeniging
Djatlroto iag- opgestapeld in
en
Inhandel
een" lier van eenrdrtjvenden .bolt. r-rr.
beroep op de burgerij,
opging.
Langzaam werd, nadat mevrouw Ver-i
werd in den afgeloopen dustrie te Soerabaia vond reeds dadelijk
De brand
weerklank, zoodat bij de opening van ploegh Chassé een koord met een b'Jl
nacht gebluecht.
het Koninklijk Instituut toegezegd kon had doorgehakt een lier in werking geworden, dat het yacht er komen zou stetld, waarmede het schip werd 3j>Doch achteraf Week. dat het ook in gehleuwd.
De stelling werd er onder uit geschodit geval makkelijker was te beloven,
Spr. ven en de doopplechtigheid werd verdan de belofte te volbrengen.
schetste hierna de pogingerf. die ge- richt met een flesch champagne. dieé
is verkrijgbaar bij
daan werden om uit te kijken naar een tegen den scheepsromp werd st_kge_ia-'
Toendjoengan 58,
V
geschikt vaartuig, dat geschikt zou zijn gen.
g+9\rw A
VlVlAj fê'L zrëör"ST baia" een grooter aantal adelborsten te berTerwijl het nog mastlooze, doch ge!
-__
gen. Zoo ontstond geleidelijk aan het pavolseerde schip met de geuzenvlag
4638
idee van een opleidingsschip, doch op voorop langzaam in het bassin daalde,
dat moment begonnen de moeilijkheden stond men van zjjn zitplaatsen op. Mn'
pas recht, omdat ,-een dergelijk schip ziek weerklonk van den luidspreker*;
hier niet gevtmdeh-zou kunnen worden, weldra overstemd door slreneeeloel van
dat aan de gestelde eisenen zou kunnen de schepen in het bassin en de werkvoldoen, terwijl op aanbiedingen, die plaatsen In den omtrek. De ..Urania"
binnenkwamen, evenmla daalde In zijn element.
ujt.
agenda.
worden ingegaan.
"De commandant van tiet Konrnkl. InSö&edlg kwam* men" tot- de conduite, stituut voor de Marine, schout-blj-nacht'
de- gmeenteraadsvergaüerifig':
fip Voor
van 8 October a.s. Is een aanvullende dat.-er geen"betere..oplósilng was dan O. W. s t ö v e maakte vervolgens"
agenda opgemaakt, -waarin die.'voorstel* bet schip zelf hier te bouwen, een plan, nog bekend, dat doof hem twee tele•Jen zijn opgenomen tot voteering"van dat
het grammen waren ontvangen, een van
verwezenlijkt beter
nationaal gevoel zou bëvredlgenTDocM
aan het onlangs te fioerabaii» dpgerich- het bouwen van een »e»lacht is niet Ned.-lodlf, die den commandant van
te VrijvSig Vliegerr, Corps en 1000-ftttft ieders werk en de personen en instellin* het Kon. Instituut en het Kom»
kosten van den Luchtvaartdag op 26
per., die daarvoor in aanmerking kwa- borsten zijn gelukwenschen aanbood op
September jl.
men zaten overkropt met werk, zoo ook het moment dat de „Urania" aan haar
agenda
de
suppletodre
Voorts zijn in
opgenomen de voorstellen tot vaststel- het M. E. Tenslotte mocht het gelukken, element werd toev»rtrouwd. Het ander»
ling der verordeningen, die den duurte- toen de commandant der Marine daar- telegram was afkomstig van de Konlnkl.
bijslag voor gemeente-dienaren en pen- toe eenmaal zijn toestemming had g!- Batavlasche Yacht
die
behalve
fllTTfl T»gPlP.n._pfi.tal '-gevenrheV schip-op het Marine Etablis- hartelijke gelukwenschen "bok een ..tcT
goedkeuring der jaarstukken van de Ge- sement te bouwen, waarmede de zorgen spoedig ziens te Prk>k" wenschte en den
meenaespaarbank.
van de schenkers van de baan waren. Adelborsten daarbij
hartelijk
een
't;.'.,
Spr. memoreerde daarna nog even de welkom aanbood
haar clubhuis.
bouwplannen, die door Jhr. ir. F. Stoop
werden ontworpen en do naamgeving
In het antwoordteiegram aan
den commandant. der Zeemarht
Het schip zou den naam ..Urania"
de
kragen in navolging van het opleischout-bij-nacht Stöve
dingsschip voor de Marine in Den Hslhoop uitgesproken, dat de nieuve
stijgende lijn.
momenteel ïnTJandëiTvan~a èn~
„Urania" spoedig op eigên~ïêflen~den
De douane-ontvangsten over de maand flêr7dat
tocht naai bevriid Nederland zal
vijand
bevindt.
3.762.249,44,
ƒ
1941
bedragen
September
kunnen aanvaarden.
terwijl die van dezelfde maand in 1940
De „Urania" cal ia de komende
■.■....
•
■.• | '
in totaal / 2.437.230 zijn.
Weken
Hierna werd door de aanwezigen e?n
afgebouwd, getuigd en IngeJanuari
tot
en
Over de maanden
'met September 1941 werden Sn totaal eeild warden, waarna in December aanvang gemaakt met de bezichtiging
van het schip.
de overdracht aal plaatshebben.
ƒ 27.577.049,68 ontvangen en over dezelfDe plechtigheid die hiermede geëinde maanden in 1940, f 20.786.425.74.
De heer Verploegh Chasse dankte digd, was. -v rd bijgewoond door het
ten slotte den directeur van het M. E., voltallige Korps Adelborsten.
den heer Heringa, die bij den bouw van - Onder de «enoodlgden.bevonden.zich,
OP
het schip behulpzaam was, ir. Stoop, die behalve de reeds genoemde personen
daarin een belangrijk aandeel had en nog de commandant der Marine, - _e
ten slotte allen, die hun krachten had- burgemeester van Soerabala, de inspecboutstapelplaats.
den gegeven aan den bouw van bet teur van den Marine Stoomvaart Dierst
op een houtstapelptaate schip, dat een souden indruk maakt, en voorts
Kawattan,
Op
verschillende chefs «van Mabehoorende tot het perceel van een meu- een toonbeeld, waardig om voorgehou- rine-inrichtingen,
vertegenwoordigers
afgeloobelmakenrwerkplaats is in den
den te worden voor de herrijzing van uit den handel, velen vergezeld van hun
uitgebroken.
nacht
brand
pen
geliefd Nederland.
dames,
£
—Door-4e-ow»lddemjlto nabijheid van ons
was
er
de brandweer op Paaser-Toerle
dadelijk een motorspuit bij de hand.
Voorkomen werd, dat de houtstaoel-plaat* een prort der vlammen yerd,
De schade was niet poot.

Red.

•'

..

„Met de tewaterlating begint
de levensloop tan een schip", aldus herinnerde de heer W. Verploegh Chassi, voorzitter der afdeeling Oost-Java van de vereenigtng „Onze Vloot" Zaterdag

beiden voorstaan.
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STADSNIEUWS.
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GROOTE AMPASBRAND.

H.V.A.-fabriek.

—

Een zeer droevig engelnk heeft
Zaterdagmiddag plaat» fevonden bij
een onbewaakten overweg 'te Lamongan, waar een auto, tengevolge
. van een botsing met een passeeren.
den trein werd vernield en de twee .
rittenden, t.w. de heer S., employé
van een der groote handelshuizen .
' alhier en zijn Inheemscbe chauffeur 1
j
op slag werden gedood. De veldpolitie was onmiddellijk bij de
band, alsook de inspecteur van de N. 1
S„ de beer P. O al 1 a 8, die bij hel
opnemen van de situatie, op een meter
of dertig afstand van de baan de, tot
een vormelooze massa vernielde auto
aantroffen, alsmede de Stoffelijke resten
der belde inzittenden. De Inheemsche
Chauffeur zat zoodanig bekneld, dat hij
met
behulp van
werktuigen uit de
auto moest wórden' gelicht." Nadat. dt
lichamen der alachtot fer* naar het ziekenhuis te Lamongan waren vervoerd,
werden door bemoeiingen van de betrokken handeisfirma de stoffelijke resten naar Soeraba la I getransporteerd,
waar de teraarüebesteUing gistermiddag
plaats vond.
Het ongeluk gebeurde nabij den tweeden overweg van Lamongan, waar het
zicht op de baan geheel ongehinderd is
over een afstand van veel meer dan 600

•

.

'

'm/"'-".

"

:

' '■"■•"

'De auto moet

•

'

■ ~~/""'".'':■
blijkens
verklaringen

""V :-".■'"•"

%

de

:

van ooggetuigen een groote vaart hebben

- ~-...-.
gehad.
Of de chauffeur geprobeerd heeft vóór
den locomotief den overweg te bereiken,
dan wel, ondanks herhaalde seinen van
de locomotief den trein niet gezien heef t,
is thans niet meer uit te maken.
Wel wezen de remsporen op bet feit,
dat de autobestuurder 'vlak voor den

-

Overweg geremd

heeft.

Ook de machinist heeft stoom afgesloten en de vacuumrem aangezet, doch
het ongeluk was niet meer te voorkomen.
Met gjoote vaart reed de auto tegen de
locomotief, waarvan behalve de koevanger, nog een lamp en een bufferbaïk
werden afgerukt.
De heer S. bevond zich tijdens-het ongeluk op weg naar Semarang; de 'aanrijding had plaats met den sneitrem.-die
omstreeks 3 u. 16 den overweg moest
passeeren.
het polttloneele onderzoek
Blijkens
was het ongeluk geheel te wijten aan
den autobestuurder.
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POETSKATOEN

ENLICHT.

VROOLIJKHEID

De rimboe-bazaar, welke Zater-'
dagmidda g en -avond in den Stads- ■
tuin door de Soerabaiasche padvinders werd gehouden, is een enorm
te
succes '•geworden. Dit was wel

*

I I

_.-.•)-

in

'""'.'

DOUANE-ONTVANGSTEN.
In

voorzien.
Maanden tevoren werden de plannen
reeds opgemaakt en alle mogelijkheden

grondig overwogen. Hier werd het bewijs-gelèverdr dat goede samenwerking
en stipte organisatie groote dingen tot
stand kunnen brengen. Het uitgestrekte
terrein van den Stadstuin leent zich
daarenboven uitstekend voor dergelijke
grootsch opgezette gebeurtenissen.

leurgesteld, ja zelfs, de voorstelling, die
|wij er ons van hadden gemaakt, werd
Zaterdag-overtroffen.
Terstond werden wij verrast door het
feestelijk aanzien van den tuin, waar
zooveel zorg aan was besteed," dat wij
hem Inderdaad niet meer terugkenden.
Stralend in het kleurige licht van honderden lampjes lag daar de bazaar. Jon?
en oud, tintelend van vroolljkneid
brachten daar ettelijke genoeglijke nren
*

i

i

.

r

KAWATTAN.

BRAND
In

FILMNIEUWS.

e
n
parade.”

ISLAMIETISCHE PADVINDERS.

CapitolLuxor „De

grote

En de zakat-fitrah.

CENTRALE BANK

Sol.

Te
Op

het

Jongste congres

van öëR

bond van Inheemsche gepenslonneerden „Persatoean Pensloenan Boemipoetera" (P. P. B.) werd besloten de
pensioenbank van den bond te vervangen door een I. M. A.-bank.
Naar A n e t a thans verneemt,
zal dezsn nieuw bank lnstede van te
Diokja. waar de oude bank gevestigd

-

•'

Jaar Min ukit

belasting) en

(armen-

lltrab '<reim4gings-

'in Capitol en Luxor een buitengewoon gave) te betalen.
Velen echter weten niet, aan wie deze
reslaagd Indische nihijowiiaalrverraarbMr_assn„moeten_worden_
gegeven._j:n
dTgd~door
verband hiermede~Eeeft de Isiamdetiache
heidscommlssie aan de bioscopen toege- jPa dttodereorganisatie, vereenigd in de
stuurd, van de groote paradie, gehouden U. I. P. O. zich bereid verklaard, deze
op bet Waterloopieln te Batavia ter ge- gaven %an de reehtihebbenden te bezorlegenheid van den verjaardag van H. M. gen.
De N. I. P. O. zal van U tot en met 13
de Koningin.
October as. de huizen der Islamieten te
Hef geheel levert een grootechen aan- Soerabaia bezoeken, waarbij dan namen
blik: de voorbijtrekkende troepen, in en adressen van de gevers worden genocolojjß#--*^}atalJonrornu, afdpflingpn JSSBtss Bijdragen
' '
-.
worden afgedragen.
rte, stadswacht, tanks, pantserdivisies,
Bovendien, zuilen op den avond van
luchtafweergeschut," enz; enz.'
18 op 19 dezer door het comité op drie
Er Is door onzen,redacteur te Batavia plaatsen in de stad zittingen worden
reeds uitvoerig, over deze parade ge- gehouden ,t.w. te Kendjeranschreven, doch wij willen hier nogmaals str a a t 6 4.' Btip r 1 a a'n Lui seen ieder aanraden de film te gaart Zlsa, clusstraatno. 2 5 en Plamp i t a n x/40. waar de bijdragen
die een spontaan!applaus oogstte.
bezorgd kunnen worden.
De fitrah Ie vastgesteld óp" 5 fcatti's
rijst per hoofd, kinderen medegerekend.
De verdeelng der bijdragen zal plaats
hebben op bovengenoemd» plaatsen op
den Sisten Oototoer t.n. tusschen 4 en -6
Algemeen

I r

P.B

~~ToT «Tmet

JjLPm_elk

-
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B.B.-MUTATIES.
BurgemeestersPasoern

Kediri

en

.

afgetrdn.

,
.
•

Dit Buitenzorg wordt officieel eemeld,
dat eervol van zUn functie is ontheven de
burgemeesteri I.7van Pasoeroean, L A.
ass.-resident Uit
Busselaftr, laatstelijk

DE S.H.-AVOND.

toegankelijk.
te PïuweroeanvJl^van KedlrUM.
Bodjonegoro,
resident
van
--Schettema.
Men verzoekt ons mede te deelen, dat
' ■' tevoren ass.-resldent lste klasse te Ke- de voordrachtavond
van dr. Raüó en
de In die
dlrt. onder dankbetuiging voor
mevrouw Van der Linden -Ttomeese. die
belast
met
en
functie bewezen diensten
morgenavond half negen in het gebouw
"•' «telHktljdipe uitoefening van zijn eigen
van de Middenstandsvereentging zal irotburgevan
functie
betrekking met-de
den gehouden en waar tevens het llpM°oF. van
meester: I. van Pasoexoean,
l
ezen 'en dt nieuwste uitvinding op het
rik. ass.-resldtnt lste klasse, teR Pasoé* gebied van hoor*apparaten zal worden
J
Lette.
. roean;,
van Kedlrl. dr
gedemonstreerd, toegankelilli Is voor alle
te Kediri.
aas-iesidmu late klaae
belangstellenden. De houders van uitnoo■ '
caan echter in verband
met het aantal bechlkbare plaatsen voor.
'

"

:

j

,

*
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door.

._De._Aryp._had voor een luidsprékertnptallatle gezorgd"en "hléldmet vroofljtè
muziek den opgewekten toon tot het
einde toe er in, terwijl elders „The Röyal Rhythmlcs" een gezellige sfeer schiepen.

Groote verscheidenheid.
hnnfrizaak
Werden da éersüt
benut door de Jeugd, later op den avond
togen hohderden volwassenen naar de
benedenstad voor een bezoek aan de
'
padvinders-fancyfalr.
"Wet minder dan (3 stands,, groot en
klein, vroegen aandacht. Ben overzich"«•""

'«

telijke plaUe-gi'üiid was daarbij Orrgt
danszaal
van
gjdS;__De__ groot*
den Stadstuin had het meest het aanzien van een bazaar. Daar kon men
nifh vnnr wplnlg gpld In het bezit Stellen-van— feaale-self vervaardigde-«jt-_
werpen op het gebied van houtsnijwerk
lederbewerking, plak- en knlpwerk. ?*rwel een filiaal van de Scouts-rtioo publicaties vah de padvinderswereld en
portretten van Lord Baden Powell verKrUubaar stelde. Er was een tentoonvan i padvlndersvaardlgheden.
stelling
een- rimboe-ottrentolrt en een **n l
waar rffien ztcTTmet' zelfgemaakt»
schertartikelen kon'tooien. Een deel 7an
de tooneelzaal was ingericht voor het
nadvlnderi-ca baret, waar verdienstelijke «taaltjes van kleln-kunst voor het
voetlicht kwamen. Zoo zouden wij voon
kunnen gaan met een heele lijst. van
vermakelijkheden. Waar wij kwamen
werden wij vlot bediend door verkenners, leidsters en
leiders fnet dassen
van verschillende kleur, evenzooveel als
.
er «roepen in Soerabala zijn
In den tuin zelf had men volop gelegenheid zijtTbehendteheld en geluk t?
beproeven. Voorname industriesteden in
.

-

Dultschland kon men met brandbombeschieten. Dat daarnaast Berlijn
MARINE-ETABLISSEMENT. menmiddelpunt
van de actie was, spreekt
Voor' den verderen duur 'van de deta- hes
pijl en boog kon men het
vanzelf.'Met
cheertng m Amerika van het afdeelingslutrubeTe aulntet van. .nazi-lawaalmahoofd bij het Marine-etablissement te kers afmaken, terwijl Hjtler's msagie
Soerabala. O. A. J. Veen. is met de waarneming van genoprortp (*>ftrefckto? h». talrijke opstoppers met een voetbal te
kreesr. Fin»w<>rDen. soljtersHan, thans ingenieur 3de incasserren
klarse (eiectro-fcechnisch) by ge-melden slaan, balracen en de kop van Jut trok-

>wt. ir- T. ,K.

dienst.
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ken zoowel

Jeugdig publiek als

volwas-

„
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Goede organisatie bracht groot succes. Het
in een model-kamp.

Een aanvullende

...

.

DE GROOTE RIMBOEBAZAAR
DER PADVINDERS.

GEMEENTERAADSVERGADERING.

'

Burgerdienstplicht.......

BOUWBRUAGN
DIJKERMANSTRAAT.

NIEUW

GESCHENK VAN BURGERIJ,

x

tooneelavond.

Zn de zaal van de Zustersschool aan
Achter
Ketabang
den Dartnotooulevard gaven de meisjes i Gemeentekantoor
dames,
zéér
beleefde
der St/Jeanne d'Arc-padvfndeteregroep de loketten twe»
gisteravond een tooneelavond ter her- zeer behulpzaam. Hef, niet stttursch, een
denking van het feit, dat zij, na enkele toonbeeld voor alles en allen die „ambjaren te sijn'opgeheven, tham weer één telijk" achter' loketten zitten
Jaar bestaat. Daar was. zooals wij reeds Een Jongeman, Nederlandsen onder-,
schreven, nog een andere reden.
landaard niet bepaald duiAan DarmokaM immers wordt .thans daan.lulste
zijn formulier ter inkrijgt
delijk.
HIJ
gewerkt aan den bouw van een blokhut
vulling......'welke
binnenvoor deze padvindsters,
Twintig minuten later. Ongevuld forkort gereed zal zijn en dan gemeubileerd
moet worden. Van deze gelegenheid mulier in de hand, verschijnt hij weer
juffrouw...... ikfcan
maakten de meisjes derhalve gebruik voor het loket
in ruil voor het gebodene een kleine bij- niet...... Wat kunt u niet? informeerde
drage te vragen.' Zij hebben hun best de dame van de Covlm.
gedaaii en het, publiek aangenaam verNu. dar
niet.'..'., schrijven
Ik
rast. Het tooneelstuk, dat de goede daad zal ikkan wel helpen, antwoordde zeer
Je
van eiken dag tot gegeven had, werd
met een
vlot gespeeld. Het bevatte geestige mo- minzaam en waarschijnlijk
de
ambtementen, welke met verve. ten tooneele warm kloppend moederhart
dienst.
Ujdeltjken
ook
werden gebracht. Eens te meer werd
nerea lri
goed...'..* Voornaam?
hier het hewijs geleverd, dat öch onder
Naam?
en
krachdat bebruikbare
talentvolle
Prachtig.:.... Geboren? Ja.
de'Jeugd
Hoe
ten voor de tooneeUrunst bevinden. Jam- grijp ik we 1...... Geboren, waar?
merrdatsoms de gelegenheid ontbreekt oud ?.777ra?BerrJ« d*a een soldaat?om die gave volop te ontplooien, zonder Nee...... Wat 1» Je beroep?
Hè?..—
de overige speelsters te kort te doen wilkost
doet?
voor
den
vraag
wat
Je
len -wij hier;speciaal vermelden, het Ik
Werk J*?~~..
guitige spel Van de twee straatjongens. Geen kost Juffrouw......
dJe'lieverluitijn dan moe en aich on- Kan niet...... Waarom?...... Weet niet»...
ophoudelijk aan de wet vergrijpen. Veel Ken je blzondere dingen?...... Hè?., ferf
«ucces oogste „Zwarte Piet", de handige Kun Je figuurzagen? T1da..!... Timme*
nikker, die de komst van" St. Nlcolaas ren? Nee
7 Pietsenbanden opzetten
in de- stad bekend maakte en met zijn Nee
spreek )•'Maleisen? T1da.....
dolle kapriolen iedereen de baas was, Javaansch? 0ra...... Wat «preek Je dan?
terwijl het eenvoudige optreden van
:
„het-arme-kind-ult-de-bunirt'?. dat zon- Hollans
Wat
zeg
Zijn Jouw beenen niet
Je?
der het te weten door haar belangstelWat
goed
één
Ja
niet
goed?
het
hosvoor
kinderen
In
ftmg
de zieke
scheel,
O.
niet
xan
daaraan?
goede-daad-wedatrfjd won, scheelt
pitaal de
eveneens opviel. De fraaie decors wer- niet heelemaal goed zien
den vervaardigd door het reclamebuMet bewonderenswaardig geduld blijft
reau AP. D. A. Onder de vele belangdeze vriendelijke dame den jongeman
stellenden merkten wij o.m. op de dis* ondervragen
Krgens moet hij toch
trictecommissaresse van Soerebaia, Lelater worden ondergebracht
t o E n g 1 e s.
Ben Je rterk? Een beetje wel
Doe
Een goed geslaagde tooneelavond,
tennis,
aan
boks*s.
sport,
voetbal.
Je
met
waarop de St. Jeanne d'Arc-groep
hardloopen? T1da...... Nou maar je kunt
genossen zal terugzien.
toch zeker wel een man dragen?
O betoel, kan Ik
„Van Galen”-fonds.
Prachtig, zegt triomfantelijk te'tlyu
l *n,v9 re Covim-enge1...... Jij bent dan »*«i
Reeds ontvangen
Sedert-ontvangen van:—-j
geschikt-voor het ftoode-Krals
Zet
N. I. S.ipersoneel, rest inteek.- ;
hier maar Je naam.
Kan niet schrij2,65 ven
lijst feestje
wel een kruis, en meteen staat
M.90
De N. I, A. U.'
er een flink kruis op papier
Trotsch dit teeken te hebben kunnen
rV&rrrS 280,60
plaatsen, verlaat de burgerdlenatplichtige het gebouw
De dame
haalt
veel beteekenend haar schouders op

buitenleven

Ter vervanging

zg.

„Japansche

brug”.

B. en W. nebben den raad ter
goedkeuring aangeboden het ontwerp met kostenbegrootlng toot den
bouw ran een nieuwe brug om de
Soerabala-rivler aan de Dijkermansenen, die op dezen avond vele herinstraat, welke begrooting sluit «f een
neringen uit hun jeugd opnieuw beleefeindbedrag van ƒ 143.000. Deze ko»den. Uiteraard had men den inwen __gea
.tenramiug is spoedshalve gebaseerd
mensch niet vergeten. Er was een woud.op de begrooting ran de Wonokromotooper»-restaurant,-waar-fflen
waarbij uiteraard rekening is
vergasten op hlke-maaltijden als—«en —gehondenmetdesinds den bouw
echte voortrekker, een echt oud-Holvan laatstgenoemde brug opgetreden
prijsverschillen.
'landsch restaurant, waar de snert
smaakte naar erwtensoep, zooals men
In den aanbiedingsbrief hebben B. ei;
ons vertelde en de hutspot nog een
opgemerkt, dat het van belang is op
W.
overschot was uit Lelden. Vele bezoekers torten termijn
met de uitvoering
hielden net bij Chlneesche gerechten het werk. dat zal worden aanbesteed, ran
zooals"" bami," nasi-goreng en pangs'f, te rangen. Aatmemens, die op het aan
geterwijl de ijebar voor een welkome af- bled van betonnen bruggen een groote
koeling zorgde. .
zullen ultgenoodigd
ervaring hebben,
worden een prijsopgave in te dienen,
zoodra de raad zijn goedkeuring heeft
Verrassingen.
gehecht aan het pkn.
Op een onzer tochten ontmoetten all
De bestaande brug aan de
een Arabiachen waarzegger, die zich nog straat,
de z.g. .Japanacne brug" voldoet
deed
tegoed
wel tegen alle gebruiken In,
reeds lang niet aan de eisenen, die een
aan-een-bord-«nertf-4oen-wU-hem-'vat Intensief modern, snel- én zwaar verkeer
later een bezoek brachten in zijn mys- stelt. De brug is bovendien veel te «aval
terieus hol voorspelde hi] ons een schoo- en verkeert momenteel In een dermate
ne toekomst. In het uiterste hoekje van slechten toestond, dat een afdoende verden tuin maakten wij kennis met het betering slechts met .belangrijke kosten
padvindersleven In de vrije natuy? kan worden verkregen. In de raadsverVerkenners en welpen zaten met hun gadering ran 3 September Jl. werd trouwens reeds op den «nellen afbouw ran
leiders rond een kampvuur. Een fantastisch schouwspel, dat ons volkomen Mn een nieuwe brug aangedrongen. Daarbij
werd o.m. medegedeeld,
dat met den
de sfeer van het buitenleven bracht. Zi]
Provincialen Waterstaat verschil ran
begonnen juist met. een kampvuurpro- meenlng bestaat aangaande oe voorgegramma-van songs,- achetsen-uit-het. stelde hoogteligging- van deuienwe brug;
dageujksche leven en.yells, waarvan de
Dit meeningsversohil
kwam hierop
parodie op „Fox Movietone News" de neer, dat door den Pror. Waterstaat, met
grootste hilariteit verwekte. Daarom- het oog op de prauwvaart, voor den onheen lag een model-kamp met shelters derkant der ïlggere van de mlddenoveren tenten en een volledige kampkeuken. «panning der nteuwe brug een hoogte
Een fraaie uitkijktoren,
van bamboe ran pmv2.Bl S.H.V.P. noodaalwiyk Werd
geacht*—waartegen—van-«erheenteHJfce
door voortrekkers opge
de het geheel, dat een uitstekend beeld zijde overwegende bezwaren werden gegaf van een padvlnderskamp, dat naar maakt. Aan den Prov. Waterstaat werd
het verzoek gedaan, den gestelden eisch
de regelen der kunst Is uitgezet.
t.a.v. de hoogteHggtog ran den onderkant
dé
■Plotseling werd
aandacht
derjlggm t* herzien, ook-wij I-d» gerinken door hét optrèdeir Van eéri "ÏHEP ge prauwvaart, die door een telling werd
orkest van de Arabische padvinders, die uitgewezen, niet Jn het geding kan worenkele Vaderlandsche liederen en rwo» den gebracht mgwuwer de groote rérHjke j marschen ten gehoore brachten. keersbelangen, die met de brugverbete—-yAlles In volkomen" harmonie met —de rtng worden gediend.
veelzijdigheid'van de padvlndersbazaar.
Aan de goedkeuring ran den raad"

Dtfterman"
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Geslangde

Twee slachtoffers.

Het opleidingsschip voor de adelborsten.

In den hoek.

R.K.-PADVINDSTERS.
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—werp ran de brag, waarbij de h«er«teliggrng ran plm. t m. 6.11.V.P. werd
Tot
avond bleef de feesaangehouden.
telijke stemming er in; nergens viel er
een wanklank té bespeuren, De resulDe verdere bizonderneden van de brugtaten zijn alleszins bevredigend geween. eoiwtrucMe
zijn de volgende:
Naar schatting waren eer ruim 4000
Evenals voor de Ooebengbrug zal het
bezoekers, de vele padvinders niet mee- z.g, overkragingssysteem de z.g. „Oeroergerekend, terwijl ook de bruto-opbre:i4ii construcHe"- worden toegepast
met een
niet ver van
gulden af.zal los tusschenstufc middenin..
zij», wy komen later nog met een me*r •HOe architectuur zal eenvoudig en strak
gedetalllerde opgace. vand«.itésultaOflt; Varden gehouden..Slechts de mtddenzoodra deze bekend zullen zijn. Als men jeumtag zal een gepronoceerd karakter'
bedenkt, dat vele toko's en handels- krijgen, teneinde het losse middenstuk

•
hulzen allerhande artikelen welwillend lte laten uitkomen.
hebben afgestaan, om tot het welslagen De brug, welke geheel,op een gewavan dezen avond bit fcj dragen, terwijl pend betonpaal fundeering, zal komen
van verschillende zijden eendrachtig te rusten, krijgt een rijvlakbreedte van
en zonder eenlge restrictie
geholoen 12 m. met aan weerszijden trottoirs elk
werd (het waren padvinders van aller- van iVt m. •
De brug, die ten opzichte van de leng.
lei ras. religie en stand, die hier a*i
komt te liegen,
het werk" togen>. dan behoeft men *t be-a* van de
niet 'aan te twijfelen.' orhetdóe' _•-!» komt op twee pUTers te rusten en zal
~

I

J. K., alhier:— Naar aanleiding
van uw ingezonden schrijven, deelden
wij u gaarne mede, dat het ia geen enkel
opzicht in de bedoeling van den schrijver van hot door u becritiseerde «tukje
heeft gelegen, de mannen der Kon. Marine of der koopvaardij in een verkeerd
dagücht •te stellen, laat «taan den
zeeman te willen bezoedelen of het coni,
tact tusschen burgerij en zeelieden te
willen verbreken. Genoemd entrefiUet!
gaf slechts een scneteje over een haven
bij avond en daarbij steekt TandjoogPerak boven alle buitenlandsche havens
•'•
uit.
De goede naam van onze zeelieden kan
daardoor niet worden geschaad. Wél, en
dat Is ons reeds gebleken, wekt het op
nog meer te doen voor den particulieren
zeeman. Opname van uw ingezonden
stuk zou Juist aanleiding kunnen geven tot verkeerde becordeeUngen en zou
de goede zaak kunnen schaden, die wij

II

lengte ran plm. 60 m. krijgen
De
ruimschoots bereikt. Zooals men weet. een
grootste opening tusseben de pijlers zal
wordt een"derde,deel van de. nettv
op brengst afgestaan aan het "'„Van 18 m, bedragen.
De technische commissie heeft aan het
Oalen"-fond»,' terwijl de rest zal worden
goedkeuring gehecht, met
aangewend; vóór den bouw. van letnlte ontwerp haarvan
ultswidering.
kleine .wijziging
clubhuizen voor minder kapltaalkrach- «net b*ri*ktn« tot een
de afrondma; var. den
groepen:
ttore
tevens bestaat hei stre- N.-w. hoek ran de ontworpen brug,
met
ven \om één' eigen kimpeercentcisi het oog op het verkeer,
komende
uit
de
in de bergen te aMehten voor »n» n»ft. richting Kotabong fajb —;
—-■
;

..»
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cieel aangesloten

Een

bazaarl

uitstekend
!

padvindewi-oeoep

geslaagde rlmöoe•
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MAANDAG '6 OCTOBER

FAMILIE-BERICHTEN
"

DE GOUVERNEUR VAN
OOST-JA VA
'
en
Mevrouw HARTEVELT
zullen gaarne op Dinsdag 14
October a.s. des namiddags van
7> 9 uur ontvangen.
\Kleeding 1i c h t. .
.
.•,.:
1469
■
■
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HET WONINGBUREAU „VERSLUIS"

1111

MALANG
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BIEDEN WU U AAN:
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MODERNE WOONHUIZEN

1474
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GEVESTIGD
tl

TANDARTS

ma.
Palmenlaan 55

Tel. Z. 5005

—

Soerabaia

SPREEKUUR
7.30
4.30

-

-

4724
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KOORTS-KIESPIJN

Il
\\CfWRICHISPUM
M

:

10 uur v.m.
6 uur n.m.

kan U

\

houdt hem

*"

*•'

1

II

Acetro

1
Iljjl

&--

In huls, want

1

dag en nacht groote diensten bewijzen.

o» twee tabletten
th
|'n enkeU

II

radicaal verdwenen.

II

Hoofdpijn bijvoorbeeld 7 Een

}

RC4-H

*>

minuten Is

>V

"

de pijn

-

S■■
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Ter voorkoming van teleurstelling dienen adresveranderingen voor abonnementen o*
een zoodanig tijdstip te worden
opgegeven? dat de bVzondet
feeden daaps feroren in fte:
bezit zy-.t can de administratie

gedurende

—'—

Voorwaarden nader overeen te
komen.
Sollicitaties te richten tot den
Geneesheer-Directeur.
1473

van Aandeelhouders werd:
de Balans en Winst- & Verliesrekening over het boekjaar 1940 goedgekeurd en
de heer Ir. J. van den Broek
als Commissaris herkozen.
De Directie
ERDMANN & SIELCKEN.
L_.L
Batavia. 1.October 1941
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carltonware]

HOLLANDSCHE SCHILDERIJEN
TENTOONSTELLING

Fraai Engelsch fantasie aardewerk in den vorm
;
*—;
—van bloemen en bladeren.
1 ,:
■ j ,*� ''

COLLECTIE BRIONNET

—

"

VER SCHEN EN.

:

(strafverordeningen)
ƒ 1.50
Deel n (Waterstaat)
3.—
Deel 111 (bedrijven, veterinaire dienst)
2.25
Deel IV (diversen)
i.50

.',

n',

n.v."CARRARA"

VRUCHTENSCHAALTJ ES.

ecretarie (Gouverneurskantoor),
_r~~—
Soerabaja.

Bij' uitstek geschikt voor geschenken.

~

SOMMAI* UDEKT 1*27)

(GEVESTIGD Tl

T«lf. 2597 Z.
SOERABAIA.

Gemblong»n 52

2548

I<|

,

NANNAN

EEN

NASH

VOLKOMEN
NIEUW BEELD

M.I.S. of T. of Danclni London,
en

ONZE GROOTE COLLECTIE

leerlinge Beroepsklasse Darja
Collin, nieuwe cursussen rhytb-

AMY YOUNG

VERTOONT

„W Y L E R"

ALBERT

mlsche- en ballet-dansen.

Inlichtingen en Inschrijvingen
ie Alalang eiken Woensdag en
Donderdag van 4 tot 6 u. n.m.
in het ■ LE.V>Clttbhuis, Ardjoenostraat, en te Soerabaia eiken
6 u. 30 n.m.
Vrijdag var. 3u. 30
:

Co.

&

•

Horlogera.

-

Töendjóengan 45

1941.

■••»••»
•»«•*•

InJiet S.S.V.- gymnastieklokaal,
Simpang. nieuwe cursus voor

ST»la.
4438

-

:

I ouderen-van-*«.30---68i30-n.m—
4691

BESLIST CGNCURREËRENDE PRIJZEN!!
TAPUXENmCIIC^^

MARMERHANDtI EN lIUDHOUWIRU
.

■

■

tg»»t»««u

HORLOGES

«71

DE NEDERIANDSCH-INDISCHE

JLSBSt'

"!
...

■■■»€••

LOGEGÊBOtW^TbEOTiÖENaAN.""

*

:

„

Verkrijgbaar ter Provinciale

«mü=

...r.....

Mttt.M»

„.,«..

Ziet onze étalaget I

GEOPEND ITPr DINSDAGAVOND~Ï4 7)CTÖbÉR

THEESERVIEZEN

„

„

,

KANTOOR H.J. VOOREN
BELASTINGCONSULENTEN
g ACCOUNTANTS

SOERABAIA.

SALADESCHAL E_N_
B ON BON SCT A AL^t4-E-S-JA- EN BOTERSCHAALTJES
TOAST REKJES

Java:
Deel I

„....

ÏJt

'

-■

Een nieuwe uitgave der Provinciale Voorschriften van Oiwt.

...

.*'

;

.

N. V. MIJNBOUW MIJ.
„ZUID BANTAM".
In de heden gehouden Jaarlljksche Algemeene Vergadering

|

AAttwrandenngen.-

VRAAGT"VOOR DIRECT:
EEN (INDISCH) ARTS,
waarneming

*

'

g

lllliilllIliilllBlllHlIi»

Het Zendingsziekenhuis te Tajoe

twee maanden.

EN HOOGER

BER6ENBUURT MALAN6

1

"

F 10.000-'

VANAF

I

E.H.UDLEHER

;

■

■

■*

VOOR EIGEN BEWONING

H. Schuuring-Sorongan.
D. R. Sangi.
Dolly.
■Wffly. -Z
■__

Soerabala7"4 Öctober 1941.
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Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden
van den Heer '
A. M. SCHUURING
betuigen ondergeteekenden hun
hartelijken dank
Mevr. de Wed.

voor

'

"■.'•'.
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ONZE SPECIALITEIT!

«oor

CHAFTOMBEN, KBANSE
BEELDEN ên VAZEN

—Alvorens~elders te koopen
Onze kwaliteiten zijn prima

is—het

~

Uw

belang eerst bij ons een kijkje te nemen.
Onze prijzen zijn laag 1

—

!

Filiaal: MALANG

tulrnir S

van

Een Radiozaak
is een vertrouwen* zaak l

Het
onderhoudsmlddel
voor Uw
oogen,
Druppelflacons ƒ 0.30

Radio-verkoop

0

460T

-~

;

I
'I

Boekhandel

©

*

180

~

"—

'

Soerabaia

-

X

~i

«E 7 50 I

X

360

.......:..

„

270

;■

240 x 300 c.M
270 X 365

37.50—J
52.50 |

72.5 H

85.—

~

.

D. KOONDAMAL

*

NIEUWSTE—

270

Heeft TJ onze groote_exposiüe-jart-echU-Perzisehe—J^prJten-^al—bezocntTTT

TeL Z.

—*

SIMPANG 40 (t/o

4659

-

(MMt

\

CHINEESCHE DESSINS

~Dë Speciaalzaak

compleet, vanaf

22.50

,

150 X 240 CM

„PERMANENTHUIS"
DAMESKAPSALOM
2231
67
Palmenlaan

..,

„

BOMBAY CARPETTEN

K O L F F.
LEZER.
VAN INOIN.
S L U
T E R.
(Toend)oengan).
VIRIBÜS UNITJS

4712

270

:

¥

Tel. Z. 4024.

—

X

voor Tapijten

Slmpang Soc.)

'-■

en Cocosmarren.
Telf. 2. 909.

—

~

_1

_.

Sn«>rai>at».

ff
I

__

~CasFs%l
Korting l-ï-O ■/«-■■■■ f |
.;■'•-.
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Een nieuwe zeer. mooie kwaliteit, wollen L!

1nj Avond

Costuum

'In 3 keurige, effen

■ % 'x
:

I

kleuren voorhanden IJ

.«welke aan iedere smaak voldoen.
H Mogen wij U deze stof eens voorleggen
'

Soerabaia

—

1-m-P'ëvïal—l

de Luxe Costuum

E

I-I

99

en reparatie-atelier

180

-

i

I

-

zijn verkrijgbaar bl]

RADIOHUIS"

Plampltanstraat 11»

DE INDISCHE COURANT

x

-

■

matTTI
/tfojliïïh
iBJULUBj
-\JgpTTfTWy

met de hand gemaakt. Superieure kwaliteit. In effen beige alsook beige ondergrond met fraaie randdessins.
Aan belde zijden te gebruiken.
32.50
150 X 240 CM
19-50 I 240 X 300 CM

LOSSE NUMMERS

4253

IvPrhll

MAROCCO CARPETTEN

54Ï.

4634

MALANG

SOERABAIA
i

T«lf.

-

y—

fa—ram»

■

7

?

SAVELKOUL

rrootsche N'ed -Ind Mil

IS
ijl

WOENSDAG

ra

\.j-■

s

a's

A

pREMièRE

jÊr

i'
EI)IfI

JEU

_£

L-J

-"

■

CSHKABBêbmKE

,ooncel

~

-

IT

Blllililll
Bf' W
4
-

*■

HALLO

en

the

ROMERO

—

MARY

wiere brothers

HIER AMERIKA!

ment, de Jfroo'tste talenten van Radio en
daverende muzikale presPakkend verhaal
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AGENDA VENDUTIES
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SOERABI.

I JAPONNEN

G.W. TROMP DE HAAS & Co.
Donderdag, 9 October 1941.
Commlsslevendutie in de lokalen Oude Kerkhofweg 3 en 5 t/o
'sLands Kas. van commissiegoederen.
Donderdag 16 October 1941.
Commlsslevendutie In de lokalen Oude Kerkhofweg 3 en 5 t/o
•sLands Kas. van commissie-

voor

Dames en Jongedames

HI

SORTEERING

GROOT E

MORGEN PREMIERE
£�&
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«Tfc

A

A
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goederen,
v
Donderdag, 23 October 1941.

Commlsslevendutie In de lokalen Oude Kerkhof weg 3 en 5.t/o
'sLands Kas. van commissie-

l\ ■

goederen.
, Donderdag, 30 October 1941.
Commlsslevendutie In de lokalen Oude Kerkhof weg 3 en 5 t/o
's Lands Kas, van commissie

7.95

Prijzen:

goederen.'

M.S. NOACH.

Vrijdag, 10 October 1941.
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21 October 1941.
F.
W. Langen, KoeJ.
ten huize
telstraat 25, van meubilair.
Vrijdag, 31 October 1941.
ten huize H. K. Smit, Nlasstraat
58, van meubilair.
VENDUHUIS WATRIN.
Woensdag, 15 October 1941.
ten huize F. Adler, Bogowontostxaat 33, van meubilair.
Donderdag, 16 October 1941.
ten huize W. Busslnk, Tanggoelanglnstr. 4, van meubilair.
Dinsdag, 21 October 1941.
ten huize J. M. G. de Vrijer, Van
Hoogeridorplaan 75, van meubi'
lair.
Donderdag, 30 October 1941.
ten huize W. Mollinger, Sumatrastraat 112, van meubilair.
Dinsdag,

Sponnen.
modellen!

Chique

kleuren w.o. met
en r mante ''

Prijzen

11.50

SOERABAIASCHVENDUCOMMISSIEKANTOOR
v/h&CSo.
October

U KUNT UIT ONZE COLLECTIE ZEKER EEN KEUZE

{ <\

]

DOEN,

ZOOWEL

IN

GOEDKOOP

ALS DUURDER

1941.

Dinsdag, 7

•

Commlsslevendutie In hunne lokalen, Socleteltstraat 36; van
meubilair.
Commlsslevendutie in hunne lokalen, Socleteltstraat 36, van
Dinsdag:, 21 October 1941.
in hunne lo-

kalen, Socleteltstraat 36, van

,

i —^———»—J
met IRENEDUNNE
HEDEN VOOR HET LAATST pfM UU
ft H

*———

meubilair.

Dinsdag-, 28 October 1941.
Commlsslevendutie In hunne lokalen, Socleteltstraat 36, van
meubilair.
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Voor alle leeftijden.
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met JON HALL
LARRY CRABBE.
NANCY KELLY
Ja, wat een deining wordt er niet.veroorzaakt, als vrooujke
jongens van de marine aan wal gaan om de bloemetjes bulten te zetten. Als*ze aaarDij ook nog een DaDy gaan aaóJP
teeren, dan komt er geen eind aan de vermakelijke situax
ties, en zult U krampen krijgen van het lachen !
—Vooraf :-METRO NIEUWS met de ONTMOETING: TUSSCHEN CHURCHILL EN-ROOSEVELT.
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Commlsslevendutie

QUITE A GENTLEMAN
COSTfruM

■

A Uhiversal Picture
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???
Dat is de vraag,
ZAL EEN VROUW NA HAAR HUWELIJK BLIJVEN WERKEN OF NIET
die In dit dol-geestige filmwerk wordt behandeld...:.. l
Hrj was er tegen, doch zij zette haar wil door omdat, als 2ij beiden geld verdienden, zij konden sparen voor
!
een eventueel bezoek van Heer Ooievaar...
.
;
!
Zij moesten hun huwelijk echter geheim houden om niet te worden ontslagen
De complicaties en
penibele, pikante situaties, die daaruit voortspruiten zijn verwerkt tot EEN HEERLIJKE COMEDIE, DIE
!
ZAL INSLAAN
17 jaar en'ouder.
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meubilair.

N.V. WHTTEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN 1, SOERABAIA
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ten huize A. M. Schuuring, Krem
bangan
Westerkade 69, van
meubilair.
Zaterdag, 11 October 1941.
Commissievendutie in zijne lokalen Kaliasin 121, van meubi-
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ook omdat Blue. Band Vitami»
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Blue Band ook op de boterham. Het ij een supe»
rieur product en werd vrijwillig onder contróle gesteld van
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ware met de paplepel werd ingegoten.

;,

Ten' onrechte, want /wie eenmaal met - Blue
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IJSTHEE Is een verfrisschende en opwekkende
drank, die nooit verveelt. Maar niet ledere
thee. leent zich voor het maken.van ijsthee
of theeijs.-Zelfs de. ze^tppfde>w/jlu^teoj die
warm gedronken uitstekend smaken, zijn pis
ijsthee bereid soms bitter en wrang.
Gebruik hiervoor steeds Wajang-thee van de
hooggelegen onderneming Tjisaroenl, Garoet.
Bestel nog heden een pak Wajang en
bereid er de verrukkelijke
I,»^
thee vari. Het kost nog
l .':
geen cent per glas.
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MAANDAG 6 OCTOBER 1941.

DE INDISCHE

De Duitsche penetratie in Brazilië
onze

tot sabotage, die men moeilijk zal
kunnen verijdelen in overweldigend Duitsehe
streken, ook al
zijn er Dultschers ; die getoond
hebben dat zij aan den kant van
de politie staan. Het totale aantal
inwoners van Duitschcn
bloede in Brazilië wordt geschat
op 800.000; hun
grootste concentraties bevinden zich in de
drie Zuidelijke staten van Brazilië. Behalve hen zijn er in
Brazilië 2 millioen Italianen en
300.000 Japanners.
De Regeering houdt deze bevolkingsgroepen scherp in het oog. Het
is in deze drie staten dat zich de
meeste kazernes bevinden. Het is in
Brazilië, dat men voor de V. S. het
grootste gevaar ziet van strategisch

eigncorspdt).

(Van

Hoe de nazi’s
Het Neckardal

er

I
wroeten.

Een eeuw van Duitsche enclave vorming wreekt zich.

Brief

voor het meerenSeel naar hun land
teruggekeerd".
Verder, naar het Zuiden, in Rio
Grande de Sul is een andere Duitsehe
stad, die in 1824 is gevestigd en Novo
Hamburgo
heet. ZIJ ligt' tusschen
groene golvende heuvels, in overvloed
beplant met sinaasappel, banaan en
eucalyptüs. Zij is veel minder aantrekkelijk ' dan Blumenau. Europa
schijnt hier een veel grooter compromis met de tropen te hebben gemaakt. Het Duitsehe hotel is onwel- standpunt.
riekend enarmoedig. Aan den muur
van de eetzaal hangt een plakaat, dat
getuigenis aflegt van de nieuwe „nationalisatie-politiek". Het luidt: „Somos Brasileiros; fale a nossa lingua"
(Wij zijn Brazilianen, spreekt onze
taal). Maar met den kellner en.de
slaikharlge kinderen die in de kamer
spelen spreekt de reiziger Duitsch en
hij krijgt ook in die taal antwoord.
-

in tropisch oerwoud.

BLAD I

e

New-York.

Indische dividenden.
f

Het Is in deze dagen geen pretje,
aandeelhouder te zijn van een Indisch bedrijf, dat onder opperlelding
staat van de Commissie voor Rechtsverkeer in Oorlogstijd, oordeelt het
„A.I.D. de Preangerbode":

£j *.H.WS«V>tWINAM I /-M. Of SUIYAU

//3

«MSOtRAKAUW

Imi

inOMiuftTiyY

/frVVERKRUGBAAR

])

•

Het is den lezer zeker, niet onbe(Nadruk verboden,:)
kend, maar het treft hem toch steeds
v?eer wanneer hU leest hoe in de twee
New.-York, 5 Sept. 1941. grootste republieken, Brazilië en Argentinië, de Duitsche en Italiaansche
Wanneer Amerikanen denken
gemeenschappen soms zoo groot en
aan het gevaar dat hen van het
hecht zijn,- dat'zij eigenlijk werelden
(Van onzen
op zich zelf vormen. De reiziger verbedreigt,
nationaal-soclaltsme
denken-ztf-nreestal~niëf~zoa zeèF Taat ö.v. ergens de jungle van tropisch
aan de mogelijkheid van een toeZuid-Amerika en heeft het gevoel dat
komstige invasie van de zijde van
hij over een plotsellng-beginnenden
den Atlantischen Oceaan als wel
geasphalteerden weg, plotseling EuroDe eigenaar van een fabriekje, blijkt
pa binnenrijdt. Neen, het is zelfs beaan een Duitsche penetratie in
een
van den voriZuid-Amerika en een om zich paald Midden-Europa, want de op- gen Duitsehe veteraan
ofschoon hij sedert 12
oorlog,
die,
heen grijpende revolutie In het
schriften zijn alle in het Duitsch en
de naam van deze Braziliaansche stad jaar in Brazilië woont, geen woord
Latijnsche deel van dit continent:
Portugeesch spreekt. Hij vindt den
de gevolgen die deze eventualiteit
is: Blumenau.
oorlog dwaas en meent dat de Dultvoor Noord-Amerika zou hebben
Vermoeid van den langen autoschers hem niet gewild hebben. „Aber
liggen voor de band.
tocht en van de zenuwspanning sie werden durchhalten", zegt hij,
van de reis langs een kronkelenVandaar dat men hier. de
bijna uitdagend. Hij zegt ook nog dat
stroomingen
den bergweg, voelt hij zich In den
in Zuid-Amerika
de Dultschers in de stad zich Dultscherp in het oog houdt. De inbeginne zelfs aangenaam verrast.
van
schers voelen én geen Brazilianen. Dit
drukken, die men uit corresponEr wordt hem een typisch Duitsch :s merkwaardigerwijze ook de meekamp.
denties krijgt wisselen elkander
diner voorgezet op een tafel die ning van een
vriendelijke grijze
af. Dit is niet zoo vreemd, omdat
gedekt is met een smetteloos lindie
de
de
in
'vrouw,
heuvels achter
Passer Pabean is de koningin
de . fascistische stroomingen - in
nen. Zelfs het landschap komt
stad een winkel in huishoudelijke arstadsmarkten en we zouden
onzer
Zuid-Amerika op en neer gaan als
hem Duitsch voor. Als hij uit zijn
tikelen bezit, welke 60 jaar geleden
er
toe komen hem deftiglijk
bijna
eb en vloed. Dit heeft verschillenzindelijke hotelkamer het raam
door haar vader op dezelfde plaats is
noemen. Passer Pabean
„pasar"
te
de oorzaken,.maar meestal houuitkijkt, gelooft hij aan een zinsgebouwd. „Wij hebben ons niet met
ligt
het
hart
van de Chineesche
in
den de getijen verband met de
begoocheling. Ziet hij niet onder
de Brazilianen vermengd", zegt zij.
kamp,
stadswijk
van
de
exotische
wisselende oorlogskansen van
zich het Neckardal bij Heidelberg
„Wij zijn een kolonie in> een vreemd
waar
de meeste luchtjes van Azië
Adolf Hitler en van zijn Italiaandat door een of andere mysterieuland en de oorlog heeft onze Duitsehe
zijn
geconcentreerd, tusschen
schèn compagnon, gouwleider of
ze oorzaak omzoomd is door hooge
gevoelens nieuw leven ingeblazen".
specerijen
en trassie l Het ruikt
hoe men hem noemen wil.
palmen en' bananenboomen?
Een jonge man merkt op: „Tot 1939
er zalig en prikkelend, al moet
De kronkelende straat dié probeert was de meerderheid van de Dultschers
worden toegegeven, dat niet alle
Juist -in de i laatste dagen zijn er
de wendingen van de rivier te volgen in Rio Grande do Sul tegen Hitler,
tal 'van berichten, die er op wijzen,
deze echte levensgeur van
neusjes
is een bedriegelljk duplicaat van de maar toen de oorlog uitbnak meenhet Verre Oosten verdragen. Tal
dat -diverse regeéringen, die gewend
straten, die hij zich herin- den wij dat het eenige wat van belang
van straten waar we te weinig
waren de Nazi's in hun republieken honderden
nert
uit
Duitschland
de trapgevel- was een Duitsehe overwinning kon
komen,
met veel te zachte handschoenen aan
voeren naar den passer
te pakken, op verrassende manier van tjes van de hulzen, de overvloedige zijn. Duitsehe Katholieke kranten, die
langs hokkige huizen,
Pabean,
eerst anti-Nazi waren, zijn zelfs omleer getrokken zijn. Argentinië, dat pleisterversieringen, de overhangende
waarin soms fortuinen omgaan,
In 1936 weigerde de Turnervan Nazi's letterlijk vergiftigd is, ar- daken van dakpannen, de kleurige gezwaaid.
zonder dat men er iets van bebund
Porto
in
Alegre Nationaal Sociain
bloembakken
de
vensterkozijnen,
de
resteert 36 Duitschers, die beschreven
merkt. In de donkere schaduwen
namen, zelfs de zware Gothische let- listisch te worden, zooals vele andene
der oude kantoren zitten schijnworden als de Generale Staf van de
roepen deze herinneringen bij vereenigingen in den staat wel deden,
baar onbewogen Chineezen, die
Nazi-penetratie
van
Argentinië; ters
hem wakker. De namen der winke- pe Braziliaansche. regeering verbood
een millioenendans doen. Men
soortgelijke dingen worden gemeld
liers
laten geen twijfel over: Pfaff, daarop zonder onderscheid Nazi en
uit Brazilië, de geheele arbeiderspartij
wordt er rijk of arm. De straten
Busch, Wahl, Eimer, Ellinger, Peiter. anti-Nazi vereenigingen, evenals zij
en de oude, schilderachtige wovan Costa Rica sluit zich aan bij het Het
locale dagblad heet „Der Urwalds- de Duitsehe taal verbood In alle schoveranderen echter niet.
ningen
Anti-Nazi front en zelfs het kleine bote"
Duitscher kan het waar- len, Nazi of niet, en kortelings de
Dat heeft zoo geslachten geduurd.
Ecuador met zijn 600.000 inwoners
achtig niet. Wanneer hem iemand in sluiting van de Duitsehe bladen getart het Duitsche rijk door te weige- het
Spaansch den weg vraagt, krijgt lastte met inbegrip van die welke de
Nog niet lang geleden was passer
ren, zijn consuls uit de door DuitschHet resultaat Is ge- Pabean een smerige, vieze
men
Nazi's
bestreden.
in
het
Duitsch
antwoord.
Na
deze
markt. Dat
land bezette landen terug te roepen.
ervaring besluit de reiziger dan maar weest ontstemming ook in de Duit- is gelukkig grondig veranderd. In Mei
Gebeurtenissen als deze kunnen niet met
iedereen Duitsch te praten, zelfs sehe kringen die de ideeën der'Nazi's 1938 werd de hand aan den ploeg genalater den Nazi-vloed weer een eind met ie
weinige Brazilianen in de stad. hadden bevochten. De onderdrukking slagen. In December 1939 was de bouw
terug te werpen. Maar ook het wegwas een volmaakte Duitsche van couranten in de Duitsehe taal van denmieuwerrpasser voltooid. Een
Hier
heele consulaire kudden,
gemeenschap, die de Jungle had ach? zal de populariteit van den Berlijn- lange, hcoge, heldere pijpenla, welke
zöoals in verscheidene Zuld-Amérï-~
en eerst boerderijen, toen schen radio-omroep in de hand wer-1 door haar enorm groote afmetingen
kaarische landen is gebeurd, kan niet
industrteen-had-geschapen.-Zij
Was ken. Wij luisteren hier ook naar Ame- en zacht diffuus licht een rustigen
verhjndererndat een- machtig Teger
ontstaan
1850,
toen
de
in
golf
van rikaansche en Briteche uitzendingen! indruk maakt.
van Nationaal-Socialistische propaemigratie
na
de
revolutie van 1848 in de Duitsehe taal, maar de Duitsehe
gandisten, als- stinkzwammen overDuitschers
bU
tienduizenden
naar Is veel actiever. De Engelschen heb-,
Een imponeerende ruimte.
nacht opgroeiend •■ uit aanzienlijke
of andere reden hun uitDuitsche bevolkingsgroepen, die con- Amerika had gedreven. In de Ver- ben om een
,De
epygl Is Penvoudig en streng.-Hij
zending-vervroegd van 4 uur-tefc-§-na—
—atanfr »an een rqffelvuur van etriizij- enigde Staten werden zij-Amerlkaniet, wat achter zijn al te
verraadt
di'gè voorlichting blootstaan, in die nen, hier in de jungle waar Zij van middag als iedereen aan het werk is. simpelen muur ligt
uitgestald aan
Berlijn
af
is
den
heelen
te
liooren
dag
op nieuw moesten 'jeginlanden achterblijven eri een voortdu- den grond
Goede architectuur
voedselweelde.
10
's
avonds.
De
nen>
bleven
tot
uur
Braziliaanzij
Duitschers. En het
rende bedreiging vormen voor de zaak
probeert de Duitsehe verelscht, dat een gebouw dcor uitervan demTCratle_en mens<;helü. ''iield;„ merkwaardige is dat ■ hun affiniteit sche regeering
roeien
in het belang van lijk wijst op zijn bestemming. Wantaal
uit
met'het oude vaderland
te
is
Jndienlwij ~ons hier in Noord-Ame- gebleven," dat zij blijkbaarzoö_sterk
—geregeld uit -het oog
"geen ver- dé natiöhale"eenh"ëid, maar aTtTTëerT -necr dat
werd,
verionen
zou de stad er anders
nka op de hoogte willen houden van schil kunnen
maken
tusschen onmogelijkheid".
den-gang-van- zaken in het Zuiden Duitschland en
Toendjoengan
bijvoorbeeld
uitzien.
in
De
Rio
de
heeft
regeering
Janeiro
Hitler. Sommigen
zou geen verzameling zijn geworden
van dit werelddeel, blijft ons, niets zjjn tegen hem, maar
de meesten zrjn bereikt dat alle zichtbare uitingen van
quasie stijl schoorsteenen, het gou—anders over dan de talrijke goede pu- door de propaganda van de Nazi's in van Nazi-activiteit sinds 1937 aan
blicaties te volgen die daarover in de Brazilië ingepalmd. Men merkt dit het oog van het publiek zijn ont- verneurskantoor zou niet den indruk
van een nonnenklooster, enz.
Amerikaansche pers verschijnen. Van wanneer men met
een aantal van de- trokken. De actie wordt echter on- wekken
de correspondenten die uitgebreide ze
de
daverende
Uit
hitte van de gloeiDuitschers gesprekken voert. „Nu dergronds voortgezet en dit is verre
ende asfaltstraat treden we binnen.
studiereizen in Zuid-Amerika maken, Duitschland in oorlog Is, kunnen
Onder
onderonbedenkelijk.
van
deze
wij
treff ons steeds weer Harold Callender het niet ontrouw worden", zegt
grondsche werkers nemen de Duitsehe Ben imponeerende ruimte omvat ons,
de
een.
geuren waaien ons tegemoet in
van de „New York Ttmes" door zrjn Maar een ander meent
i „De Nazi's predikanten een voorname plaats in. zoete
behaaglijke koelte. Het straatrumoer
rustige en objectieve beoordeeling en hebben aan de Duitsche
tot
bevoegd
Mensohen
die
oordeelen
cultuur in
floörde diepte van zijn onderzoek. De Brazilië een ernstlgen slag
wordt plotseling vervangen door het
toege- zijn hebben het gevoel, dat in alle stil- zachte geroezemoes van tallooze stemgegevens die wij in dit artikel ver- bracht. Door
worden
In dit land propaganda te en rust voorbereidingen
men, het gaan van duizenden bloote
werken zrjn grootendeels op zijn re- te maken, hebben zij verdeeldheid
ge- getroffen voor den dag waarop de voete/i, het zachte knisteren
van kains
portages gebaseerd en zij geven naar
onder de Duitsche bevolking en Vereenigde Staten in oorlog gaan.
en het klepperen van kleine klomonze meening een schril beeld van het zaaid
Braziliaansche regeering genoodWat dan gebeuren zal is onzepen.
latente gevaar dat Zuid-Amerlka door de
zaakt
Duitsche
scholen
en
ker,
maar men verwacht geen
op
kranten
het drijven van de totalitaire groe- te heffen. Daardoor
Uit de gloeiende woesternij van het
lijden wij met de
opstand omdat daarvoor blijkbaar
pen Jbelichaamt.
asfalt, het jagen van auto's en het
Nazi's. Duitschers, die na den vorigen
niet voldoende wapenen aanwestraatgetier voelen we ons plotseling
oorlog hierheen zijn gekomen, zrjn
zig zijn. Wel uitgebreide pogingen
in een oase van Oostersche weelde. De
fantasie der „Duizend en één nachten" kon nooit treffender decor voor
haar verhalen vinden, wanneer de
schoone^vertelster
Bagdad'*-

uit

PERSSTEMMEN.

DE MAAG VAN SOERABAIA.
M.-redacteur.)
—

III.

Passer-Pabean,

de aristocraat
onzer markten.

Een schilderij van groenten en vruchten.

_

—
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-

i
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bazaars.

—Mfln

7A» -pen

onderverdeeld, om voor een behoor-

lijke irrigatie en bemesting te kunnen zorgen. Het is een grondbewerking van belang,
een zorgvuldige
spitterij, de bodem wordt nauwgezet bemest, bepoot, terwijl met geduld
en liefde de kweeksels worden groot
gebracht en vrijgehouden van roovende Insecten, slakken, en wat dies
meer zij. Het is een moeilijke en ondankbare taak, weinig loonend voor
de eigenlijke werkers, die een zóó schamel loon verdienen, dat ons verstand
er bij stil staat. De geheele groentenhandel is in Chineesche handen. Die
handel, hoewel speculatief, levert den
koopman méér op dan den tuinier.
Zoo is het altijd geweest. Zoo zal
het misschien wel altijd blijven.
Wij
wandelden
langs
bergen
merah,
bajem, bajem
kankoong,
de
Kelèdik,
oebi Djawa
slada
ajer, kaelan, sawi kembang, sawi
sawi poetih,
ma.'sch
als
idjo,
boter, waarvan Batoe het geheim
kent. Wanneer ze soms verflenst, door
te lang liggen, maakt men er op den
passer sajoer asin van. Het paars van
de terong lokt tusschen gamma's van
groen, waarmee boontjes het tafereel
vervroolijken. Maar het rood der tomaten blijft niet achter. Er liggen

kandoers, reuzenvruchten, btf kientang,
er glimmen
kloewe's met hun stekeltjes, soekoen,
laboe poetih, waloeh. in een verscheidenheid en in aantallen of hoeveel-

heden om te duizelen. Al wat de vlakte en berghelling leveren kunnen Is
aanwezig in ongehoorden overvloed.
Natuurlijk lagen ér 'stapels
appels. Van den Tengger, uit de
vlakte, van Batoe en omgeving, van
Mddoera ,van heinde en ver werd dit
alles aangesleept om de reuzenmaag
van Soeratoaia te voeden met vruchten
-

err groenten:

&"-

Goed werk.
De „Locomotief" schrijft:
„De regeering heeft bij besluit van
20 dezer een ordonnantie vastgesteld
inzake enkele kiesrechtaacgelegeinhedien. Daaronder valt de toekenning vtn,
het actief kiesrecht aan „de vrouw"
voor gemeenteraden. In het oorspronkelijke ontwerp stond: „de Nederlandsshe vrouw". Ben amendement van
mevr.-Neuyen schrapte het woord „Nederlandsche" en nu krijgen alle vrouwen, ook de Indonesische en Chineesche. het actief kiesrecht voor gemeenteraden, beide genoemde groepen alleen op eigen aangifte.
Er is alle reden om mevr. Neuyen.
-dit verband even apa.it te noemen. Zij trad deze zitting bij de algemeene beschouwingen reeds op den,
voorgrond. Hoor verdediging van het
amendement inzake het vrouwenkiesrecht, zoowel tegenover de weinige bestrijders als tegenover officieele for-»•

mand e. En zij kan zich deze weelde veroorlooven.
Want
daar is nog de afdeeling
toem b o e, tle „ingrediëntenhoek"
aan*al parlementariërs-van-aanleg in
waar het geurt naar specerij. Gesneden Volksraad nu ook weer niet, dat
den paarse uitjes met de teere kleuwe er niet gaarne één bij kunnen gebruiken. Het is natuurlijk naar voor
ren van passiebloemen,
gesneden
den heer De Raad, dat het parlemenlombok, fel rood en vurig, lombok
letek, lombok merah, lombok rawit, j fcarisme nu r.et weer moet verschijnen
zooals hij het in soortgelijk verband
trassie, fel prikkelend, temoelawak,
urjtdrukte
„in de gedaante van een.
koenir, dejroek nipis, kemiri, kloegracieuze, elegant gekleede vrouw",
wak, voor de nasi rawon, jonge bammaar daar komen we hopelijk ook wel
boe, een verbazingwekkende verzaweer overheen .In ieder geval: memeling, . zóó gevarieerd, dat we ons
vrouw Neuyen ons compliment".
maar niet aan verdere detailleering
zullen wagen.
De kokkies der voorname huizen
Toen en nu.
en de Inheemsche huisvrouwen geven
elkaar hier rendez-vous. Want deze- De te Djokja
verschijnende „Sedya
Gargantuasche opstapeling van geziet
Tama"
met'een
zeker heimwee
kruide dingen zijn het begin en het
eind van rijsttafels, waarvan het Wes- raar vroeger terug, toen er eenheid
ten zich helaas steeds meer afwendt. en_broederschap onder d* IndonesiHaast, onrust, slanke llJhTkTeine huigeschoolde „bedien- sche leiders heerschte, en groote
—

—

—

•

l

Uit groote manden stak de taugé
haar fijne kopjes omhoog, aangevoerd door Javanen, die er de kweekers van zijn. Zij komen tegen 9 uur
des avonds op den passer, terwijl de
timpé des morgens woijdt gebracht
«ScV jsg£Ö2££sf: Die timpé vereis'cht
een heele bereiding eir-veel zorg.
Bij honderden liggen deze met scherpe vlakken gesneden koeken van gekookte sojaboonen, katjang en kedelé, in het grijs van hunne schimmels. Het groengeel van de' beroemde
Oosthoek-mangga's vult de verkoopplaats des middags. Madoera, Probollnggo, fiingnsari leveren-de vruchten
bij tjikars vol. Het zijnde gewiektste
t

Madoereezen voorname handelaren.
Zij hebben-zelfs pakhuizen als opslagplaatsen voor allerlei door
marktbarang

in

hen
de

buurt.
..'■
Er pronken prachtige verzamelin"

groenten, geleverd

„Er was geen enkele leider, die ztjii
hoop had.gevestigd op een prettig en
aangenaam leven. Het harde leven
Yan-acmoefle-en zorgen werd geaccepteerd als een tribuut voor land en
vnlfc Mtaair tipgpnmnrvrrilg ie flg f™»rtw4wel_eeniigszlns anders. De rotsvaste
eenheid tusschen de leiders Is verdwenen. Het leven wordt meer Ingesteld
op berekening en materialisme. Men
noopt het eigen bestaan veilig te stellen. Men noemt dit vaak nuchterheid.
Br is op het ©ogenblik geestelijke anarchie onder de leiders en intelïectoeelen, die de ernstige werkers welhaast w&nhopig maakt. Atn dezen
toestand dient, zoo gauw mogelijk een
einde te worden gemaakt!"

gen van Indië. In de rijsttafel, al was
ze niet overdreven, kwam iets van
het Oosten tot ons, in materialistischen vorm, maar niet zonder poëzie!
-De luheemscheii 'zyn er UIJ geblêvênT
Het is een puur "wonder wat een Indonesische huismoeder voor één dubbeltje aan ingrediënten weet in te ,
slaan. Soms wel tien tot vijftien ver-|
schillende soorten. En daarvan brouwt
zij een potje, heet soms als de hel
maar geurig en goed.
Rijk aan vitaminen, opwekkend en
verkoelend! De rijst is de substantie
van het menu, de bijspijzen zijn er
de geur en de bloem van.
Het behoeft niet duur te zijn, al
blijft het bewerkelijk. Maar de In- enormen geelen buik. Een
Chineesche
dische huismoeders der kleyne luy- lekkernij. In een groote ijsklst, lagen
den lezen geen romans en haar kin- honderden exemplaren' te wachten op
deren moeten meehelpen, wanneer koopsters, die niet uitbleven.
er geen baboe af kan.
Soerabaia_ Is de stad van versche
Langs tientallen soorten gezouten
visch.
Wanneer er intensiever en beter
ikan, phidang_in
kwee- werd gevischt
en de vangst aan boord
kwèë, T>ont van verf, in celophaander Madoereesche visschers beter
van
en
papier, petis
garnalen
vleesch, werd
behandeld dan thans geschiedt,
welke men wel nooit zal eten als men zou
goedkooper en vaak nog beter
er
de geheimen
der bereiding kent,
zeebanket kunnen worden verkregen.
kwamen we bij de versche visch.
De vischpasser is keurig, koel, zin- WIJ staan In dit opzicht enorm achter
delijk en overzichtelijk. Kepiting ligt bij Japan. Tot In het hart van Nippon
er, onmachtig, met gebonden scharen; wordt van de kust de dagelijks
soerostaart met troebele oogen, ver- gevangen visch aangedragen.
stijfd in den dood.' Van kakap merah,
Toch Is ook hier veel verbeterd.
,

Wat er was.

;

verscïx

'

_

Russtsche

noodïg

re tactiek. Het is al lang geen geheim meer, dat mevr. Neuyen
een
aanwinst voor den Volksraad is. Dat
zij hier met voldoening en waardeeiuig geconstateerd,
zóó groot is het

-

gen Europeesche

ernstig getroffen door het passeeren
van het dividend door de vennootschappen, waarin zij hun geld hebben
gestoken. Het wil ons voorkomen niet
2300 heel moeilijk te zijin, aan deze betrekkelijk kleine categorie van aandeelhouders een redelijk deel van de
volgens normale maatstaven voor uitkeering in aanmerking komende winsten te doen genieten.
Het is weinig anders dan een eisch
van bülijkheidi, dat hierin wordt voorzien, eventueel onder aanteekening,
dat het in dezen tijd genoten dividend
zal worden afgetrokken. van de in de
toekomst op de aandeelen uit te keeren
winst. Het is zeker niet de bedoeling;
de betrokkenen eenig voordeel te bezorgen, maar wel om te voorkomen,
dat zij zwaarder getroffen worden, dan
in verband met de omstandigheden

den,—overvloed —ran —Europeesctre cffei vaardigheid:

—

kunnen noemen. Slechts een schilder
is In staat de kleuren weer -e geven,
welke het oog verheugen, terwijl de
beeldhouwer de vormen tot een apotheose-zou kunnen makon. Hier is
de-harmonie van kleur en plastiek
volkomen.

aangevoerde

aandeelhouders te verzachten.
Er bevinden zich in NederlandscnIndië een aantal aandeelhouders, die
voor hun dagelijksch leven afhankelijk
zijn van de inkomsten uit gespaard kapitaal. Deze menschen worden wel zeer

gumentatie, bondigheid, parlementai-

Maar de stad is niet alleen een
gnoote eetster, zij is een echte gour-

ten zyn, om de verscheidenheid der groenten en aardappels, hebben ons
aangevoerde vruchten en groenten te ■ontroofd van een der prettigste din-

nivole parchute-onisg.

;

gen te komen,' groeit op Gendjeran
Rangka.
Op Gendjeran Rangka
waant men zich echt In China. Alle
tuinen zijn "in minuscule vakken

de Chineesche

len zouden worden geïmmobüiseerd,
waarmee zeker niet de belangen van
de aandeelhouders in Nederland zouden worden gediend en zeker ook het
algemeen Indische belang niet. De
maatregel om het dividend te passeeren, is dus in het algemeen zeker gemotiveerd, alleen met dit voorbehoud
dat het aanbeveling zou verdienen, indien maatregelen konden worden genomen om de nadeelige gevolgen van
dit besluit voor de in Indië gevestigde

.

In het hart

,

„De meeste dezer, bedrijven hebben,
ook al is er in het afgêloopen. jaar
goed verdiend, het dividend gepasseerd
en de winst is in de meeste gevallen
zoo goed als geheel gereserveerd.
Tot op zekere hoogte is dit. een aanbevelenswaardige politiek. Het gevolg
van dividend-declaratie- zou Immers
zijn, dat de bedragen voor dividend be-stemd, aan het eigenlijke bedrijf souden worden onttrokken en onder beheer van de C. R. O. zouden worden
gedeponeerd ten behoeve van de In
Nederland vertoevende aandeelhouders; Het gevolg hiervan zou geen an-

door Chlneesche kweekers. Velen weten niet, welke prachtige groenten- met roze-roode mooten, een kleur te Vooral het transport van de kust naar
tuinen een groote oppervlakte bedek- teer voor het licht, lag een groote •«en passer Is goed geregeldv
ken, In de perlpherl» dsc-stad»—Wa» -hoop bijeen. Een poetian, met getau-i
(VOOS VEKVÜLG ZIE FAO, H.)
men meent uitsluitend van de ber- den rug als een zaag viel óp door z'n'
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MILUOENEN

Beperkte regeling.

>«":*'

risco-begnz.

Miliciën moest mee in opelette!

TWEEDE BLAD

DE INDISCHE COURANT.

Mergen:. „T R E K K E R T J E S".
BIOS CO PEN.
MAXIM
Heden: Penny Serenade.
-Morgen:
treffen.
Model wlfe.
eerste
Het
Heden: The Sea Wolf.
REX .
wegens
zich,
ge-1
O.
Doordat M. K.
,
Morgen: idem.
brek aan spelersmateriaal; genood- CITY
Heden: When tomorrow
bond
uit
den
zaakt heeft gezien zich
,
comes.
terug te trekken, konden dit weekRat and
Brother
Morgen:
vastgeeind de toot deze vereeniglng
a baby.
Heden: Lucky partners.
stelde ontmoetingen niet doorgaan. CAPITOL
,
Morgen: Susan betert
In totaal konden 18 wedstrijden wot'•■•*■.
zich.
den gespeeld, welke «de volgende reKRANGGAN Heden: In Old Monterey
sultaten opleverden:
en Pride of the
Hoo f d kl ass e:
Navy.
4—fl
TJÏ.OÜ.
Tlong Hwa
Idem.
Morgen:
Mena
I—-0
Moeria
Zeemacht
Heden: Andy Hardy loopt
I— l LUXOR
R. K. S.
Excelsior
een blauwtje.

A!i U Squlbb-tandpasta gebruikt
«»!« en
Proeft U werkel 'lk het
frissche pepermuntDe
verschil.
In dén mond.
heerlijk
U
«naak
Uw
beschermt
«n
reinigt
Squlbb
en
economisch*
veilige
op
tanden
tuWI
*"*•• Koopth d n

lMsPr
7*®ïfa/
/<£**/
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VOETBAL
DE S.V.B.-COMPETITIES.
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Omtrent het verslas van de Commissie
Ss
In de buurt van Kratjak, in het tot voorbereiding van een definitieve
Wy^/fmÊZJ m
"^
district Leuwiliang, (residentie Bui- regeling. van de financteele verhouding
tenzorg) woont een eenvoudige Indo- busechen het Land en de autonome ge;
Europeaan, Van M. die daar tot voor meenschappen, ontleenden we reeds een
en arader aan een overzicht door bet
. kort zijn levensdagen vredig sleet.
,.Bat. Nwsbl." gegeven | betreffende de
Rijk was hij niet, maar zijn behoef- definitieve regeling. ■
ten waren ook niet groot, en zoo De commissie heeft echter bovendien
leidde hij een ongestoord en rustig een voorstel voor spoedige opvolging aan■■
■■■■■•■■.'■■
'„ ■
m
leven.
bevolen, waarvan we hier de hoofdzeToen gebeurde er lets, dat in zijn ken laten volgen. •■Morgen: idem.
SPORT. M.Eersteklasse:
Ais praktische oplossing werd hierbestaan een revolutie teweeg bracht.
4—3
T N. H.
C.
D.
H.
SAMPOERNA
Heden: The Saint strlks
L.
Van M. was een van de deelgerechtlg- voor gekozen, dat bij ordonnantie wordt
3-4
back.
O.
8.
S.
L.
E.
JS.
bepaald,
dat
telken
een
risico-beJare
den in het land TJampea en de veridem.
Morgen:
de
Reservehoofdklasse:
begroekoop van dat land had ten gevolge, grenzing geldt, als waarop bU
3—2 MASCOTTE Heden: Deining aan wal.
Excelsior II
Gle Hoo n
het betrokken jaar is gerekend.
dat hem eenlge tienduizenden gul- ting voorhiervan
Morgen: idem. .
Hwa
Tlong
o—7
II
ia, dat de nieuwe reMena'Moetla n
Gevolg
(Van onzen correspondent.)
Heden: Srigala item.
dens werden uitbetaald, lezen we in geling in feite slechts zeer ten- deele zal
FLORA
Reserve eersteklasse:
idem
Morgen:
het ~Bat. Nwsbld." '
de
de
vaststelling
doch
van
2—l
werken;
MiD. H
S.E.L.O. H
Kogeïrecht.
Heden:
DARMO.
Maar dat geld niet altijd gelukkig punten der nieuwe regeling, hoe ook
Tweedeklasse:
Morgen: idem.
■ !
en
'2—l CINEMA-maakt, zou hy spoedig ondervinden. voor den eersten tijd beperkt in haar
;
R.
K. 8. —T.H.O. R. fl
ê
onmiskenbare
voordeelen.
werking, biedt
o—3
Zeemacht
Eenige dagen geleden stopte er een
DagelUks voorstelllnren
ROTAL
—Het
voor
voorstelrdat—de-commissie
Derdeklasse:
woningen' daaruit
opvolging aanbeveelt, is ala«tapten vijf personen, drie Europea- spoedige
kansen, welke
Op de tribune. Mena Moeria m— T. Hwa Hl o—4
volgt omschreven:
I—s zame voorhoede om de
„VAN
Qle Hoo m
nen en twee Indonesiërs.
Excelsior in
eerste
helft wist te
1. Ben regeling wordt vastgesteld, die
de
men
zich.
gezellige,
In
De tribune bood weer het
Vlerdeklasse:
bestemd is om, behoudens de r.ader verDoelman
EEN SUCCES!
Xleurlge beeld van altijd. De regl- T. H. O. R. Hl
Een der Europeanen, die de
2—o scheppen, te benutten.
AJax 111
melde periodieke herziening, voor onQuentemeyer hoede zich voor noodeverhoogde
stemming,
mentsmuzlek
de
aanvoerder van dit gezelschap
Vijfdekla/se:
bepaalden tijd te werken. Zij richt zich
kreeg hij zei Zaterdag' 4en Zondag 5 October en de populaire uiteenzettingen wel-| AJax
|
bleek te zijn, vroeg den heer Van niet in het bizonder op de huidige omo—2 loos ultloopen, 4hierdoor
Excelsior IV
IV
de
Malang
paardensporttraden
te
voor zijn
doelpunten
van.
ker
3
de
luidsprekers
Juryke
via
de
;
te
te
de
van
M.
spreken. Deze kwam
I—O
H.B.S. IV,
standigheden.
najaarsren- tent tot het bezoekend publiek kwa- Tlong Hwa V
aan
liefhebbers
voor
de
te
nemen.
rekening
voorschijn en boorde tot zijn
De werking van deze regeling wordt
e k luie:
een der laatste hippische ge- men en welke betrekking hadden op Zesd
de Jubileumwedo—o A.s. weekeind
f schrik, dat hij tegenover den echter voor den aanvang en voor zoo- nen,
Thor IV
R. K. S. IV
welke
dit
seizoen
de
op
beurtenissen,
strijden van Thor, ter eere van het
De
de kansjes der paarden In verband
Legercommandant. stond.
lang als nooclig zal zijn, beperkt, als sub
Overzicht.
.'
terreinen der H. S. M. gehouden wer- met een al of niet vruchtbaar bezoek
40-jarig feest. Zestien schoolelftallen
9 is aangegeven.
~Legercommandant" had nl. verden.
hebben
3.
bedoelde
maakt
zullen een'bllksemtournooi spelen op
regeöng
De
sub
den
nieuwe
"hoofdklassers
1
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nomen, dat de heer Van M. (die
Den eersten dag was de tribune, gehoor. Verrassingen bleven lntus- rich goed gehouden. Zeemacht wist Zaterdag- en Zondagmiddag, en Zaonderscheid tussohen provincies, groo'
vijftig jaren oud is) steeds vertere stadegemeenXen. kleinere stadsge- den werkdag in aanmerking genomen, schen niet uit, en voor Melba werd 'het tot een overwinning en'R. K. S. terdagavond is er feest In het feestruimd had zich op te geven voor
meenten. regentschappen en groepsgebezet.
zelfs ƒ 15.— win en ƒ 8 plaats uitge- ,tot een gelijkspel te brengen. De over- gebouw aan Tegalsarie. .
■ de militie, en daarom was hij meenschappen. Voor de grootere aardig
der Javasche Ren- en keerd.
De
voorzitter
H. B. 6. speelde 2 wedstrijden te 6ewinning aan den Oedjoeng was volVan
hem
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halen.
■
meteen
stadsgemeente Semarang wordt echter Harddraverij Vereeniglng, oud-kolomarang,
Zaterdag ging het tegen het
wat
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en
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met
komen
M. moest meteen zijn spullen
De uitslagen.
een afzonderlijke regeling-getroffen.
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Temmen,
van
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'Vlos. dat met
werd
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nel
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schieten
zeker
kunnen
en
mee in de opelette.
rakken
4. in de eerste plaats worden aandee- present.
van-den tweeden
In de jury tent bevonden zich
REN NO. 1.
stond 10 minuten voortijd nog
R.K.a
Jen in de volgende landsmiddelen toeMalangprijs.
ide heereh van het rencomité; vooreitDe arme „milicien" was volkomen gekend:met I—o voor. Thor had een te lang- dag is ons nog niet bekend.
ter was de heer J. Madarasz,
VI. wedren voor Class A. Afstand
overstuur en smeekte om uitstel om- a. aan de provincies
ATHLETIEK.
dat hij zijn huls en erf toch niet on- 1. benzine-SeëiJns en motorvcertuigen- leden de heeren majoor ,K. J. 1400 m. Handicap, Inzet ƒ • 38. Prijs
ƒ 600. Premie ƒ 120..
1,
e
t
e
wederom
te
k
Schummel
beheerd achter kon laten.
beuasting,
Ingeschreven: 3 paarden;
dezer stede In garnizoen, B. N. O u'dDe „Legercommandant", die zich 2. lnikomstenbelastcr.g met landsop- ra a d uit Soerabaia,
Geplaatst: 1. B. N. Oudraad's
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centen,
eerst onvermurwbaar had
„Brulant"-,.
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dr.
Chadwick op 55, 2. Stal
loonbelasting.
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3.
Overakker
bleek tenslotte toch niet zoo barsen
Ooebeng's .jOciley"- Sharp op 61 Vi.
kerker.
4. verponding.
alc hij zich had voorgedaan.
5. landrente:
Niet geplaatst: „Barrashot" R.O.H;
Majoor S c hu m m e 1 k ete 1'
Voor vijfhonderd gulden zou hij dan b. aan de grootere stadsgemeenten de werd bereid gevonden, de functie,van Kongsie TJaa op 50.
voile opbrengst van de personeele secr.-pennlngmeester honorair der H.
we- iets voor hem kunnen doen.
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belasting binnen haar gebied tmet
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EEN NO. 2.
1. personeele belasting,
liet voltallige bestuur aanwezig,
nen enkele dagen zou beschikken
2. slachtbelasting,
Nu het geen zin meer heeft om
Idjenprijs.
sweepstakes.
De
alsmede de leden der technische
over contant geld. Daarna vertrok
3. verponding;
jaarlijksche wedstrijden van
wedren
deze
voor
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VI.
C. Afstand
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afdeeling Soerabaia
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ƒ
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sloten vereenigingen, t. w. dertien
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/ 550.— Premie ƒ 110.
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te houden, samenin
deze
beschikbaar.
aardig bedrukte tickets
te Soerabaia en drie te Malang,
2. slachtbelasting,
Den volgenden dag kreeg de vijftigvallend
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de Soerabaiasche
Ingeschreven.'
paarden.
4
3. verponding,
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gers had gezonden.
en aangifte deed bij de politie.
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op
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door
van
„Maaike".
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Fleet
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en middelenNiet
de
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tijdstip
1
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consumptiezout
kocht
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verdient
de
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De eerste serie was Zaterdagochvoorts
De„Legercommandant" zit nu
aandeelen, . omschreven in hoofd- tend nog voordat
56 '1 joa op. „black Night" name voor de eerste maal van de
andere
b.v. in Augustus
Kongsie
maand,
wedren
de eerste
met zijn generalen staf achter de
stuk IV van hét Rapport.
te doen vallen. Behalve het voorwas uitverkocht. ledere sé- regent van Ga.oet s>2 Chadwlck.
athleten uit het korps Adelborsten te
tralies na te denken over de jam5. Vcot elke gemeenschap wordt bij den geëindigd
Gewonnen
niet
deel van een betere regeliny, en
2
lengten
in
1
min.
van
leiding
Soerabaia,
die
onder
den
merlijke mislukking van dezen
aanvang der regeling een basweijfer be- rie brengt netto een bedrag van f ÏDO 15.6 sec. .Totailsator: .Win .ƒ 3,50.
eert. vergemakkelijking bij hei
sportleven-luitenant
Nasshun
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het
van
debuut
in
Galen"-fonds.
fttoutmoedigen veldtocht..
—;-—--■
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\' van ' terrein-accomi
"
verkrijgen
3.-r.
ƒ
Plaats,/
2,50,
geen
onaarhebben gemaakt en lang
ledere serie heef 3 prijzen,-rem,
De basiscijfers worden om de vijif jaar
modatie zal een'vervroeging van
MaaiKe lag na oen start voor, doch dige prestaties hebben bereikt.
van / 75, ƒ 50 en ƒ 25. In de eerste sèr
de wedstrijden met het oog op de
CHRISTELIJK STAATKUNDIGE herzien.
Het totaal aantal deelnemers bet6. Na vergelijking van de basiscijfers rie vielen bij trekking de prijzen in ontwikkelde niet Zie snelheid noodlg
trainingen,
om
zich
Avalanche
van
de sportprestaties belijf
der
sub
het
te
125,
met
de
o.w.
bekende
athleten
uit
droeg
gemiddelde opbrengst
dezelfde volgorde op de nummers 94,
PARTIJ.
ter tot haar recht doen komen.
4b. bedoelde mtódelenaandeelen over'de 63 en 24.
kunnen houden. Dit paard won be- geheel Oost-Java. .
!
slist.
jaren 1938. 1939 en 1940 worden voor de
Dank zij de uitstekende organisatie
In leder geval Is het toe te juichen,
Rosalita’s
grootere stadsgemeenten kortingen en
REN NO. 3.
Geen partijdag.
kon precies op. tijd een aanvang wor- dat thans gebroken wor3t met een
De laatste race op den eersten dag,
toelagen bepaald.
Welirangprijs.
den gemaakt met net programma. traditie, welke tt veel lasten opiegt.
~"Het weekblad ..De Banier" meldt, 7.. Voor de overige gemeenschappen de E-klasse, bracht Rosallt'a
wedren
voor Ciass. D. Afstand Begonnen werd met de series, 100 m.
VI.
dat het dagelljksch bestuur van de wordt de helft (of 2/3) van het basis- van den bekenden renstalbezitter den
De resultaten.
1200 m. Handicap. Inzet ƒ 31.50. Prijs hardioopen heeren (A. en 8.-klasse)
C.S.P. besloot In 1941 geen partijdag bedrag omgezet in middelenaandeelen heer W. Volz
in een veld van zes ƒ 525. Premie ƒ 105.
80 m. hardioopen dames (A en B), terHieronder volgen dg uitslagen der
of partij-samenkomst
te houden, als hierboven bedoeld, terwijl de rest
als eerste aan den finish. Het
Ingeschreven: 4 paarden.
polsstok- geleverde prestalles.
waarvoor in hoofdzaak overwegingen wordt toegekend in den vorm van wis- paarden
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eerste
geheeren
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van praktischen aard golden.
geschiedenis
i . .-■ - }■■■ xMuniiHgLmi"-str2rX. M. Tronchefs deelte varTheC'programma beëindigd iuo m. naraioopen öooren
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Deze lersche merrie werd door
coëfficiënt, waarmede de wisselende toe„L ght Limit" 53 Mellings.
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Het rapport-Visman.
slagen worden
vemtenftgvuldigd. zich heer Volz uit Europa geïmporteerd £n
Geloopen in twee series.
Niet geplaatst: „MarKita" Ue Djing
In chronologische volgorde kwaOng Tjing An (Exc.).
Het, datelljksch bestuur besloot naar de opbrengst van een groep van bleek geen groot succes. Het dier ver- Tjay 51 Chadwlck, „Ceylon" W. Volz men daarna aan , de beurt: 800
1.
11.1 sec.
m. 2. Vree (Quick)
U.2sec.
t»r. aanzien van bet ranport-Vistnan representatieve landemidoelen. • maar loor successievelijk 18 rennen, en öe 50 'vjoa.
hardioopen
(open),
vèrsprin-:
heeren
100 M. hardloopen heercn
1.3. tje staatkund'ge hervormingen onder bizondare omstandigheden kan heer Volz dacht, er _reeds
»/
Gewonnen met 2 lengte in 1 min. gen met aanloop heeren (A en B), (B):
-eer onderlinge gedachtenwisselin» daarvan -worden afgeweken.
Ijaar over om het paard eens wat rust 15,4 sec. .Totaiisator: Win f 3<— discuswerpen en verspringen m.a. dade
stadsgrootere
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trachten voor hef. eirde van dit Jaar schappen 100% genieten van personeele leden jaar te Semarang gehouden, rect gevolgd door Mornlngton. In net mers 100 m. hardioopen heeren (A en SOM. hardloopen dames
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over enk
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Is dtt stadium bereikt dan kan over- dus tenslotte succes gehad. En te Ma- eindigen.
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2. Me}. Hartman (idem)
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(VEIVOLO vAn PAO. I )
,
9. In verband met de huinaar de naasthoogere D-klasse ligt ".DraverU voor buïtenl. prd. Afstand het programma afgeloopen.
d i ge bi-z o n d e r e o m s t a n
Geloopen werd tn 4 series.
Bij
het
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geheele
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f
furd en Schrijn, opzieners van den
De harddraverij. Ingeschreven: 5 paarden.
800 M. hardloopen h e e
gehad
de jongste wereld-, Newellicht de grootste geling, voor zoo lang
passer, welke
is, beperkt
Geplaatst: 1 Stal 3. M.'s „Winston" jderlandsche en Ned.-Indische re- r e n;
By het nummer harddraverlj, waarvan Indië is in haar soort, wandelde zulks noodig
door een risicobegren2000
m. Adelerhof, 2. Stal S. B.'s cords—aan te geven door mid- 1. TJoa Tien Hwan (Tjong Hwa) 29.6 sec.
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en
den
voor
5
paarden den eersten dag Invleeschhal
Ik rond, óók door
zing, zooals ook in de
29.7 sec.
2. Van Pelt (Quick)
kippeiihoek, welkpanar ligt. Varkens- huidige regeling bekend geschreven waren, kwam de heer „Flrst Marie" 2090 J. Quintemeljer, 3. del van roode, witte en blauwe vlagM. estafette he e
4XIOO
Kongsie's
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F.
2020
Brebde.
B.
getjes,
teneinde de deelneemsters en
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.—
,—-—
i
Niet geplaatst: „Harvetawah" L. deelnemers in staat te stellen onmid- r e n:
en ston reed, met een slofteugel (ook
He* vleesch wordt niet r-chtstreeks heele basisbedrag
145,5 sec.
Quick
wel genoemd grandteugel of katrol- <}ulntemëij er 2030 L. Quintemeljer. dellijk- een_ldee-te-geven—van—hun 2.-Zeetnacht—
van het abattoir aangevoerd, maar w.a a r v a n d e b e tf-t" I <
46:lsecr~'
A. E. Damboer prestaties, in vergelijking met bedoel„Hop Mac Kinney"
No. 3 plaatsten zich de Adelborsten
komt van de zaken der verschillende gentelkenjare worden teugel) voor den dag.
2090 Damboer.
;
;
,
vastgesteld ._"
De trens gaat daarbU van het harde records.
met een tltd van 46.7 sec.
;
slagers.
nachement, borstrlem of rug, vla den —Gewonnen met 5 lengten in 3 min.
het uitzetten van het wereldre-—if.t is een van &•—sumoere üiiigtfi) —Aan het ëaÊtê van dit rendag vestigt"
Springnummers.
cemmissie neg in het bizonder de teugelring naar den bestuurder.
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doen
denerzil.MJWinstoiTlag scratch en behield de geplaatst worden....
1. Stekkinger (Zeemacht)
hfPrMlkhplrt van het-lrlsseha. loof van heeft
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vuüing van hasr teak in belangrijke ma- brulkt en werkt als ledere andere geheele draverlj deze eerste plaats zij
Na het hoogspringen m.a. voor da- 2. JoUy (Excelsior)
1.70 m.
rood
van
groenten,
teugel,
ooft en
deder het
alleen is de daarop uit te oefet
te rekening heeft gehouden met het feit
Aantal deelnemers 9
_J
de lappen vleesch, de groteske brok- dat de btzondere tijdsomstandigheden nen kracht de helft van de toegepaste het een moment bedreigd door Finst mes kwam de estafette. 4ymn m ps.
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e
heer e n
rln
ossen,
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ken van gedoode
kwam
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Winplaats
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Bloed is het noodlot van onze men- zuinigheid te betrachten.
kunnen
er
zachter
en
sensatie
dat
der
gevoeliger door
de
.■
1. H Tan (H3.5.)
6.84 rn.
Het resultaat hiervan is, dat zij aan aangelegd worden, terwijl het rijden ston nieï voorbij kon komen.
ecbenster.
adelborsten en van Zeemacht, beide 2. Hessink (Zeemacht)
655 m.
■■ ■
de regeering een voorstel aanbiedt, het- als kunst op hetzelfde niveau blijft
den
onder
naam Zeemacht uitkomenREN NO. 5.
Aantel
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deelnemers
Verkoopsters en koopsters.
welk naar een zeer globale berekening, staan.
de, gelijke tijden maakte.
Madoeraprijs.
Hoogspringen m. a. damogelijkheid van verdere acNa dit resultaat werd .bekendge- mes:
De verkoopsters zitten te midden waarin de
Het
voor
Class B. Afstand
VI.
rencomité
keurde
voor
wedren
den
de
niet
is
beop
cressen
udticeerin©en
aanvang der draverrj den slofteugel 1400 m. Handicap. Inzet / 34,50. Prijs maakt* dat de ploegen van Zeemacht 1. MeJ.'slagter (Quick)
van haar voorraad Zij wachten maar. trokken, tengevolge
1.45 m.
zaF hebben dat
en der Adelborsten om den prijs zou- 2. MeJ. Smelt (Vlug en Lenig)
goed. Het bestuur der Javasche Ren- / 575, Premie / 115
Sieehts een-enkelen keer vestigen zij aan
1.40 nv
alle autonome gede aandacht van de tallooze voorbU- meenschappen tezamen en Harddraverlj Vereenlging nam Heden overkampen; een sportieve geste, 3. MeJ. Hartman (Quick) ,
1.40 m.
Ingeschreven: 6 paarden.
die tot gevolg had een spannenden Aantal deelneemsters 6.
Geplaatst: 1. Ir.'A. R. W. Kerkhogarxrste-s cd heur waar. Maar zij zijn rond / l-.870.000r- minder zal ze kwestie lntusschen eveneens reeds
Verspringen m. a. dames
gewiekst, slim en bij de pinken. Niets moeten worden uitgekeerd in behandeling.en het ligt In de be- ven's „Marie"' 51 Tjoa, 2. Stal Goe- wedstryd, waarin .met gering verschil
(B): . ,--. •
vaste
■
'
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de
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s1 n'd
doeling van dit bestuur, eene beslis- beng's „Donna Clalr" 52 Sharp, 3. A. de Adelborsten verloren.
dan waarop bij
ontgaat haar. Velen hebben
1.
4.69 m.
(VI. en L.)
MeJ.
Ansohütz
De overige nummers leverden ove J
piaats. zij hebben -ook wel —vaste begroot.>ng voor 1942 ii sing .binnenkort ter.kennis te bren- L.Jeanty's „Mistral" 53 Chadwlck.
.
2. MeJ. Smelt (VL'en L.)
4.62 m.
gen . van alle renvereenigingen ;op
rlgens geen blzondere prestaties ep.
■
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van'O
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alJava.
-sters. Zij •RiatéÉrncÜ
DJlng Tjay 55 Oenen. „Late Nlght"
Verspringen m. a. heeren
sie moet hier tegenover staan, dat de
TJay 55 Fleet. „Marverick" 57 TJoa.
(B):
Dijhg
len druk. Het komt wel terecht.
Lle
Kongsie'*
„Aristover2. R. D. H.
post voor vrijwillige terugstortingen
Wanneer het donker wordt gaan-de valt. Per saldo zou opvolging van het
6.13 m.
BorsumU Kongsie 53 Melllng.
logy" 51. Melling. 3. Ue DJlng TJay's 1. Tan Eng Hauw (Quick)
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blilven branden onder de spanten. Om gunfffff*1" T n h*ïnytne*Vin lot-etn- be~ ggdeeKfHJJt afgeremd—kuHtven-rwnien 28,2-sec. Tulallsator: Win r~15.—.
6.— m.
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drie-uur-des—nachts-worderr~zir~öP- dra* van f 630.000.—.
S met behulp van de In hoofdstuk V voor- Plaats / B.—, / 4.—.
ia Kongsie 50 Sharp. „Jazz Prlnce"
nieuw ontstaken. Wantdan komen de Bij beoordeeling van dtt resultaat dient gestelde middelen.. Deze zijn. echter, tn -Donna Clalr leidde langen tijd, tot Maiang Kongsie 50 Fleet. „Treasure
dien-geest
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voonsteJV»,
der
bedoeld als Melba de leiding overnam In het
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Solo Kongsie 50 Chadwlck.'.-J heeren-:■.
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de eer**e koopers Ook de wederverlaatste.
_Indiea
betere-UJdenaailjMeken.
w»*e
3.40 m.
-<'—in_.lfl42-wétkeUJk-2*a mlUloen-aan vrij'„
schil won.-Het overige veld was zeer 16.2 sec. Totalteator: Win f_ 9.—. ?. Lumenon (Quick)
i koopera.'
.;_•__
van
deze
geen
middelen
uiteraard
3.40 m.
gebinnenkomen,
zoobijdragen
zal
bij elkaar gebleven
Veertisr hoofd- en bijpassers voeden willige
Aantal deelnemers 6.
Plaats ƒ 4.50:76.—"
mogelijkheid bestaat, dat., de bruik meer te maken, terwijl dan ook bij dicht
dat
de
Vijfhonderd
voor een deel de stad.
Jazz Prlnce leidde bedreigd door
Werpnummers.
REN NO. 6.
eventueel te treffen regeling voor het periodieke heralentagen van de baslscijduizend monden. Het ommeland le- Und voordeeKgvr «J zijn dan eeni fers er rekening mede ware te houden,
weldra No. 1 was. ArlsSpeer werpen dames:
RosaUta',
Ho Kongslebeker.
die
An
vert in nooit eindigenden stroom desbetreffend begroottnffsroonfel sou|< dat bil de bepaling ven de cijfers, be1.
MeJ. Meysseo (Quick)
tology
liep
goed.
Class
Afstand
zeer
doch
32.27 m.
wedren
voor
VI.
E.
PrlnEn doen vermceden. Anderzijds echter M het stemd om bij den aanvang te gelden,
overvloed aan verschTi}**voedsel.mals
ce handhaafde zich tot Rosalita op- 2, MeJ. Weygens (VI. en L.)
30.48 m.
Handicap.
Inzet
30.
Prijs
m.
'200
f
en
«c* fr*rgelij.k. dat verder iceres het Tand in belangrijke mate gelet is op den uit
dee'Tieemsters 4.. ■
riibrbU vregen z'ch
100,
zette en met fltnken vorsprong won! . Aantal
">OO.
Premie
f
huidige
tijdsomstandighede
blzondere
Bpeer w i» r penheer e n (A):
ul+wven- Ml steden dar
nintsoeneering' is . bier vo'frnmyi «w>r
Ingeschreven: 6 paarden.
En daarmede goede kansen voor de 1. Pictorocn (Zeemacht)
den vocrtspruMenden eisch van zuinig54.77 m.
overbcdl?. GelukkiR land onder dr Tt'.r*' by vorengenoemde cijfers is ge-=!■<
—Gcplaatat: 1. W •Vulz's ~Km>allta^ DrCttsa maakte;
heid.
-Mk#»d,
——■
2. Vogel (Zeemacht)
52.62 m.
tropenzon, ■
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Résumé van het nieuws van
den afgeloopen nacht

Londen, 4 Oct. (Reuter). Annaliet schrijft: De voorspelling Tan
reusachtige gebeurtenissen, die In
de laatste 48 uur aan het Oostelijk front hebhen plaatsgehad,
werd slechts bCTesugd door de gebruikelijke onduidelijke zinspelingen op operaties op groote schaal
la het Jongste Duitsche
oorlogsgewoonlijk
eommuniqué, dat als
geen plaatsnamen gaf. hoewel het
melding maakt Tan hevige bombar* J
dementen uit de lucht in den af*
nacht op Leningrad ea
Êeloopen
loskou.
Hoewel het Baesleehe eommnal»
eué Tan tisdsnmtddig slechte en,
laconieke wijs» (inspeelt ep voortdurende gevechten aan het gehee.
Ie frent verluidt het te Londen,
dat een hevige tegenaanval deer
maarschalk Budtnny is uitgevoerd
vanuit de richting van Stalino, welke ten deel heeft het Duitsche of.
fenetef tegen de Krim in de flank

Naar gemeld
Mo «kou, 5 October (Reuter).
wordt lanceer en de Rassen een krach tigen tegenaanval
op de flank der Duitsche troepen, die trachten over
de landengte van Perekop in de Krim door te dringen.

Hoikon, 5 October (Reuter). Volgens een bericht aan het Russische blad „Krasnaja Sweadm" rukten
de Russische troepen onder bevel wan generaal Konkov
aan het front bij Leningrad 2 a 3 mijl op.
Moik ou, 5 October (Reuter). De „Krasni Flot"
meldt dat Hangoe niet alleen gedurende honderd dagen
de voortdurende vijandelijke aanvallen heeft afgealagen, doch dat het garnizoen bovendien nee-beo eilanden
in de nabijheid veroverde.

Nieuwe Russische vorderingen

in

centralen

sector

Moskou, 5 Oct. (Reuter).
Nieuwe successen van Sovjet-Rus-

Melken, 4 Oei.

(Aneta Btr.).

Een bericht van „Tass* wit Stock.
holm meldt, dat maarschalk Ven
Leeb, bevelhebber der Dnltsche
troepen voer Leningrad, Bitler zijn
ontsier aanbood. Verklaard wordt,
dat Hltler dit weigerde ep grond
van het feit, dat Von Leeb de taak.
die hem was'opgedragen, niet tolbraeht.

De nazi's trachtten hen den weg
te versperren met
tank-troepen,
die ondersteund werden door vlieg,
tuigen en het vuur van zware artillerie, loopgraafmortieren en ma-

Moeken, 5 Oct. (Bonter).
Aan het Neeedenjk front in Ras.
land ontving Von Leeb, die naar
gemeld werd aanzegging heeft gekregen om de verovering van Leningrad te verhaasten, nieuwe

chinegeweren.

De Russische vliegtuigen verijdelden echter de operaties der nazi-vliegtuigen en dreven de tanks
ep de vlucht, na vijf dezer vechtwagetts vernield te hebben.
Sovjet-Russische tanks verdreven de Dultschers uit de verdedi-

versterkingen.
Gemeld wordt dat Von Leeb hen
naar den Zuid-OosteUjken seetor,
veertien mijl buiten Leningrad
wind. alwaar verscheidene dagen
verwoede gevechten aan den gang
lijn. doch ever het geheele freat
worden «een wUtJcinctn gtraejd.
%

se, Palmenlaan 3, 10 st.; meTr. Wlllsms
en mevr. Eeftens, onderneming Soember Tjoeling, Z.-Malang, Bst.; Tonny
Langeler, Badhuisweg 5, 15 st. plus Jong

Radio-Moskon,

.

.—

—

_

tuigen.

Vier Nederlanders

geëxecuteerd
Wegens sabotage en
spionnage
Londen, 5 Oet. (Reuter). Volbegens Radio-Moskou zegt een

bezetting*kendmaking van de
autoriteiten Ut Nederland, dat we.
derom
Nederlanders zijn
ter
dood gebracht wegens „sabotage,
tpionnage en een poging om een
stsaaden
onder Duitsch toezicht
spoorweg op te blazen."
*

der spannend voor beide parttien.
Toch is de"toestand voor de Russen heelemaal niet hopeloos. Indien zi' dezen grooten veldslag winnen, hetgeen zeer wel mogelijk is.
zal dat een zeer grooten invloed
hebben op den afloop van den oorlog en den duur er van. Indien
zij echter dezen slag
verliezen.
hebben zij den oorlog nog heelemaal niet verloren, hetgeen wel
het geval zal zijn met de nazi's
wanneer zij ten slag verliezen.
Een nieuw type tank voor
Leningrad.
(Reuter»
Moskou, 4 Oct.
Een nieuw type tank wondt door
de verdedigers van Leningrad gebruikt, volgens den correspondent
te Leningrad van de Pravda, die
verklaarde, dat deze tanks formidabele wapens zijn «n goede presgroot»
taties leveren tegen'de
pantsereemheden, welke de Duitgeschers in den strijd hebben

worper.

Bovendien zijn de nieuwe tanks
in Leningrad zelf gebouwd en hier-

mede wordt voortgegaan.

MODJOKERTO.

PASOEROEAN.

Installatie Landwachten.
„Van Galen”-avond.

-

:

•<

Afsteken

Ouderavond.

DJEMBER.

•

I

luitenant

Batavia.

KEDIRI.

i

Naar de Java-kampioenschappen.

door

dat Dnitscfaland sedert den inval
ia Sevjet-Rusland meer dan S milu**a deodea ea gewenden
hoeft
verloren. Ia de zelfde periode bedreegen de Sovjet-W—nsfthe Ttr
lieten
zoo verklaarde hU
X34.00* doeden, 724.000 gewonden
ea 171.44* vermisten, alsmade SN*
kaaeaaea, 704» tanks «a HU vlieg-

zouden hebben leiden.
Ten slotte werd „voor den kok in de
(Van onzen correspondent).
keojken" geblazen en vereenigde het ge(Van onzen correspondent.)
heele V. O. C. zich aan een rijsttafel,
waar het militair hiidrucht|g en ietwat
De
Chineesche
Pasar-malem.
Goenitoerweg
Indlë-ex.;
A. De ritsen,
soldatesk toeging; verschillende sprekers
Met den bouw van den liefdadigheids26, 10 st.; Bert Horsthuis, Idjenboulev.
nog hartelijke afscheidswoorden
riohtten
welke Tan 20 dezer t)ï
02, il st.; Ineke en Bob van der Wonde, pasar-malem,
Op Maandagmiddag 13 October zal de tot den vertrekkenden luitenant, terwijl
Ooentoerweg 19, 4 st.; mevr. Allaries, en met 2 November a.s. op de aloon- instaSiatie plaats hebben van de iand- mevrouw Sarvaas dank werd gebracht
Willemstr. 2,13 st.; mevr. L. Toe Water, aloon alhier gehouden zal worden, heeft wacht van Pasoeroean en van de hund- voor de lieftallige wijze, waarop zij geco. Krebet, 17 st; S. Lamminga 13 st.; men reeds- een aanvang gemaakt. Deit waohtee van Kedawoeng en van B:m- durende de oeiendagen als maricetantkinderen Bisschop,
Merbaboeparkweg pasar-malem is georganiseerd door de -tang Pari. Aan deze installatie zal luis- ster in de cantine den dorstigen en hanChineésche vereenigingen TJLHK. en ter worden bijgezet door de aanwezig- geriigen steedis had helpen laven en voeVermeulen,
28, 2 st.; mevr.
5 st.
■
den.
Totaal 118. Saldo Iste en 2de verantw. HC.T.N.H. en zal sedert 1936 de vijfje heid ran een- aantal militairen uit Mazingen van vaderlandsche lieMet
het
een
die
met
collectie
moderne
walang,
Dank
veler
zal
zijn.
zij
medewerking
431, totaal generaal 549 st.
werd dio'hartelijfc afsoheld besloin slagen pens Van het' Kóntntalijk Ned.-Indleohe deren
Reeds werden"li kisten volgepakt. het comité er ongetwijfeld
ten.
Leger een etmaal In Pasoeroean zullen
Deze kisten werden welwillend beschik- dezen lustrum-pasar-malem beziens- verblijven om daar op
Dinsdagochtend
te
doen
waardig
zijn.
baar gesteld door den heer Haaneen demonstratie te geven van het geMADIOEN.
ra adt s. barfceepor dier sociëteit ConHet comité Is vol lof over den genoten bruik van deze wapens tn het moderne
cordia, die hiervoor specialen dank ver- steun
van den regent en den heer David. gevecht.
Belangrijke diefstal.
dient.
Dien avond houdt de sociëteit HarLaatstgenoemde heeft, behoudens het
De beheerder van de vereenlging Pervuurwerk.
ontwerpen van de poort en verschille- monie een feestatvond, waarvan de op- soneel
Landskan toren in de Bankastraat
De legercommandant heeft vergun- de .stands, zich eveneens belast met de brengst lig bestemd voor de „Van Galen". deed bij de politie aauigifte, dat uit de
Deze
reeds
voortoo„Van
Gaten"-a/vorxU
ning verleend om op den avond, voor- leiding der diverse te geven tentoonstelafgesloten lade van zijn schrijftafel op
afgaand aan den eersten dag van de lingen, o.a. van den L.B.D. met de leger- pig aangekondigd voor 16 October, werd den 2den jl. des nachts een ijaeren gelddus
velband
met
de
lamdwacht-inin
kist, inhoudende ruim ƒ 1.900, werd ontJavaansche maand Sjawal (Dinsdag 21 film en den medlschen dienst, terwijl stallatiie en
den „Legeidag" vervroegd
dezer) en. op den eersten Sjawal zelf de heer Le Clercq. bijgestaan door de
vreemd. IJverig wordt thans naar den
naar 13 October.
dief gezocht.
(Woensdag 22 dezer) vuurwerk af te heeren Mann. Kingma. Notoasmoro en
Vermoedetijk za.l van overheidswege
de
en
Shen,
verband
lebaranviaRegistratie Burgerdienstplicht.
foto-tentoonstelling
_jlen- worden medegewerkt om op 14 October,
steke.n in
met de
TggKenWeaßtTWPndeT de Yergchfflenttr door sluiting van diverse kantoren en
De registratie voor den Durgeraienstscholen zal regelen.
gemeente Madioen kan
instellingen, zooveel mogelijk publiek in plicht in de
beëindigd beschouwd worden.
gelegenheid te stelten <Je demonst-ra- thans
de
jaren
andere
zal
Evenals
de
netto
Op Donderdagavond 16 dezer cm fi
zich 1450 personen
6ie op dien „Legerdag" bij te wonen.
Totaal hebben
uur wordt in de aula van de H. B. S. winst van dezen pasar-malem ten bat;
nadere bizonderheinschrijven; deze registratie is vlot
Binnenkort
zulten
doen
komen
van
diverse
zooaU
Instellingen,
Coenplein
een ;„ ouderavond gegeven
verloopen, mede dankzij de medewerking
den worden bekend gemaakt.
Prot. Jeugdraad.
voor ouders en verzorgers van leerlin- de Vereenigde Prins Bernhard- en
van de leiders van bedrijven, kantoren
In den boezem der Prot. gemeente gen van alle klassen MMS., idem gym- Spitfire-fondsen, het Inheemsche comien onderwijs-inrichtingen.
werd door de Prot. Jeugdclubs een nasium, en de klassen la, lb, 2a, 2b. té tot steun aan de Werkloozen. regentDe dames van de Covim verdienen een
(Van onzen B.-correspondent.)
Jeugdraad opgericht; als adviseur treedt 4A en SA.
schapsarmenzorg. het Mohammadijahwoord van groote waardeering voor de
op dr. S i k k e n. De Jeugdraad fait
Weeshuis. de T.H.H.K.. de H".T.N.H
ijver en toewijding, waarop zij haar taak
Deze avond zal Ingeluid worden
V.O.C.
neemt
afscheid
en
vele
van
ais
medewerksters aan deze registratie
andere,
die
12 leden. Voorzitter werd P. T ht e
gegroepee'.d
evenwel
een korte lezing getiteld: „U, uw kind
hebben opgevat en uitgevoerd. Het vlotte
m a, secretaresse E. Schermeren de maatschappij". Alle leeraren zul- kunnen worden onder de laatstgenoemSarvaas.
verloop is dan ook voor een belangrijk
hom, penningmeesteresse O. Pouts- len aanwezig zijn tot het geven van de Chineesche organisaties.
4 Octooer heeft het deel aan haar toe te schrijven.
.Zaterdagochtend,
-fa het Eere-comité hebben zitting ge- Djemhersche
m a._ BtJ.de oprichting „kwam ook het Inlichtingen.
;
O. C. op sympathieke en
nomen de heeren mr. H. D. van 'Ver- echt militaireV. wijze,
militaire element ter sprake en men beafscheid genomen
kum, ass.-resldent. R.A.A. Reksoamtpro- van den naar Soerabaia vertrekkenden
sloot, dit te doen vertegenwoordigen
Naar
djo, regent en mr. Harmanl, patih. Het reserve lsten luitenant mr. F. du Mar(Van onzen correspondent.)
door twee militairen. De keuze viel op
Dinsdag vertrekken naar Batavia de
berust sedert 1935 nog ohie Sarvaas.
voorzitterschap
H. Q u a c k en T. D r o o g e r.
voorzitter en de secretaris der plaatseNa eenige uren
Grondhuurprijzen..
steeds bij den heer Lie Tong Llang. die
gewonen ZaterdagDe Jeugdraad krijgt van den kerkelijke
rotaryclub resp. dr. Lekkerraad de geheele regeling voor de Jeugdderhalve in deze organisatie volkomen schen dienst, werd onder commando van
De minimum-grondhuurprijzem voor de
kerker en dr. L 1 e m, als offiluitenant Sarvaas eem korte marsen door regentschappen Kediri, Blitar en Nganis.
diensten en de propaganda onder de cieele vertegenwoordigers
ter bijwoning doorkneed
Djember gemaakt,
waarna het korps djoek zijn met ingang van 1 October Jl.
Behalve
de
Jeugd.
dageljjksche
vermakelijkvan de installatie tot eere -gouverneur
het
erf
de
sociëteit
marcheer- definitief vastgesteld bij besluit van den
naar
van
heden, zooals wajang orang. ketoprai. de, waar het bevel werd overgenomen
Oplichting?
van rotary In het 79ste district (Ned- stamboel,
resident van Kediri. Van die mininvuonloedroek
etc. zullen op de door den luitenant Bloemink.
Ten postkantoor kwam dezer dagin Indië) In Hotel des Indes van den landprijaen kan dagelijks (Zon- en feestdaverschillende
avonden
ook
krontjor.gDeze stelde de secties op het snik- gen uitgezonderd) op de gewone kantooreen kortverband militair een dlenst- voogd,. Deze Installatie heeft Woensdag- concours, boks- en'
worstelwedstrijden. heete ..platje" op, waar luitenant Sar- uren inzage worden genomen ten kancoupon uit zijn zakboekje ter verzil- avond te Batavia plaats.
enz.
lang
georganiseerd. vaas werd toegesproken door den V! O. tore van de regenden en assistenten-reworden
liong
Vermoedelijk zullen ook nog eehige
vering aanbieden ter waarde van
f 4.50.
—Voor den wnrstelwedstriid zal
het O-leider, den reserve lsten luitenant O. sident, van Kertiri Ngandioek en Blitar.
waarbij, bleek dat hy reeds tweemaal ïeaen aer rotaryclub Malang deze blzofi- comité den bekenden— matador en J. Loggers.
Gemeente-ontvangsten.
kans gezien-had-om-soortgeiykebons dere plechtigheid-gaan-bijwonen, zsjSpreker zeirie, dat het voor de V. O. Cvan • West-Java
lageïncasseerd te krijgen. De betrokkfi als kolonel dr. Spier en dr. Brink. krachtmensch
ers
dat
De
van de stadsgemeente
ontvangsten
rea-liseeren,
zich
te
moeilijk
was.
ten overkomen, die behalve
tijn
was, dat Kediri hebben in de maand September
militair had eenige maanden geleden
laatste
geweest
dit
de
maal
Irrarh)-anri<r>
WOrstelkunst ook nw
'luitenant sarvaas in hun midden _was injie t geheel j 19,667,51 Jjedxagen en _K£}l .
ioeren. zal demonstreeren ;~o.m. «al-hij Zooveel té" moeilijker, omdat men dezen wat betreft den gewonen dienst ƒ 19.037,21
liet dit na.- Doch WJ liet geenszint na -Vrijdagavond a.s. om'."t uur wordt In liggende
op een plank
met spijkers luitenant in gedachten had leeren ver- en wat betreft den buitengewoner dienst
de coupons te verailverein. waarop hij Ooncordla weer de traditioneele wedworden overreden door een auto.
eenzelvigen met het V. O. C; want Sar- ƒ 630.30"
door het onttrekken aan den actieven strijd Malang
Soerabaia -gespeeld.
Voorts zullen diverse tentoonstellingen vaas was het V. O. C. en werd er
Het aandeel in de opbrengst van de
dienst geenerlel aanspraak mocht doen Malang komt uit met: Fikenscher-De
worden gehouden, waarvoor door ver- gesproken van het V. O. C, dan land.vmid'delen bedroeg ƒ 8.467. voorts
gelden.
Bruijn: fam. Langelaan; fam. Scheuer; schillende instanties
toezeggingen zijn waren de gedachten vanzelfsprekend bij braclut het pasarwezen f 1.467.42 op en
mevr. Van Oosten-dr. Dragten; De Vri ;s- gedaan. De fontein zal geïllumineerd luitenant Sarvaas.
het slachthuis m totaal ƒ 1.018,80.
Aanrijding.
Cohen
lult.
Van
de
af
werkte
meöt
Van de belastingen noemen wij de opoprichting
hij
Tervaert;
De
Vries-Punter.
Ter hoogte van den driesprong DJoworden en met een platform omgeven.
aan het korps.
brengst van de pensoneele belasting (20
Reserve:
Van
Duin-Rottier.
heeft
dipan en Kidoeldalemstraat
Men
reeds een aanvang gekwamen
Steeds sullen bij alle V. O. C.-ers in opcenten i ad ƒ 472.5Gf de verpondttngseen vrachtauto' en een personenauto,
maakt met den verkoop der pasargeheugen blijven, de heldere uiteen- beias-'.ing (10 opcenten) ƒ 381,22; deinh*t
terug.
H.G.W.
malem-loten. De prijzen zijn bepaald zettingen bij. de theorie, de instructies komstenbelasting n opcenten» ƒ 444,92;
laatstgenoemd vehikel bestuurd
door
Onlangs keerden dè vroegere admi- aantrekkelijk. De loten zijn gedrukt op bij de exercities en oefeningen eri zijn de vermakelijkheidsbeiasting. ƒ 558,57; de
een Europeaan uit de Zuld-fimeroelanden, ongeveer gelijktijdig aanrijden uit nistrateur der cultuuronderneming Ka- een rood-wit-blajiwen achtergrond met leiding by grootere velddienst-oefenin.- rec'aijuebelaaiing ƒ 47.58; de wegenbe.„.--*:--•-*
li&iïf'T~'n)iï.lï!™ de- fijwrelbeïasting
'■>
gen.
twee rtohtlneen. De Tjeatuurdw van den li Kleppe in- het Zuidergehergte en -mevr.' llilK.l^isymböoK-;'..vaTj
I 172.75; de hondenbelasting ƒ 491,50.
Voor dat alles zegde spr. dank.
vrachtwagen had voorrang moeten vr- D'a m te dezer stede terug van hun van Nederland" en rechts de Chineesche
Onze beste wenschen vergezellen u en
Verder bracht het straatgeld ƒ 877,45
leenen aan het verkeer in de richting verblijf in Australië. Het echtpaar ver- vlag.
mevrouw
op.
Sarvaas!
de rooigelden ƒ 81.58. de grondtruur
toefde
ongeveer
vijfde
9
maanden
het
Als
in
Regentstraat en Djodipan, doch Het dit
len prijs wordt uitgeloofd
eer.
Namena het V. O. C. en tezamen met f 27.50. c; ziekeninrjchting
Gambiran
na, waardoor een botsing plaatsvond. werelddeel. Achtereenvolgens werd ve> motorfiets van het bekende merk Frar.-L.ve-pVef gelden. -en andere inkomsten)—
M*t-m»*eriee!e schade kwam-tnen-er-af. hleven-t»-Perth7-Adelaide-en-Melbourne. -eisi Barnett. geleveid door den
Reserve-officieren werd vervolgens een ƒ-783.75 en het sportpark 'exclusief de
het langst in laatstgenoemde stad.
renhandel \v. Ph. van Laar te Soerabaia. keurig souvenir aangeboden, hetwelk op vermake'.ijkheidsbeSasting) ƒ 109,71.
op postkantoor.
Naast aangename herinneringen aan De prijs van een lot bedraagt f 0.50 en origrneele wijze
geschiedde door den
Over de maanden Januari tot en met
Ten postkantore kwam een Inlandache het verbluf, gepaard aan het feit. dat de trekking zal plaats vinden op den oudsten sergeant (63 jaar) den oudsten September bedroegen de omtnrangsten
klerk Vrijdagochtend tot de ontdekking, de levensstandaard er niet hoog is, valt
van den gewonen dienst f 162.957,26 en
laatsten avond van den pasar-malem. pang&ma en den oudsten soldaat.
dat uit - een afgesloten kist een couvert toch anderzijds gewag te maken van
getroffen en van den buitengewonen dienst ƒ 8.157.63.
Luitenant
Sarvaas
dankte
Lezing over gas.
Inhoudende ruim / 67 verdwenen was. het feit, dat huispersoneel er uiterst
stelde zich dan op. om voor de laatste Bovendien werd in dit tijdvak voor het
Door
een
der reserve-officieren zal op maal de Djembersche
Dit bedrag maakte 'het pensioen uit moeilijk te krijgen is, zoodat men ook
vrijwilligers te dienstjaar 1940 nog ƒ 11.658.16 ontvan een stadgenoote, en was vermoe- zelf in de hulshouding duchtig de han- 10 October a.s. In de sociëteit ..Concor- zien voorbij marcheeren in een correct vangen, zoodat het totaal-generaal
ƒ 182.773.05 bedraagt.
In genoemd bedelijk nog niet afgehaald. Eerst 9 uur den uit de mouwen dient te steken. Vrij- dia" alhier een populaire lezing wor- uitgeroerd défilé.
Toen „aat de dienst er op" en werd er drag is inbegrepen de subsidie van de
na de ontdekking van den diefstal werd wel alle beechübare vrouwelijke hulp den gehouden over het gebruik vaa
biertje in de sociëteit regeering voor de verbetering van toede politie er mede in kennis gesteld.
werkt in fabrieken enz. voor de oorlogs- gassoorten in den oorlog en de bescher- een gezamerihjik
mingsmaatregelen hiertegen. Deze le- gedronken: al spoedig zat de stemming standen in kampone.s groot f 19.600, naindustrie, hospitalen en dergelijk». '
er in en deze "kenmerkte zich door eeai melijk voor de voortzetting van de werkde
Engeland.
Wij heeben
de Tam. Dam hartelijk zing is toegankelijk voor ledereen: V.
p<w»g* Kij Ho V Cl r .grr nnrtor. zaamheden tot inpoldering van de Westn»rrf# v m r
n r m n n r A\nft
&■■-<}■:,
welkem in de bergstM: Hun uuUf vilein
—fcandwaclit 'en' burgerbevolking Hng; die goede geest, welke dit V. O. C. helft van de gemeente.
Wij ontvingen in dank: Bertus Luckey, den en kennissen zullen hun zeker niet van Modlokerto en omstreken. De lezing steeds .«taande
De raming van de inkomsten over het
gehouden heeft, ondanks
Coenpleln, io kinderboeken; WX. Okker- vergeten zijn.
zal om 8 u. 's avonds aanvingen.
de v«de factoren, die tot achteruitgang geheeie jaar 1941 bedïuast ƒ 208.450.

MALANG.

ven.
De wedstrijden eindigden hiermede.
Wij kunnen aan het slot de mededeeling toevoegen dat als financieel resultaat van deze wedstrijden een bedrag van-ƒ 60.90 aan entrees engestorte startgelden voor de nieuwe
„Van Galen'r kan worden afgedragen
aan de Vereenlgde Fondsen.

aangehaald

Abeasinie.

UIT DEN OOSTHOEK.

Na afloop werd een driewerf hoera
op onze geliefde Koningin aangehe-

Gallupreferendum toont aan.
dat 74 procent van het Amerikaausche volk het belaag*
rijker acht, dat DuitsehUnd
wordt verslagen, dan dat da
Vereenigde Staten bulten den
oorlog blijven.
Slechts 30 procent nad eea
tegenovergestelde meening.
De organisatoren van het referendum verklaarden, dat
da „het eerste schieten"-!**»
van Roesavelt een einde
maakte aan de zelfvoldaanheid.

Scaerbakoff deelde mede, dat de
DuJUehe verliezen aast materieel
XxHOvskv maakte Hltler's
cijU.M* tanks, 11.IM kanonnen en fer* over de Russische verliezen
909* vliegtuigen, die tijdens Inent- belachelijk en zelde, dat
nieuwe
gevechten af op vliegvelden
ver- fantastische beweringen van
de
Russisch communiqué.
nield werden. Bij de Dnitsehe ver- Duitschers moeten worden
verliezen aan vliegtuigen zijn niet in- wacht, omdat zij hopen daarmede
te nemen.
Moskou. 4 Oct. (Aneta Reuter). begrepen de toestonon. die bij het hun verwarring te verbergen".
Tot dusv-rre zijn de Dultschers Da Russen garen te middernacht •pattjgea werden neergeschoten.
er met in geslaagd het vasteland het vol(tende communiqué uit:.
Beschouwing
te bereiken, hoewel men meent,
Hitlerr en de driemogendheden
dat zij thans het meest Zuidelijke
„Heden duurde de strijd In den
Cough
punt vss de Perekop-landengte heb- loop van den dae aas het gehceconferentie
ben bereikt.
le front voort. Op 2 dexer werden
Londen, 4 October (Reuter). OeDe resultaten van de Russische 51 Dultscbe Vliegtuigen en I balMoskou 4 Oct.
(Reuter). nerul Slr Hubert Gough, Reuter's
tegenaanvallen zijn nop niet be- lons neergehaald. Wil verloren II Van
Alerander Werth,
Reuter'» mlUUlre medewerker, schrijft:
kend, doch wanneer UJ slagen, sul- toestellen. Den volgenden dag wer- speclalen
verslaggever: .De rede,
len xü een militaire manoeuvre vaa den 3 Dultscbe vliegtuigen neergeDe situatie In Rusland Is thans
welke Hitler Vrijdag uitsprak, was In een buitengewoon kritiek stade eerste orde sUn.
haald aan de toegangswegen tot de duidelijkste aanwijzing,
dat dium gekomen. Om dit In te zien,
Moskou en SDultsehe vliegtuigen het werk van de
driemogendhe- moeten wij het geheele front als
op 4 dezer. Drie vijandelijke transte Moskou
een een enorm slagveld beschouwen.
portschepen werden in de Barents- den-conferentie slag
Het Itallaansche bolwerk
la
„teer ernstige
voor Duitsch- In dezen grooten veldslag ia nog
gebracht.
zee
V-t
zinken
Abessinlë U thans gelegen aan de
land" was, zoo verklaarde de Rus- geen uiteindelijke beslissing veroverzijde Tan den Amba GeorrtsLonden.} Oct.
(Reuter). sische woordroerder Lozovsky he- kregen. De Duitsche aanval Is geOondar-weg, ongeveer 18 kilomevoegde hieraan toe.
dat richt op de beide flanken van de
Het Russisch
ochtendcommünl- den. HIJzien
ter ten Koorden Tan Oondar.
kennelijk
Hitler
verplicht Russische linie. De Russen van
luidt:
qué
strijd
van
heden
De
Het Is bekend, dat het gebied duurde den afgeloopen
voelde om te spreken, . teneinde hun kant richten hun voornaamste
nacht het
ten Zuiden Tan Debarech door de lanes
Dultscbe moreel te sterken.
tegenaanvallen op het centrum
front
hei
«eheele
voort:
zwaar
is.
ondermijnd
Italianen
van het Duitsche front en vordeHet
meest
veelbetekenende
deel
niet,
beteekent
dat
Dit bericht
ren langzaam, doch gestadig. Want
van
Hrtler's
rede
werd
gevormd
troeven
de Brltsche en geallieerde
door de erkenning van misreke- Smolensk is blijkbaar omsingeld
Hitlers „reusachtige
nog slechts IS kilometer Tan OonIntusten aanzien van de
kracht en wordt zeker bedreigd. gesteld
ning
dar af zijn, doch doen eraan denschen zien de Russen zich
operaties”
„De
van
Rusland.
Düttsche
reacken, dat hun troepen Toortrukken
tegenover twee zeer ernstige aantie op de conferentie te Moskou,
en dat berichten omtrent de Itavallen op de uiteinden van hun
is
Interessant
geweest", verzeer
Moskou, S October (Reuter).
liaansche posities door middel Tan
het
front
rondom Leningrad In
verkenningen werden verkregen. De Duitschers bevinden zich blijk- volgde Lozovsky. „Na de bijeen- Noorden en ten Oosten van PoltaDe sterkte Tan de Itallaansche baar nog niet in de Krbn
Mlf, komst tuMehen president Roose- va en op de landengte van de
troepen wordt geraamd op 8000 doch gemeend wordt, dat xij bUna relt en premier CburehUl voorspel- Krim
in het Zuiden, waarbij zij hefman, van wie 3000 blanke troepen het Zuidelijk deel Tan de landtng- de de Dultscbe propaganda, dal er tige tegenaanvallen van localen
conferentie
rijn.
geen
plaatshebben.
hebben
bereikt.
zou
te
aard doen en zich kracht!* verdeHet schijnt daarom, dat evlaag
Toen de namen van de afgevaar- digen. De nazi's werpen alle bepunt
laatste
Tan
den
Itallaanwerden
het
con- digden
Nog steeds be»taat (een
bekendgemaakt schikbare mannen, kanonnen en
Abessinlë creet nieuws van de „reusachtige verklaarde de Dultscbe radio dat tanks
schen tegenstand in
In den strijd teneinde In hun
vechvoor zijn bestaan zal moeten
operatie", die door HlUer U aan-, er groot* botsingen en conflicten twee voornaamste aanvallen sucten.
gekondigd. Terwtjl het Russische zouden ziln. Bij de Instelling van ess.te boeken. Ze moeten thans
communiqué
ver- waarschijnlijk al bijna hun laatste
slechts gewaagt de commissie'! te Moskou
Ken veldslag van teven dagen.
ran strijd langs het geheele froit, klaarden de nazi's, dat de confe- reserves
aanspreken. Het kan
Moskou, 5 October (Reuter). segt het Dultsche legerberlcht dai rentie afgeloopen was. In minder thans nog niet worden voorspeld,
zij, wie dezen strijd zal winnen. Evenschaal" dan drie dagen verklaarden
Ben veldslag, welke 7 dagen duur- ..een operatie op groote
de, eindigde met de
vernietiging gaande is, tonder een bepaalden dat zU niet geslaagd was. Nn zijn als alle groot* veldslagen op het
divisie sector U noem». Radio-Vlchy een, •U ten «inde rand, hoe het aceoord tijdstip van den meest kritieken
van de 133ste Dultoohe
«h strijd, wanneer de laatste reserves
en het 80ste regiment, aldus meldt ter meldt, dat de Dultschars op- taaneben Rusland, Engeland
de vemafrde Staten te
vggkja- in den strijd worden geworpen. Is
het R\MÉJKb«
alen«itfefitaft»P rvkken naar Kursk. 1M mijl ten ren'i.
d*u strijd, wnder twiifel Wiioa».
1 Noorden Tan Ktttrkor.
T««.

Aantel deelnemers vijf, waarvan de
drie besten direct In de finale uitkwamen. Als goede derde fungeerde Adema
(Zeemacht) met een worp van 49.37 m.
Speerwerpen heeren (B):
45.23 m.
1. Schuiftenburg (Vd. en L.)
(Van onzen correspondent.)
44.78 m.
2. Da Costa (H.8.5.)
Discuswerpen heeren:
Emmabloem-bridgedrive.
38.33 m.
1. Pietersen (Zeemacht)
35.73 m.
De resJdetttswoning wend Donder2. Loots (Zeemacht)
dagavond 8 uur ter beschikking gesteld
Aantal deelnemers 5.
bestuur der S.C.V.T.
,Na afloop verzamelden deelneem- van het plaatselijk
organlseeren van een bridgehet
tot
op
het
mldzich
ster en deelnemers
denterrèin, waar-de voorzitter der af- drive. De geheele opbrengst is ten bate
Inleggeld
deeling, de heer, R. v.d. Win t, van de Emmabloem-collecte.
Ifeacnrijvingen -bij'
'prljzéri
r-1reiken,
uit
te"
eèn'
de
Jalvorèns
toespraakje hield, waarbij hij allen, mevr. W. Holthuis, MerbaböeparkH. E.
die aan het welslagen der wedstrijden weg 20 of bij den heer W.
hadden medegewerkt dankzegde. Spr. S c h e u e r, Soembingweg 11a.
herinnerde aan het feit, dat de wedRaadsvergadering.
strijden sedert 1924 ieder jaar gehouden werden, doch dat tot dusver nog
De agenda voor de tegen 13 dezer om
niet de beschikking werd verkregen 7 üur ten raadhulze uitgeschreven verover een eigen terrein. Spr. dankte de gadering van den gemeenteraad bevat
vereeniging Tiong Hoa, die welwillend 26 punten. Hieronder vallen de subsiterrein belangeloos voor het doel dieregeling, de stadsautobusdienst, herj het
—afstond, de technfcshe*commissle, -die zlehWg'waterléiaingverördenlng en tergisteren tot half twaalf 's nachts be- reinoverdracht voor den lyceumbouw in
gig was het terrein—pere** t.» maVpn dt Utgrebuurt, ''«"""i''' ™)r M.T.S.
voor de wedstrijden.
en Iste Buropeesohe lagere school A.
In verband met de poeasa werd het
van
den
Pers, politie en bezoekers
w«idstrijd''dankte spr. eveneens voor aanvangsuur wat later gesteld dan gehun belangstelling en medewerking, woonlijk het geval is.
waarna spr. tot uitreiking der prijzen

overging.

4 Oeteber

(Aneta-Renter). Het Jongste

genrat

tuccet

sische troepen in den
centralen
sector Tan het front werden hedenochtend door Radio-Moskou
bekendgemaakt. Na gezocht te hebBen" naar de zwakke plekken in de
defensie Tan den Tijand en na hem
te hebben uitgeput door
middel
van .krachtige defensieve -operaties gingen de Rossen ep een aantal punten tegelijk tot het offensief
OTer.

N w Y o r k, 5 October (Aneta). Associated Pre»»
meldt uit Saigon dat de Japansche troepen in Indo»
China, gisteren, groote manoeuvre» aanvingen.
Details inzake sterke en uitrusting der Japansche
troepen mogen volgens de bepalingen voor de censuur
niet worden geopenbaard, doch onthuld werd, dat troepen, tanks, vrachtauto's en andere uitrusting werden gebruikt, voldoende voor een groot opgezette campagne.
Intusschen bestaan er bewijzen van . toenemenden
diplomatieken druk op Thailand.
«

Melken. 5 Oct. (Reuter). De
directeur van het Sovjet-Rossische
inlichtingenbureau
Scherbakoff
verklaarde In een artikel, dat werd

van

rJngsUhle, die el] hadden aangelegd en wierpen hen ever belaagrijken afstand terug. De Raseen
vorderden op sommige wanten M
kilometer en veroverden een aantal bevolkte eentra.
De Rossen oefenen nog steeds
druk uit op den vijand en stollen
pogingen in het werk om zijn ver-

bindmrsUJnen te bereiken.
Von Leeb heeft geen

zijden

verslaan.

Ne w Tor k,

Toenemende druk op Thailand

verlietenbaeidn

Amerika wil Hitler

:

nieuwe successen

Russleche ovpaganve

Hevige tegenaanval van
Budenny bij de Krim

Krim

Russische tegenaanvallen bij

Timoshenko boekt
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Wij vernemen, dat blijkens een
hier ontvangen officieele mededeeling de Javakampioenschap"pen op 8 ëh 9 November a.s. te
Batavia zullen worden gehouden.
De Soerabaiasche afdeeling van
de N. I. A. U. is, dank zij een goed

_.—_

geldelijk beheer In staat iiin met
een behoorlijke ploeg aan deze
-—wedstrijden"deel té nemen.
Het staat thans reeds vast, dat
. de
Soerabaiasche ploeg en een

—

—

-

.

'

-

LEVN.

GEESTELIJK
Pinksterkerk Soerabaia.

Pinksterkerk, Tand
e Zond&g
8 uur v.m. Zondagsschool zr. v, Gtessel;
9 u. 30 vjn. HoU dienst; 7 uur njn. Mal.
dierst. Dinsdag 6 u. 30 njn. Mal. Bijbelstudie. AMe drie 0.1.v. br. Van Oessel.
wy klok aal, Soetoèng 57: Zondag 8
uur v.m. Mal. dienst o.Lv. jonge werkers;
7 uur n.m. idem oJ.v. br. Groestoeek.
Woensdagavond Idem HoH. Bijbelstudie.
Donderdag 8 u. 30 n.m. Mal. dienst. Belde laatatc dienaten. u.l.v. Ut. Van flemt
Zaterdag 6 u. 30 n.m. Eott, Jeugddienst,
OJ.v. Jonge wekkers.
-

.

7[

Bridgematsch

Malng-Soerbi.

lfidrr flp 7 November a.s, de-reis
naar- Ba tavia zullen aan vaarden,
teneinde de athletieksport in dit
gewest te vertegenwoordigen.
Tijdens deze wedstrijden zal
ook de jaarlijksche algemeene
vergadering van de N. I. A. ü.
plaatsvinden, in den avond van 8
November a.s. De heer R. v. d.'
Wint, hoofdbestuurslid, zal bedoelde vergadering in deze func.
tie bijwonen.
Het ligt dan in de bedoeling om
daarbij voor te stellen in 1942 de
Javakampioenschapp'en
in de
maand October in Soer a b aii te houden.

~

—

•

Dam

r

Diefstal
-

Voor

kinderen in

—

«

,

MAANDAG 6 OCTOBER

TWEEDE BLAD IV

INDISCHE COURANT.

1941.

■

#

*^

-~,?..■"?

•

•-;.•*

■;

|3N

fj 11 ■

I■ V I

'

.""

"

ONGEB R O

co

™

''■

s

;

lA^^^^W^^
GEESTIG .

■.-

~

17, jaar

Voor

m^

iri-v-'V. HEDEN

'EN MORGEN:

""^

Cl V*"HEATÉIt
RUIM EN LUCHTIG n'

Aa^fcng.SSn.m.

YKR 'S

m

;

partners»
„lucky
Vooraf: Extra nieuws de grootsche Ned.Indm "*

VAN

I

%%\siA
f»ISCM

■=■*

"

VOOR'HET LAATST:

.HEDEN

>-•-..

MORGEN PREMIÈRE
■™ w

■

..**«*.+.*»**.

.:■:

en ouder.

■

.
ROCHELLE. HUDSON in
-

==--

,'

r

,

,

{

:

v mFiTT fü
MARINE"
IUDESTROTS:DER
Aany. 7en 9.35 a.
Alle leeftijden.
WOENSDAG 'a.S. PREMIèRE
VAN EEN DOL-AMUSANTÉI RIT' DT DE SLAAPWAGENS" DER .STREAMLINE f'
•

LACHEN:
NAAR HET UITBUNDIG TQONEELSUCCES DAT ACHT MAANDEN"ACBTÉREENrBLASË?BROADWAYDEED
j :
■■■■',:•■
ifcetem éffïïdx tk f' -«•■<'. ■'■■-■
■-

SIKAN RPTFRT
ZlfH"
MÜUÜxlil DL
1 LUI illvll
-..••_;

I

■ ' J,fm
fflm
(i'Ksm a

H
■
M

I■■
I
■

HIH' M&

.*

:

fffflrf

DMflfl

IIH
'

I

i

*

'\t

i

••

•'■

"'

aE«SI

•

ij*

-

■WH

HroH69ulïlfif£9Mßß

m

gpM

•-*w& VÏF.BBI
-vMÉrAïü
v-/

[ -

'

■

b

'

■

!

*

•'«'•'W',

-'!

"4A

"

''•-'■

'

■

''''-'

;

•'

■■

JflKjifc.

'

I'■

q

*

'

,

i ISle^i

'jtmSC

I

'

'.•'

,

iW

■'
l'>

ri-<'

■ff%S%efiï

f

;

""^s£/;

-

I

:

I

«

Hl ■'■«*•'' 1

BV'fl

1 l

ufl j

I

i

3 i lil
iI -jJkj
1
1

kvlil U I
_fE—*

GEORGE SANDERS

KÏ*7iTAKTSFI^nI
'MT/.l ïKfiHTiTTrl
WMH
H »a»i'lkM»Ja.f»l.f.ir>\l
_r.yi.t

wendy

"'

:

•

*

t'

x

doch'uiterst

Bik' JÊZm^ '■'>•• if

——«-

-■

■~•»-•-—

-rj--'"''

v«-«j«™'11
il laar
jaar.
beneden

Bw'%ïêl
(u-1

".'■*;"'*

aandoenlijke

de

—i—.

■

—-■-,,..

'

van

romance

Is

de

Stephen

C.

:

3IW T[CHlilï>niffpi

LIGHT

Riirnin? t rrnp

SON KOOR

inr nniT

=^-^=^—ilMLülLt" 1.r.r.1n •JULdUrI

:

—*»■■■ i h

D ARNO
b

sa

theater

de actlèvoUe 20th Céntury-Fox»'
......

..

«ïmi

.

%/

■

„

vermakelijkheids-

(kogëlrecht)

SGOTT.-Naney'KELLY

advertenties

Cesar ROMERO
vervaardigd Üpor de ma-'.

met Randolph

Het.lis, een machtig schouwspel;,
kers van .Jesse James, én,die wij voor
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Indië bouwt aan krachtige defensie ter zee.

Richard Watts Jr., de speciale
--correspondent -van de-„New-York~
Herald Tribune", die het Verre Oosten bereist o.a. ook een bezoek aan
Java heeft gebracht, schrijft het
volgende aan zijn blad.
In vergelijking tot de overweldigende bedrijvigheid in de te Soerabaja gevestigde marinebasis van de
Nederlandsche Koninklijke Marine
;
"YöHé
HjkfTièt^erk~lh
oorlogscapaciteit werkende basis van
de Britsche Marine te Singapore
langzaam.en ongeregeld. Markante
bewijzen voor de constructieve wertc*"
zaamheden worden
gekenmerkt
door het enerveerend gthamer van
electrische klinkhamers, het gezoem
van kolossale boormachines, welke
_

-

i—«b—balken,- het geknars en gepiep
•

FEUILLETON.

DE GROOTE MYSTIFICATIE

door
E. PHILLIPS OPPENHEIM

VERTAALD DOOR

-

—

—

•

ners te weerstreven en'de-nazi's te tar- zijn minder' geschikt voor' varieerende
ten een hand uit te strekken naar dit of sterk van elkander.afwykende-werkNederlandsche Imperium en dat teven; zaamheden i Belast" men hen echter met
blijk geeft van, zijn-overtulglng In staat eeniJl)ëpaaldeir"taat" :
_—hoe "geéstdob*te zijn dit gebied met succes te kunnen dehd of eentonig' die otfk een : 'buitenverdedigen.
'.■".''
staander moge 'toeschijnen'«—, dan
vullen-zij-dien^raet-^de-grootste 1--zorgDe Ineemsche arbeider.
vuldigheid- op ■onvermoeibare 'en' handige wijze: en : geven, zij; hlijk van een
'■' '~
(terrein wordtoverweldigd buitengewtme^vaardigheid.-—- '
-

ver-

—-'

-
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AMERIKAANSCH OORDEEL.

-

u gedoofd ? Gij zijt een ander man geworden. Laat Ik u aanzien."
Zij greephém bij de.schouders, trok
hem onder het. electrisch'licht én
stond hem daar aan- te kijken. Het
groote houtblok op den haard knetterde en schoot vonken. Door de geslQr
tenT deur. hoorden Ö zij* het gemurmel
van stemmen en het lachen der gas~

ten. Haar ademhaling was gejaagd,

M. HELLEMA.

haar oogen zochten het masker van
zijn gelaat te trekken.
Js het mogelijk, dat gij een andere

49)

HrJ stond op. Haar armen waren
nog om feün hals geslapen, haar llppen verlangend naar hem toegestoken, haar oogen -smeekend op hem
gericht.
„Heb medelijden met mtf, Stepha.nie," smeekte hij. „Tot de tijd is gekomen.is zelfs een enkele kus verboden. Wacht tot den dag, den dag. dien
gykent.":.
zy maakte haar armen los en huiverde even. Haar oogen staarden hem
verwonderd en gekrenkt aan.
—r,Lcopold," zelde-zrj—met—bevendestem. „wat heeft u zoo doen:wanderen ? Wat heeft aErn hartstocht in
_

/

vrouw hebt leeren liefhebben?" fluisterde zij. „Er waren geen vrouwen

men zegt,
ney, uw gewaande vrouw
dat zij mooi is, dat gij heel vriendelijk
voor haar ztft geweest, dat haar gezondheid is verbeterd sedert uw
komst, dat zij veel van u houdt. Gij
zoudt het toch niet wagen
T
•„Neen," viel hij haar in de rede
„dat zou ik niet wagen."
„Zeg mij, -raar gij naar kijkt?"
vroeg zij. „Zeg mij dat?"
Zijn oogen volgden het echaduw-beeld,--dat-ult-de*e—kamer was ge»
gaan. Hij zag weer de slanke, meisjesachtige gedaante, de bede om liefde
—

_"

in die smeekende donkere-oogen,-de
bevende-lippen,-het smeeken om •bescherming: van. een verschrikt' kind
tot hem,.den-sterken man. Hij voelde
weer de aanraking van 1 die-zachte
vingers, welke zijn hand omklemden,
de zoete, heerlijke,
té'gevoelens, <Ue Jaren lang zoo wreed
en ireuTlg versmoord waren. De hartstocht van de vrouw naast hem kwam
hem plotseling overdreven en opdringend voor, het zoeken van haar lippen
naarde zijne was vreeselijk voor hem.
Hij stond met den rug naar de deur
gericht en het was haar uitroep van
verontwaardigingj en- schrik," welke
Kern ae komst van een weikomen ïndringer aankondigde. Hij keerde zich
om en zag Seaman op den -drempel
staan
Seaman, die hem verscheen
als een engel der bevrijding. .
:
„Het spijt nuj.werkeüjk zeer, dat ik
u lastig moet vallen,, Slr Everard,"
zelde Seaman met eenige bezorgdheid
op zijn rond, vriendelijk gezicht. „Er
is iets gebeurd, waarmee ik meende, u
terstond in kennis te moeten, stellen.
Hebt ftj een DOgenhük Ujü vuui mij ?"
De Prinses ging hem voorbij zonder
een woord tot afscheid of een blik
•—

•

Van generatie'tot generatie opgevoed nnrlng 'girhart htbhnn hnncnt nnmrliljn
in de nij verheidskunst van hun ras, zijn lijk het gevolg
meer dan door middel van die van vergezetheid, welke niet in overeenstem- wanten.in- hei Moederland.
ming; is met de moderne massa.-provan de lunch, welke
ductiemethoden. Buitendien bezitten Bij ■ gelegenheid
boord
torpedoboot.van
een
ik
concentratieaan'
zij'; een onverflauwbaar
vermogen bij het .telkens weder ver- jager. mocht .hebben, kwam ik in condie
richten van die werkzaamheden, welke tact, met, drie jonge zee-officieren,
nazi's
Nein
actief
den
inval
der
gedurende
en
meer
dé. meer rusteloozen
geweest waren' en die na tal
denkenden Westerschen werkman mist. derland
van
avonturen
naar Engeland ontsnapt
van
deze
Het is een'heele overgang
~
,j
kleine bruine, intelligente zwoegers zijn...
De huidige problemen van de Nedernaar de stoere zeelui-van1 tfe Koninklijke
Nederlandsche.Marine, doch gezamenlijk landsche marine omvatten een nimmer
vormen zij den hoeksteen voor de vei- verflauwende - waakzaamheid en een
ligheid en verdediging van Neder- onafgebroken patrouilleering van de
landsch-Indië tegen JapanscTie en nasrt- uitgestrekthëden dezer Indische wateagressle..Men. diene echter in het oog ren, waardoor de Jongeren aanboord
tellióuden, dat die stoere, pikbroeken dier schepen, vnl. zij die afkomstig zijn
méer.behooren tot de Nederlandsche uit de Europeesche'Nederlanden een idee
de, pracht. en j schoonheid
Marine dan tot die van Nëderlandscn- kragen
:
'fëp. "\ vanTTiêt. Imperium TnTde ■; tföpénTTéh
lnidië:~
Dit'verschil is-, sterker dan op het waardoor ook allen, van hoog.tot laag,
'eerste'; gezicht lijkt. Zij staan nJ. dich- met ,een gerechtvaardigden- trots vérter-bij de problemen, belangen en denk- .vuld .worden, 'op. den -op hen j rustenden
bêëldenTvan* hef NêderTandsche rijk in pUcht om", dezen Archipel voor het naEuropa dan zij, die geboren en getogen geslacht te pehoudwv gei
echUt nlot
zljii iu het kuluulale deel van het Rijk te miskennen, dat zij voor aüies bet meest
begaan-zijinünet—rtófc.lot-van-het Eu*
en^wler—
geconcentreerd en vereen- ropeesche.deel van het Rijk, zulks Jn teyijri op én j met dit-uitgestrekte genstelllng met hen voor wis India het
,
Da armede willen wij-zeggen,, Moederland_Js.
•

j

SOERABAIA.

da_t het contact, dat • eerstgenoemden
met de Europeesche aspecten van dezen
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ONZE MARINEBASIS TE

Nederlandsche pikbroeken.

<«

.

v

terug' te werpen. Haar houding en
voorkomen waren die van een beleedigde koningin. Seaman's gelaat stond
riog meer bezorgd, toen hij eerbiedig
. ?
op zijde
s.Wat Is er gebeurd?" vroeg Doml..

f

",',tiady

Dominey

-

is teruggekomen,"

was het bedaarde'.antwoord."

V;

"'

HOOFDSTUK XVII.
Het kwam

Dominey voor,-alsof 'hij

nog nooit iets roerenders had gezien
dan dien haastigen blik vol hoop en
vrees, welke hem werd toegeworpen
uit de vreemde, vermoeide oogen dêT
vrouw, die in eèn hoek van de hall
voor hethoutvuur.stondrNaast haar:
stond een aardig, vriendelijk meisje
in verpleegsterskostuum ;. .op den
achtergrond-een-kamenier,
juweèlkistje droeg. Rosamund, die
baar sluier had opgeslagen, stond
~

met.één voet op,het haardijzer.De
uitdrukking van haar gelaat veranderde geheel, toen Dominye met uit-

gestoken handen op haar toetrad.
„Mijn Ueve kind," riep hij.uit, „wel-:
kom thuis 1"

—

—

Amerikaansche instructeurs.
TTnHftinl—
TV •g'qnrrirprlnE Tan d flri
schen zeeman voor het Indische Imperium strekt zich echtter ook uit 'naar'het
de lunch
aan boord
oulliniaire.
van den jager bestond uit een overheerlijke rijsttalel, welke een bewonderenswaardig, staaltje was van de Inheemsche kookkunst.
Temidden van de ontzagwekkende
marine-vaartuigen van deze marinebasis
bevindt zich een onderzeeboot, welke
In 1937 een reis maakte van Holland
naar New-York, welke tocht toenter-*
tijd In de geheele wereld veel opzien
baarde."Bezé" reïügée*van~de "Dülïschë
Invasie Is nog steeds in prima, conditie
en diens coiramiaradant, de biAtemaiutter.-zee ie klasse. - Van Waming; was
.'_'•'
mijn gids aan boord. - '
In de nabijgelegen Marine-vliegbasis
treden Amerikaansche vliegers 'als instructeurs op voor de jonge Nederlandsche piloten, en ofschoon Nederlandsch'

Indlë niet de^óéféelheld^vTlegmaterlaalontvangt als" men wel zou wénschen,
trachten deze instructeurs öp hun wij*
ze en : door hun Werkzaamheden." dat
tekort-eenlgszlns'aan" te- vullen."
\
—Het ■is tusschéa 1 haakjes-de-irots" van—
deze' Marine-basis dat zij in • staat Is
waarvoor zdj materiaal kan krijgen. Dé basis schijnt
even nnbevrpffsri' te. 7.\jr\ ils' ri».marine—
~

>

-

«11.

:

I

'
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-—

: ' ' —'

,

„Welkom ?" herhaalde-zij;met'een en vriendelijk voor mij geweest -in
van blijdschap trillende stem. „Meen Falmouth, vooral zuster Allee hier,
je dat?"
, .
.
..^maarhetwastoch.nletihetzelfde. Je
Met een zelfbeheersching, welke bent niet boos ? Die menseben, die
filets verried, raakte hij de lippen, die hier logeeren, zullen het niet kwalijk
•_j_'.-\,
zoo verlangend tot hem waren opge- nemen?">
..Natuurlijk, .niet," verzekerde» bij
heven,'evén~teeder en: eerbiedig aan,
zijn.ookJou gasals. was_.zrj,eeh, vreemd 1kind'geweest, haar
dat aan zijn zorg'was toevertrouwd. ten. Morgen moét Je kennis makea
'■■ „Natuurlijk, meen ik'het,** "ant- met ben allen." ':.>■■ v- ■ ■
„Er H was»een heel mooie vrouw,"
woordde Wj hartelij k. '„Maar i waarom
zelde
zij bedeesd, „met rood haar, die
ben Je.ionverwaéhf gekomen? Hoe
mij zooeven voorbij ging. Zij keek
komt dat.rzüster ?"
„Mevrouw heeft in twee nachten heel boos. Dat was toch niet, omdat
niet,kunnen^ slapen," antwoordde de il: gekomen ben?"
zuster. „Zij was reeds zoveel .beter, „Hoe zou dat mogelijk zijn?" antwoordde IiJJ.
Je hebt recht-hler-ta
daTwU vreesden vööTêêrrinstortlng; zijn
meer
recht
dan iemand anzoodat mevrouw Ooulson, onze direc'■
trice," het maar \ het~best oordeelde', ders."
.-""»■
Zij slaakte een zucht van verlichhaar haar zin t* geven en haar te la...:;:
ting.
gaan.
ten
In plaats van l aan u te
„O.' maar dat is heerlijk!" riep «U
telegrapheeren zonden wij ongelukkig
een telegram aan dokter Harrison en uit. „En : jij,- lieve, ik zal Je Everard
noemen, dat mag ik immers?
JU
die is geloof Ik .weg."
„Is het heel verkeerd van mij ?" kijkt Juist, zooals 1!: hoopte, dat Je
vroeg Rosamund, zich.vastklemmend zoudt doen. Wil Je me naar boven
aan Domlney's arm; „Pc kreeg plot- brengen, als Je blieft ? Zuster, u
seling een'gevoel, dat ik naar hier kunt Ons volgen."
moest terugkeeren. Ik verlangde er
(Wordt vervolgd.)
naar Je weer te zien. ledereen is lief
-

.

door de uitgebreidheid en het veelomvattende der daarop verrichte werkzaamheden- doch nog Impressiever is
het.zien van die duizenden-en dulzJodën meësV tengere en klelhè7lnHeén>
sche werklieden, die met ijver én tóewijdtog arbeiden aan die dulzeh'dërlet
oorlogswerktuigen. Deze ernstige -en
kijkende
goedmoedig .uit-' hun oogen
werklieden,-aandachtiig gebogen'óvrt
machines, blauwdrukken «en -precislewerktuigën' geven een- volmaakt beeld
van kranen en trolleys en al die an- , van Oostersch kunnen en geduld, doch
dere lawaai-verwekkende geluiden,
een niet te' miskennen
geven' tevens
welke men vereenzelvigt met mavan dé in opkomst'komende, kracht
idee
chineconstructies, en welke den.-., vatr hef Oosten. ——^-~—--^--=—-^
bezoeker als ' het ware tegemoet
donderden.
Hun . concentratievermogen is ' ontDe op dit uitgestrekte terrein In- varr zettend: groot.' hun' kunde en onverzetschillende stadia van onwikkeling, ver- telijke .wil bewonderenswaardig, terwijl
onder- hun door' niets. af te lelden' Interesse
keerende marlnevaartulgem
zeebooten, torpedobootjagers, motor- in het werk'en «vastheid;van hand voor
booten en kruisers —'leveren een dui- menig Westerschen toeschouwer
een
delijk bewijs van den onverzettelljkec openbaring izal'
Volgens! bekomen
zfln.-'
wü-van-deav Hollander-om-de-Japan-

een uln vervoering

AAAAAAAAAAAAA
Voor vervol

slechts Heden en Morgenavond
"
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brengende wijze gezongen worden.
aUe leeftijden.
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Terreur.
De
i waarop Heydrich In
Tsjectio-Slowakije optreedt
met

DE RUSSEN AAN HET FRONT VAN LENINGRAD ZIJN
TUSSCHEN DE 2 EN 3 MIJL OPGERUKT.
Zij forceerden den oversteek van de rivier „V” en nestelden zich op
den „linkeroever. Later heroverden zij de belangrijke stad „O”. Een
gevangen genomen Duitsche korporaal zeide
„Wij hebben zulke
verliezen geleden, dat wij binnenkort slechts kanonnen en vliegtuigen overhouden,
doch geen infanterie.

—

van

Hitler
en
van
het .' gansche Duitsche
volk niet te vergeten, 'want de Duitschers kunnen zich niet onttrekken
aan
de medeverantwoordelijkheid,
die op hen rust,
wekt groote afschuw .en verontwaardiging over de
geheele wereld.
-

......

-

o.m.:

De R.A.F. heeft weer eens boven West-Europa flink De R.A.F. in het Midden-Oosten.

wanhopig te kort. Hoewel de geschie—denis^hieromtrent—duidelij
geeft, trekken de nazi's zich daai
niets van aan. Het Is misschien ook te
veel'gevergd van een nazi geschiedkundig besef te hebben. De historie
heeft altijd' geleerd, dat men nooit
een vr JJ hei dsl iev e n d volk
er onder krijgt 4oor
terreur. De histoirie ' van de
Tsjechen is vol van martelaren, die
voor hun vrijheidsidealen gestorven
zijn. Ook Nederland levert
tal van dergelijke voorbeelden op.

huisgehouden.

'-

——

Moskou, 5 October (Reuter). Volgens het laatste telegrafisch bericht aan het nieuwsblad „Kresnaja Swesda"
de Roode
Ster
zijn de Russische troepen onder bevel van generaal-majoor
Konkov aan het front van Leningrad tusschen de 2 en 3 mijl op—

—

gerukt.

oorlog. En ook de

Polen ondergaan
een zelfde lot, en misschien nog een
graadje erger. Deze gevallen moeten
ook'voor ons den wil om te vechten
en te overwinnen sterker maken.
Want de strijd der'TsJe'cheh' en' Polen
is ook onze strijd. Niet alleen Nede r 1 an d zal herrijzen, maar ook
Polen,
Tsjecho-Slowakije,
België.

Frankrijk, Noorwegen,

Joego-Slavië

en Griekenland.

En wij zouden zelfs een stap verder
willen gaan. Het Nederlandsche volk over de geheele wereld
moet tot de erkennlng_komen T dat
vrijheid voor ons zelf niets waard is
tenzij ook andere volkeren, die nu onder het wreede Juk van den onderdrukker gebukt gaan, hun vrijheid te_

ruggewonnen hebben.
Elkö Tsjecn, fllê doodgemarteld, opgehangen of doodgeschoten wordt,
zarbij" honderden"Tsjechen

bevond, werd
ook met machinegeweervuur bestookt.
*.Te Bardla werden de haven
en
een nabijgelegen militair object
In den nacht van 3 op 4 October en
den volgenden dag aan een hevigen aanval onderworpen.
Het Zuld-Afrlkaansche eskader
nam aan deze-doeltreffende aanvallen deel' en voerde ook een aanval uit op een vijandelijk
kamp
nabij Solloem.
Talrijke verkenningsvluchten
en
beschermende
Jagerpatrouilles
zijn uitgevoerd, doch daarbij hadden
slechts
weinige ontmoetlnplaats en gceir
dezer gevechten was van
besllssenden aard.
Bij al deze krijgsverrlchtlngen
verloren wij een vliegtuig, dat vermist wordt".

Bommen

*

Verdraaide

5 October
(Reuter).
Een telegram van het
oorlogstooneel bij Leningrad, geciteerd door Tass, beweert, dat de
Sovjet-troëpen in de afgéloopen dagen vijandelijke aanvallen afsloegen, waarbij zij zware verliezen toebrachten.
.
Het bericht meldt hoe Duitsche concentraties van kanonnen,
tanks en-wagonladingen infanterie door de Sovjet-batterijen te
uiteengeslagen.—Duitsche-pogingen om de Sovjet-batteriJen~~te

Een eindèlooze reeks.
Londen, 5 Oct. (Reuter).
De strook water op de Noordzee,
welke deel uitmaakt van
den
zeeweg voor convooien aan Engelands Oostkust, staat bekend
onder den naam ,£-boot laan".
De officieren en manschappen,
die de kolentransportschepen en
andere kleinere vaartuigen bemannen, welke deel uitmaken
van deze convooien, hebben allen
tusschen de 50 en 100 reizen door
de E-boot laan gemaakt en zij
zijn daarbij keer op keer door Ebooten
en duikbommenwerpers

op

aangevallen. Sommigen zijn

-werk~.

„De duikbommenwerpers waren de ergste moeilijkheid op deze kust", zeide een kapitein van
een dezer vaartuigen. In den
laatsten tijd hebben wij niet veel
van hen gezien. Ik vermoed, dat
wij daarvoor de Russen dankbaar moeten zijn. Eens zijn wij
aangevallen door 25 duikbommenwerpers. Het was nogal warm
tijdens dien aanval".

Cyprus.

Caïro, 5 Oct. (Reuter). Voor
den
derden
achtereenvolgenden
nacht vlogen vijandelijke vliegtuigen
over de kust van Cyprus. Bommen
werden uitgeworpen, doch er vielen
geen slachtoffers.
•

feiten

in Hitlers rede.

der defensie neerkwam van de landen, die voor een invasie opge-

schreven waren.
Hitler kende de voorbereidingen
van zijn tegenstanders, hun sterkte en hun hulpbronnen. Hij zette
in op zekerheden.

Moskou,

.'

Maar één verklaring was voor honderd
HIJ ONDERSCHATTE
RUSLAND.
Londen, 5 October (Reuter).
„Annalist" schrijft: Temidden van
verdraaide feiten en 0 p haar kop
gezette waarheden, die den hoofdinhoud van Hitlers rede van Vrijdag j.I. vormden, is er een verklaring, die voor 100 procent juist is.
Zij is te meer verrassend, omdat
zij niet alleen den sleutel oplevert
van hetgeen hij zelf de moeilijke
beslissing van zijn leven noemt,
doch tevens langs een omweg de
erkenning bevat, dat zijn plannen gebaseerd zijn op valsche beloften. Deze merkwaardige bekentenis luidde als volgt:
j.

Moskou, 5 October
(Aneta-Reuter).
Een door de
Russen te middernacht uitgegeven communiqué meldde: „In den
loop van heden vochten onze troepen langs het geheele front. Op
3 dezer werden 41 vijandelijk vliegtuigen neergehaald. Onze ver-

VAN DE OVERIGE FRONTEN.
Duinkerken, Rotterdam

en

Antwerpen gebombardeerd.

"tonden, 4 Oct. (A'n'e t a-R e u-'
er). Volgens een communiqué

<

van het ministerie van Luchtvaart
vielen vliegtuigen van het bommenwerperscommando in den afgéloopen nacht de havenwerken
van Duinkerken, Rotterdom en
Antwerpen aan.

juist.

—

bombardeeren bleven zonder succes.
Vervolgens rukten de Duitschers in gelederen op doch zij werden
door een vernietigend Russisch vuur opgevangen en hun doorbraakpogingen werden verijdeld. De Duitsche aanvallen werden
gedurende drie dagen telkens en telkens weer herhaald. Den vierden
dag waren zij uitgeput.
Een gevangen genomen Duitsche korporaal zeide: „Het is duidelijk dat wij zullen moeten retireeren. Wij hebben zulke verliezen
geleden dat wij binnenkort slechts kanonnen en vliegtuigen overhouden, doch geen infanterie."

liezen bedroegen 18 vliegtuigen.

procent

ont-

komen van hun schepen, die door
een mijn ,een bom of een torpedo tot zinken gebracht werden,
maar zelf zetten zij door, het beschouwend als hun dagelijksch

Op een dwaalweg.

Men kan bijna op den
achtergrond van Hitlers brein de gedachte lezen, dat als hij deze dingen geweten had, hij veel eerder zou hebben toegeslagen of in het geheel
niet.
Hij had reeds verklaard, hoe
pijnlijk en vernederend het was,
ztjn ministers naar Moskou te zenden. Het is fair aan te nemen, dat
hij ztjn pretentie van vriendschap
zou hebben volgehouden,
welke
naar thans bekend is
hem
veel grootere hoeveelheden
grondstoffen opbracht dan in de handelsovereenkomsten met Rusland
was

In
Rusland schijnt
hij volkomen op een dwaalweg gebracht ta
zijn, niet alleen voor zoover
betreft de sterkte van de Russische
hulpbronnen, maar ook wat aangaat den geest van het verzet en
het bewonderenswaardig
gedrag
van het volk bij de landsverdedi-

ging.
Zijn onthulling strekt evenzeer
den Russen tot eer als zij vernederend
en zelfveroordeelend is
voor het nazi-regiem.

.

—

—

Wat ,de gevechten betreft,
laatste 24 uur hebben geen

becijferd. Sovjet-Rusland wenschte
geen oorlog en betaalde er flink
voor
om er bulten te blijven, doch
Ook werden bommen geworpen
volkomen
misleid
omtrent
op de havenwerken van Brest.
Ruslands werkelijke sterkte en Rusoorlogspotentieel
hoopte
lands
Tot de operaties van vliegtuigen
Hitler op een snelle en complete
van hei kustcommando behoorde
overwinning, die henvalles .zou. ge
een aanval op hst vijandelijk vliegven en hem in staat zou stellen om
veld vjfli Aalborfc in Denemarken».
te poseeren als een kampioen \a:i
.Bij zonsondergang vielen
Brit*
ding. de beschaving tegen het versleten
sche fighters, die op een offensieen onbekwame bolsjewisme. In
ven patrouilletocht waren, een vij„Wij waren slechts verrast over zijn berouw over zijn eigen vergisandelijk vliegveld in Noord-Frank- één ding. Wij hadden èr geen idee,
sing heeft hij onbewust de werkerijk met kanon- en machinegeweer- van hoe
reusachtig de voorbereidin- lijke redenen onthuld, die hem gevuur aan. Een
vliegtuig van het gen van den vijand waren en hoe
te
dwongen hebben zijn aanval
kustcommando wordt vermist.
groot het gevaar was."
doen, doch ook het falen van zijn
agenten en van de leden der sde
In~ Sovjet-Rusland.
In
colonne
DeFrankrijk,
Tsjecho-Slowakije,
nemarken, Joego-Slavië en Polen
hebben Duitsche agenten den bodem voorbereid voor een, bliksem-«neUen—a-anval, —dio mot—eftfei«»&~
re zekerheid op de zwakste punten

de
en*

kele
ontwikkeling
opgeleverd,
waard om vermeld te worden, en
het groote offensief, waarvan
Hitler Vrijdag j.l.
gesproken
heeft, schijnt,niet den
indruk gemaakt te hebben, de
omstandigheid ten spijt, dat er
sinsdien 48 uur verloopen zijn.

—

—

Eén

Waarschijnlijk had zijn verklaring betrekking op de actie iegen de Krim, doch er zijn aanwijzingen, dat maarschalk Budenny
met succes de rollen omdraait in
de Duitsche flank.

HET ARBEIDSLEGER.

Wvërbe-

tenheid om de Duitschers te vernietigen Intenser maken. Elk slachtoffer
van terreur wekt in de harten van
duizenden de gelofte op dat men alles
zal doen om het nazidom uit te roeien.
De haat tegen de Duitschers is in
dezen oorlog eooveel grooter geworden dan in den vorigen oorlog, dat
het na afloop een ernstig probleem
zal worden. Men zou wenschen dat de

Zoowel
grad is de

,

j

;

te Odessa als te Lenintoestand

wezenlijk

on--

veranderd gebleven.

INTENSIVEERING VAN DEN AANVAL
OP CHENGCHOW.
De Japanners lijden zware verliezen.

slag-

_

veld zullen sneuvelen of door ziekten
geteisterd worden, opdat niet alle
vrijheidslievende volkeren die nu geterroriseerd worden, door het bloed
van hun vroegere onderdrukkers bezoedeld zouden worden.
Er is nueen Tsjechisch leger In Rusland gevormd; zij zullen met de Tsje-chen r die~reeds-onder-de-leiding der
Britten vechten, ongetwijfeld met
groote woede tegen de, Duitschers
strijden en daardoor een waardevolle
bijdrage leveren voor de overwinning.
tuijKDaar was Baron Von Nauroth
naar de smaak van Hitler te zacht.
Hij is thans als voorzitter, van het
„Innerlij kë~Kablnet" en zélfs als lid
ontslagen, want bUJkbaar-heeft-hjj
--de—be
n- meester-geweigerd, omdat hij diè te onmenschelljk
vond, en dat is de grootste misdaad,
die een nazi tegenover zijn fuehrer
kan bedrijven. Von Neurath volgt
hiermede het pad van velen, die zich
niet konden aanpassen aan „de
nieuwe wanorde", die gebaseerd is op
bloeden tranen.
Leeb zijn ontslag zou hebben aangeboden, daar hij het niet eens. is met
den fuehrer. WU weten niet wat er
van waar is, maar In elk geval begint
het toch te kraken.
Nu kunnen krakende wagens nog
zeer lang mee, en dat zal met de nasi's misschien ook het geval zijn, want
zij zj]n steenhard, maar in elk geval
teekent het ontbindihgsproces zich
"".•""
-steeds*duidelijker af.'
De opmarsch in Rusland gaat ook
niet meer zoo vlot. De winter staat
voor de deur; Amerika wordt steeds
oorlogszuchtiger en denkt er over een
„ferry-dienst" tusschen 'Alaska ien
S'.berië in te stellen.
In 1942- zullen de groote vrijheidslievende staten gereed zijn om den
oorlog werkelijk tegen den nazi-tyran
met de grootste kracht te voeren om
de wereld van dezen kanker te bevrijden.

gebracht.

Tot gistermiddag; 12 uur zijn
volgens een semi-officieel bericht
uit Loyang; de Japansche troepen
die Chengchow aanvallen, ver-

sterktr~tot-rHim-2<MKW -man,- ter—
wijt-hevige gevechten-hr-de nabijheid van de stad gaande zijn.

.

—

Drie colonnes.

De Japansche troepen zijn
onderverdeeld •, In drie.. colonnes. De
Omte colonne, ter sterkte van
Chungmou
13.000 man, die van
uit den nieuwen loop van, de Gele
zijn overgestoken,
rivier
wordt
thans in het gebied
onmiddellijk
. Chengchow
ten Zuidoosten van
door de Chlne«sche troepen aangevallen. Deze Japansche
colonne
wordt gesteund door tank- en cavalerle-eenheden.
'De twee kleinere Japansche covolgens de laatlonnes worden
ste berichten
nadat zij over de
op
Gele. rivier waren getrokken,
punten ten Westen en Noordwesten
Chengchow
van
tegengehouden,
waar nog steeds gevechten gaande
_

Verklaard wordt dat de Chineesche troepen» die de
-oversteekplaatsen aan <de_ Sintsiang-rivler
bezethouden, gereed' -zijn om slag
te leveren tegen de Japansche colonnes, die opnieuw de Mllo-rlvler
terugzijn overgetrokken in hun
tocht naar Yochow, terwijl
een
groot aantal Japansche
troepen,
die op den Zuidelijken oever
van
de Milo-rivier zijn achtergebleven,
-sael— door de Ohineesche
troepen
worderr-cpgerufmd. ~7
Negen Japansche
bommenwervielen gisterochtend Changpers
sha aan en richtten daar
, eenlge
schade aan.
De "nationale regeering heeft nog
een bedrag van 500.000 dollar uitgetrokken voor steun aan de burgers ,iit.het-<?arlogsgebted<ir-*T<K'rd-

Hurian.

De situatie In Kwangtung Is rustig na den Japanschen terugtocht
in de richting van Canton, welke bijna gelijktijdig met den Japanschen
uit het Shangsha-geterugtocht
bied werd gelast.

—

—

.

'
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~
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Gereed om slag te leveren.

Chungking, 4 Oct. (Reuter).
De strijd in het gewest Honan
neemt in hevigheid toe, daar de
Japanners meer troepen In den
strijd werpen ter Intensiveering
van den aanval op Chengchow,
het kruispunt van de Lunghai- en

.

"

en materieel, welke aan de terugtrekkende Japanners worden toe-

CHANGSHA GEBOMBARDEERD.

-

~

......

Het bericht voegt er aan toe, dat de beweging kon worden uitgevoerd na een spannenden strijd.. De Russen slaagden er in den
oversteek te forcccren van de rivier „V" en nestelden zich op den
linkeroever tijdens den slag tegen eind September. Gedurende de
eerste 3 dagen van October zetten zij dit succes voort door een beslissende voorwaar tsch e beweging te maken, waarbij zij de Duit_'
schers uit de belangrijke stad „O" verdreven.

Maar ondanks het bloedbewlnd der

landers in den tachtig-jarigen

het Midden-Oosten-ran-heden
Zondag
zegt:
„Het .belangrijke
spoorwegknooppunt, het krachtstatlon
en
de munitiefabriek
te Marlna-diCatanzaro werden Vrijdag 3
October J.r> met succes door
bommenwerpers van de R.A.F. aangevallen. De aanval werd
gedaan
van geringe hoogte en op alle doelwitten werden treffers
geboekt,
aanzienlijke
waardoor
schade
werd aangericht. Een stilstaande
voorradentrein, die zich op
het
—

Heydrich treedt in Tsjecho-Slowakije op dezelfde wijze op als Alva
in
de
Nederlanden.
als
En
wij het met elkaar zouden vergelijken zou de bloedraad uit die dagen
misschien nog niet zooveel misdaden
op zijn geweten hebben als Heydrich
en zijn toeulsknechten'.
Het is eenvoudig ongelooflijk, dat in
deze tijden dezelfde methoden worden
toegepast als vier of vijf eeuwen geleden opgeld deden. Het is echter een
bevestiging van hetgeen wij vroeger
al meer verklaard hebben dat, ondanks het handjevol genieën dat
waarschijnlijk bij ongeluk in Duitschland geboren is, de v Duitsche mentaliteit als geheel zich nog altijd op het
peil van de 15de of 16de eeuw bevindt.
Spanjaarden en hun Inquisitie hebben zij het Nederland sche
volk er nooit onder gekregen. En dat
zelfde zal zich ook nu openbaren. Het
Tsjechische volk beleeft denzelfden
heroïschen strijd als wij Neder-

Caïro, 5 October (Reuter). .Het
R. A. F.-communiqué
betreffende

I

DE „E-BOOT-LAAN.”

spoorwegknooppunt

-

—

En welk. een goede organisatoren
de Duitschers mogen zijn, in psychologisch opzicht, schieten ze altijd
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Chengchow werd gisteren door
35 Japansche vliegtuigen, in 6 groepen opereerena,
gebombardeerd.

Practlsch

De levende onbekende soldaten.
1

-

(Nadruk verboden.)

den

Het communistische orgaan de
„Sin Hua Jih Pao"
publiceerde

hedenochtend een zeer vertraagd
telegram uit Noord-China, waarin gemeld wordt, dat de Japan?
sche zuiveringscampagne in het
gebied, dat grenst aan de gewesten Hopei, Shansi en Chahar na
40 dagen van zwaren strijd is ge-

broken.

geheelen
dag
Bijna alle 60.000 man Japanheerschte In de stad de luchtalarm—sr.he. troepen, die, nnn a~e campagtoestand.
ne deelnamen, werden naar hun
De
Chlneesche berichten
uit
oorspronkelijke positie teruggedreven, aldus besluit het teleNoord-Hunan blijven ■ spreken van
ï
zware verliezen aan manschappen gram,

MAANDAG 6 OCTÖBER 1941.
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NIEUWS OVER NEDERLAND.

Politieke stormen in Australië.
Kibbelarijen binnen de twee-partijen-coalitie

HU legde er den nadruk op dat
Amerika zich gebonden heeft aan de
politiek om zUn uiterste best te doen
de voorraden te verschallen, welke
Engeland noodlg heeft. Hij' verklaarTe Simla teruggekeerd.
de dat de Amerlkaansche steun-polltelkenmale ten nadeele wordt
t.'ek
(Aneta Reuter).
Simla, 4 Oct.
Oeneraal Wavell, Britsen opper- beïnvloed, wanneer een duikboot een
bevelhebber In Britsch-Indi£,
u schip met Amerikaansche Voorraden
bier teruggekeerd van zijn bezoek naar den kelder! zendt.
aan Londen, bet Midden-Oosten ien s .Hull vervolgde:" "„Indien wij zeg'-.
4iUi. gen, dat wU niets. kunnen doen omIran. .
dat sommige schepen," welke werden
getorpedeerd,- onder neutrale vlag
NIEUW-ZEELAND.
voeren,.zou onze steun aan Engeland
•
tot een minimum dalen".
VLIEGTUIG
Deze commentaar was het gevolg
van vragen op de persconferentie van
den minister terzake van de verklaTwee officieren
ring
van de Standard 01l Co., dat de
Suva (Fichi-eil.), 5 Oct. (R euC.
White" onder Panameesche
~I.
t e r). Een vliegtuig stortte In de
v.'ag voer, doch aan Engeland was
op
Nandibaai
het eiland Vltl Levu
overgedragen en onder Britsché orl»eer. 'Twee officieren van de Kieuw- ders voer, toen het schip werd getorZeelandsche luchtmacht zijn ver- pedeerd.
.
dronken.

BRITSCH-INDIË.

GENERAAL WAVELL.

Duitschlandvor

Te Bussum werd een jongen Winston gedoopt. Nederlandschewerkachtsnd
walgeijkworden.
meer
-noednigd.kroesva.srumt

hun groote kans.

gaven den socialisten

Hulstijngezoch.-Wr

•

;

Curtins positie onaantastbaar.

-,

MerVkonuit

■

.•

NEERGESTORT.
verdronken.

,

politiek voor, welke moet worden gevolgd. Deze vakvereeniglngen waren
dat mag men gevoeglijk concludeeren een bron van veel persoonlijke vijandigheid Jegens den knappen,
doch
niet.altijd tactischen Menzies.
t
Londen, 4 Oct. (R é n
e r).
een olifant, vergeten.de vakGelijk
bevatte een advertentie van het echt- overvol zyn.
Ccn Australische politieke corresvereeniglngen
nooit. Zij zwoeren, dat
paar Hothuis te Bussum. waarin de
pondent schrijft: „Australië is
Van de sloot naar de koe.
In Australië'* „arbitration-courts",
geboorte werd aangekondigd van een
bet land van de politieke stormen,
beslissen over de arbeids-voorzoon, aan wien de naam Winston ge- '4a Londen, 5 October f A.N.J*,'-AneEen gewraakt bericht.
wefke-ïelfsrde~BorlOfTilervermaf" welke
Menziea vaak
waarden'ln"Australië.:
DtilTSCHCAttP—
;
te onderdrukken. Men zal zich
feverbwas.—
Washington, 4 Oef. (An. Reuter).
een
publiceert een artikel, waarin opgoede
raadgever
was Voor de
herinneren,
dat de Socialistische
De „Deutsche Zeltung in den gewekt wordt tot het verzamelen
Huil wraakte het tot zinken brenwerkgevers-organisaties. En 200 werd
de
Partij
macht
handen
in
gen van het tankschip „I.C.
had bet de vraag of hij ooit
Kieöerlanden" van 21 September d. a. van eendenkroos, die na gedroogd
DR.
Whide grootste
."
'..
■■■;;
toen de wereld-botsing in 1914 bev. merkt naar aanleiding hiervan op: te zijn geperst, wordt tot koeken,
te."
oorlogs-inspannlng
Uit
de
industrleegon,
doch de overwegende sterkte le «trydkrachten
„hoera, een driewerf hoera voor deze welke als veevoeder gebruikt workrijgen.
Burgemeester
zou
kunnen
Praag
van
derpartij
gewerd
in tweeën
ware Nederlanders. WIJ hebben nog den.
'T-,
voor
toespelingen,
bezweek
dat
HU
splitst door het vraagstuk van den
DE
Y-'Aen in ons midden. Groei op, Jonge
geëxecuteerd.
ï
verzaEr wordt eendenkroos
beter zou doen, indien de
Australië
dienstplicht
«ton. Het volk eert hem, terwijl meld : door een organisatie,
Londen, 5 Oct.
(Aneta Reuter).
die
leiding der regeering in andere hanude volgelingen van de Koningin speciaal is opgericht voor
In het a.s. voorjaar 2 milliard
Uit
Vichy wordt vernomen, dat volden
Het is een paradox, dat de kiezers den overging en dus nam Artfaur
verhengen. Ons is een Winston aanmaak van bedoelde
koeken, gens een bericht uit Bern aan o.
Fadden het over, om élecht* zes weper
maand.
van
het Gemeenebest dienstplicht ken
gtooren en nu zal alles goed worden. zy, die het goedje
verzamelen, P.I. dr. Klapka, burgemeester van
later ' verdrongen te worden.
Washington,
(R
goedkeuring
4
onthielden,
zullen
de
Oct.
e
hun
r)
Ongetwijfeld
fijne menschen krygen ƒ 2.50 per ton eendenkroos. Praag, die op 2 dezer ter dood vereut
doch Afgezien nog van
zijn zeer magere
van Bussum btf de doopplechtigheid
oordeeld werd, werd geëxecuteerd; „Meer dan 14 procent Tan het natio- spoedig daarna een „wm-den-oor- meerderheid van een stem bestond
LEIDENS
nale
inkomen
werd in de afgeloopen ios-regeerihe" aan het bewind bracht
echte Schotsche whisky drinken,
nog twijfel, óf zelf» met den welwiiwaardoor zy voldoende moed zullen
drie maanden besteed aan defensie", met zulk een enorme meerderheid, lenden
„win-den-oorlog"-steun tot
verklaarde Harold Snüth, directeur dat het er wel op leek, dat de Socialishebben om „Oranje boven" te zingen,
Oók te Paramaribo gevierd.
van den federalen begrootlngsdienst tische Party nooit meer de touwtjes een zeker punt van de Socialisten, hy
zy zullen meer dan ooit naar Radio- Paramaribo,
4 Oct. (Ancta). LeiNOG ZEVEN
heden tijdens een'persconferentie/-. In. handen soa krygen tydehs den zich zou kunnen staande houden
Oranje luisteren om te zien of hun dens ontzet
werd te Paramaribo
„In het vorige fiscale Jaar was het rationalen noodtoestand. Doch de onder de zwakheid in zijn eigen gemoedige daad werkeUJk waardeerlng herdacht
met
talrijke
Vlaggen
GEËXECUTEERD.
percentage 8 en men raamt, dat in de Socialistische Partij heeft de macht gelederen, als gevolg van d<« . kibbezal vinden en of de groote peet van en een plechtige bijeenkomst van
larijen in zijn eigen party. Opnieuw
naaste toekomst 18% van liet natio- wederom in handen.
oen kleinen Winston hen zal bedan- stadenten.
Oud-generaal
Inkomen aan defensie zal worReeds tien Jaren geleden wezen de gold de overweging, dat de Socialisken. Wij hebben In tijden niet zoo
Kadlec vrijgesproken. nale uitgegeven.
Voetbal.
den
Deze raming voor de wyzers van de politieke klok op her; tische Party de krachtigrte .partij
ge!achen".
Londen, 5 October (A.N.P.-Anetoekomst is ongeveer 250.000.000 mil- stel van de Socialistische Partij, doch was in het Huls van Afgevaardigen.
Opmerkingen van de „Tunes”: ta).
Het Belgische elftal zal met de Londen, 4 Oct. (Aneta Reuter). lioen dollar hooger dan de berekening, de politieke -beweging—waarbij ~een
--Het feit, dat.in Nederland een klei- volgende .spelers tegen-de-Hollan- JHet-D.N.B. meldt' trit-Praag7"dat welke ik een paar maanden geleden nationale regeering werd gevormd
ne Wlnston-thV-een met 'oranje ver- ders in het veld komen: „Huweert, heden nog 7 Tsjechen, onder wie maakte".
cr.der leiding
van wijlen Joseph
Toen de sterke man Menzies opzij
sierd wiegje sluimert, is niet onopge- Crickelie, Calller. Wlllems, Belliet, 3 Joden, werden geëxecuteerd. |
Smith zette uiteen, dat deze stijging Lyons, den vroegeren premier van een geschoren was, scheen „Jack" Curtln
merkt gebleven in Engeland. De Van der Bosch, Kennes, Debusser,
De
Tsjechische
oud-generaal te wijten is aan de snelle productie SociallsUschen staat, stelde dat uit.
Journalist en organisator van vak„Time»'' schreef gisteren In era Landreux, Schuermans en
Edward
Kadlec uit Brno
werd ten behoeve van de defensie, de hoog- Die twee-partyen coalitie, gevormd vereenlgingen
Cledoor de rustelooze
vrygesproken.
hoofdartikel: „Volgens het strenge rinks.
gere prijzen van sommige artikelen door de United Australla Party
elementen
zijn
partij gedwongen
In
nazi -voorschrift, dat alles wat > een
en de nieuwe credleten.
I:beraal-conservatief en de Austra- te zyn naar de macjit te grijpen,
„Radio-Oranje”
Wat
vertelde.
nazi doet goed is en dat het indien
jllan Country Party
politiek onge- waarop zy
gezien hun aantal
dat
hetzelfde door anderen wordt gedaan, Aneta seint uit Batavia,
gelijk
getint,
iveer
doch
uiterst
waakrecht
meenden
te hebben.
Oranje"
Zondagnacht een
verkeerd is, hebben de Nederlandsche „Radio
voor de landsbelangen, be- Er schijnt weinig reden te zyn voor
gesproken mailbrief uitzond
nazi's het kinderachtig genoemd wanvan DE UNITED
een tegenstelling van belan- de vrees, dat de opkomst van de Sovatte
neer loyale Nederlanders aan hun G.A. van Bovene, waarin spreker
den,
welke
voortdurend verzwak- cialistische Party Australië'» oorlogsDE HOUDING TEGENOVER te.. Zelfs, haar
overtuiging uiting geven door middel de luisterende landgenooten In het
een poging om het onder inspanning zal verzwakken.
Van de namen, die zij aan hun Jong- bezette gebied een hart onder
de
JAPAN.
de kiezers te doen uitvechten in een Cuutin's positie in de party is onstak,. er op wijzend, dat zij De eerste voltallige vergadering.
geborenen geven. Zij zullen ongetwij- riem
verkiezing door een regeerings-can- aantastbaar en van nature Is hy
niet
alleen
>un
in
Jeruzalem,
staan
actief
en
October
(Reuter).
5
feld nog krachtiger woorden gebruiMen gelooft niet in de ineenstorting didaat naar voren te schuiven, die in voorzichtig sommigen van zyn colken t.a.v. de ouders die hun kind niet passief verzet tegen den overwel- Vertegenwoordigers van de Unit J
een bepaald district sterker stond, lega's meenen zelfs dat hy te voordiger.
Ook
de Franschen, Belgen, ed Kingdom . Commercial Corpoden naam hebben gegeven van een der
der
oude
wereldorde.
werd voorkomen door de inmenging zichtig is en hy heeft herhaaldeiyk
Noren, Tsjechen, Polen en Denen ratlon, komende uit Egypte, Syrië.
gleden van het Oranjehuis, doch van plegen
Tokio, 4 Oct. (Domei). De
cor- van -de onafhankelijke candldaten, beloofd, dat zyn party
verzet.
een .ïall-out"Irak, Turkije en Palestina, am-; respondent van de „Asahl
den Britschen premier."
Shim- wier herverdeelde stemmen overeen- inspanning om den oorlog
Hier te lande zijn overigens tee- veerden hier voor een conferentiei bun" te Bangkok schryft, dat
te winnen
Het blad vervolgt: „Aannemende,
de komstig Australte's systeem Tin zou steunen.——
kenen
te
nemen,
dat
De
eerste
voltallige
waar.
bevergadering!
dat er een zekere geestelijke of magiherhaalde- verklaringen— inzake ..prefttitlar voting" de Socialistische Curtln is zeer gezien,
zoowel om
oiies Thailand's neutraliteit van
pre- candldaten dikwijls begunstigden met zyn
sche kracht schuilt in zulke dingen, paalde groepen -buitenlandsche "in- werd hier glsTerer."gehouden
persooniyke kwayteiten als om
'CaH
dan is het de moeite «waard op- -te gezetenen,, 4ie, iaw;n.,,tljd', hebben v« crzittersc jati. van graaf
Luang Pibul Sotfggram en de het gevolg, dat in de laatste drie ver- zyn gröote
mier
Integriteit.
.
} recente verklaring van
merken, dat de naam Winston even- gezwegen, thans blijkbaar den tijd jlisle. .
den Brit* kiczingen de kracht van de •nationale
ïelatles De corporatie', is een concern on* schen gezant Sir Joslah
als de naam Wilhelmlna met een gekomen .achten-om-hun
Crosby, psrty
Dinsdag 4 j^iUdl iiiaiiJiet-v<>r-_
met nazi-Duitschland te
verbre- der auspiciën van de Britsche re-! dat, Thailand een strikte—neutra»- dareeirpaar verder besnoeid Jtejijot;
dubbele V begint. Doch bedreiging -ken.
kiezings-comiti van de Socialisgeleden'Menmaanden
;
n—
■^i^-L^ri geering ter behandeling van com- telt in acht neemt, bewijzen
zijn z:ee een precaire
—voor-de onderdrukkers door loyale"
tische Partij de namen ontvanmeerderheid van
Spreker wees er op, dat degenen, mercleele zaken in het Nabije OosVan het overheerschen van
sterk van een stem had.
Nederlanders houdt, niet op met de
gen
van degenen t die tot minister
pro-Brltsche gevoelens. De correseerste letter van den naam Winston, die tegen het fascisme.en nazisme ten.
. zullen worden
benoemd. Curtln
streden,
nimmer
stonden.
pondent .schryft:
daar de eerste lettergreep van den De geheele wereldalleen
zal zeker twee mannen alt zijn
vakver
e
eni
g
i
n
gen.
Macht
van
vecht
met
hen. IRAK.
„Geen'. Thailander
naam „Win" is. Het is mogelijk van
van de
rechterhand kiezen, n.l. de Hon.
hoogste leiders tot het gewone
weinig belang en wellicht zelfs kin- En zoo leeft, strijdt en bidt Ned.Evatt, vroeger rechter
Herbert
indlë met Nederland mee.
volk
gelooft in een ineenHy had de Socialistische partij kort
derachtig op zulke toevallige beteeGAMIL
van het" Australische Hooggestorting' van de oude wereldor- te 0 ? en ._g?polst.of zy bereid was deel
kenissen te letten. Doch één ding is
rechtshof voor hij in de -politiek—
de*—en'-hy"'
wrjst" er"^-dat "het |lê Inemen aan een nationale regeering. .terugkeerde
zekei. Het zal later'een Neder-'
en John Èeasteyïeen~V
premier
afgetrden.
Als
verzamelen - van -de beste Thailand- naafhët" voorbeeld van
landsch kind niet_verwejen_worden,
Churchllls
zoon van een boer en leider van
:~Calrö, 5 Oclöber (Reuter). Vol- ■che troepen aan de
Oostelijke
"datzyh öudërifKem dien naam gegegens hier ontvangen berichten uit jrrenzejLjen. de jongst* . verklarin- kabinet, doch jöeSociallsten__ga„ïeji
-ven üebben." (Dc-„Tlmes" doelthier*
hem-een"köUd(faoviche. De
Beiroet Is'de premler-van- Irak, gen betreffende de defensie
van wenschten öjn leiderschapSocialisten
ongelukkigs
niet. De
Curtin's regeering zal
Oamll Madfal, afgetreden.
mishet Thailandsche grondgebied als- ,vakvereenlgingen in Australië bekind, dat van zijn ouders de voornaschien
sterker
dan ooit in AusPasha,
Nourl
Sald
de
Iraaksche
toepassing
de
van
de
mede
tactiek
men Anton Adolf Benito ontving
slissen
door middel van hun politralli's reeds zoo schtttetende
gezant te Caïro, is haar Bagdad van de „verschroeide aarde"
Vermoedelijk gesneuveld.
in- tieke organisaties
A n e t a).
niet alleen wie productie
ontboden
en
over de
per
vliegtuig.
vertrekt
geval
van
een
Invasie
den
indruk
Londen,, 4 Qct. (Btatef). JOhh
voor- spoclale-aetel» in- aanmerking —medewerking beschikken
Gebrek
arbeidskracht. Patrick
van dliniüsïfTëelë'
ae wekken, dat Thailand de Japan- komen,
Bowes-Lyon, de neef van de —Qamir-werd-preTrner^van
doch schrijven in feite ook de arbeiders."
Londen, 5 October (A.N.P.-Aneta). Koningin, van Engeland, die als ver- Iraaksche regeering op 3 Mei J.l. whe troepen in Indo-Chlna niet als
tijdens den Britschen veldtocht te- denkbeeldige vtjamcn_ beschouwt.
De Nederlandsche bladen bevatten mist en vermoeden] Ie gesneuveld
In gen Rashld Ali. '■
steeds meer advertenties, waarin het Midden-Oosten 'Is opgegeven,
Nadat eenlge getuigen gehoord wabekwame personen gevraagd wor- heeft den titel van >;,Master of Glajren, die een verzwarend getuigenis
den om in Duitschland werkzaam
mts". Hij diende als kapitein bij de
aflegden, eischte het' O. M., vertegente worden gesfe;d. Het nieuwste Scots Guards.
woordigd door R. pjoebaedl, een gevoorbeeld Is een advertentie In de Ook een andere neef van de
HET
IN
vangenisstraf
van 6 maanden, welke
„Telegraaf" van 17 September, waar- Koningin,
nl. de „master" van Elphinstraf
de.
Landraad
-verhoogde tot 9
een
Duitsche
tandarts
In
om een stor.e, zoon en erfgenaam van lord
negen maanden veroordeeld. maanden.
tandtechnlker...vraagt- voor- zyn Ber* Elphinstone, werd
venlagen
Duitschland moet
in Frankrijk"verIn Oang Sepatoe, Ifiatavia-C.,
lijhsche practljk.
mist, waar hy bij een Hi«hland Regivan
Tegenspraak
Vichy.
nen
twee Indonesiërs T. en "Ti., die
worden.
De duurte van de meubels in |m«-nt diende. Later ontdekt meh, dat
o
u
e
hun
Saigon,
bordje
4
(R
r).
„De
Oct.
t
verdienen met het
Duitschland bHjkt uit een adver- hij In Duitschland krijgsgevangene
New York, 4 Oct. (Atteta Reuter). berichten omtrent het in beslag ne- vervaardigenryst
van
speelgoed
.
van kiptentie van een Berlijnschen han- was.
Hei
Jongste
Galiup-referendum
van pakhuizen enz. door dej peveeren. Het is een vry winstgevend
toont aan, dat 90 procent van het men
delaar Jn het „Alg. Handelsblad" van
Japansche autoriteiten worden „abso- bedryr en het spreekt van zelf dat er
Bekrachtigde vonnissen.
denzelfden datum, waarin bizonAmerikaainche, volk het belangrij, luut ongegrond"
» vaak een wedstryd
aldus
genoemd",.
DE ker acht, dat -' Duitschland wordt het offlcleele Vichv-nieuwsagent- zoeken naar veeren. ontstond In het I Het vonnis van den Raad van Jusderheden gevraagd worden omOp lp Augustus tltle_te_Semarang_van—a— Augu»tusverslagen, dan dat do Vereenlgde
trent
meubelfabrieken, die
in
sehap, dat offlcleele kringen te Saigon
-1041 waarby P. L. A. B„ zonder beStaten
buHen
■iaat zj]n bepaald»—hoeveelheden
—den -oorlog- blij ve*r
raad van Tj. uitgeput raakte, terwyi roep,
aanhaalt.
. Slechts F.20 procent
"lafels, stoelen, kasten enz. af te
een
had
tenotaria te Semarang,
Op het laatste moment een
er Juist veel vraag naar het speelgoed thans tevoren
leveren., t
gedetineerd in 's Landsstrafgegenovergestelde meening.
De orvroeg daarom T. hem wat, jgtt
ganIsa toren ix van 'het 'f. referendum CHINA.
—„SoekamlsKhV" bij Banbeletsel.
Leugenaar
overtroffen.
grooten voorraad i af te staan, doeng,
diens
„het
dat
do
terzake
van
vtrklaarden.
eerst4 Ocloüei (Reuter). Vall
met de belofte het spoedig te zuilen „verduistering" is het misdryf van:
J^ndear^-October-tA.W.P.-Anéta). —Londen,
schieten
"-rede
van
Rooscvelt
een
zijde
officieele
wordt medegedeeld
De Nederlandsche bladen van den dat erteruggeven,* maar de ander weigerde Jangenisstraf-voor veroordeeld tot ge*
einde
maakte
aan do zelfvoldaan*
op
het
den duur yan~zés~
laatste
een
moment
20sten September bevatten een brief
botweg, ook tta herhaald vragen. Tj. maanden, la
—-van Wouter Hulstrjn, den comman- --beletsel kwam in het vertrek vah
werd hierop boos en liet zich beleedl- bekrachtigd. in revisie door het Hof
dant van de propaganda-compagnle, de hospitaalschepen, die gewonde
WOOrden t.a. Vnn T't IraraW^f
Q""jigj»ng>l_lij>ct. "(Reuter); Dr. gendO
DE
WHITE.”
die thans aan het oostelijk frnnt v? krijgsgevangenen naar hun vaderen daden ontvallen,-waarop laatstge- ~HitTönnls_¥an_den-.J»olitierechterHenry
"tana~jouden vervoeren, doordat rip
préildënnßoosevëlt i naar; het \ Ver- noemde, die eigenlijk al lang wat te- U Bandoeng van 2 Aug. 1941 waarby
=r aangekomen.
regeering
Duitsche
eenige
„Nieuwe
wenDe inhoud van dien brief bevan zeerooverij”, re Oosten,: harteiyk .:.'■ welkom." hee- gen Tj. had, dezen een stomp gaf. % y. A. v. M, van beroep opzichteraanzien
staat uit de ergste propagandisti- schen te kennen gaf ten
tend,' spreekt het invloedrijke dag- verweerde irleh en het eind vafl het keurder by de A. C. W, te Bandoeng,
zeide
de samenstelling van de Duitsche nonsens, zooals uit het
vol- van
blad
„China: Tlmes" de meening hierop ontstane gevecht was, dat T. terzake van de mlsdryven van:
sche groep. Het kan nog niet worWashington, 4 Oct, (Re o t e r). uit,. dat -de economische
gende staaltje moge blijken:
zyn goiok trok en op Tj. los sloeg, die „Valschheld in geschrift" en „het
::' tamen„Het tot zinken brengen van de
„De Russen van het klassiek den gezegd, wanneer deze moeitusschen
bloedend
werking
opxetteiyk gebruikmaken -van een
China
en
de
Incenzakte.
«I. C. White" is «on nieuwe daad Vereenigde Staten nog; nauwer zal •■•
vooroorlogsche type zijn naar het lijkheid zal zjjn.opgelost,'de ondervervalacht geschrift als ware het echt
politie,'Van
handelingen
het geval verwittigd, en
worden nog voortgevan Wetteloosheid en zeerooverlj, Worden als gevolg
schijnt verdwenen. Die Russen
Grady's bracht Tj. naar het ziekenhuis
van.:
onvervsJscht, uit wel» gebruik eezet,
maar
het
zeker,
Is
wel
welke
en
dat de
: in § verband, staat met de
met hun prachtige physiek, hun hoowerk te, Chungklng.'
Z maakte proces- verbaal op tegen T. nig nadeel kan ontstaan"- ia veroort
schepen
meer
vandaag
/ ge voorhoofd,,
niet
algemèene.
zullen
plannen
om de menhun edele gelaats-Kort nadat ;Grady per vliegtuig wegens zyn eigen-rechter «pelen.
deeld tot gevangenisstraf voor den
vertrek*en.**De 'geruchten? tenen -"'van ': den' Atlantischen
trekken/ schitterende oogen '■•'• èn kunnen
Chungklng was
te
gearriveerd,
de Vrijlating en
Aldus luidde'het verhaal voor den duur van drie maanden, is in revisie
Oceaan te verdrijven, hetgeen
Overvloedige
blonde haren zijn dat Duitschland
\ gisteravond
hy
had
een
onderhoud
Mvji?* daarby opgelegde straf ververde_
—door het
Batavia op de zitting beterd
Sövjet-regime wegge- repatrieering van Hes had
met
den Chtneeschen minister van landraad
doch overigens bekrachtigd.'
zocht,
werden
definitief
weerlegd
beweging'tot wereld-verovering.
(Van 3 October onder leiding van mr.
vaagd. In plaats
daarvan ziet
Financien H. H, Kung en
de officieele verklaring dat
Beklaagde
door
werd veroordeeld tot 6
.;,
De Amerikaansche minister
men thans kleine bastaards met het nieuwe
J-,. jGunning.
tChlang' Kal-Shek.
gevangenisstraf."
Duitsche verzoek geen tan Bultehlandscbe Zaken gaf lisslmus
maanden
Beklaagde
bekèrjde,
oogen- en met baarden
. loerende
den ander geHet verluidt dat Qrady nog drie ba tjokt to
betrof en "dat den verslage evers de ongewone ■:'
hebben en voerde als reden
j_.als.uiteengerafeld touw, ongeloofe- bepaalde personen
dagen
te-Chungklng
biyven.
zal
repair ieèrende
gevangenen toestemming deze verklaring aan voor. het voeren van besprekingen jaan. dat hy zich zóó beleedlgd voelde,
lljk smerig en niet om aan te zien. alle
zijn, die niet In staat «Jn,
te halen, .'■•
Het is duidelijk, dat het bastaards mannen
met de Chlneesche autoriteiten. .-:'.•: dat hy in een vlaag van woede zyn
mes getrolrken en er maar op los gezijn van Kiergiezen, Tartaren en verder aan den oorlog deel te neIn antwoord op een desbetreffende
'.
«lagen had; ny wist dan ook niet waar
dergelijke Aziaten. Zij kijken je aan men. Intusschen lagen de „Saint
en de ~Dlnard" den géhee- vraag zetd* de minister,: dat ongehy geraakt had. w—_
met hun bloedbeloopen oogen uit lJuiien"
v
onder; stoom aan de acht de vraa*-onder welke -vlag de
en
ochtend
OetulgeiTj'-erkéftder wat veeren
ÖUtt_bestlale gezichten met-een donkade
te
Newhaven en eerst toen «I C. -White-"; voer of dat het «chip
van den gouv.-generaal.
van beklaagde i geyraagd. heboen
kere, sombere uitdrukking".
het ochtendgety verloopen
KONOË
BIJ
2tjne
dan
DEN KEIZER. en eenige beleedlgende toespelingen te,
was, al.
niet deel -uitmaakte van een
Excellentie de ffouvemeurweer gevangenis. werden de voorbereidingen
voor canvooi, ieder land het recht heeft
hebben
gepiaaut om hem totnetafgé-'*generaal heeft door tttsschenkomst
Londen, 6 October (A.N.P.*Ane- een onmiddellijk vertrek beëindigd. tot zelfverdediging om het hoofd te
Hij bracht rapport uit.
ven van de veeren over té halen. Maar iVftji
!
\ Meker prof. dr. Hoesein DJaja-ta). De „Telegraaf" van den 19den Er worden nieuwe voedselvoorra- bieden -aan aanvallen, welke Huil een
'dinlngrat,
beklaagde
had
£
beschermheer van fte*
Tokio,.
zonder
boe
of
(Domei).
4 Oct.
Premier zeggen
ba te
September maakt melding van het den aan boord gebracht en de hos- onderdeel van een poging tot verovev
dadeiyk zyn kapmes getrokken Comité
Weldadlghefdszegela
»
prins
„MoeKonoë
hedenochbegaf
zich
straf ge- pltaaltrein, die de Dultschers had ring van de aarde noemde. Huil zeiherstel van dé
en hem neergeslagen. Hy ontkende de \nammadUah", aan genoemd comité
tend
naar
keizéfiyk
paleis,
het
nabU gebracht, Wacht nog op de kade, de, dat in zulke ongewone- omstan- waar hy bij dén troo.i rapport uit- .bedoeling te hebben*gehad. beklaagde een
, '«-Öravensteen
vangenis
I bedra* van ƒ 500,- geachonken
*
de gereed om de Britten weg te voe- digheden afwijkingen van het Inter: Weyden. Dé IJzeren tralies in
Eg nplpprilgen; de ander had zelf zlcll ■*.en bate van het gftcflo oofj,
bracht—&v«*—algemeenc
aangcle
vensters worden vervangen of ge- ren, •laoiitif- ZIJ—zijn . aahgekórheri. nationale recht moeten worden ge- genheden, welke onder zyn juris- vaak in denzelfden geest tégen hem
De vroegst mogëiyke vertrektijd! maakt, in het.licht van zelfverdedi- dictie
~repareerd.
uitgelaten, doch hy had het nooit zoo
vallen.
dat 2ai thans het a.s. avonagety ztfn. C'rg.
teekenen hierbij aan,
Wij
érg opgenomen. k

DUITSCHE WOEDE OM EEN
NAAM.

deze gevangenis reeds
jarenlang
niet meer In gebruik is, doen zij is
thans weer noodig, omdat de Duitsctiers ruimte te kort komen om de
Londen, 4 Oct. (A. N, P.A n e t a). loyale Nederlanders op te sluiten,
De „Telegraaf" van 19 September Jl. daar de bestaande gevangenissen

HIJ KAN REKENEN OP DE
MEDEWERKING VAN DE
ARBEIDERS.
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OpTOBÊR

DERDE BLAD

De suikermarkt.

panners bevinden zich momenteel
In de- nabijheid van deze rivieren,
ongeveer in de ■ stellingen, waarheen zij zich na een vruchtelooze
poging om de vorige week Changsha te veroveren, terugtrokken.
Volgens te Londen ontvangen berichten voeren de Chlneezen uit
bet oosten en westen versterkingen
aan afkomstig
van
Hunan en
Klangsl. De positie is nog
ietwat
verward en bet is mogelijk, dat

De gklsteren uit New-York ontvangen telegrammen gaven een
noteerihg te zien van 187.
De locale markt en de consumptie-

prijzen zijn ongewijzigd.

'

Nivas-verkoopen.

De Nivas verkocht 101 ton Superieur voor export. Aan consumptiesuikers werden 1616 ton Superieur en
202 ton Bowns verhandeld.
zich nog enkele Japansche eenbeden ten zuiden van de Lluyang in
de nabijheid van
beChangsha
vinden.
.

FAILLISSEMENTEN No. 4».
Cur. Wees-

R. �. J. Soerabala
kamer Soerabala.

UITGESPROKEN OP:

4 October 1941.
1. The Ek ll na handelaar

WEER EN BEDRIJF IN DE

Borneo.

28 In

Krappe watervoorziening.

"

.

.

:

:

SOERABAIA-.KOERSEN.
—'T"

Oed.

N.l. 1935
3% NX 1937
»%%

3%.N.1.

—

1037 A "

4% Bandoeng 1936
4% Batavia 1937A
19378
3%% Batavia 1937
4% Büitenzorg 1937
4% Oöst-Java 1937
4% Semarang
4% Scerabala 1936
3%% Soerabaia "37
4% Credietbanfc
4'/2 Des Inde»
4% N.I. Hyp.
Jav. Bank
,Kol. Bank
Escömp'jo
H. V. A.
Intematio
Band. Kinine
J. C.J. L.
Dell Spoor
Za Bantam
Oeobeo
Nime!

—

—

102

—

—
_

100
100
102

—

C

Cttits Service»
Pref. Ctties.
96% Shell Uirton
-

—

96
102

—

—

—

—

,j
Chicaso.
Ohicago, 4 Oct. Tarwe noteerde voor
Dec-rerschepHirper buehel 120% dollar.
NauwelïjilLs prijshoudend.

3 Oct. 4 oct.
4
4%
67
68 %
14
14

Vr. Aanb

98%
9534

-

9%

Socony Vacmmi
Standard Otü
Tydewater
Be'jhl. Steel
■
Rep. Steel
■
U. S. SWel
Anaconda
Keonecott
Irrt. Nickel
Southern Pacific
Un-icn Pacifie
Ohryaler Corp.
General Motors

9%
41%

_42

10%
63%

10»/4
65%

18%
65%
28%

18%

Beëindiging campagne.

Noteering te

Slotkoersen.

Soerabaia, 6 Óct.

~"

Tarwe.

NEW-YORK.

De s.f. Oempoükrep heeft haar maalSeptember 1941 ge-

campagne dd. 30
ëindigd.

Zilver.

CAnela_Reaier)^
28 Vliegtuigen van dé as wenden is de
afgeloopen week In Wcst-Büropa en
het Midden-Oosten vernield.
De
toestellen. De
R.A.F. verloor 43
cijfers omvatten niet de 3 Dultsche vliegtuigen, die in Rusland
door de R.A.F, zonder verlies werden neergehaald.
Bij de verdediging van Engeland
tóestellen
gingen geen Brltsche
verloren, doch 4 Dultscbe bommen'
werpers werden neergeschoten. Aan
het westelijk front werden 11 vijandelijke jagers neergeschoten. In dit
deel van het oorlogstooneel verloor
de R. A-F. 30 bommenwerpers en ja-

merk

NEDERLEGGING ter Inzage'tér
Griffie R. v. J. Soerabaia en ten
kantore der Weeskamer gedurende 4 weken Ingaande op den
datum dezer advertentie m de
Javasche Courant.
Eerste tevens slotuitdeelingslljst.
1. Lie Tjin Pia. fa. Uien An Hoo
Soerabala. (conccred 8%).

-

"

VERNIETIGD bij

vonnis R.v.J.
ddo. 1-10-1941.
E. Akse sergeant b/h 8é

bataljon Infanterie Malang.
OPGEHEVEN wegens «rebrek aan
baten ddo. 1/10-'4I.

gers bij „sweeps" en „raids."
Vier machines van de as werden
vernield en vele andere beschadigd
13
In het Midden-Oosten, waar

J. Westendorp

Soerabaia.

niet
terugkeerden. De vloot • schoot één
vijandelijk Vliegtuig neer.-

CONCOURS THIPEQU
BADOENG.

Giauw Khlng:

Sien Min. Bondowoso.
b, Achmad Imram. Soerabaia.
e. Seeh Oemar Mn Moeh.im.id
Atlan, Soerabala.
■_J_fndlening_ schuldvorderingen
uiterlijk op: b. en c.
21 October 1941.

R.A.F.-toestellen

SPORT.

Noteering te Hombav.
Bombay, 4 Oot, Onofficieel* noteeringen, ki roepyen -annas: spot 62.15.6. eer«fee-v«rr«*enfaif 14 Oct. 62ïl4.6r2e~verrekening 15 Nbv. 62.14.6; de markt was
Prtjelhoudend.

In het gebouw R. v. 3. Soerabala
ten ZY" ure tjij. op Vrijdag:
7 November 1941.
a. (ex art. 173 F.V.).

NJoo

week tijd.

•

VERIFICATIE-VERGADERING

I

EFFECTENBEURS TE

Financiën en Handel.
?.

en

j

tusschen

grens-afbakeningsconferentie

'*

.

De

—Terwijl in detember in Oost-Java overwegend Oostmoessonweer heerechte. vielen in Midden-Java en aan de Ncordikust op verschillende ondernemingen eenige, soms
flinke buien. De oude aanplant vertoont
over het algemeen in meer of mindere
mate achteruitgangsverschijnselên. In
verband mei terugJoopende debielen' is
de watervoorziening op meerdere ondernemingen aan den krappen kant, zoodat op vele plaatsen de Jonge aanplant
meer
op droogt» toekent. Van
Thailand
Indo-China te Saigon, onder Japansche supervisie. ziektenenenmeer
verdienen vermeld te
plagen
(Nadtuk
verboden.)
J worden Belestrepeneietote
en gomzietrte
(groeip Noordflrust), witte luis (groepen
Djokja en Koordtoiat) eo ratten (groep
Noordfcust).

een

.

R.C.: Mr. W. A. A. Boekhoudt
vLld-C: Mr. R.F.C.A. Feddema.

.

SUIKER.

te

Poeroek TJaoe afd. Kapoeas
Barfto Z. e» O. Afd. van

CULTURES.

DE VIJANDELIJKE VLIEGTUIGVERLIEZEN.

III

taalleeraar

REHNDIGD door het verbindend worden der a. 2e en b. Ie
(tevens slotuitdeelingslljst).
a. W. H. Bosveld, ambtenaar
b/d Douane Soerabaia.
b. J. Apon geïnterneerd Ambarawa.
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DE TANKBOOT „I.C. WHITE.”
Op 27 Sept jl. getorpedeerd.

New York, 5 Oct. (Aneta Reuter)
Volgens een radiobericht, dat door
26'/»
102
—■
de Standard 011 Coy of New Jer- E. Amaaamrtö
Baltflazar, d.
J. Erkelens nit Malang sey
102
34 7/ 8
34%
werd ontvangen van den schipOndertrouwd:'
29% 29 Va
100
wisselbeker.
per van de Amerikaansehe< tank- 3. Vonk
Malasan Uea.
13
101
13%
grond
van
Onze
H. 3. Abraham.
correspondent
te
a
boot ,1.0. White", kapitein
B
nWil- R> A. Peeters
'8
101
76%
O. E. Trouerbach
Op 14 October zal voor den politie- doe n g meldt:
llam
worden slechts 3 leden K. L. Jacquet
Mello,
88%
58%
101%
VerhoeK
H.
H.
s. Hooigvoort.
rechter
net
van
de
van
Op
bemanning
41%
te
raceterrein
te
getor41
252
Batavia verschijnen W, S.,
de
in Tegallega
A. c. yan Uden
Tan Ing Nlo (Marie»
3%
157
156' 158 HÜÓiCtI
3% b?*chuldigd van het aangaan Van Bandoeng 1» Zaterdag en Zondag het pedeerde tankboot vermist.
3.
Vlek de Coningh —A. H. Antonio.
W.
WrigihtCurtiaa
9%
Mello,
door
die
zich
9% overeenkomsten met vijandelijke n>n-| |
de Preanger Wedloop Sociëteit
81%
aanboord van het Huwelijken:
DoiJgl. Aircraft
74
(370
73% derdanen, zonder hiertoe gerechtigd georganiseerde concours hippiqué ge- Amerikaansehe vraentócnlp „DelV. Schols.
169
165 167 United Aircraft
37% 37% te ztjn door de C. R. 0., lezen Wij in! j houden, waaraan door een zeer groot norte" bevindt, meldt, dat de ..Del' Ch. A. de Portier
151 %
3. Tst*wos*ianz
Dupamt d* Nemours
152
Oh. tebveW.
370 .
17
aantal
norte"
van
personen,
„Bat. Nieuwsblad".
meerendeela of ficieoverlevenden
de uit V. 3. Itesner
j
Genera) EJeotric
31% 31% het
T. J. Evens.
115
Bekl. zou volgens de dagvaarding iren uit verschillende gedeelten van 37 koppen bestaande
bemanning O.
Standard Brands
H. Cotrwenberg
5%
L. van I«ögen.
e»
5% voor
W.
oppikte, terwijl het
vrachtschip E. J. Jurgens
een Duitscher een lap grond heb- Java werd deelgenomen. Tot de aanOorporate Trust
2.42
2.42
A. C. Martens.
100
Dow-Jones' overages:
ben aangekocht, teneinde hierop vOor wezigen behoorde onder meer majoor „Nilus" er eveneens 17 oppikte. O. Ch. Bhime A. Freichrnann.
240
Hij meldt dat de ..ï.C. White" op Ll Sohwartz
Industriais
zi,'r. opdrachtgever een huls te ! Holmes van het Ehgelsche leger.
126.06
126.10
L. Becker.
122
125
27 September J.l. werd
.
Het laatste nummer van den tweeRailways
29.02
29.16
-getorpe- H. 3. Vel thaak
E. Leeuwestein.
'Aniera
195
bouwen.
■
Utilitóes
18.33
18.45
ten 3. van Goor M. E. Brakel.
/ 115
Aniem <Jpn. 34
Hiervoor zou bekl. ƒ 7.000,— beste- den dag
was een springwedstrljd deerd op ongeveer 500 mijl
Moodys
213.8
Overleden:
S6IO Ei. Mij.
105
den, en reeds had hij f 3.000,— ont- Hiervan was de uitslag: eerste prijs zuidoosten van Recife. De positie
van Bod'egom. 10 mnd. vr.
M.
Simiaua EL
PrUsboudend.
was
10.20
graden
zuid
en
27.30
graZ«%
ritmeester J. Er ketens, op Starlight,
vangen.
Mevr. de Wed. A. 3. LammerAng (SteBalom
64
73
west.
den
fouten,
sec.;
Bovendien
nul
2
min.
tijd
11,4
had
tweebekl. van dienzelfr
e-her). S 9 jr.
T.T.-noteeringen.
•
Rembang
—74
den Duitscher een radiotoestel ge- de prijs R. M. Gondo Soeöarijo op
■'
|M.
KooUftra, 1 jr. vr.
Strooh.
«'IBO-.
145'
i \<-f
i
Londen, 4 Oct. (Aset a), kocht.
;•;
Kentucky, vier fouten, tijd l min. 50
(voornamen) onbekend, 30
K
lein,
79
Baïilam
Jr. m.
•
Logden/Ja™
1M mkoopï
.sec; derde prijs luitenant C. Llps op
«*-rr-^*-—Ho— l
Bêdjoogdtttar
Londen/New-Yor*
4.02 V, 4.03 VS
vier
Pelix,
fouten, tijd 1 min 53,4 sec;
112
A.X.O. Gedeh
Cliisim telling rato:
productenmarkt.
Gg. tieéjo
IM)
vierde prijs dr. L. van Leeuwen op
Londen-ShanghaJ
0 sn 3*/. 6
Een „bomaanval” op een
330
Daphné, vier fouten tyd 1 min. 54.8
Tjidamar
1 sh. 6'/„ d.
Londen-Bombay
. Soerabaia 6 October 1941.
sec; vijfde prijs ritmeester C. de
Simati
370
1 sh 37» 0
Londen-Hongkong
spoorwegstation.
'
Braat
125
longh, zesde prijs luitenant J. Backer,
2 sh 4*/. <t
Londen-Stngapore
Ijsfabrieken
Coprah: Zonder afdoeningen. acht fouten, 1 min.
(Noord Br.-Indië), 5 Oct.
225
Lahore
543 sec; zevende
K. H. C. Dreijer, Pregollan
Pref. IJsfabr.
225
Nominaal voor Java fms. mixed kwa- .prijs kapitein P. Clerkx
op Balmar, (Reuter). De 10-daagsche defensie- I. E. F. Bive-r, Emb. Gajam 2/4.
5.
Vaai 3 October.
liteit ƒ 5.85 per 100 kg. c.i.f. Soera* • acht fouten, tijd 2 min. 213 sec Rlt- oefeningen zijn hier Zondag
be- A R. Belvroy, Tambak Grinsi-ng 13/34.
(Reuter’s Comm Service via Aneta.) baia.
96
Z& NX 1937
|meester_J. Erkelens uit Malang won gonnen.
_G D. RaasvejOt, Djogodolok. 2/4.
Met-het -doel de spuorwegherstêl- -K-JöncJa«n. Tempel s3eYorêd)ó l)ï(fl.
"C*S*p*fa
TJTS"cTrrTTV
r"sT"~ZönT
raenlrlsseibeker
van de P. WTS.
Rubber.
der belangstelling.
I Mevrouw Volz, echtgenoote van den organisatle en de regelingen be- 3. A Bourdrez, Kaüasln 2/12.
i
Singapore. 4 Oct.
Ctaj?_Le k: Zonder—eenige be-> �voorzitter der Preanger Wedloop-So- treffende, het omleggen .van trei- C. MeiiMijft. Lestdesttaa* 51,.
opening
1.
langstelling: _van- kooperSr-Nominaaf ciëteit, bevestigde de rozetten aan de nen te beproeven, was het voor- J. J.
■—■ -——■
■
■ "£p#dFvtibV *«■« O ■ V/vv> Sheets «pot
38%
levering Oct./Dec. / 2.40 per ïoó paarden der winnaars en wenschte naamste feit van de oefeningen een Wed. J. Oh. Dorrepaal-HrtJer, Ambertvoot
Oea. vt Aanb Sbee-ts Nov./Dec.
38% kg. franco wagon
ganweg 16
„bomaanval" vanuit geringe hooghen geluk.
Sheets Jan./Mrt.
Soerabaia.
3! 2 % IX 1935
89%
38V4
6.
E.
Klppensteeg
Porrt*.
te
op
het
—"
spoorwegstation van LaOaplekmeel: Geen noteerin. M
Vooral den tweeden dag was bet
3% I.L. 1931
9flV4 Sheets April/Juni .
37%
M. L. G. Vering Bdgsl. Kesoembaweg 5.
i opvallend, hoezeer het publiek
96
en- hore. die 40 minuten duurde.
gen.
3% IX. M37A
96»/ 4 Sh.ee.ts foto. Oct.
38%
A.
L. P. B&s«taan'Se, Ngaarltk U/9.
4% Bandogn? 1936
101 '— L Blanikets Oot./Nov.
Kapnkpltf. <»n p e markt l tho'ïsiast meeleefde met de verschil3514
R. Oagliardi, Kedoengdoro
Bark Oct./NOr.
HO YING CHING NA R
4% Batavia 1937 A — 101
blijft stil zonder zaken. De prijs voor lende prestaties.
28%
Mevr. A. L. MLseroy. Idem.
100
Openiry: stil
3V2 % Batavia 19378
levering Oct./Dec. nominaal aan té
Behoudens enkele weinig beteekeL. F. Seydel. Wenckebachstra&t 20.
100- as—
Batavia, 4 Oct. (Hand. Verg. vla nemen op / 2.90 per 100 kg.' franco nende valpartijtjes, was 't een zeer ge3& %-Bat3Tial937C
L. M. Mac WatM?. Coercboul. 78.
1937
*neta> fx> noiftftnten waren beden;
4% Buitenaorg
101Vi
R. Hein. Grogoi lII '9.
wagon Soerabaia.
concours
slaagd
hippiqué.
4T> Oost-Ja va 1937
101 Mi
E.k. Batavia en/of Soerabala:
tegenspraak.
E. K. Th. Dupker. Émb. Gajam 23.
Een
]
t
a n { o s e e: Nominaal
K a
• 1010/4 102&
marktprtj.» 12.15 n.m
4% Sem&rang 19371
van Manen. Emb. Woengoe 51.
B.
voor
Chungking,
grof
5
gesorteerde
102
kwaliteit
Oct. (Aneta Rtr.). E. J.
4% Soerabaia 1936
Sheets
32.16
H. van Hartrop, Meraviatraat 8.
ƒ 13.50 per 100 kg. franco wagon
100
Betrouwbare Chineesche
Crépe
32 85
kringen O. A. Bles. Emb. Woenggoe
3'/i% Soerabala 1937
22/28.
'
—
de
Indlcatie-notetnng llcentles-a: ongenot Soerabaia.
spraken
Japansche
4?o Credietbank
101«/
(GEDEELTELIJKG
berichten T. A. Ccldmhoif.. Mawawtcaat 35
5% Hot. „Preanger"
tegen, dat de Chineesche minister O. H. wiermga'. Tjipoenegaraatr. 18
98»/» 100 Peper. Ka t j a n go ï i é:-'~ De markt 1»
93*$"—'""
van Oorlog. Ho Ying Chlng.
onveranderd
en
zaken.
Nomiop E. H. Roelof* Heynvans. krjkdumiveg 6.
zonder
■'■
New-Yorfc, 4 Oct.
4> 2 % Des Indea
102
10J
voor
levezou
naar
weg
H. D. A. van Reedit Dortland, B*M*tr. 6.
zijn
naal
de
kwaliteit
goede
Manilla
om
deel
Zwarte
Lampons-peper:
4% Pandfor. N.I. Hyp.
101»/2
te nemen aan de Engelsch-Ameri- W. van Emtoden. Darmoboul. 29.
ring ready / 29.14«/2 per 100 kg- franDecember
5.75
% Kolft
100
1937,
4V 2
operaties.
co schaal goedang Soerabaia.
kaansche besprekingen.
L. van Ommeren. BillitciW'tr. 17
Maart
882
.
Jav. Bank
250.
werd
Er
op
a
e:
verp
gewezen,
K 1
Mei
5 94
o e r o.l 1
Geheel
dat
de J. G. van Weetik, Loentasstvaat f.
Esmompto
BH4
Me.t. T. O. Kararnov. Donkerstee? 5.
Amerlkaanscne
Prtjsohudend.
levering
laten.
militaire
missie
Nominaal
voor
NovemLlmJetervea
185 200
H. Küuro. Kallf-3*ok lor 9.
(Hand.
Oct.
voor
Batavia,
via
China
4
Verg.
heden in
370
ber ƒ 2.4Q_per blik van 18 Va kg. fran- '"Moskou,.s Oct. (Aneta Reuter).
Hongkong A.
Bdg. Klnta*
L. van d?r Moer.
'
co Soerabaia.
H. V. A.
In een aanvulling van het door vertoefde en op weg was naar P. Dam. Coenboul. 9.v. d. Boechlaan 37.
372% 390 Aneta)
vraag
aanb
coro
Chungking.Initernaüo
165
—G-e4-e—m-a-ï-s^—Geen notecrin- -d?—Russen—te—Mddernaeht —uitge■
W. H. SföltrEm*rMalan« 25/27
58
"Jasumij
geven communiqué werd melding
Mej. R. A. A. M. Fóntaoe, Emb. Sawo 3/5
pic.
Batavia
p.
e.k.
NJJ3.
80
3%% Oonv.
K e d e 1 e: De markt blijft stea- gemaakt van succesvolle Russische
A. 3. Hauer. idem!
—•)
Kol. Bank
157% Oct.
W. H. de Bruyn. Emfo. Plosso 19.
luchtoperaties.
aanvulling
doch
de
In
dy,
geheel
afdoeningen.
zonder
')
gisteren gedaan 10.25.
365
Simau
T,
-werd verklaard, dat -UJdeBC
een
noteeringen
De
Zwarte
e.k.
Lampong
==r
tMJtt
8
W.
WolSbers. Emmapark 19.
in
luchtgevecht
de
luchteenheld
kw.
Betong
p.
Te!ok
anoerd.
Nom.
voor
ple.
Pas./Prob.
2
Slpongi
W. Hert*?. Mangglswe* 3.
Ch.
het
front
westelijke
richting
o.—
9.30
100
van
kg.
/
Oct.
lev.
per
7.28«/i
110
Oct./Nov.
A.I.M.E.M.
100
Zorg. Emb. MaJans 25/27.
J.
L.
wegen* overpi.iwjng
—')
9,__«.25
Onttlam
(H)
bq
Duitsche
had
verhet
vliegtuigen
OcVNok.
franco Veem Pas./Prob.. voor NganZd»-Bantam—
——-95
v«t« korpa officieren der artillerie »»n h«t J. J. Gerrit. Sidcd'add koek» 1/1.
*)
Oot./Dec.
40 Koninklijk JfedeTlandech-IndUche Leger
djoek kw. / 7.28V4 per 100 kg. franco nietigd en voorts 24 tanks,
Gebeo
240 250
L. D. Mtutanvu. Gerrtengkaa 10.
•)
met
en els rgerre-tapnein dar «rtflleirle van eervol
Nimef
vrachtauto's
Infanterie
Modj./Djomb.
120 124 Nov./Dec.
voor
wagon
Ngandjoek,
dal 3. t. Moer», ItVm,
.
.Q
'I
f>
pIttATPTv f+Aaan
I«er C.
n Alten
Bat El, M&——104
/ 7.28 I/ 2 per 100 kg. franco wagon OOHögshlaterieêl.
k<
M.
Mej.
Hoffman.
_3.
eaJaJrwe*
K>.
Vit den mlitalren f i*t de reserve„gisteren-gadaan 9 tot 9.25.
-.—- —28-^——-Sümalfa
Een andere groep viel een vlieg- l»teEervol
Modj./Djomb., voer Amb./woel. kw.
J
lultenart d • Ir---ter» B. A. M. Ka r- Mei. F, E. SumJah. Emmapart 33/35.
>-gtsteren gedaan 9.40.
Bali lombok
64
70
vliegtuigen
aan,
waar
34
waH. H. Vader. Dfarrtbtetiraa* 31.
ƒ 7.04Vi per 100 kg. franco wagon. veld
-11 o f.
—72
Rembang El. MIJ.
Benoemd tot kapitein tj het mu korp» W. P. Blom. Bafetraat 33.
gestatlonneerd en waar verren
en
voor
kw.
Djember
Amb./VVoel.
S,S. P. V.
officieren van h«t wapen «ler artillerie van P. W.
147% 160
/ 6.96 per
Bchi»Ul. Emb. Plowo 19.
100 kg. franco wagon afd, scheidene toestellen werden ver- het
Strooh. Veem
Koninkltfk Nederlaadjeh-Indlache leger Mej. N. Marsowal, KomedJe*tr*at 18.
M9% 125
Batavia, 4 Oct. (Hand. Verg. via Djember.
het accurate bombarnietigd
door
de op ttfn verzoek overgeplaattte reserve-k*.
220
Aneta) Contract A (per tg tncl drunv
Mevr. P. Schumacheir. Grieeescheweg 6.
machinegeweerKatoel: De markt was uiterst deeren en door
Bat. Veem
95 110
vraag aanb. nora
Dr.
T. B. 3mii. Reimierszboul. 72.
vuur.
Java v'eem
121
'1 'stil en zonder zaken. De prijs nom.
Mevr. M. E F. KooJ v. Lammenber®he,
R-eady
Een
andere
In
gS
zuidwesNikas
100
eenheid
aan te nemen op f 2X5 per 100 kg L
—•)
■—
Oct.
Danmoboul. 90.
telijke "richting "vernietigde
17
Ver. Praweov,
_—__•>
147% 100 Oct./Nov.
franco wagon Soerabaia.
'
-2/3r-—
50
vrachtwagens
tanks,
met
infan—*)
\V. F. H. Metzefaar. Toendjoerigan «5.
Oct./Dec.
Goela toemboeh: Geheel
-<')<'gi*tiCTCn redaa» 2.36 terugloopend verlaten*», Nonw<wor Malang
kw. terle, 4 benzinetanks en 2 kanonL. Pons Einrpam.gpyfcj 2/3.
nen/\-■
".•'■.
tot 2.20.
-*r-~
Soe3. 'Spdcririgs. A?e*aftd*rtaan
R.
Wagon
franco
per
kg.
4.80
100
f
heden gedaan 2.10..
i
H. Ch. F. Speet. Kemoeninrvrfg 36*
en voor Koedoes kw. / 5.10 per
rabaia
heden gedaan 2.12' tot 2.10.
H. 3. van Baimeveld;Ertvb. Matacg 27.
CHINA.
DE
100 kg. franco wagon' Semarang.
Factorij,
•" H. R. OrmeJ.
' gisteren gedaan 2.23 tot 2.20.
5«pL
Erwtf. Kenon£o 50
1941.
o-e
a
eeni*
G
aloes:
Zonder
1
') heden gedaan 2.13.
E. Deug. SoTcawg- 3
Qéboortmen Escompto.
i
ge afdoeningen. Nom. _vflfir_le_soort
,9
tn t™ ■
-gtsteim g^ 1 1
Xtej. O. Vam Lemt, v. Hoosreixlorplaan 57.
Japansche trein opgeblazen.
i
i
kw. / 6.60, voor 2e soort kw. f 6.20
')
J. E. WUnhamer. PeMampon ITI/16.
A. J. O. Struin
gisteren
gednan
2.25.
Emmy, d
Soerabaia, 6 Oct.
Shanghai,
V-IK(Aneta
Reuter)
5
Oct.
en voor 3e eoort kw. ƒ 5.90 per 100 kg. Volgens een
H. van
Mej. P. Harnwen. Berdw. 15.
De Vries, d.
Koffie.
Chineesch bericht vie- Mr. Ch Droneelen
franco
Soerabaia.
3. W. Hummel. Ketatoawg bóul. 4.
wagon
F.
de
TroldevlJ'.e
L.
Mortod
De
• Londen
7.64
t.t/zt.
Batavia. 4 Oct. (Hand. Verg. vla
Goela m a n g k o k: Nom is de len meer dan 100 Japansche slachtW. F. Wo:r,.Slrika}aweiï 24.
Bruin,
d.
!•
.
•
Aneta)
ld.
7.64
Z.-Afrika'
,D. G. van DaaJen de Jel. Idem
De G-raaff. z.
prijs aan te nemen op f 4.30 per 100 kg. offers en werden .militaire voorra- M. H. de Graaff
. Australië
.
6.12
kampen*- robusta Nov./Jan. e.k. Pa!«n- franco
ld..
Oh. TeLger. AlrAngstraat 78.
SmiA. z.
_iï c'tn vernietigd, toen een Japansche W. E. Oertel
wagon Soerabaia.
export
voor
8";
naar Sln-bang
trlag«
Mevr. A. T. tMbfflnfc Wed*k-S6rulJ.k. Se&
-New-York/
militaire trein op den spoorweg E. L. Dezénitjé
Kumkeis,
z.
stil
blijft
De
markt
Koffie:
gaporp heden gedaan 28.—.
ji_B. Franclsco
R.
Bog-aardt
E.
Peiplng
Klauj.
en
in
'*£r
tusschen
Hankow
z.
Nom.
vo
moet 38.
fcfa.
cc
geheel zonder af doeninrc 1»,
RfjS
f.
v ~td.
*~™so TTt
R. N.'dria'croix
Töüw, 'Jullanaboul." 147fj£"~
t:sr
Zliflch
door
&tóóv
3.
dynamiet
werd
de
in
export-kwaliteit
New-Yoric. 4 Oct. Robuata W.I.B.
H. van der Orond
Klein, z.
ft, M. Zaraö. KaUastn- TSI.
Bombajr/Calcutta/
'
opgeblazen.
817.
D«,«m.bef
tweede hand lev, Oct./Dec. ƒ 82.62*4 per
de
viaer
N.
H. J. Melremafcer*. Emb. Mataog 7/11. •
*
Duveea.
d.
P.
ld.
571 A
Ransoon
•
Hevige
gevechten.
Prythoudend.
100 kg. franco wagon Soerabaia.
.Ch-. F. M. Cöfombaln
O. T. fthemrev. Prtace«*ïa.an 104
Vermey. z.
.Hongkong
ld.
48<4
D j a r ik pi t t e n: Oeen u»teeLonden, 5 Oct. (Aneta Reuter). Domine s. A. van Hoogstraten
3. W. Schepen.'». Dammc*oul. 7«.
Chln.&at.'» .
ringen.
Jom&vr. J. L. M. Th. von Steiger, z. H. P. Beekman Larre. Kapoeas*r 7.
zijde
Van gezaghebbende
wordt
� Nleow contr 4).
Of Hongkong.
De Jong z.
8. Waal. KalSaain 1«1.
W J d J e n Item: Geheel verla'.en vernomen, dat hevige
gevechten A. J, M. de KeiJzer
New-York 4 Oct.
Shanghal
11
id.
P. Q. Th. Sttlle
A.
wagon
Van Rlel, d.
/
kg.
Simipn.nrïpleiTi 2/3.
' December
•
Nom.
8.26
100
franco
per
287
woeden
tusschen
de
rivieren
Khel■
. ld.•:■■-..
Amoy
C. L. Sinttb
E Burswraaff. Sed-omalemve? 5.
z.
•
Scprabaia.
Avte,
Stil.
tao
en
ten
Lluyang
goorden
van D. Martf njg Hnmaritis. d.
Foocho*id
M«| r AR. Sevdel. Kreiwbangan 3.
—H ij" s (: —Bondot —
1 rifdoeningen. Pe- ■Orvangsha, waar-ertfcfHe-dagen' terug Th.
Bangkok
td.
71
ötta.
z.
Kedoengsari 6.
ReUmer
MfJ. A. L. H.
de rlchtptljzen de Chineezen den
noteeringen
volgens
Japanners zwa- J, W. Schotel
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DE BOUWKUNST DER 19DE
EN 20STE EEUW.

__

-

_j

Verwarrend beeft op de bouwkunst
gëwërktdeveelheia vannienwe
materialen, welke als gevolg van de
machinale productie in steeds tocncmende mate aan ae markt werd ge-

.

bracht,..

j

'

'

"

~~

De geweldige ontwikkeling van de

techniek bood aan de Ingenieurs echter de gelegenheid bij de verwezenlijking van de vele en omvangrijke
nuttigheidswerken, w.o. bruggen, fabrieksgebouwen en dgl., te toonen,
I welke nieuwe constructieve mogelijkheden deze materialen bezitten. Dat
I aan deze constructies ook een bevredigende vorm kan en dient te
.;_-;_ worden gegeven, is een inzicht. dat

De negentiger jaren.
verheffende beeld dat
Qc u van de be teekenis van de bouwkunst
In de 19e eeuw- heb gegeven, loom ik
thans tot bespreking van een meer llchNa, het weinig

—tonde pertoderweMee la Buieja'&llffivangt
Sn de negentiger jaren van de vorige
eeuw. In het begin in beperkte,-doch
langzamerhand In steeds rulmer kring
oütetoat reactie tegen de geestelijke onverschillighétöC welke zich In de bouwkunst uitte Sn een zielloos electJcisme en
door verwüldertog van' den vorm.
Van be teekenis voor 'den opbloei der
bouwkunst zijn ook de-sociale wetten met betrekking tot den woning'

.

'

De Woningwet van 1901 in Holland
en de „Housing and Town-planning
Act" van 1909 In Engeland vormen
een aanwijzing, dat de overheden de
sociaie en cuitureele beteekenU van
doelmatig en goed bouwen ook weder beginnen te zien.

zijds daarin de mogelijkheden besloten
liggen van een door maat en verhoudingen boeiend interieur en een •uiitwendige begrenzing, welke het inwendige op
spannende wijze tot uitdrukking brengt.
Ook In Ihdië met z'n snel toenemende
stedelijke bevolkingen heeft men in de
na-oorlogsjaren niet stil gezeten op het
gebied van den" volkswoningbouw;: Door
de centrale ep plaatselijke overheden, de
Tï. V. VtolikshiuSßvesttog en enkele partt"
cuHere bouwvereenigtagen zijn op meerdere pSaatseni complexen volkswoningen

—

technische

mMdetarerr niets meer konden zien en heel wat
voorheen en waar'bij goede bouwkunst menschen, wiër~g"êzlchtsvermoßen I*vorm en constructie een harmonische genwoordlg wordt gered, doordat ze
eenheid vormen, zullen deze wijzigingen tijdig gaan brillen, werden toen blind,
van practischen aard ook den toekomsti- omdat men er niets aan kon doen, dat
gen vorm beïnvloeden.
hun gezicht, door het- voortdurend in. De aandacht dient gevestigd te worden
spannen der te zwakke oogen voortdu<...

op hei belangrijke weifc, dat de Vereenlging Modjopahit ter vernieuwing van de
Javaainsohe-bouwkunst—heeft- verricht.
Jarenlang zijn door deze Vereendgtag
proeven genomen om met de meest sim-,
pele middelen als Tondhout, bamboe en
digi. weinig kostbare materialen, tot de
samenstelling van bouwwerken te komen, welke aansluiten'bij de Javaansche
bouwtradiüe. Vooral de laatste jaren
heeftdeze arbeid'zich/hiet meer uitsluitend beperkt tot het terrein der proefnemingen, maar zijn -ook een aantal
bouwwerken tot stand gekomen, waarbij de uitkomsten der proefnemingen
practfsche toepassing vonden..

rend "bleef
i
Roger Bacon was de:man, die. aanmen- bepaalde dingen 'i
ter kon zien, door door een stuk glas
heen te kijken. Maar er bestaat een
portret van een Italiaanschen kardinaal,'dat In 1352 werd geschilderd en
waarop te zien Is, dat deze kardinaal
zijn zwakke oogen te hulp kwam door
twee" wohdérlljke~len2ënrwelke ~vow
zijn klppige
kardlnaalsoogen
waren
bevestigd. Karel I.gaf in 1629 gildebrieven aan het gilde der brlllenmakers,
die:zich toen nog niet opticiens noem!~^

-
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dóminee's en pastoors, die
men
wilde helpen tijd uit te sparen bij het
schrijven van hun preeken. Ook de
schrijfmachine was een van die ideeën,
welke in Engeland'ontstonden, doch ia
Amerika .werden uitgewerkt en er suc-

den pastoor.

van

ces hadden^'__

-

"Koningin Anne- gaf een patent voor
een schrijfmachine aan een man gsi CoraTOd Gesner uit. Zürich la 1565. In naamd -Henry Mill, in 1714, .maar het
1795 werden de eerste potlooden gefageen
schijnt, dat zijn schrijfmachine
briceerd van grafiet met bepaalde klslsucces was. De eerste practlsch bruiksoorten en deze methode wordt nog bare schrijfmachine werd geconstrutegenwoordig toegepast, voor de ver- eerd door een Amerikaan, genaamd
vaardiging van potlooden, „Tof het uitChristopher Latham Sdles. Dat was In
breken van den oorlog was Dultsch- 1874. De eerste schrijfmachine-adverland een der voornaamste leveranciers tenties beschrijven de schrijfmachine
van potlooden. Met de sympathie van als „een zeer nuttig meubelstuk".
de menschheld voor Duitschland zal
Kranten.
het tevens wel zijn potloodenmarkt
.

hebben verloren, want men heeft nu
Een ander onderdeel van het moopeens ontdekt dat ook-in Amerika,
derne
leven vormen de kranten. EngeEngeland, Australië en andere landen
heeft
land
hét voorrecht de oudste
a'lstekende ipotloodffn iw«s'i£ttigemaafct? krafirtêr Wëfëlfl"té
"Bezitten. Dat Is
welke heusch- nlet-behoeven onder--te
Worcester
*

doen

vcot'

ißerröwY

Journal"; dat werd
opgezet als de „Worcester Postman" In

die

Duitschland kan In den vervolge
eigen potlooden verbruiken.

'

zün 4€9o>-

Koken.
Koken

wordt

een

beschouwd als

,

De, eerste, slechts weinig nieuws bevattende dagbladen verschenen echter
in Italië en Duitschland in het begin
van de zestiende eeuw.

Jazz.

prachtige kunst en In het bizonder da

"

-

.

—

Kruiswoordraadsels.

*

_Jazz_-muziek isjzeer stellig iwintigsteeeuwsch, hoewel de schrijver Lafcadio
Hearn beweert, dat in 1390 In New
Orleans al jazz-bands bestonden. Een
van de eerste Jazz-figuren was een
blinde krantenjongen In New Orleans,
die een orkestje had, dat met eigengemaakte, muzi6klnstr.umenten_.^-wilde
muziek produceerde.

Spelden.
Een van de nuttigste voorwerpen in
een huishouden is de speld, welke in

voorhistorische

tijden werd geboren in

den vorm van een hoorn. In de vijftiende eeuw was de speld al belangrijk
genoeg 0m.... er-invoerrechten op te
heffen. Ze werden toen meerendeels In

FTanü^ngëmaaïi;l™'rr^^™r-r-"^=:-'

Briage.

•..

'kwame arohitecten werd ingeroepen is
goed werk tot stand gebracht. Vooral
a~~~a~n~ kan bterpp bogen; maar ook
eldera ztjia woningen getoouwdf welke be~
langrijk beter zijn dan hetgeen normaal
wordt tot stand gebracht.
De meeste zorgen baart echter
overal ter wereld de bouw van woningen voor de maatschappelijk
laagst gesitueerden. Vóór Indië met
snel toenemende groot-stede; z'n
lijke Inheemsche bevolking, geldt deze zorg wel in het bizonder. Groot
zijn de misstanden die bet gevolg
zijn van onvoldoende huisvesting. .
Eenerzijds -npenharfen d«r». «Irh Anm;
2de
overvujling van de stedelijke kami
pongs,
door
de
■- ---—Queen
anderzijds
Sans aTout.
overvulling iii de stad en aantrekBij den aanvang van, de 2de ronde bad
op 27 September' % 'een ■■' onfanoeting
king der bul ten-bevolking, vestigingen dicht tegen de gemeentegrenplaats,tusßchen de teams „Queen I" en
zen ontstaan, welke, onttrokken aan
„Sans a Tont", welke eindigde in een
het grrag der stedelijk»
■ een wijze. van huisvesting -bieden, ■ puntenverschil van 7800. De neutrale lelding berustte bij den heer Soebandl van
welke de meest 'elementaire begripde-3 pen omtrent volkshuisvesting tarten.
v.AsTi".--—r——^r
De moeilijkheid is echter om voor de
Queen II versus Bridek L
■
•minst draagkrachtige bevolkingsgroepen
Deze wedstrijd, -welke op 4 October
huurhuizen te bouwen, waarvan de plaats zou hebben onder leiding van den
bouwkosten gjodla'uig-zijn; dat een shri* heer Soenarko (van de vereeniglng „Sans
tende expJodtatie mogelijk is. De erva- a Tont") kon helaas geen doorgang vinring heeft hier geleerd, dat de oplossing denl, wegens het onvoltaUg uitkomen
van dit vraagstuk practiöch alleen. ge- van team Queen n. Overeenkomstig de
feoohft kan worden in een richting, waar- CoimpeUtie-bepaHng der I. B. I. S., wordt
fa" het zg. „zeifbouwen" zooveel moge- dit ate verloren wedstrijd vanQueen n
lijk wordt bevorderd.
beschouwd, zoodat - het voor genoemd
V~2Hen de Indonesische gemeenschap- team . een verlies beteekende van 2
pen hunne iandseigen bouwkunst'voor matchpunten,
verder verval behoeden, dan zullen dieWat wel Jammer Is voor Queen TI. dat
«wie onder hen, die het curaireeie bena aliloop van de Ie ronde de kroon
lang dezer aangelegenheid Inzien, in ge- spande. Thans wordt Queen n van de
schrift maar vooraf door de daad krach- lste naar de-2de plaats teruggedrongen,

r

Het Roode

Het Roode Kruis is.een der grootste
woordraadsels weer thuis en ze hebban werken
van menschllevendheld,
ooit
sindsdien een zegetocht over de

Ronde.

—

TAARTJES

.

Fransche keuken Is wereldberoemd.
Tschikwara_ookjroQL_Frankrük_h2t
koken uit Italië, dat na de Renaissance
zooveel dingen aan de wereld heeft geschonken. .
Toen kwamen chefs de "cuisine uit
Italië naar Frankrijk en de koks van
Catharma de Medici introduceerden ii
Frankrijk bijvoorbeeld ijs.- -Toen—de
Franschen eenmaal de kunst van de
fijne cuisine hadden ontdekt, bleven
zy die vasthouden en de Fransche koningen wezen wat dit betreft In vele opzichten den weg. Louis XIV had
'
a!s
bouwkunst-onderwijs. den.
chef de befaamde Bechamel, wiens
Kom ik thans op het bouwkunst-onnaam nog altijd In een beroemde saus
derwijs, dan wil Ik eerst eenige opmervoortleeft. Een andere beroemde che!
,Een van de populairste spelletjes van was Vatol, die Bclfmoord pleegde,
kingen van algemeene strekking-makenr
tocu
Tusschen: materiaal, constructie en tegenwoordig vormen dé kruiswoordde vlsch, welke hy voor Madame de
vorm" bestaat "by goede bouwkunst een -1
,Sévigriff:haa™Besteidr'«ièt"6ir" , tad'wefß"
innig
verband.— Mag betrekkeiyk Jong'zUn ~en-datze uit afgeleverd.'
Amerikaafkomstig wijn, trai. hectemaal
materiaal geen geweld aandoen, om die niet waar is. De kruiswoordraadsels —De naam van Anthclme Drülat-flavarin is zonder twyfel de
op
eigen aard van dat materiaal zuiver te verschenen voor
het eerst In de vorige het gebied van koken. Hyberoemdste
was...
moet aan het eeuw en wel
rechVandaar woel- ter,.
constructieve begrip op kunstzinnige wy- en, ze over In
maar
naar
en werden op het gebied van koken,,welke
Amerika
ze vorm. toegekend worden. Het ts bij
er ooit
'het onderwijs In de bouwkunde dus noo- sindsdien byna heelemaal vergeten,- Wt hebben geleefd, zyn boek: „Phvslolofte
dig, dat yan_d^aar4.en_verwerki nEsmot ze In Amerika opnieuw ontdekt werden y*».. a
er»
geiy kneden van elk materiaal de «leer- eirin~l923 plotselingTn de" mode; kwa- kend standaardwerk.
lingen een helder beeld wordt verstrekt. men. Byna alle kranten In Amerika
gingen enthousiast kruiswoordraadsels"
Kruis.
publiceeren en Engeland, nam de, rage
over. Uit Amerika kwamen dé krulsi

—

-

-•.-..

Tenslotte: bridge... —DaMs-afkomstig-ult-Ruslan«h«n--de
naam is~afkomstig van het Russische
„birtteh".Frankrijk üanThefover van
Rusland en l-ftet kwam in AmerlkaTïëT
-
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heele gesticht. De man, die het oprichtte, was Mijnbouw.
wereld gemaakt. Er is byna geen land
Zwitser, Henri Dunant. Hij schreef Ben. tot opzichters by een dienst Tan den
meer, dat geen kruiswoordraadsels een
en blijven ter beschikking gesteld
een
boek: .„Souvenir van. Solferlnó" dat Mynbouw
kent en er is byna geen krant welke"
van den leider der Boeklt
Assr~tmynen de
vertelde
enkele
schokkende
dinv*n
niet regelmatig kruiswoordraadsels oponder-opz.. B, .P_»xjl,e'd
genrweltoe hyttjdems dien "veldslag had tlruhu,-en:de tyd. Vd. opz.
sar 1,.
.
■.
■
gezien. Als gevolg- van■zijn .publicaties UJan. -rtat •
deo dienst, van .den'.
belegd te <3e«ft''t>iyfC
nève, in het jaar 1864, waarbij 26 ver- \Mynbouw.
van den leider
Boeklt Asammynen de onMen kan' zich den modernen mensen schillende landen waren • vertegen- deropziener E.: der
s m 1 t.
Be}., met-«'e Taarn. dr? betr. van
bUna niet meer voorstellen zonder een woordigd. Napoleon UI steunde het geonderopziener by den dienst van den Mynbouw
Potlood. Het_merkwaardlge Is, dat de heele streven van ganscher- harte en _e_n
gesteld ter beschikking van 'm leider
deiEngetscnen er eën anderen naam aan het Roode Kruis van ,
tegenwoordig, Boeklt-Assammynen de vaehtdoeners op
geven dan vrij. zij noemen
y
bedryf
.
maandloon
1-atstgen.
het „pencU", door iedereen behalve de_
go.or en 8 o e w o n d o. L.'E..aiiwat afkomstig uit het Latijns peneil erkend «n ontzien,-was het Duitschers
onmiddellus, wat letterlijk „kleine staart" bs- lijk gevolg van dit initiatief van
Dunant.
teekent. Het potlood schijnt voor het Het Roode Kruis ontstond door de Zwlt- BinnenlandschB
_;a«pl by de alg. politie in -LH gouv. Orooté
eerst te zijn genoemd in een verhan- sersche vlag te nemen en de kleuren Oost de tyd. wd. hootdasent (hoafdrechercheur) 2de kt Roden-8 oer
deling over. fossielen,- geschreven door juist .'tegengesteld"te" aanvaarden:;
o. thans
htï gepl. by de alg. pol.ln.de r'ov. r-.t
Mttden-Java.
witte Kruis van de Zwitsersche vlag
Ben. tot hoofdcommies by hei depart. van
werd rood, het roode fond werd wit.
"•";'*
r t 1 1 n e, thans commiesred. by het dep. van B. B. '._
terwijl Queen I de hoogste sport van de
competttie-ladder beeft bezet.
De schrijfmachine. Economische
Zaken.
De stand op het oogenblik is als volgt:
et
»»arn. v» n scheikundige
%
2de
SI. bl| het lab. voor scheikundig onderz.
gesp. gew. verf.-gel. ptn.Team».
Men kan zich 'een modern \
der afd. Nyverheid ir. J. Fe ik
1. Queen I
6
kantoor werkz.
5
1
0: 10 niet meer
erna. than«
voorstellen' zonder
2. Queen n
6
een gen. lab.gesteld als scheikundige 2de U. bU
4
2"
o
8,

Potlood.
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Van belang is ook, dat door de bouw-

meesters van dezen tijd de fundamenteele beteekenis van de „ruimte" in de
bouwkunst weer wordt begrepen, dat niet
het inwendige van een bouwwerk gewrongen, wordt .achter,„een .voorop gesteld gevelschema, maar dat wordt uitgegaan van een plattegrond» welke eenerzijds aan de practische eisenen van het
bouwprogramma voldoet, terwijl ander-

dood-gewone huls-, tuin- of keukendingen, een. begin hebben gehad.
Denk eens even aan dien bril, welke
vele menschen op hebben om dit artikel
te lezen (als ze het tenminste de moeite
waard vinden er aan te beginnen).' Brillen zijn In gebruik sinds de veertiende
eeuw. Voor dien tijd werden menschen
kipplg en was er niets aan te doen.
mét hun
Heel.wat lieden, die thans
normaal. zljn_— wer-''

BRIDGE.

•

'

Beteekenis der „ruimte ”:

den,-alsmede de

.of eigenlijk: om*te bemoeten
alle dingen, ook de meest
ginnen

-.Tenslotte
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Ook begint de moderne techniek met
haax ruüeuwe materialen en constmietiewijzen haar onitwikkelingisgang. Is het
.te verwonderen, 'dat een anarchie onder de vaklieden ontstond en de architecten, tot zelfs de betere onder hen
voorshands niet beter wisten te doen dan
zich angstvallig vast te klampen aan de
kunstvormen vilt het verleden ?
Tevens trad een ander verschijnsel
naar voren, hetwelk vooral tot. uiting
kwam bij den woningbouw, die bij de snel
groeiende stedelijke bevolkingen als gevolg van de sterk toenemende industriaEsatie op groote schaal plaats vond. Nu
de' gilden niet meer waakten voor goed
vakmanschap, kwam deze tak van het
—bouwbwJiiJJ. waarmede slechte speculatie
en geldgewin beoogd werd, in handen
van ohbevoegders~de~z.gr eigenbouwers,
die niet zelden onvoldoende constructief
:—onderlegd, van de JnmaMTWiige zijde van
het vak niet het minste begrip badden.

ook het verschijnsel dat de stedebouw
en in wijder strekking de streek- en
landenplannen, kortom de planologie, in
steeds rulmer omvang-de aandacht-hebben van vakgenooten-erf overheden.-—Ook~in~lndlë had uumUwks 1910 een
architeotuur-vernieuwlng plaats, welke
vooral met betrekking tot den bouw van
kantoren en overheidsgebouwen belang-»
rijk was. De woningbouw vormde als gevolg van de hooge terrein- en bouwTaosten op meerdere plaatsen een zeer
moeilijk-vraagstukT-hetwelk ook thans
nog de voortdurende aandacht vraagt.
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Verblijdend en van niet te onderschatten beteekenis voor de toekomst is dan
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Aan het verslag van de rede van
prol. t r. W. L e m e i bij zijn
i. ambtsaanvaarding als hoogleeraar aan
de Technische Hoogeschool te Bandoeng,
—ïn-heT „A. I.D. De. ~reangerbode"_verschenert, ontleenen wij het volgende:
■ Het verval; waarin-de bonwkunst-ln
den aanvang van de 19e eeuw ïnkörfëS"
was ontstellend groot.
t}]d geraakte,
Aangenomen mag worden, dat dit in
belangrijke mate het gevolg was van de
omstandigheid, dat niet meer onvoorwaardelijk werd gelooid in de grondslagen waarop in den Renalissance- en~3alofctljd de arcniteciLein hun uitingen op-
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ALLES HEEFT EEN BEGIN.

de
tig stelling moeten nemen tegen
prijsgave der traditie. Voor sterk uit de
.adat levende volken moet hei wonen
In hulzen welke-uit de eigen bouwtradi'tle stammen, toch wel zoo aantrekkelijk zijn, dat ernstig streven naar behoud en vemiewing dier eigen bouwkunst
een culitoreele noodßaak schijnt. .
—Werxi-<)s>-de-beteekento-vanr de laiatJaivaansche, bouwkunst door enkele vakgenootm meerdere jaren geleden reeds
uitvoerig gewezen, tot voor kort hebben
hunne, woorden in breeder kring betrekkelijk wetaig weerklank gevonden. Sr
Voorwaarde voor'èen-'verdere ontwlk'keling dier laat-Javaansche bouwkunst en
ook voor <9te van andere volken In*-den
archipel zal echter moeten zijn, dat.de
traditie niet, bUnd wordt gevolgd, maar
dat naar krachtige vernieuwing wordt
gestreefd. Uiteraard ..heeft het gevoelsleven zich in den loop der tijden geëvolueerd en dit moet binnen net raam van
het specifiek 'Indonesische karakter lei-'
den tot vornwernleuwing. Ook zijn' de
practische eischen, welke thans aan de
woning en andere bouwwerken voor'de
"

Rede van prof. ir. W. Lemei, uitgesproken
bij zijn ambtsaanvaarding aan de Technische
Hoogeschool te Bandoeng.
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op WOENSDAG, 8 OCTOBER 1941
'
in het VENDULOKAAL BIBIS, aanvang 9 uur 30 v.m.
van zilver-glas en aardewerk, beeldj es, rookstandaard en -stel
met Ingelegd; paarlinoer, presenteerbladen, gewatteerde dekens,
salon- enreisgramofoons, vazen, thee-; en eetservieze,n, kroon-i
minu> en andere lampen, gramofóonplateh, tapijten'en.kleede»
(loopers), .linnengoed, kristal, koffiemolens/, tafelfan, autogereedschappen,' accu's, nieuw leldlngdraad, Phllco- en een zelfgebouwd radlotoesteTTniët versterkers en Jenssen loudspeaker
met electrlsche gramofoon; ingebouwd In'eeri mooie kast, een
groote bioscoop loudspeaker van 18 inch merk Jenssen, messen,
lepels,' vorken, kroonlampen, kolenfornuis, een beenderen- en
een dj agoengmolen, meubilair, hydrobalans, Rolleiflex fototoestel
6x6 met Zeiss Tessar lens 3.5 met statief en andere fototoestellen
merken Contessa Nettel, Plaubel Makina, Kodaks, een filmarex
vergrootlngstoestel, kU kers, w.o. een Carl Zeiss* harmonica, een
Eastman.Kodascope eight projectietoestel model 50; schilderijen,
ijzeren duwkar, een Westinghouse koelkast, een trapnaalmachine, een portable schrijfmachine, een nieuwe autobuitenband
5.50-17, een partij, desinfectlemiddelen, enz. behoorende tot, diverse faill. en andere boedels w.o. van G. J. F. Kuneman (co.
: ■. ■
Pakelan Kediri).
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