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Duitsch op de scholen.

aan

Britsche

DE TWEEDAAGSCHE
PRESTATIETOCHT.

ONDERHANDELNIGEN
OVER THEE.

Eén uitvaller op eersten dag.

Londen zal aanzienlijke
orders plaatsen.

Onze 'Bandoengsche correspondent schrijft:

vrouwen.

„DE INDISCHE COURANT".
Van Oeunsstraat, Soerabala.

Telegramadres „Indcourant".

'

H£l

. EEN
BIJZONDER
INTERESSANT . PILMWERK

VERTOONT.
.

:

„HERE 1 AM A STRANGER"

Van bevoegde zijde deelt men ons
den
mede, dat momenteel te Londen oni Vrijdag, den tweeden dag van
Tweedaagschen Militairen Prestatiederhandelingen plaats vinden voor
tocht te:Bandoeng, verschenen 123
deelnemers aan den start. Eén deel- den verkoop gedurende het kalendernemer, viel 's middags tevoren uit.
jaar 1941 van een aanzienlijke hoe,'ln denloop,van Vrijdagmorgen viel veelheid Nederlandsch-Indische thee
nog één deelnemer uit, die per motoraan de Engelsche regeering.
Verfiets ■bandenpech had ver buiten
worden,
wacht
dat
de
resultaten
mag
.
Bandöéhg.
binnenkort bekend zullen
Bij een der hulpsociëteiten, waar de hiervan
deelnemers iets warms of kouds ge- worden gesteld.
bruiken .konden, sloeg Vrijdagmorgen
Zooals bekend, wordt momenteel
de legercommandant, luitenant-gene.
een contract met de Engelsche reraal Berenschot de aankomst der geering tot levering
van 40 mlllioen
ruiters gade.'
lbs.. Nederlandsch-Indische thee tot
' Vrijdagmiddag stond nog een steuitvoering gebracht, welke levering
vige wandelmarsch op het programvóór ultimo December a. s_ moet
ma,' hopelijk zonder regen. De laatste plaats vinden. Indien het nieuwe
deelnemer.wordt negen uur 's avonds contract voor levering In 1941 tot
terugverwacht op het terrein van den stand komt, zullen de leveringen aan
Bond voor Lichamelijke Opvoeding.
Engeland na 1940 dus regelmatig
voortgang kunnen vinden.
Dan pas Is de tweedaagsche militaire prestatietocht, welke zeer veel
heeft gevergd van
de
deelnemers
achter den rug.
HET PRINS BERNHARD
. Zaterdagmorgen
zal inplaats vier
uur 's morgens pas zeven uur reveille
FONDS.
worden geblazen. Dan volgt een gezamenlijk ontbijt, inlevering van waDe positie op 25 October 1940.
pens en uitrustingstukken
en afmelden, waarna te elf uur in de sociëHet totaal der bedragen gestort in
uitreiking der het Prins Beroerd fonds bedroeg op
teit j Cnncordia
de
diploma's plaats heeft door Zijne Ex24 October 1940 ƒ 289.763,96.

Rlchard
GREENE

Brenda
JOYCE

Roland
YOUNG

VOOR HET EERST ALS MATINéE:
Zondagmorgen 10 uur en Zondagnamiddag 4.30 uur:
ERROL
FLYNN
BETTE DAVIS In:
„THE SISTERS"
(alle leeftijden).
—

'.

45 Nieuwe klassen bij groeiend personeelstekort.

tot Exploitatie van

Tarief voor advertenties:
Familie-berichten: 10 regels ƒ 3.—,
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Oe-wone advertenties ƒ 050 per regel
.minimum 10. regels.
BIJ abonnementen belangrijke korting.

INDSCHEOURAT

20ste

opvoeding

toegevoegd, die

daardoor, evenals In de lagere klassen, 3 bedroegen. Het ontbrak niet
aan stemmen, die al de vrijgekomen

uren daaraan besteed wilden zien.
Deze wensch was alleen al om praktische redenen onuitvoerbaar, omdat
reeds voor de uitbreiding van het
gymnastlekonderwijs, zooals die heeft
plaats gehad, de noodige leerkrachten
slechts met eenige moeite waren te
vinden.

Mrs. FrUnklin Koosevelt.

Londen, 25 October (Re ut e r):\
Mrs. Franklin Roosevelt
den Britschen vrouwen

Maleisch als leervak.

.

zóó'

door,

tusschenkomst van de „Manches-,
ter Guardian" een boodschap
van bewondering en tot aanmoe-ï
diging. Zij verklaarde:. ,flet ; uit-"houdingsvermogen, het vertrouwen en de zelfopoffering der.
vrouwen in Engeland en . haar,
prachtige organisatie , zullen '■ in
de geschiedenis vermeld worden,
daar zij een steun vormen,'','die
den mannen in staat stelt om te

Een andere suggestie, die in
den
Volksraad vrij algemeen bijval oogstBij het naderen van den nieuwen te, was, om in plaats van het Duitsch
cursus diende de vraag onder de op de middelbare scholen het Maoogen te worden gezien, of het vak leisch als leervak, in te voeren. De
Regeering heeft in beginsel haar
Dultsch zijn oude plaats op de scho- sympathie betuigd met dit voorstel.
len weer moest Innemen of niet. In
Inderdaad ligt
de voorgestelde
de Indische samenleving waren de maatregel zeer voor de hand en zeker
meeningen dienaangaande zeer verzouden velen, niet alleen van Indodeeld, hetgeen zoowel in de pers als nesische zijde, het toejuichen, als het
Maleisch zich een plaats op de mid-

.cellentie

winnen.
gelukwenschen
Mijn
aan de vrouwen in Engeland [én
mogen wij allen het vertrouwen
behouden, zooals zij hebben,ge-

den Legercommandant.

N.S.B.-ER BEGINT PROCES.

daan".

Medan, 25 October (A n e t a). De
Raad van Justitie te Medan behandelt
het eerste civiele proces, door een
niet geïnterneerden N.5.8.-er tegen

HET EINDE VAN EEN OPZIENBARENDE
ZAAK.
Vonnis in revisie

zijn vroegere werkgeefster aanhangig
gemaakt, in verband met zijn ontslag
op staanden voet, zonder eenige uitkeering, ter beantwoording van de

bekrachtigd.

Ju£

.Het vonnis van den Raad van
titie te Batavia in de zaak vaneden'
accountant E.' F. J., waarbij dêje
wegens valschheid" in geschrift enz.
werdiveroordeelditot zes ]aar.jgevasf|;;.;

fvraag:; „Heeft een Nederlander, die
'op of ■omstreeks 10 Mei jl. lid
van
de N. S. B. was, doch niet werd geïnterneerd, bij ontslag op staanden
voet recht op uitkeering:, of geven
deze omstandigheden aanleiding tot
onmiddellijk ontslag zonder meer.

genlsstraf, ïs'door hef
hof in revisie bekrachtigd, behoudens
de vernietiging van een kwalificatie.

Het Spitfirefonds.
'Van den voorzitter van het

N.I.

Spitfirefonds, afdeeling oost-Java
ontvingen wij bericht, dat op 23 de-

Belangrijke rechtsvraag.

>

later In den Volksraad tot uitdrukdelbare scholen zou zien toegewezen.
king kwam. .Tegenover de opvatting
Evenwel mag niet uit het oog worvan hen, die meenden, dat kennis den verloren, dat deze vraag meer
van het Dultsch van zooveel be- kanten heeft. Het kan immers niet
teekenis, Is dat dit bij de beslissing in de bedoeling liggen, slechts tijdeMaleisch
den doorslag diene te geven, stond lijk tot Invoering van het
gaan ; wanneer het eenmaal
over
te
de meening van zeer velen, die'het leervak is geworden, behoort het dat
Dultsch niet meer op de scholen te blijven. Het vraagstuk van het
onderwijs In het Maleisch op deze
wenschen.
scholen dient in breeder verband te
Uit de uitlatingen, die hst depar- worden bezien, als een onderdeel van
tement van Onderwijs en Eeredienst het nog veel belangrijker probleem,
bereikten, bleek',ten duidelijkste, dat in hoeverre het leerplan der middelscholen herziening behoeft en
dë .weerzin, tegen het, Dultsch-in barehoeverre
Indië behoefte heeft'aan
in
sterk* wasT' "dat een
breedeh kring
eigen stelsel van middelbaar ononvermijdelijk tot derwijs.
wederinvoering
moeilijkheden zou lelden. Wederom
Een onmiddellijke ■ verwezenlijking
op psychologische en paedagogische van het voorstel om Maleisch de
plaats van het Dultsch te doan ingronden werd, derhalve: aan de Reook gedurende nemen zou ook moeilijkheden van
geerlng voorgesteld,
personeelen aard met zich brengen,
den cursus 1940-1941 het Dultsch als daar het aantal leerkrachten, dat
leervak te doen vervallen, waartoe de zoowel beschikt over voldoende fcenRegeering besloot.
nls van het Maleisch als over genoegzaam persoonlijk overwicht om als
Ten gevolge van dit besluit werd leeraar bij het M.O. te kunnen optrehet mogelijk, het middelbaar onderden, niet zeer groot is. In afwachting
wijs In de andere vakken ongestoord van den tijd, dat de Faculteit der
verbetering kan
hierin
Letteren
voortgang te doen vinden.
brengen, zou misschien een beroep
Voor dit deel van het 'onderwijs kunnen worden gedaan op geselectaaionderwijzers, wier eigenbracht de oorlogstoestand namelijk teerde
op het gebied van het Mulijke
taak
met zich.
groote, moeilijkheden
lo ligt, alsmede op Indonesische juEenerzij ds nam het aantal leerlingen risten, die door hun voor-opleiding
45 nieuwe klas(A.M.S. AI) over een meer dan middermate toe, dat
delmatige kennis van het Maleisch
sen moesten- worden gevormd, terbeschikken. De hier geopperde mogewijl aan den anderen kant de voormaken nog een punt van
lijkheden
genomen uitzending van een vijftig- onderzoek uit.
tal leerkrachten ten behoeve van
de gouvernements- en de gesubsidieerde scholen onmogelijk werd. Om
te voorzien in het daardoor ontstane
personeels-tekort moesten verschillende maatregelen worden getroffen. In de eerste plaats werden de
lesuren teruggebracht van 50 op 45
minuten, waardoor meer ruimte in
den'lesrooster vrij kwam en de taak
der leeraren kon worden opgevoerd.

zond;

zer de stand der financieën uitwees
een totaal aan
inkomsten
van
ƒ. 294.411,81 terwijl naar Londen werd
geremitteerd £ 35000— voor .7 spitfires. Het bestuur van het N.I. Spitfirefonds, afdeeling Oost-Java, wenscht
allen helpers zijn groote waardeering
te betuigen voor den ondervonden
steun. Teneinde te komen tot een
goede werking en doelmatige actie
van het fonds, zou het zeer op prijs
worden gesteld indien ev.
vriende-

;

melijke

!

.

i

Eén van de maatregelen, waartoe de
Regeering onmiddellijk na den verraderlijken Inval van Dultschland In
Nederland overging, was het stopzetten van het onderwijs in het Duitsch
op de scholen, waar dit vak op het
programma voorkomt. Het besluit
hiertoe werd voornamelijk om psychologische redenen genomen, om
mogelijke conflicten In de school te
voorkomen, waartoe de gerechtvaardigde verontwaardiging over dien Inval licht had kunnen lelden.

heel goed een andere bestemming was
te vinden.
In de hoogere klassen werd één uur
's weeks aan de lesuren In de licha-

\

HET DOCENTENKORPS
BLEEF PARAAT.

lijke . medewerkers, het bestuur op
de hoogte zouden willen houden van
de door hen voorgenomen
steunacties.

±

Er is thans een tandheelkundige polikliniek geopend in de Roomsche kerkstraat 20.
ziet men den ingang van het gebouw, links de bewerking van een patiënt.

GOERING AAN DE KUST.

Do r dr.VanBlankenstein.

Rlchard
PENNING

VOOR HET EERST ALS MATINéE
Zondagmorgen 10 uur en ZondagDON
namiddag 4.30 uur:
AMECHE
SONJA HENIE In:
„HAPPY LANDING"
-

(alle leeftijden).

C I T Y.B^
voorheen Princess
HEDEN ZATERDAG 7.15 en 9.45
HEROPENING van het volkomen
gemoderniseerde theater met een
repeat-run van een der machtigste creaties, welke de film-geschiedenis kent:

tTht

Greatett
AdventureRomance
ever Filmedl

COOPER

«

TNt NIW

.

BEAU GESTE'

ATTENTIE

S. V.

p.

MORGEN, ZONDAG 4 voorstcllingen 10 u. v.m.

4.30 u. n.m.
u. n.m. en 9.45 u. n.m.
-

-

7.15

'■

4Ï54

DE WEDEROPBOUW VAN
ROTTERDAM.
Hout en ijzer uitgesloten.

Toegelaten is tot uitoefening der tandheelkundige praktijk in NederlandschIndi'ö als tandarts de heer F. van
Dantzich.

Rechts

nu het lieve leven lederen dag beginnen kon. Wij keken op de mooie,
heldere zomerdagen de fijne torentjes van Aldwych, het Nelson-monument en zooveel ander moois van de
contouren van Londen aan, en vroegen ons af, hoelang die nog ongerept
zouden blijven.

*.«

—

in den

.

—

—

I

•

WUllam
HENRY

den de Duitschers het voordeel, dat gingen speclaliseeren. Als zij op die
alle schade, die er bij de luchtaanvalmanier niet de overwinning
Daarna werden zij voorzichtiger. Zij len-werd aangericht, natuurlijk" de dan zouden zij daarnaast zochten,
hun te
waren aangestormd» blijkbaar in de Engelschen trof. Deze h.atsten vielen voren gebruikte
tacl.ek
hebben
voorthoop, door hun menigte de Britsche slechts bij nacht tan, waarin zij voor gezet. Want men mag toch niet aanluchtvloot te kunnen vernietigen, in het overige meesters bleken. Maar de nemen, dat Hitler zich diep in Sepieder geval met bommen haar steundagaanval heeft, wanneer hij slaagt, tember nog zou hebben laten afleiden
punten in de buurt van de kust ongroote voordeden.
van zijn aanvalsplan? De waarheid
bruikbaar te maken. Het was de
was deze, dat de dagaanvallen hadvoorbereiding van de invasie.
Geweldige potentieele krachten. den teleurgesteld, omdat'de offers,
had meer kansen, als eerst de hinderDe Duitschers hebben
blijkbaar die zij vergden, niet in overeenstemlijke Britsche vloot van gevechtsming waren met de resultaten. Bij
vliegtuigen
was uitgeroeid, en de tenslotte 'ingezien, dat zij met hun nachtaanvallen was de balans veel
niets
pogen
verder
kwamen, en dat zij
Duitsche bommenwerpers zonder deze
.
een vorm van oorlog voerden, die de gunstiger.
gevaarlijke tegenstanders de landinEngelschen tot in het oneindige konTerreur nu het wapen.
'gen konden voorbereiden.
den uithouden, daarbij hun geweldige
Van dit plan is niets terecht gekoHttler had er echter weer geen bemen. Als Hitler niet had opgepast, potentieele krachten steeds machtiger lang bij, het Engelsche voorbeeld te
zou htj zijn eigen luchtvloot gevaar- ontwikkelend. Hitlerhadde zijnen een volgen, en den vijand In zijn
inlijk verzwakt hebben, en vooral beslissing voor den winter beloofd
militaire kracht aan te
dustrleele
en
het moreel van zijn vliegers, die In zoo kwam hij er niet.
tasten. Als hij met nachtaanvallen
sommige weken bij 20 man voor 1
begon, dan gaf hij het plan op, de
Hitlers smoesje
Rijksdag. Engelsche luchtvloot te vernietigen.
Brit niet terugkeerden.
De
nieuwe methode welke
Toen is de Duitsche luchtvloot met
Immers, (fa bommenwerpers kan men
Hitler ging totpassen, heeft hij
een ander plan gekomen. Het ging
in den nacht niet met vliegtuigen bemet een voorwendsel verdedigd.
niet in eens; dan moest men het
strijden. De Engelschen liepen, wat
dat betreft, geen risico meer, daar
voorzichtiger aanpakken. Wij hebHij heeft gezegd, dat het een
het voor hen geen zin had hun vliegwraakneming was voor het bomben dat hier toen de guerilla-methode
tuigen voor nachtgevechten te laten
bardeeren van Berlijn en andere
genoemd. Zij was beter, want zij was
Duitsche steden. Drie maanden
opstijgen. De nachtaanvallen waren
minder duur. De Duitschers leden
niet meer zoo schromelijke verliezen
had hij geduld geoefend, maar
voor Hitler dus een methode op zich
nu was dit ten einde. Daarop
in vergelijking m#t de Engelschen.
zelf, om Engeland snel klein
te
krijgen.
Maar' zwaar bleven hun verliezen
heeft hij den aanval geopend.
Dat Hitler drie maanden getoch; veel grooter dan die van den
En die methode kon slechts bezou
duld
oefenen
tegenover
vijand.
•
staan in terreur. Terreur is nu
Engeland, terwijl de Engelschen
het wapen der Duitschers. Wij
Engelschen.
voor
ontzaglijke schade in Duitschland
hebben het uit de Duitsche radio
De Engelschen hadden' ook
het
aanrichtten en de bevolking in
vernomen, dat Gocring, op het
voordeel, dat bij hen in snelle serietoenemende mate zenuwachtig
oogenblik waarop die terreur ontfabricage vervaardigde, goedkoope
maakten, gelooft natuurlijk geen
ketend werd, op een uitzichttoren
Spitfires verloren gingen, elk met een
sterveling. Hij had zijn reden er
op de Fransche kust, door een
vlieger bemand, terwijl de Duitschcrs
voor om de Engelsche methode
sterke telescoop, de vliegtuigen
vele bommenwerpers, die tenminste
liet na te volgen; deze was hem
nakeek,
bij wijze van demonstradrie mannen bevatten, verloren. Wel
waarschijnlijk te omslachtig; hij
tie, dat nu zijn „Elitzkrieg" bemenschen
niet
kwamen al die
om.
wenschte een korteren weg. Dat
gonnen was. Waarom heelt hij
maar ook daar weer waren de Britten
echter is mislukt.
dat niet gedaan, of is dit het
in het voordeel: De Britten, die met
Duitsche
volk niet medegedeeld,
Dat hetgeen hij nu tegen Londen
een parachute zich in veiligheid wistoen luchtarmada's van 1000
geen
bij-actie
ten te brengen
en dat konden ve- ging ondernemen,
vliegtuigen op Engeland werden
een hoofd-actie, geen
len
bleven behrcudpn. konden soms was. maar
losgelaten, die op zoo bekaaide
pogina
vijand te strafom den
den zelfden dag neg weer meevechwijze, met bijna 20 pet verlies,
ten; Duitschers, die zoo gelukkig wa- fen, maar te overwinnen, blrjkt ! zouden
terugkeeren ?

Londen, 10 Sept.
Wij hadden het steeds verwacht,
hens aan dek.
Tijd van onrast brak aan.
als wij hier zijn, dat de
zoolang:
krachten
Door tenslotte nog enkele
Naarmate de weken toen verginOuitscher eens probeeren zou, Lonhetzij
elders
de
wisten wij, dat de tijd van onrust
gen,
stellen,
aan te
die
den plat te bombardeeren. En
nader
moest zijn. Alle afspraken, die
plaateen
langer
veel
hetzij
op
er
reeds
Engelschen waren
werkzaam waren,
over eenige weken maakten,
wij
voor
zij.
Voordeel
sing bij het onderwijs wachtten, was op voorbereid. Feitelijk hebben
de
wij met een stilzwijgend
maakter.
jaar
een
precies
gevoelen,
's
avonds
Gingen
he-t mogelijk op 1 Augustus j.l. de naar hun
wij
gekregen. voorbehoud.
uitstel
naar bed, dan was het met de gemiddelbare scholen verder haar norWant zij verwachtten, dat de oorlog dachte, dat wij alle kans hadden, in
male programma te laten afwerken.
beginnen zou met den nacht door de syrenes te worden
de
buiten
gewekt. Want dat de Duitschers ons
ook
naar
En vraag, die
luchtaanvallen op niet
met rust zouden laten, stond voor
de
Daarom
wat
met
die,
Londen.
aandacht trok, was
ons
vast.
op
de stad
door afschaffing van het Duitsch vrij- hadden zij onmiddellijk
werden
eerst veel geruster,
Wij
En
geëvacueerd.
zoo groote schaal
komende uren moest geschieden.
de
Duitsche
aanvallen op groote
toen
kort na de oorlogsverklaring klonken
werkelijk
begonnen en afgeschaal
naar
Alles snelde
Op zich zelf was het niet erg om reeds de syrenen. men
De Duitschers moeswerden,
slagen
het
op
was
de schuilkelders;
ze ongebruikt te laten, daar het aan- ergste
ten toen blijkbaar alles nog leeren;
keervoorbereid. Maar weldra
zij hadden verliezen op bepaalde daloos
tal wekelijksche lesuren op onze midbleek
d kalmte terue. Het
rren,
die tot 188 op één dag opliepen.
omstaneen
hbna
En
delbare scholen in normale
alarm te ziin geweer*
wat men zoo noemt, van
kregen,
Zij
rustig gebleven.
is het daarom
digheden hoog en, naar veler oordeel, laar
1
katoen. En doorbreken konden zrj ren, kwamen niet terug, maar bleven
onFrankrijk
krijgsgevangen. Daartegenover hadToen de Duitscherr
te hoog is, maar het spreekt vanzelf,
hadden, meenden wij, dat niet.
derworpen
'4at voor den vrijkömenden tijd ook

Alle

Judlth
BARRETT

■

verwacht.

voegd.

:

„TELEVISION SPY"

Vijand ging over naar gaerilla.

UITSEL.

De Engelschen hadden Hitlers bommenwerpers
direct boven hun hoofdstad

WERDEN VERNIETIGD?

mam

VERTOONT EEN SENSATIONEELE FILM

Akte van toelating.

LONDEN KREEG EEN JAAR

WAAROM KEEK HIJ NIET,
TOEN ZIJN „ARMADA’S”

—

■

Londen, 24 October (Aneta). Inzake het werk voor den wederopbouw van Rotterdam moet worden
gemeld, dat hout en ijzer in de onmiddellijke toekomst worden uitgesloten bij de constructie van woonhuizen. Het gebruik van cementen
deuren en vensters wordt overwogen, alsmede worden proefneminbinnengen gedaan met nieuw
landsch en Duitsch licht materiaal
teneinde de overbelasting zooveel
mogelijk te reduceeren.
vervangen
Heipalen worden
cement-fundeeringen.
door
Een
groot probleem blijft het vervangingsproduct voor houten vloeren.

-

In dit verband mag met dankbaarheid worden gewaagd van de wijze,
waarop het docenten-corps de verzwaring van zijn taak aanvaardde,
ook,toen als maatregel van bezuiniging de vergoeding voor de zgn. overuren werd afgeschaft.
Daarenboven werden al die drr-n-ten in het Duitsch, die in het bezit
waren van nog een andere akte dan
voor evengenoemd vak, belast met
onderwijs In andere vakken, ook al
waren zij daarvoor niet volledig be-

■HMBM
111111111111 l -ë.I 1

feit,
uit
het
dat
de
Duit- i
schers zich op den nachtaanvallen !

,

(Nadruk

verboden.)

BEËEDIGING RES.-OFFICIER

Groote toename van minvermogenden.

Indrukwekkende militaire

Van den Bergh's Fabrieken zullen voor de leden
het I. E. V. en de I. E. V. V. O. In het
66, op
lubgebouw van het I. E. V., Simpang 64

plechtigheid.

—

DAG,

29

OCTOBER

van 0 tot circa 11.30 uur voormiddag

.NTERESSANTE KOOKDEMONSTRATIE.

houden met BLUE BAND en DELFIA

OM DE BURGEMEESTERSPLAATS
VAN MENADO.

(BOTEROLIE)..

UITREIKING

M

jg

COVIMVERKLARINGEN.

Laatste les der E.H.B.O.

Geen rascriterium.
Het lid van den Volksraad Muhamad
Yaraln vroeg der regeering In de vacanburgemeester van
te betrekking van
Menado een Indonesiër -te benoemen,
welke vraag aldus werd toegelicht:
Volgens krantenberichten is de burgemeester van Manado benoemd in gelijke functie te Padang, waarvoor de regeering ondanks aandrang van Indonesische zijde niet bereid was een Indonesiër te benoemen. Naar stellers oordeel immers kwamen voor die betrekking ook andere Indonesiërs dan degene,
bedoeld in het antwoord op zijn desbetreffende vraag, in aanmerking.
Aangezien de stadsgemeente Manado
een Inheemsen karakter draagt en, naar
het oordeel van steller, voor de burgemeestersfunctie aldaar verschillende Indonesische candidaten de veretschte geschiktheid bezitten, zou het zJ. in overeenstemming met de door de regeering
ten deze gevolgde gedragslijn zijn, indien
in deze vacature een Indonesiër zou
worden benoemd.
De regeering antwoordde:
De regeering kan zich niet bij voorbaat
bereid verklaren een Indonesiër te benoemen tot burgemeester van Manado,
aangezien voor betrekkingen als deze
zooals reeds bij herhaling is uiteengezet
uitsluitend de meest geschikte candidaat ongeacht zijn landaard voor benoeming in aanmerking behoort te komen.

GUUrmorgen omstreeks half twaalf,
vond in het pand Roomsche Kerkstraat
no. ,20 met een korte. plechtigheid, ds
'reeds eerder aangekondigde 'opening
plaats van de nieuwe Tandheelkundige
polikliniek voor minvermogenden.
-!.
Onder de aanwezigen merkten ,wij
o.m.'op de heeren. A. . P a s'.t e u r
namens de Javasche Hypotheek.Bank,
'dr. B u y ; s; namens den dienst", der
tal van tandartsen,
Volksgezondheid,
benevens het: bestuur
van de nieuwe.
polikliniek.
.
Als eerste spreker nam dr. I. H. J. W.
Slatérus, voorzitter van de afdeeling Oost-Ja va der Nederlandsen. Indische maatschappij tot bevordering der
tandheelkunde het • woord, die .in een
'doorwrochte rede'het ontstaan van de
polikliniek memoreerde.
. ;,Het
was op' een bestuursvergadering der af deeling", aldus spreker, „dat
de mogelijkheid voor de oprichting van
een polikliniek, werd bekeken. De volgende vier punten werden toen naar
voren gebracht:
Kffl
a. Herhaalde aanvragen voor het
verstrekken van een billijke tandheelvoor minvermokundige behandeling
genden. Deze aanvragen (kwamen hoofdzakelijk van bewoners der benedenstad.'
b. De groote toename der minvermogenden door de tijdsomstandigheden.
c. De transportkosten naar. instant
tles in de bovenstad, die daarvoori tri
aanmerking kwamen, bleken te hoog
voor een regelmatige behandeling..
d. De onmogelijkheid voor velen, o.a.
het lager kantoorpersoneel tot het verkrijgen van een behandeling-, die tot'nu'
toe alleen in de morgenuren werd ver-,
strekt.
„Dien eersten avond werd besloten tot
een stichting over te gaan en dit plan
werd door een tiental handteekeningen
van tandartsen bekrachtigd.
De tarieven zijn bizonder laag gesteld,
terwijl door het samenwerken der tand.
artsen, zoowel In de morgen uren van
7 tot 1 uur als in de avonduren van 4
tot 8, steeds twee tandartsen werkzaam
•

Nadat den door haar gevolgden'Covim-cursus voor „Eerste Hulp bij
Ongelukken" gisteravond met een
laatste les, n.l. een verhandeling over
„Chemische strijdmiddelen" van den
heer P. A. Riedel, lult. t/z Ie kl., was
geëindigd, werd gisteren aan een 70tal Covim-lngeschrevenen de verklaring van het Covim-bestuur uitgereikt.
In de korte toespraak, die aan de
uitreiking vooraf ging, bracht de
secretaresse der Covim allereerst
dank aan den spreker, op wie de
Covim nu reeds eenlge malen beroep
heeft gedaan voor het houden van
zijn causerie, een beroep, dat immer
met groote welwillendheid door den
heer Riedel wordt gehonoreerd, en
vervolgens dankte spreekster de verschillende cursusleidsters, wier leerlingen hedenavond de verklaring
ontvingen,- voor de trouwe plichtsbetrachting, waarmede zij iedere week
hare cursisten hadden onderwezen.
Na gememoreerd te hebben, dat de
Covim thans bezig is met den vijftigsten cursus in EHBO. bracht spreekster hulde aan de Covim-commissaresse voor E.H.8.0., wier taak het was
al deze cursussen te organlseeren en
die bij dezen vijftigsten cursus dus
e enigszins van een Jubileum kan
spreken. Tenslotte werd de volharding
MINGEN.
der thans gslaagde cursisten geroemd,
die gunstig afsteekt bij d; houding kunnen
zlln".
van
vele anderen, die zich voor de
Hierna nam de voorzitter van de po-',
Vacature Palembang.
lessen aanmelden en er mede begin- likliniek, tandarts Knap het woord,
De heer Mochtar, lid van den nen, doch na een of twee weken wegdie in een geestige toespraak allen, die
Volksraad vroeg 21 Octóber aan de reblijven, blijkbaar de energie missend aan de oprichting hebben medegewerkt,
geering, of zU bereid Is, In de vacature, om wat zij
begonnen, te bedankte.
ontstaan door het 30 November a.s. af- voleindigen. eenmaal
Paden
van
Als laatste spreker nam R a den
burgemeester
treden van
Na de uitreiking volgde de medelembang, te voorzien, door de benoeming
M o e s o p o het woord, die het:bei'
deeling, dat hoewel voor het oogenvan een geschikten Indonesiër.
stuur namens de Nederlandsch Indische"
blik geen nieuwe E.H.8.0.-cursussen maatschappij tot bevordering der tand0e regeering verwees In haar antwoord naar hetgeen zij terzake heelt worden begonnen, de Covim het voorheelkunde, met de nieuwe. polikliniek
meegedeeld bij een 'burgemeestersbenoenemen heeft om bij voldoende deel- geluk wensch te.
ming te Manado.
name in Januari a.s. weer een cursus
te beginnen. Men kan zich hiervoor
DE LUCHTVERBINDING
aanmelden bij de verMET CHINA. te allen tijde
schillende wijkleldsters of bij het
LONDEN—AUSTRALIË.
secretariaat der Covim, Tegalsarie 4,
Beperkende bepalingen.
Tel. Z. 3517.
De dépêches van Tandjongpriok en
Het tourisme in de toekomst.
HET CITY-THEATER.
Medan voor Kunming via Indo-China,
Met het K.N.IX.M.-toestel uit Batavia
i#-aarin de .gewone (niet-hichtpost) ■; corzijn dezer dagen te Soerabaia r aangerespondentie voor de Chlneesche provinHeropening met „Beau Geste.” komen en in het Oranje-hotel afgestapt?
cies of postdistricten Honan (uitgezonHedenavond'wordt"in het gebouw, de heeren J o h n R. Mc. C r i n d 1 e,
derd Kaifeng), Hupeh (uitgezonderd
van de British' AirHankow, en Wuchang), Kansu, Kweidat tot voor kort ~Princess-theater" president-directeur
ways en Hudson Fysh, directeur van de
chow, Ningsia, Shansl (uitgezonderd heette, het „City-theater" geopend. Qantas Empire Airways Ltd.
,
Tatung en Yahgku of Talyuan), Shensi, Men kan ook zeggen: „heropend",
In het onderhoud, dat wij hedenmorSikan, Szechwan, Tslnghal en Yunnan want hoewel hét in een ander gebouw gen met den heer H. Fy s h mochten
gevestigd is, ts het een 1 voortzetting hebben, vernamen wij, dat de heer Mc.
worden doorgezonden mogen'thans uitop Crlndle op een inspectie-reis was, langs
sluitend bevatten • gewone en aangeteevan het gelijknamige theater
mits Toendjoengan, dat eenigen tijd gelekende briefkaarten en brieven,
het traject van de Qantas Airways, Te
«een voorwerpen met handelswaarde in- den afbrandde. Ook dit nieuwe City- Batavia aangekomen, werd van de gelehoudende.
theater staat onder dezelfde directie genheid gebruik gemaakt om de kantoren en het personeel van de Knllm
als
BF-TT - '
Maxlm.
De dépêches van Tandjongpriok en
op te zoeken en een reis
Voor deze heropening is een beleend en de K. L. M.
becorrespondentie voor Chlneesche
te
maken
Batavia naar Bandoeng
van
stemmingen, welke niet hierboven zijn en groot filmwerk gekozen, namelijk met het nieuwe D.C. 5 toestel.
senoenfd, worden aan Chlneesche uitwis„Beau Geste", met den eminenten
,£plendid en buitengewoon comforacteur Gary Cooper, in de hoofdrol. tabel" aldus het oordeel van den heer
selingskan toren verzonden.'
Er zal voor deze heropening
in het Fysh.
ongebizonder dan voor deze film
.Belangrijke veranderingen in de
twijfeld een groote belangstelling bedienstregeling van de Qantas", ging de
staan.
heer Fysh verder, „staan momenteel niet
op het programma. Ook zullen er voorDE EXPOSITIE VAN VREUGDENHIL. loopig geen nieuwe verbindingen worbcvittm medici*
den geopend." p
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Ook voor hen, die geen lid
van den Kunstkring.

GEEN PROEF-MOBILISATIE.

zojn

Tot ons genoegen kannen wij mededeeJen, dat de expositie van de werken van
den schilder Vreugdenhll, in de bovenOngegronde
zaal van het Kunstkring-huls, ook voor
Er gaat momenteel een vrij sterk hen, die geen lid zijn van den Kunstgerucht, dat binnenkort —in de kring, te bezichtigen Ia Daar, zooals
eerste daten Tan November a. s.
men weet, de schilderijen bestemd zijn
een proef-mobilisatie zou worden ge- om ten bate van het Geestelijk Cenhouden, welk gerucht reeds omvang- trum verkocht te worden, is het van het
rijke afmetingen heeft aangenomen, grootste belang, dat het algemeene publiek toegang heeft tot de tentoonstelaldus schrijft de „Javabode".
Het
daarom:tot de ling, hetgeen nu dan ook het geval blijkt

geruchten.

—

blad heeft zich

officieele

instanties

waar teziJn:'
De expositie

gewend,

is van Maandag af voor
men mededeelde, dat van een het publiek geopend, behalve op 1 en 2
pr o e f-m obilisatie in de Nov., op welke dagen het personeel vrij
naaste toekomst absoheef: in verband met de viering van den

laut'ieen

sprake.l

s.v

Het gerucht er van heeft, naar alle
waarschijnlijkheid, zijn oorsprong gevonden/ in de oproeping van diverse
militieploegen, in verband met de
luchtbeschergroote
aanstaande
mingsoefeningen in West-Java.

STADSNIEUWS.
SOERABAIA, 26 OCTOBER 1940.
DRIEHOEKS- EN POLYGOONMETING
SOERABAIA.

Tweeduizend punten gemeten.
Het kadaster, dat In samenwerking
met de gemeente Soerabala bezig la aan
de omvangriike werkzaamheden der polygoon- en driehoeksmeting van de stad
Soerabala, heeft medegedeeld, dat thins
de hooge bamboetorens, die opgericht
zijn voor de metingen afgebroken kunnen worden, aangezien gebleken Is, dat
verificatie der meting niet meer noodig
en de berekening bijna voltooid is.
Met betrekking tot de veelhoeksmeting
kan medegedeeld worden, dat daarvan
reeds twee duizend punten zijn geme-

ten.

■ Binnenkort zal dus een aanvang gemaakt worden met het afbreken van de
bamboestell*'??». rite opgprleht ziin voor
vaat* steunpunten. Een der bsmboestellacu bevindt zich om. op den toren van
bet gouverneurskantoor.

Kook-demonstratie.
Wij .verwijzen hierbij naar de advertentie In ons blad van heden betreffende de kookdemonstratie voor leden van
I. E. V/en I.'E. V.-V. O. In het clubgebouw van het I. E. V., op Dinsdag 29 October as. ''fIHHMHBMHH

lebaran.
De tentoonstelling duurt tot en met <$
November.
Wij willen alle Soerabaianen dan ook
nog eens opwekken, de expositie te bezoeken; zij is van 9 u. 30 v.m. tot 12 uur
midd. en van 5 u. 30 tot 8 uur n.m. open.

„TIJDBEELD.”
Het nieuwe nummer.
In dit nummer wordt het feuilleton
„Van de liefde, dié overwint" besloten;
in het volgend nummer zal dan een
aanvang worden gemaakt met . het
nieuwe vervolgverhaal, een roman in
hetzelfde genre als het vorige, nl. .Gelukkig in de liefde". Verder rijn er. natuurlijk de wekelljksche korte verhalen
alleraardigste ontspanen schetsen
en voor de liefhebbers 's
nlngslectuur
daar de schaakrubrlek, waarin enkele
interessante en leerzame partijen wor—

—

den beschreven.
De foto-pagina's geven een aantal opnamen van d« roei wedstrijden te Soerabaia. van de proefvaart der „BorsumlJ"
en van vele andere Javasche actualiteiten. Vele bladzijden rijn natuurlijk gewijd aan bultenlandsche gebeurtenissen,
In het bizonder aan den oorlog. Er zijn
om. opnamen van de aankomst der
Canadeezen in Engeland, van het werk
der Australiërs In dit land, van de prestatie* der R.A.F.; van de inzameling van
potten en pannen voor het bevorderen
der vliegtuigenproductie, enz. Voor de
dame» tljn et modefoto's uit Hollywoo'i.

Wel kan worden geconstateerd, dat '
het luchtvervoer op het traject Lon-',
: Australië
door den - oorlog.' ■'
den
aanzienlijk is toegenomen. Velen
in de Str-its, Birma en BritsenNoord Borneo, die anders de vacan- .
tie in Engeland zonden, doorbren- :
gen, gaan nu naar Australië.
—

,

. . .

Het tourisme in de toekomst.
Desgevraagd,

'deelde

de

heer

H. Fysh

ons nog mede, dat men in Australië algemeen ; van oordeel
is, dat wanneer
straks alles' beter geregeld is, er ook
meer touristen uit Australië in Indië
zullen komen.

„Indië staat In Australië goed aangeschreven. Voor den tourist zijn de Indische hotels, die soms tot de beste in de
wereld gerekend kunnen worden niet

QSQWPI
duur.
Omgekeerd, zullen ook uit Indië meer
tourlsten hun vacanties in; Australië
doorbrengen. De kosten voor een luchtreis met de K.N.IL.M. of de Qantas zijn
niet buitensporig hoog, dat dit voor
velen een beletsel moet vormen voor een
reis naar Australië. Verder Is Australië
voor diegenen, voor wie een reis naar
Europa te duur uitkomt het aangewezen
land, om te kunnen genieten van een
Westersch klimaat en „last but not
least" van een gezonde wintersport.?

„JONG INDIË.”

Het nieuwe nummer der
jeugdkrant.
In dit nummer van deze alleraardigste
krant voor de Indische Jeugd wordt het
vervolgverhaal voor oudere meisjes,
„Van bulten opgeruimd en van bin", besloten. Behalve dit boeiende,
nen
geïllustreerde verhaal Is er een beschrijving van
de pool-expedltie van den
Zweed Salomon Andree
In 1893. een
pakkerde geschiedenis, die ongetwijfeld
de oudere lezers en lezeresjes zullen apprecleeren. Verder geeft het blad dan
nog het feuilleton „Het testament van
oen Invalide", en de graag-gelezen verrolgrerhalen-in-plaatjes: „Rob de Zwerver". „Kapitein Moonlight" en „Btl«mer
en fitalma". Ook de uitgebreide correipondentie-pagina en de filnuongs ontbreken niet. evenmin als de gekleurde
bijlage met de plaatjes van Walt DUnty.

Op het RXJ3.-terrein aan den Westerhad . hedenmorgen de beëediglng plaats van ir. A. L. T i e r e n s
als reserve-officier bij de Genietroepen
van het Kon. N: I. Leger.
Aan' deze plechtigheid' werd behalve
door het Ilde bataljon Genietroepen,
onder commando van kapitein A. 8.
We b b. deelgenomen door het regimentsmuziekkorps, deputaties van verschillende korpsen en belangstellenden.
Het vaandel van het derde bataljon verhoogde de plechtigheid.
Nadat de troepen in frontcolonne opgesteld waren, las de luitenant-adjudant
O. de Raad het besluit voor, waarbij Ir.
A. L. Thlerens werd benoemd tot reserve 2de luitenant bij het Korps Genietroepen van het K.N.I.L.
Luitenant Thlerens trad daarop naaf
voren en legde," met ontbloote hand op
het vaandel,.voor den korpschef den
gebrulkelljken eed af.
Na dit plechtige moment richtte majoor P. Proost van de genie zich
in een toespraak tot den nieuw-beëedigvolgende
den reserve-officier met de
buitenweg

,

woorden:
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M mef WEXmousseefend Druivenzoul
wordt f
w
lederen da* Scleidclijk n>
•linker en elanker. En hel ii niet alleen U» gewicht
lat afneemt. Tegelijk met het verdwijnen.van «Ik»
schadelijk vet. voelt f de weldadige werkinf tm wee
op Uw heele gestel; wil fe U picttiger. trirscher.'
minder lusteloos dn» vroeger. Met elk kilo dit ga
afneemt in gewicht, wordt U nóg ee» Usl van do
schouders genomen: de vree»- in oud te wordets
•dor Uw lijd.
wtx eiken morgen bif bet opslaan, houdt Uw
evenwicht in sland. «Sok «I» «e een titlcnd levees
óók als «e U
leidt, weinig beweging neemt
«ras* nu en dan eens ie goed doet aan dineer»
die ons nu eenmaal 't leven aangenaam malen:
goede spijs
edele drank....
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Concert van de alt-zangeres
Rie Ochel.
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„Gij hebt 1 zoo juist. den ; eed
van
trouw, gehoorzaamheid!
onderwerping aan de [ krijgstucht: afgelegd en
daarmede uw plaats ■' ingenomen in
het', K.N.IX.-leger. Een eedsaflegging
grift zich voor altijd in ons geheugen,
MOUS3EERENO omdat zij slechts eenmaal in ons leven
voorkomt. In tijd van oorlog en nu het
moederland overweldigd. is door. den
laagsten, gluiperigst en vijand, dien'de
wereld ooit gekend heeft, is een eedsbelang.
. aflegging. van nog. veel
Deze brute, onbeschaafde, niets ont.
ziende en geen' soldateneer kennende,
innerüjk-laffe vijand, het uit een grijs
op
verleden weer te voorschijn'getreden
volk der barbaarsche Hunnen, had ook
Na het bekend worden van den marsen
hier zijn verraderlijke netten uitgeder V.0.C.-ers door de stad op 30 October ajs., werd er opmerkzaam op gespannen. Maar wij zijn hen vóór geweest en kunnen daardoor . hier. nog maakt, dat deze voor Soerabaia belangrijke gebeurtenis samenviel met de gym.
in vrijheid leven en werken.
/?? Niettemin zijn wijin oorlog en wij
nastiekdemonstratie der 11. B. S- en
moetetums met alle middelen, die ons Mulo-leerlingen op het Thor-veld. Dit
ten "dienste staan en met alle krachten, werd betreurd, omdat.men verwachtte,
die. in ons leven, voorbereiden om," dat daardoor zoowel voor den marsch als
mocht de oorlogsbrand' ook hierheen voor. de demonstratie de belangstellln»!
worden beïnvloed. '' De
overslaan, dit vrije deel ran het Konadeelig zou
zoo lang ouders' willen natuurlijk
' ninkrijk' der Nederlanden
gaarne hun
mogelijk te verdedigen en zoo' duur kinderen zien. Daar zoowel de demonmogelijk te verkoopen," zoo noodig ten stratie als de marsch niet meer konden
koste van ons leven.
worden. verzet, werd door de organisabizondere
omik
dit
licht
zie
de
toren
van de demonstratie en de leiding
In
i
standigheden waaronder, gij uw eed van het V.O.C, gezocht naar een oploshebt. afgelegd, > waarvan ik vermeen sing, die een ieder zou bevredigen. Deze
de.diepere beteekenis in het kort te oplossing heeft men inderdaad gevonkunnen weergeven met de volgende den -'trWwVLWH
Als bizondere attractie; voor de gymwoorden:
■
Uw leven . veil hebben voor Vadernastlek-demonstratie, zullen ,de V.0.C.ers, een défilé houden op het Thor-veld!
land en Vorstenhuis; JfBQpQ
Teneinde dit mogelijk te maken is de
i" Airstaatsburger de wetten des lands
der ,V. O. C.-ers veranderd.
marschroute
te
komen;
'.'.zoo goed mogelijk na
Deroute luidt thans: ■ Viaductstraat,
'*-';. de erkenning van uw bizondere verGoebeog: Podjok/ Sumatrastraat, BrugiK*'«lichtingen als militair.
straat,
Kajoon," Kepoetran, Dinojo, Coenge,
wensch
met
deze
Ik
n
geluk
n*
beurtenis en hoop, dat gij nog vele boulevard, Thorveld, Ooenboulevard, ReiJaren als reserve-officier uw krachten nierszboulevard, Van Hogendorplaan,
Zuid, Kazult. kunnen wijden' aan het' Kon. Darmoboulevard.'Palmenlaan
liasin, Toendjoengan, Van Deventerlaan,
Ondoenohenweg, Viaductstraat.
De marschroute heeft een lengte var.
Hierna richtte majoor Proost zich tot
officieren, onderofficieren, brigadiers ruim 12 kilometer. Om 4 u. 15 n.m. wordt
en manschappen met het verzoek, den vertrokken van Karangmendjangan,
nieuw beëedigden t reserve-luitenant als zoodat tegen half zes de V. o. C.-ers.o?
kameraad in hun midden op te -nemen het Thor-terrein zullen arriveeren.
en hem alle steun
toewijding te geven in zijn moeilijke taak.
De plaatselijk'militaire commandant,
overste Jhr. Bor.ee 1, die deze

en:

'

->8*

DRUIVENZOUTy

meer.

DE MARSCH DER V.O.C.-ERS.
Défilé

het Thorveld.
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De bedoeling der beide dames was,
aan een aantal voorbeelden den aard en
de verdiensten van eenlge moderne Nederlandsche liederen-componisten te
doen uitkomen. Zij zijn daarin uitnemend geslaagd. Rie Orchel was goed bij
stem en zong met een aangenaam aandoende rust en beheerschtheld, die ook
uit haar korte verklaringen der liederen sprak. Haar laag geluld wint tegelijkertijd aan fijnheid en volheid
en
zoo was het een voortdurend genot naar
haar stem te luisteren. . Het kan niet
onopgemerkt' blijven, ' dat de zangeres
ernstig de scholing harer. 6tem vervolmaakt.. Hannie Kievit leverde het bewijs een fijngevoelende, serieuze pianiste
te zijn en een Ideale begeleidster.
De moderne Nederlandsche liedkunst
is rijk, oven-ijk aan boelende facetten.
Het programma opende met 4 middelgeharmoniseerd
eeuwsche lledekens,
door Wi 11 em"Pij p e r:" ;,Di Mey
Playsant", „Jesus' Bloemhof", „Ghequetst ben ie van binnen",(in mineur)
en ;,De Minne dl In mijn Harte leyt"
'(een'serenade met begeleiding,-die herinneringen aan de lult oproept).
Daarna volgden van B e r n a r d
Zwee r t s, den eersten Hollandschen
componist,' die het kunstlied op het podium bracht, twee toonzettingen, t.w.
Zonne-kus van P. C. Boutens en e«—
juichlied op den zomer van Héle.
Swarth, beide doorgecomponeerde liederen.
Van Willem Andrleaien
een aardig wiegelied.
Johan Wagenaar, de humo..

...

rist onder de Hollandsche componisten,
was vertegenwoordigd met een liedje
van de Linden" en „Rondedans".
Daarna
een zeer Debussy-aansc. 5
compositie van Hendrik A n
drleasen (Harmonie du Soir van
Baudelalre)
en van Alph o n s
Dlepenbrock uit 1916 „Le vin
de la Revanche", een Fransen strijdlied,
waarin de eerste maten van.de Marseillaise verwerkt zijn.
Gamelan-achtig Is de begeleiding van
„'t Jongetje" en „De Boro-Boedoe/''
(Noto
Soeroto)
door Van den
Slgtenhorst Mey e r.
Een. prachtig gedicht van Boutens
(uit zijn „Liederen van Isoude"): „Hoe
is mijn lief van puren goude" volgde, In
de toonzetting van AlexVoorm o 1 e n. De piano is hier de hoofdpartij, de zang illustreert..
Dan'drie liedjes van H e n k B ad 1 n gs. (uit den Spaanschen bundel
Coplas),, sterk polytonaal,, erg modern,
dus,ook erg primitief, zooals Rie Ochel
zelf zeide.
Tot slot de „Barque d'or" van A nny Mesrltz vanVelthuy-

-

s e n.

Rie Ochel slagde er In, haar gehoor
met het eenigszlns zware programma
tct h:t einde te boeien, mede door de
voortreffelijke assistentie van hannie

Kievit.
Het bestuur van „Jeugdkunst" bood
beiden dames een fraaie handbouquet

aan.

van.

-

KENNISGEVING.

NOVEMBER

DE INDISCHE COURANT

PANTI-HARSOJO.

De Sawalan-viering.

Door het bestuur van de vereeniging
Panti-Harsojo werd vastgesteld, dat de
Sawalan door genoemde vereeniging op
den ldden November gevierd zal worden.
. Als blzondere attractie voor de uitgenoodigden en leden zal een wajangwong-voorstelllng, met dansers uit Soerakarta, gegeven worden.

AANKONDIGINGEN.
De prijsvraag

van

Kok

Roomboter.

In ons blad van heden staat de laatste advertentie voor de schijnbaar eenvoudige prijsvraag van Kok Roomboter.
KERSTPAKETTEN VOOR DE Gegeven: 14 koks. Gevraagd:
de twee
eenige, geheel aan elkaar gelijke koks
KOOPVAARDIJ.
te vinden! En het loont de moeite om
aan het zoeken en vergelijken te gaan,
want er worden voor de goede inzenGoed Covim-werk.
dingen niet minder dan 24 prijzen beTe Soerabaia Is men druk bezig met schikbaar gesteld tot een totale waarhet In orde maken van Kerstpaketten de van ƒ 250; de eerste prijs bedraagt
voor de mannen der koopvaardij.
ƒ 100.
De Covim, afdeeling kleeólngwerk te
Dit is de laatste maal, dat deze ndSoerabaia, maakt tevens bekend, dat zij
gaarne in ontvangst zal nemen van de
kleeding-

•

•.,,'...,

veritnt'e popiaatst wordt

—

inzendingen

moeten uiterlijk 15 November a.s. aan
het in de advertentie genoemde adres
zijn.

M. A.

SPORT.

Eindelooze reeks.

Er gaat thans geen nacht voorbij, zonder dat de bewoners van de verschillende
kampongs verschoond blijven van ongewenscht nachtelijk; bezoek. Vooral het
Zuidelijk deel van de stad heeft van de
dieven te lijden, en het aantal diefstallen neemt weer bedenkelijk toe. Niemand bij wien er ook maar eenige kans
stelen, bestaat, wordt gespaard, en
het zijn vooral de armsten,-die er het
droevigst aan toe zUn. Velen hunner komen des morgens tot de ontdekking, dat
hun laatste sarong verdwenen is.
Begrijpelijkerwijs hebben velen hun
waakzaamheid, .verdubbeld, maar de
schelmen vinden nog "gelegenheid te
over, om hun slag te slaan.
Zoo Is bv. kampong Tempel, tusschen
Pasar Kembang en Pandegiilng, gisternacht weer het operatie-terrein van een
aantal boeven geweest. Wat maar gegrepen kon worden, werd medegenomen, en
de mantri-polltle van deze wijk, zal het
vandaag weer erg druk hebben met het
ZATERDAG, 2
a.i.
onderzoek der aangiften.
Een kokkl van een Europeesche familie, die In genoemde kampong een huisje
heeft,.kreeg verlof, óm thuis te slapen,
teneinde met haar dochter haar hebben
zal
en houden te bewaken, deelde den mantrl-politle mede. dat er letterlijk geen
enkel draagbaar stuk in haar woning Is
overgebleven. Uit een kast werd alles
zoodat zij van een andere
NIET VERSCHIJNEN. weggehaald,
vrouw een sarong moest leenen, om nog
behoorlijk
den dag te komen. Haar
H. H. Adverteerders wordt hierbij dochter, dievoor
kinderen
naar school brengt,
beleefd verzocht eventueele tekst- moest eveneens een baad
je leenen, om
wijzigingen tijdig te willen indienen. te voorschijn te kunnen komen. Een logé
van haar, die rekeningen voor een kanDe Administratie.
toor int, zag, dat zijn jas met ƒ 25 daarin,
verdwenen was.
En zoo zal de mantri-polltie vandaag
nog tal van andere droevige verhalen
moeten aanhooren. Gelukkig Is het einde
van de poeasa niet meer ver af.

sub-comltë's nieuw gebreide
stukken voor genoemd doel.

, Gistermiddag
gaf mevr. Jong.
bloed-Ochel een zang-recital
voor de leden van „Jeugdkunst", waarbij
zij werd begeleid door mevr. Doorn-

DE POEASA-DIEFSTALLEN.

plechtigheid bijwoonde, was een der
eersten, die den pas beëedigden luitenant
gelukwenschte," waarop leden der deputaties zijn voorbeeld volgden.
Een kort défilé had nu plaats, waarbij opgemerkt werd, dat het Korps Genietroepen -in keurige orde
marcheerde,
voorbij den Korpscommandant, den pas
beëedigden officier en den luitenantadjudant.
Na het,vaandel gegroet te hebben,'
verliet de korpscommandant hierna het
terrein.'Het nde Bataljon Genie-troepen mar.
cheerde met het vaandel In zijn midden
en de muziek voorop naar de kazerne
op Sambongan.

II

'

OPENING TANDHEELKUNDIGE
POLIKLINIEK.

DERGNI.

KOOKDEMONSTRATIE
(NS

EERSTE. BLAD

DE INDISCHE COURANT.

1940.

ZATERDAG 26 OCTOBER

HOCKEY.
WEDSTRIJD A.S.C.-T.H.O.R.
Om het Oost-Java-kampioenschap.
re belangrijkste hockeywedstrijd van
het seizoen staat weer voor de deur.
Zooals leder Jaar heeft de competitie
1940 weer een nek-aan-nek-race tusschen de twee sterke Soerabaiasche clubs
A. S. C. en Thor opgeleverd.

Zondag 27 dezer zal'op het A. S.
aan
Karangmendjangan
(naast de nieuwe C. B. Z.) gelegen, uiteindelijk beslist worden, wie van deze
twee clubs zich Oost-Java-kampioen
1940 mag noemen. Thor staat bovenaan
het competitielijstje met twee punten
voorsprong op A. S. C. Voor beiden is het
de lataste competitiewedstrijd, zoodat
het zeer spannend beloofd te worden;
beiden hebben een behoorlijke winkans,
hoewel wij toch da.kansen van Thor
het hoogste aanslaan.
WU zijn • er van "overtuigd, dat deze
wedstrijd een groote propagandistische
waarde heeft en wij kunnen dan ook
leder een gang naar karangmendjangan
aanbevelen. Zooals gewoonlijk is de toegang vrij. De aanvang van den wedstrijd
is vastgesteld op half vijf's middags.
Aj.

C.-terrein,

GEESTELIJK LEVEN.
BEVESTIGING VAN BATAKSCHE
PREDIKANTEN.

Dankdienst in alle Bataksche
kerken.

■.■ Terwijl

wa. de 17 onlangs afgestudeerden van de Hoogere. Theologische
School te Batavia reeds lt in hun respectieve kerken (Protestantsche Ketk.
Chineesche kerk te Batavia en Malang)
tot Indische predikanten zijn bevestigd,
zullen de laatste drie, de.heeren P. T.
Saroempaet, T. Slhomblng en K. Sitompoel, allen van de „Hoeria Kristen Batak
Protestant",,Zondag",a.s. hun olflcieele
bevestiging ontvangen In de groot» kerk
te Pearadja-Taroetoeng, welke gebeurtenis een feestelijk karakter zal dragen.
Autoriteiten en
vertegenwoordigers
van Kerk en Zending zullen worden
uitgenoodigd om den plechtigen' dienst
bij te wonen.., Aan de handoplegging
zullen vele predikanten deelnemen. In
alle Baiaksche kerken zoowel bulten als
in d« BaUklanden wordt as. ZondW
een dankdienst c*houden voor deze bizondcre gelegenheid.
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en een aardig voorprogramma.

\\
:

„DAPPY LANDING"

:

.

gewone verpleging zijn:
ƒ 7.50 p.d.
Gekoelde kamer
12.50
3de klasse A
5— m
(dcsgewenscht met telefoon) 3de klasse B
3.—
De Directrice verstrekt gaarne alle nadere Inlichtingen

lste klasse

November a.«.

f
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„

„

„

Telefoon ZUIP 97.
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Thans ook verkrijgbaar bij

M ww Wl«r

R,

|fl

Vi

Toendjoengan 48
Soerabaja.
In allerbeste uitvoering, zeer plat model. Waterdicht.
Shockproof
Roestvrtj,
compleet met edelstelen
polsband.

tKt> GENEESMIDDELEN

»

-

10 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE.

FAMILIE- BERICHTEN Dienstregeling der Spoor-

ondervonden.
;
Soerabala
■
26 oct 1940
Emb. Tjermee 25'
welijk

-*

'

De 29e Uitgave

Aderterkalkin»
ARTESOSE
UHpuUtnt Zenowiwakte
AGENTIA
ALBUMA
eiwit in Urine. . WaurtaeM.
Bronchitis.
Ast hm a
ABTMATA
Ameube Dy».. Chrsn. DlsrrJw»
ABDOMTN
Bulkerjlekte.
DIABETA
HEPAR Leverkwalen oalblaaasnttt Oeeltucht,
HYPERTON Verhoogde Bloeddruk.
Indische Spruw
INTESTA
HardWvigheid.
LAXA
ZwasrlUrtfheld
Pijnlijke Maanditoornliaen.
MENSES
Malaria. Malaria Troplea.
PANAS
renna Vergrutrlng Nier-. Gel-en Bleesateen.
rhoidln
Aambeien.
RUMA
Rheumatiek. Jicht.

naam

tIND.

Toendjoengan 100

*

Poen

%

•'t.

.

toiletspiegels, compl. meisjeskamer (groen), staalb. Kinderkast,
. keukengerei, enz.
Kijkavond: op Zondag 27 Octo-

ber van 6
8113

»t.
.

—

.

5

—

HONDEN

.

Een schild, v. Rotterdam w. v.
de opbrengst gestort wordt I. h.
Spitfirefonds.
Kijkavond: Zondag, 27

VERHUIZINGEN,
4420

alle

y43sML

—

Mevr.
Condities

bilUjk.

Soerabala.

—

leerlingen

tl

Tom

Non

***

\

BROWN'GREYi

Mischa

togen»

Billy

Edger

i AUER-PAUETTE

———

|

•

G!LBERT*KENNEDr

.

INSTITUUT DE BEAUTI

„PERINE"
-

.

Pasar Besar 33

advertenties

zie 2e en 3e

dagelijks.

—

Soerabaia.

Telefoon Zuid 3998.

Tel. Z. 1969.

TAEIV-SI M O IV S.

Aanname

!

4321

■

»

I

Co.

&

1

I

Of

f/IIW

strophals-

Buttewegstraat 1,

»••»

!•«•»•

THE MISCHIEF MAKERS
"THE UNOER-PUP"

Tel. Z. 4620.

onder leiding van

C. R.

I

W f/y.

VERPAKKINGEN.

»———

De stad is in rep en roer,
als Baby Sandy op stap gaat
met Buten en Buddy, de

'praktijk hervat

GEDIPL. SCHOONHEIDS.

blad

SPECIALISTE

Mei. B. OEI

HOLLAND WET
DE MODERNSTE

PAS UIT

-

twee muzikale rakkers uit
„The Underpup" en zoek
! Het stel komieken,
raakt
dat medespeelt, bezorgt U de
eene lachbui na de andere.

IND. TANDARTS

PERMANENT WAVE

8

Spreekuren:

—

10 v.m.

4—6 n.m.

4259

en volgens afspraak.

BRASSO
lv METAAL

TELEFOON Z. 3105
ARDJOENOBOUL. 22
Soerabaia.

KgWT

Hoofdkantoor voor Ned.Jtndi6

-

Kembang DJepoen 188

■"%
f
Van 28 October t/m 5 November
\

van 6 tot 7.30 n.m.
E. F. WATRIN.
8106

op Maandag, 28 October 1940.
Aanvang 9.30 v.m.
Verkocht worden: rott. zitje,
kapst. spgl., bedd., samplrans,
stilletje, kasten, taf., glazenk.,
eetk., n. mod. Senkinggasf., wekker, klok, serv., glasw.. keukenger., cem. potten, fietsen, w.o.
Fongers damesfiets, enz.
Kijkavond: Zondag, 27 October
van 6 tot 7.30 n.m.
8105
E. F. WATRIN.

slotgesp

'*

-

fcjw

Soerabata'

-

Ter voorkoming van teleur. dienen
adresverandevoor abonnementen op
een zoodanig tijdstip te worden
opgegeven, dat de bijzonderheden daags tevoren In het bezit

—

■

■

i

~

—i

zijn

APARTE AFDEELING

ZEER LAGE
SPREIENGOED
KLAMBOEGOED

aelfë

■

POPELINE wit
POPELINE gekleurd

HANDDOEKENSTOF
VOILESTOF

HOSPITAALLINNEN

enz.,

„

~

„

„

„

„

I._

0.45
0.50

0.50

0.60
0.25
0.50

B*UAM(SCQy eN ATEUCQ
VOOQ MUUODCCOQATIC

TOCMUOUKAN UTUXraMaOUD

WEEST

PRIJZEN
F

Dat ellendig klamme
gevoel

van diverse goederen tegen

p.Mtr.
„

„

„

„

„

;/

„

„

„

„

„

„

enz: te veel om te specificeeren.

£$S^||!|^het.werk!^3

stelling
ringen

hebben wij wederom een

SPECIALE AANBIEDINGEN

B\Ss vergemakkelijkt '#/k

4467

Adresveranderingen.

TBÈfil

I

9

afmetingen,

BUTTEWEG

■'••«1
riH b»i««fc«nt
liwcf n, omdot hot oon twnblnlt» von
)
dood.liik. stoffen bovor, wolk» nioi
ov»rtroft»n kon worden, fli» h»»f» do
moort vo»l»iteh»nd» pr»»fn»mi»g»n m«»
1
glont doorstoan,on do doodondokracht
doio rodontn
•*"«• b»k»nd. Om
ma.t U tt.odt d. ochto Fli» oitthon
«n imitatiot w.ig.fon. Fit» g..(t g..n
WAETWI «UVk.n on h»t li.ontcnadolijk voor
vt KBHttVsflèMlß
11
■ monich.n. lot op do toldoot op hot VttuA
•«•

<y4PG9/V1)

DANCKAERTSSCHOOL

Simpang 106

I F»

banden Ie kwal. voor Jarenlang gebruik, lijnen, kettingen, zweepen, borstels, kammen, enz.

Gaat 't om degelrjke en vakkundige lessen in het MODEVAK
en CORSAGES, gaat dan naar

DE

\

BUTCK and BUDDY

Il

tegen diefstal der penning in

M.S. NOACH

VENDUTIE'S

October

HUISVENDUTIE
in een huis Regentesselaan

halsbanden met

—

'

Kaliasin 121.

BABYSAW
flj
;

and thc unie ro*NADOfs

HUISVENDUTIE
h. van den WelEdGeb. Heer

.n. vlag.>

pioedzulvertaf. Punten. Eczeem.
ontat. Vrouwelllke Buikoresnen:

—

7.30 n.m.
M. S. NOACH.

J. W. DE RUITER,
Pasiran 46 (Marinewoningen)
op Maandag-, 28 October 1940.
Aanvang 9.30 v. m.
v. e.,z. netten modernen inboedel iv.o. ijzeren tninbank, rott.
zitje, bekl. salonzitje, cocosm.,
schrijftafel, boekenk., gord., 2 p.
staalb. bed, kasten, toiletsp. m.
kr.; eetk., Javakoelk., serv., glaswerk, schild., Philips radio, keukengerei, keur. n. mod. gasf.,
weegsch., zinken huisje, vuilnisemm.. lep., vork., mess, dekst.,

M*ag«loorn««n.
Blaat-, NlerbekkeneMitekinf.
Infectie Urinewegen

VENA
VENERA
ULCERA
UTOVAR

Heela M. t / 3 60: hal»e a / ».— «trtrtf'
baar bl) Meer. A. KRAJENBRINK
I. Aallt.
Ambenganvef 19
Soerabaja Telef. Z 4038
en in alle Apoth. en Drog In Indle.

NIET

SOMBER
WU hebben nog voldoende
voorraden om Uw Interieur
op te vroolljken.

BEHANGSEL
VANAF

20

na

hel manditnt

Gij zult er geen last meer van hebben, al* gij er een gewoonte van
maakt om U na het bad te poederen met Purolpoeder. Immer» dit
poeder voorkomt door zijn opdrogende werking niet alleen overmatig transpirceren, schrijnen en
stukgaan der huid, doch de geneeskrachtig* beitanddeelen erin maken
teven* de huid soepel en gaai, heelen
ruwheid, rood* vlekken enz. En die
frissche, gezonde huid hergeeft U
Uw energie, fitheid en opgewekt-

heid.
„Mandtën «onder aanwending van
Purolpoeder nadien i>geen mandien.'"
Zorg er derhalve voor ateeds een
bus Purolpoeder in Uw mandikamer
bij de hand te hebben en wees
niet zuinig met het gebruik.

PU ROL- tiSj)

POEDER^
Om d« huid
gezond, keel on
droeg te houden.

lak«u«nvenVocl.mf.l.so

PTOROL.

lij Apolh.
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Vanaf HEDEN

1
TAARTENJ

EXPOSITIE
VAN
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BONBONNIERE

Tel. Z. 1690

SToendJocngan 43

f
JJ
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DASrev D
'

ZOEKT PLAATSING .
In SOERABAIA.
■ No. 8102, Indi-, i
Brieven onder
_,

'„

„,„„

.

sche Courant.

—J
„Trekkertjesdagen"
"

;

9

4331'

administratie.
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4238

I

• '

h. van den WeledelGeb. Heer
J. BUENK,
Daendelsstraat 28.
Aanvang 9.30 v.m.
Van een GOED ONDERHOUDEN
INBOEDEL, w. o.:
Rottan zitje, bekl. zitjes, vloerkl., boekenkast, boeken, port.,
bl. borden, schrrjftaf. m. st., Osc.
fan,' veel jongensboeken, Radiokast, Erres Radio K. Y. 220,
schild., compl. eetkamer, Java
Koelkast, Serv. en glasw.. Salon
klok, Divan, • compl. 2 pers.
slaapkamer, 1 pers. Maximbed,

J

4436

»

H UI S V E N D ü T I E
%/~l
Op Maandag:, 28 October 1940

BAR |

Tel. Z. 3773.

—

STOMAiW

Steeds een RUIME KEUZE in GOED gebruikt
MEUBILAIR. AANMAAK NIEUW MEUBILAIR
AFWEZIG
op teekening, waarbij alleen Ie soort
October t/m 3 November.
8110 DJATIEHOUT .wordt gebruikt.

-"

-

yan

Aanmeldingen kunnen iederen morgen aan de Christelijke
Huishoudschool gebeuren, Koblen Tengah 14, Boeboetan en
ieder Maandagmiddag van 5-6 uur btj Mevrouw Hilderinr,
Ketabangkali 23.
Inschrijving heeft plaats na een afgelegde proef in taalbeheersing en in omgang met kleuters.
8053

;

'"-

DANCING

HEDENAVOND

en Tramwegen.

Sambongan 40

28

-

OPLEIDING VOOR ASSISTENTE
FROBELONDERWIJZERES.

8103

TANDARTS

RESTAURANT

Op 28 November a.s. zal er een 3 jarige cursus geopend
worden tot

penningnummer 5282.
Terug te bezorgen tegen belooning.
Sumatrastraat 32, Tel. Z. 256.

Hoo

|

8112

ruwharige foxterriër,

Kwee

*

g

VEREENIGING TOT OPRICHTING EN INSTANDHOUDING VAN CHRISTELIJKE SCHOLEN TE SOERABAIA.

«Ml*

Randclinerk: Rer.

den
OFFICIEELEN REISGIDS
der spoor- en tramwegen en aansluitende automobieldiensten op Java, Madoera en in Zuid-Sumatra
blijft geldig t/m 5 Januari 1941.

WEGGELOOPEN

I

EHSB H>l

Mevr. KRAJENBRINK'S |

HORLOGEMAKERS

—

De Heer en Mevrouw:
IR. G. UROERSMAvan Vorelpoel
betuigen hierbij hun oprechten
dank voor de talrijke bewijzen
van belangstelling bij hun hu-

H

:

—

caißHHHEiHßiann

W

Sr M

„PONTIAC" sassr POLSHORLOGE

H. H. Adverteerders wordt
hierby beleefd verzocht eventueele tekstwijzigingen tijdig te
willen indienen.

naar den
JONKIE;

—

■

io._ p.d. 2de klasse

„

DE INDISCHE COURANT
NIET VERSCHIJNEN

;;,

■

.'"'

-

zal

luisterende

f

Toegankelijk voor alle^l«mjden->

Entree ƒ 0.25 en ƒ 0.40.

DARMO
I
onze herziene tarievenZIEKENHUIS
voor

(Lebaran)

•

SSbABRI

VERHAAL, DAT

D

'

•

■"■■.

GEORGE

VmASSH
r

,[
ONZE „HEDENDAAO SCHE WERELD" EEN DER GEVAARLIJKSTE WONDEREN VAN DE „TOEKOMSTIGE WERELD" TOONT!
Toegankelijk voor alle leeftijden. , >
—•-■■•■■■••*--~~.^H-IgXarleerd .voorprogramma w. o. een kostelijke „POPEYE THE SAILOR".
B RENGT GONGFILM
Zondagnamiddag 4.30 uur :<;
en
Zondagmorgen 10 uur
DEN UNIEKEN ENGELSCHEN DROOGKOMIEK
v °OR HET
MATINéE ',:
n
DON AMECHE -SONM
de zeer amusante ïllm:
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Dinsdags en Vrijdags
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HOCDING
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eind- U
Mulo of gelijksta, ontwik- ï
keling, niet verloofd of
gehuwd. Beginsal. / 50.—,
alles vrij. Br. m. uitgebr. E
ini. en nieuwe foto (op h
Ë eerewoord geretourn) on- II

Vereischt.: minstens

I
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ZATERDAG 26 OCTOBER .1940.
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UW LAATSTE KANS
BERG
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LURZg
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model

Vj

met dubbele leeren zolen
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DIRECT INZENDEN!
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TAPIJTEN I

I

Vind de twee gelijke koks en

f3

Voorzien van waterproof rand.

pS teenstuk.

vastgenaaid.
Zeer geschikt

Absoluut waterdicht R
Medium breed model zonder ■
voor lange marsenen.
ö

[Ja

fea

VERDER VERSCHILLENDE SOORTEN
KLEINE MATJES EN KLEEDJES-

Daar draven 14 koks van. Kok boter.
boter? Bekijkt U ze
eens goed en vergelijk ze met den kok,
i_i.»" V
-j<r' zijn
die op 'lhet blik staat
Er
maar twee
koks geheel aan elkaar gelijk en die twee
■ kok
i
xomen overeen met den
op het blik.
De anderen zijn allen verschillend.* Nu
komt het er op aan de twee gelijke koks te
vinden. Kunt U dat? Dan maakt U een goede
kans op de hoofdbelooning van LlOO.-I

slng Is voorzien van ten garantiecoupon (of

Allema6rvan>k

goed. oplo«lng.n. dan b.JI«« ..n
onpartijdige Jury over de toekenning der prijzen.,
Door aan de prijsvraag deel te nemen verplicht
u zich Ujbtj die uitspraak te zullen neerleggen,
Correspondentie" over de.prl|*vraao; kan, niet
worden gevoerd. De uitslag wordt binnen één
maand na den sluitingsdatum bekend gemaakt
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SOLIDE EN HANDIGE
WANDELSTOKKEN.

0

|

EN

f|

f 16.50

|

PRIJS f.
PER STUK.

Pi

10 50

..

j

,

Ah Ude

aangenomen.*?. Utmoogt 'zooveel
oplossingen Inzenden als U wilt mits elke oplot-

N.V. WHITEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN, SOERABAIA.

IMMOMBÖIM

Voor BED en KAST, een STOEL of LAMP
Gaat men nog steeds naar MOLENKAMP

KJullana

Soerabala

Tel. Z. 2857.

—

Verhaar ea Verkoop van Modern en Antiek Meubilair
4123

HAGEMEYER

van de bekende boter importeurs:
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SPECIALITEIT IS RUBBER STEUNZOLEN.
Ons reparatie-atelier staat onder Europeesch beheer.
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Beddenmagazïjn „ROOSEVELF
31'. -33

Gemblongan
--

Soerabaia

—

Tel. Z. 1617.
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STAALBIfISLËDI KANTEN.
IMITATIE ANTIEK MEUBILAIR
'
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ZEER

PRIJZEN.-.

LAGE

u

VOOR AMERIKAANSCHE
PERMANENT WAVE
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VEGETARISCH, RESTAURANT

REPAREEREN, KOOPEN OF VERKOOPEN

van RAD I O's
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i SoêrabatoTrTTsTz!^Mo.
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Tel. Z. 1180.

VEGETARISCH ETEN. IS l GOED voor Uw gezondheid
en TOCH GOEDKOOP. Per MENU F I._
.(5 schotels).
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gaat U naar:

MARIE

ROSÉ

AIR-CONDITIONED

SALON
Toendjoengan 23, Tel. Z. 5026
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Deventerlaan
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Pasar Toendjoengan Stand 14 -15- 16 •
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SCHOENWERK
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Zij hebben Kolynos noodiff—
Het reinigt'do tanden beter
en het verlen onschadelijk die
'de tanden
nietigt kiemen,
•
f aantasten en bederf yeroor-

~\

'"

ADRES voor Uw Uw adres v o"o r' het

Il Ei I

Palmenlaan 7

„*„.»

palmen

••

l

liJ
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KINDEREN HEBBEN:deze"
BESCHERMING NOODIG

overschaduwde zamboanga, idyllisch en pittoresk gelegen
!!
N
E ST ' LLE ZUIDZEE '" KENT MEER DAN ROMA NTIEK
HET WEET VAN BLOED ' GE GEVECHTEN
GESCHREI VAN GEROOFDE VROUWEN
GROOTE
BRASPAREN
D,T zamboanga met al zijn bijzondere kenmerken
PARTIJEN
en aanGELEGENHEDEN 'S OP HET DOEK GEBRACHT ! EEN ATTRACTIEVE, INTERESSANTE EN
welkome afwisseling op '
het door

p mÊ m

I

AI wint U geen prijs. dan Is toch Uvf
belooning, daUUAeknis maakt?met dl.
heerlijke- Kokfßoomboter, die!zoo voed.
M am is, zoo smakelijk en zoo rijk aan
«.,„_i„.„
tw i.
i
Is aai,
Vitaminen. Dat
óók wlnstt.
.
■

I

I' SOERABAIA
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PASAR. BESAR
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1
de Roomboter-Kok, Postbus 100, Batavla-Stad. G 3
',
heb
de
twee
Ik
gelijke koks ge vonder 1 Nó.
ea No.'
zijn geheel aan, |
elkaar gelijk. Ik voeg hierbij een garantie-coupon van Kok-boter (of facsimile). -1

Gemakkelijke betalingscondities.

RLAATST TREKKERTJES

a

:

twee koks hebt gevonden
aan elkaar gek kzl n. schri f; dan de nummers
op onderstaande, coupon en vul Uw naam en
adres In. Zend dien bon aan de „Roomboter-Kok",
Postbus 100. Batavia-Stad, vóór of op] 5 November
1940. U moet er bijvoegen de garantiecoupon
(of facsimile), die Uop het binnendeksel van /
elk blik , Kok-Roomboter vindt.* Denkt Uerom I
Uw Inzending voldoende te frankeeren, want 1
onvoldoende gefrankeerde oplossingen kunnen 1

y

j

#**£

.

niet 'Worden,

—

a/?

■
die geheel
.

,

CXfal"■'■'-tfc&OtlifW. ifoOI"

C&tt
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Boulevard 9
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VOOR ALLE VACANTIE ARTIKELEN NAAR:

*
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MEUBELSHOW

gebiaükers van Kok Boter

voor trouwe

II
f3

open te
maken, verkrijgt

vatten

KLEUREN.

DIVERSE

IN

'

Tong-stuk

IV

EERSTE- BLAD

DE INDISCHE COUHANT.
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J©WNNIf
WAbKER

BKliern8

Krachten hersteld
Klieren verjongd
Binnen 24 uur

Hit ti niet meer nood'g «e Rjoaa «til verllee
kracht en energie, iwak nltMm «o
verslapping, nervositeit, onzuiver bloed.

van

elokelijk uiterlijk, neerslachtigheid en slapeloosheid, nu een Amerikaantcn arta ecs
•milt en makkelijke manier beeft ■it«tvsaden om deie kwal» U genezen.
Deaa uilvinding. In den vorm vaa een
aangenaam smakend en makkelijk In la
nemen tablet. leabeolttutenacbadelilk.mMkt
kller-operellea onooodla- en hergeen aaa
duizenden Jeugd en kreet t. '■«■-■"
Zij werkt rechtstreeks op klieren ea «enoJ
•ren ea brengt nieuw bloed la Uw aderen...»
*

nieuw*

jOTt

„Mijn hari denckt anders
„niet nachi ende dagh dan
„om vreemde landen te
„bezien, so weet men wat te
„vertellen als men oudt is."
|bH«
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*W>

111*11

■ fc

Bom 1620'

energie.

en bet la nu ook bier bfj alle Jrogtetea ver»
krflgbaar onder de < garantie! „Algeheel*
voldoening of Uw geld terug'*. Dr. Nlion
•

Vl-Teba maken U geheel fit. geven U volk)
levenskracht en energie ea U veelt tlch daarbi] 10 Jaar Jonger. Zoo niet, dan aendt U de
ledige verpakking retour ea U ontvangt uw
speciale flescJl met debbela

verleng de levensvuur,

vm

W' SCHOEISEL.IEDERE DAG
POETSEUMET

Een
Kldboudterug.
vaa 48 Dr.
e

lachte

m^^SÈ^mwlj
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WO

HETIEERS7ER.IL.SOEPELe*.GIAMEM>
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Voor

vervolg-

vermakelijkheidsadvertenties.
Importeurs: N.V. Handel Maatschappij Pltcalrn Syme &Co
Soerabaia
Batavia
Semarang.
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—wam
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Uw waarborg.

Verkrijgbaar bij Apotheken
en goede Toko's
Indien niet verkrijgbaar, schrijf
aan THE KNOX Comp., Batavia

\

®B)Nl SCHOENSMEER

«»««»«■■•*«» *—*■*■!■* fa»

Niion'e Vl.Tabe kos»

weinig ea de garantie at

j

wtk
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Binnen t.4 uur voelt O (lek Jengerl Uw
aogen glinsteren, U voelt tien levendig, lil
ea vol jeugdige kracM.
En dit verbaiingwekltenoe Blauwe klier*
en versterklngspreparoel. Dr. Nixoa'e Vl*
Tabs, wordt gegarandeerd.
Het la In Amerika deer data*ad*n beproefd
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DE INDISCHE COUBANT.

De Wijde Wereld.
binnendhavenst

om de Italiaansche vloot

gelzn. „Mein Kampf”

houden?

elfdiovrschauw.van

hebben
De scholjnCgearnear,

ALS DOEL

dafS^

6

*lapte.verwerken,
dat, toen haar zoon werd
geboren

Wadlow was de oudste zoon

ïn een

gezin In het Midden-Westen, waarin

nooit tevoren een reus was geboren.
Toen hij werd geboren was er:geen
enkele aanleiding om aan te nemen,
dat hij iets abnormaals had. Zijn
gewicht en lengte waren volstrekt
normaal... maar er was een organisch gebrek, dat maakte, dat hij met
een fantastische snelheid begon te

groeien.
Op zijn eersten verjaardag woog
een 00rs<*elpen bleek te
hij net zooveel als een normaal kind
hebDen. De jongen, Gustav
had op school van" zes jaar. Toen hij negen Jaar
De Japanners doen nog
al
wat heel wat
verdriet:
de
leerlingen was, was hij langer dan zijn vader,
moeite om Chunking, laatste van maakten
hem
het
doelwit
van hun" dien hij gemakkelijk kon optillen.
Chlna's vele hoofdsteden uit den
en P laS er
en
naarmate Toen hij elf Jaar was, ontmoette hij
laatsten tijd, te bombardeeren
Primo Camera en bleek veel langer
Het
Wer
leed
hU
te
erB« on?,.?';
voornaamste doelwit voor de Japander het feit, dat hij geen oorschelpen
te zijn dan die... en hij bleef doorsene
bombardementsvliegtuigen
groeien met een snelheid van ongevormt... de universiteit.
Daar was geen enkel Jong Zweedsch veer acht centimeter per Jaar.
In de gebouwen van de
meisje, dat bereid was uit te gaan
Men had een kleine negen meter
van Chunking ligt Chlna'suniversiteit
hoop der met een man, die onmiddellijk de stof noodig om een pak voor hem te
toekomst besloten; studenten, -die aandacht trok door
het ontbreken maken en zijn handen waren dertig
worden opgeleid tot Ingenieurs, mevan zijn ooren.
centimeter lang. Hij had een eetlust,
caniciens doctoren, geleerden
aan
Mevrouw Svensson piekerde zich welke volmaakt' everredig
Velen der jongelieden, die aan
suf
en
hij
gewoonlijk
werd
at
een
dozijn
lengte:
tenslotte
van
deze
ziek
veruniversiteit, studeeren, hebben hoff- driet. Haar ziekte werd het begin van zijn eieren als ontbijt. ■.
derdtallen mijlen moeten reizen om Gustavs redding, want de
Wadlow was voornemens advocaat
dokter, die
hunne studiën te kunnen voortzet- haar in het ziekenhuis behandelde,
te worden. Hij was een uitstekend
ten, voortgejaagd van stad tot stad vertelde haar op een dag,
korfbalspehet zwemmer en een prima
als zij werden door den vijand. Er zijn mogelijk Is, tegenwoordig, dedatooren
ler. Hij interesseerde zich practisch
er over de duizend, die afkomstig zijn van den eenen mensen op het hoofd Wet voor meisjes, omdat hij wel bevan Nanking, zjj zijn de Yangtze van een ander te transplanteeren.
dat geen enkel meisje graag
■ greep,gezien
opgevaren In sampans met hun boemet een man van zijn
werd
ken en Instrumenten. Anderen zijn
geheim offer. lengte. Hij had zelf ontzaglijk het
net één uur, voordat de Japanners er
land aan zijn lengte en haatte comZoodra mevrouw Svensson vernam, pleet de grapjes, welke men er albinnentrokken, uit Kanton gevlucht,
dat dit mogelijk was, vroeg zij den tijd over maakte.
nacht na nacht moesten zij zich verhaar ooren te willen ampuchirurg,
bergen voor hun vijanden, wegkruiZooals de meeste reuzen had hij
teerefl
en
die aan het hoofd van haar veel last van zijn voeten: hij had er
pend In boschjes en achter huizen en
zoon te bevestigen. Dit gebeurde inhutten.
letterlijk geen gevoel in en kreeg
Als de Japanners er in slagen de derdaad: de operatie werd verricht herhaaldelijk bloedvergiftiging ten
door den beroemden Stockholmschen gevolge van blaren, welker bestaan
universiteit van Chunklng te vernie- chirurg,
dr. Allen Ragnell, en Gustav, hij niet eens kende. Het was dan ook
tigen begint voor deze studenten weer
eindelijk
compleet met ooren-en-al Is een bloedvergiftiging, veroorzaakt
de groote „trek", want zij zullen zich
al gelukkig getrouwd. door het schuren van een rechthoutegenwoordig
nooit overgeven. Zij zijn dapper, houEr blijft nog slechts één ding te der, welke hij moest dragen om die
den het oog op de toekomst
gevertellen: wetende, hoe verschrikke- groote body te steunen, welke een
richt en voelen door en door patriotlijk
zoon het zou vinden, waneinde maakte aan zijn „lange leven".
tisch. Zij weten dat zij een nieuw en neerhaar
hij
wist,
dat zijn moeder haar
gelukkiger China hebben op te bouKlein raadseltje.
eigen ooren voor hem opofferde, wist
wen.
mevrouw Svensson den dokter zoo„Een troepje jagers, dat zijn kamp
ver te krijgen, dat deze den jongen
opgeslagen, trekt er op uit, om
heeft
vertelde, dat zijn ooren afkomstig
op
beren
te jagen. Men loopt vijftien
waren van een slachtoffer van een
naar het Zuiden, vijftien
kilometer
De Italiaansche Marine heeft klaarautomobielongeluk. En mrs. Svensson, die eenvoudig haar haardracht kilometer naar het Oosten, ....'..-dan
blijkelijk slechts één doel: de Engelsche Middellandsche Zee-vloot zoo veranderde, wist jarenlang voor haar ziet men een beer. Men schiet het
beest en gaat terug naar het kamp.
veel mogelijk bezig te houden, zonder zoon te verbergen, dat hij de oorUit een spedometer blijkt, dat men
het ooit tot een werkelijken strijd te schelpen van zijn moeder had.
dan precies vijf-en-veertig km. heeft
laten komen. Dit bracht een uitvinafgelegd.
Welke kleur had de beer?"
der op een reusachtig idee, dat hy
Dit klinkt als dat ouwe raadseltje
voorlegde aan de Emgelsche admiraHier volgt een nogal
macabere van de mannen in den trein-en-.hoe»
liteit.
geschiedenis,
welke
de
nare
gevolgen heette-toen-de-machinist?
Hij stelt voor om een partij oude
Inderdaad is het raadseltje hierwelke de
stoomschepen te,voorzien van een toont van de methoden,
vóór
volkomen mogelijk en het is dan
Hunnen-propaganda-mlnister
Goebhouten bovenbouw, welke zou maken, bels er
op na houdt.
uitvinding van twee Ameriook
een
dat zij, uit de .verte gezien, er zullen
.Na een dag van volkomen.mislukkaansche wiskundigen.
..j£t
uitzien als slagschepen/ Wanneer de kende
aanvallen
u
op
Engeland
op?
kwam
Geeft
het
Italianen deze zware slagschepen en er een troep
Er is slechts één plaats ter wereld,
vliegtuigmoederschepen in de verte veer vijftig Dultsche vliegers, ongebij
sterk,
man
de
waar
men vijftien mijlen Zuid kan
poorten
zien, blijven ze natuurlijk in hun
den hemel. Ze vroegen of ze binvan
loopen,
vervolgens vijftien mijlen
havens, doodsbenauwd voor een wer- nen
nog vijftien mijlen verkomen,
mochten
Oost
en
dan
waarop
Petrus
kelijken zeeslag. Intusschen zouden
kwam,
naar
buiten
aandachtig
hen
is
van
het punt, vanwaar men
wijderd
de werkelijke oorlogsschepen elders bekeek, telde en
Dat
is
her-telde
en
tenslotvertrok.
de Noordpool.
uitstekend werk kunnen verrichten. te somber het
De eenige beer, welke men aan den
hoofd
schudde.
Het
wanneer
de
er
„Ook
Italianen
achspeet hem heel erg, zeide hij, maar Noordpool kan vinden, Is een Ijsbeer.
ter zouden komen, dat ze bedrogen het was nu eenmaal zoo en
er was En een Ijsbeer is wit.
worden, zouden we ze nog bezig kunniets aan te doen: er mochten slechts
Nou u!
nen houden" verklaart deze uitvin-

VOOR BOMMEN.

h^£

SU

A

«en

•

was.

1

Het

taline.

H.M.S.„Wteogd”n
deI

Goebbels' nieuwsdienst.

..

der „we zouden regelmatig de schepen af kunnen wisselen, zoodat de
macaroni-eters nooit zouden weten of
of namaak-slager nu werkelijke
schepen klaar lagen. Dan zouden ze
heelemaal bang worden
Het is natuurlijk heelemaal geen
gek idee
:

Moederliefde.

Er komt een merkwaardig verhaal
van moederliefde uit Stockholm: een
verhaal van moederliefde, welke zich
kon demonstreeren dank zij de wetenschappelijke wonderen van de
twintigste

eeuw.

Mevrouw Svensson in Stockholm
voor een moeder zoo verkreeg de
—

twee mannen binnenkomen.
—Maar
zeiden ze nijdig:
wU
zijn alle vijftig dappere Hunnen, wij
zijn gesneuveld en we wenschen ons
plaatsje in den hemel...
—Geen sprake van
zeide Petrus:
ik heb hier het officieele communiqué van de Dultsche Regeering en
daar staat nadrukkelijk In, dat er
maar twee Duitschers zijn gesneuveld.
—

De klap.

—

bij
Wanneer rasechte patriotten
elkaar komen is er gewoonlijk maar
heel weinig voor noodig, om ze herrie te laten krijgen.
Een maand of wat geleden werd er
in Kaapstad een groote samenkomst
gehouden, teneinde lieden te strikken voor vrijwillige dienstname in het
leger. Een zeer bekend en zeer geDood van een reus. acht lid der samenleving zou een
opwekkingsrede houden. Op het afgeDe langste man ter wereld, Robert sproken uur klom hij op het podium
Wadlow is zoo Juist gestorven in en stak zijn rechterhand op, teneinAmerika. Hij was twee-en-twintig de stilte te verzoeken.
In de voorste rij vloog een jongjaar oud en niet minder dan 2 meter
mensch overeind, sprong op het po85 lang.
—

—

DE FACULTEIT DER LETTEREN.
Het rapport van dr. I. G. Brugmans.

is, zal

eenige

gelijkenis vertoonen
de „arts" in Engelsen
sprekende landen; van de Indologenopleiding verschilt ztj hierin, dat zij
niet is gericht op de behoefte in bepaalde nauwkeurig
te omschrijven
beroepen. De voornaamste vakken,
die in de gedachte studie der „sociale wetenschappen" voorkomen, zijn

met die van

staathuishoudkunde,

staatsrecht,

maatschappijleer, volkenkunde,

schiedenis en Indonesische

Volkendundiges

ge-

talen.

tudierchng.

DE VRUCHTEN VAN EEN STUDIEREIS.
OPLEIDING „KENNERS
VAN INDIË.”
De Regeeringspublicl-

t e 1 t s d 1 en s t meldt:
Het rapport van dr. Brugmans
omtrent de Faculteit der Letteren is thans verschenen als overdruk uit het tijdschrift „Djawa"
(20ste jaargang 1940, No. 6). Het
is een lijvig stuk geworden, ruim
80 bladzijden omvattende. Zooal«

men weet, is het rapport 'dr
vrucht van een studiereis die dr
Brugmans in opdracht van de Regeering in omliggende landen en
vervolgens naar Nederland heeft
gemaakt. Hij bezocht verschillende instellingen voor hooger on-

derwijs
College

te Manilla, het Baffles
te

Brltsch-Indië

en in
Singapore
de universiteiten te

Allahabad,
Calcutta, Benares,
Lucknow, Delhi, Aligarh, Agra,
Bombay, Hydarabad, Madras en
Mysore; daarna heeft hij talrijke
besprekingen in het moederland
gevoerd.' Vooral de in Britsch-Indië.opgedane ervaringen worden
In het rapport meermalen te
berde gebracht, hetzij ter navolging hetzij

ter waarschuwing.

overmeesterd had,
schreeuwde hij
woedend: „Maar de vent Is lid van de
vijfde Colonne. Je ziet toch onmiddellijk,
dat hij
den Hitlergroet
brengt..."
Een verklaring, welke direct daarna
werd afgelegd door de gevallen groot-

heid, lokte een stroom van excuses
uit, de beide patriotten schudden elkander de hand, er werd luid geapplaudJseerd en de vergadering begon.

Zou Adolf het weten?

~

.

K

Richtlijnen.
Van de 12 hoofdstukken waarin het
rapport is verdeeld Is het eerste, dat
algemeene beschouwingen en richtlijnen bevat, het meest omvangrijke
en ook het meest princlpieele.
In afwijking van de nota, die in
1929 door het departement van Onderwijs is opgesteld (deze nota werd
destijds eveneens in „Djawa" gepubliceerd) meent de schrijver, dat de
Faculteit der Letteren zich niet mag
beperken tot de zoogenaamde Oostersche humaniora, omdat de maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden in de Indonesische talen ge-en
in de Indische geschiedenis altijd
ring zal blijven. „Geen „Oostersche"
faculteit derhalve, maar een faculcultuurvakken",
teit van „Indische
formuleering.
In veraldus luidt de
Brugmans,
beeft
dr.
band daarmede
nasst de studie in de Indonesische
talen en in de geschiedenis, welke
ook reeds in het plan van 1929 voorkwamen een nieuwe studierichting
ontworpen: die der sociale wetenInschappen, waarbij „kenners van
dië" worden opgeleid. Op grond van
besprekingen
daaromtrent gevoerde
naar de
vertrouwd,
mag worden
abituriënten
schrijver meent, dat de
plaa*van deze richting gereedelljk overbij
kunnen
vinden
sin e zullen
heidslichamen, in beperkte mate ook
bij particulieren. De nieuwe studierichting, die in Nederland onbekend

BINNENLAND.

DE A.S. GAREBEG POEASA.

ONDERSTAND VOOR WEEZEN
VAN INHEEMSCHE
MILITAIREN.

Twee vuurwerkavonden

„

Gedurende eenige oogenbllkken
heerschte er een waar pandemonium.
Toen men den Jongeman eenmaal

IX.

Nazi-kopstukken, ndiet
UNIVERSITEIT

spreker tegen de
vlakte, opgewonden schreeuwend en
met een rood hoofd.

Nieuw Is ook in het rapport de ontworpen volkenkundige
studierichting. In de nota van 1929 was deze
gedacht als onderdeel van de studie
in de Indonesische talen. Het rapport doet echter uitkomen dat de
studie van de ethnologie geen uitgebreide taaistudie als basis behoeft
en dus beter afzonderlijk wordt gehouden.
Het rapport geeft ook richtlijnen
voor den algemenen cpzet van de
studie, waaruit blijkt, dat de nieuwe
denkbeelden Inzake het onderwijs ook
het hooger onderwijs niet onberoerd
hebben gelaten. Met bizonderen nadruk wordt de aanstelling van assistenten bepleit; bj] de natuurwetenschappen bestaan deze functionarissen reeds een eeuw lang,
doch de
studie der geesteswetenschappen kan

hen evenmin ontberen. Concentratie
van vakken is een ander desideratum; versnippering over velerlei vakafgeraden,
ken en vakjes
wordt
Krachtig wordt sportbeoefening door
de studenten bepleit; de schrijver
denkt zelfs aan een verplichting daartoe, althans voor de jongere studenten.
Voorts wordt meer zorg voor de hulsvesting der studenten gevraagd; op
dit gebied heeft de overheid zich tot
dusverre te zeer afzijdig gehouden.
De studie van de wijsbegeerte wordt
voor alle studenten van de faculteit
der Letteren ais verplicht gedacht;
het
ook zuilen de studenten naar

e n

„M
Hitlers
K a m.p 1"
1
wordt nogal eens de Bijbel van de
Nazi's genoemd, maar er zijn heel
wat Nazl-grootheden, die nog nooit
in hun leven dezen bijbel hebben
geopend. Deze vermakelijke mededeeling is afkomstig van Otto Strasser, den vroegeren Nazi-leider, die uit

Duitschland vluchtte en die een le-

zenswaardig boek schreef: Hi 11 e r
e n 1 k.
Tijdens een partij-congres had een
troep Nazi-kopstukken
een diner,

waar iemand iets zeide over Hitlers
boek. Toen bleek, dat geen van de
aanwezige kopstukken het boek ooit
had gelezen.
Met ontzaglijk veel lawaai werd
besloten, dat de eerste man, die binnenkwam, en die toegaf, het boek
te hebben gelezen, de rekening zou
moeten betalen. Strassers broer kwam
binnen en antwoordde met een rondborstig „neen" op de vraag of hij
het gelezen had. Goerlng, die vervolgrijnsde slechts
gens binnenkwam,
ontkennend, toen men het hem vroeg.
ledere Nazi-leider, die binnenkwam, moest tenslotte toegeven, dat
hij het boek niet had gelezen... zoodat ze tenslotte allemaal voor hun
eigen maal moesten betalen.

Goede vondst.
Men leest nogal eens over geestig
gevonden grafschriften, maar in negen van de tien gevallen mag men
aannemen, dat deze grafschriften
slechts bestaan in de verbeelding van
eerst
den geestlgaard, die ze
het
ten beste geeft.
Maar onlangs werd in Sydney een
man begraven, die zelf had aangegeven, wat hij op zijn grafsteen wilde gebeiteld zien. En het staat er op

ook:
wel
„Ik
verwachtte
m aar
hier te kome n
niet zoo gau w".

Wat denkt a van een tientje?
De Australische troepen in Egypte
hebben een verhaal, dat geregeld d«
ronde doet en waar niemand voor in-

staat.

Het gaat over een Aussie, die volkomen zonder geld zat en die tenslottta..besloot aan den koning te schrij-

Ven.

•

•

Hij schreef het volgende:
„Geachte Majesteit,
Ik ben een arm onderdaan en
een goedwillig, heel disciplinair soldaat. Ik ben heel gelukkig, maar
onze soldij is nog al laag en ik heb

vermoedelijk toegestaan.

Concordante regeling.
Bij den Volksraad is ingediend een
ontwerp-ordonnantie tot wijziging en
aanvulling van het „Regiment op het
verleenen van pensioen aan weduwen
van niet-Europeesche militairen van
het Koninklijk Nederlandsch-Indlsche
Leger en van de Inlandsche schepeder Koninklijke Marine",
lingen
de toelichting
waarmede volgens
wordt beoogd met betrekking tot den
onderstand aan weezen van nlet-Europeesche militairen en van de Inlandsche schepelingen soortgelijke
voorzieningen te treffen als ten aanzien van de weezen van niet-Europeesche burgerlijke ambtenaren zijn tot
stand gekomen bij de ordonnantie
van 24 Augustus 1940. Bij de samenstelling van de onderwerpelijke wijzigingen en aanvullingen is er zooveel mogelijk naar gestreefd om te geraken tot een regeling, welke concordant Is aan die, vastgesteld bij
evenvermelde ordonnantie.
Evenals destijds is geschied bij de
totstandkoming van vorengenoemd
reglement, diende echter ook in casu
rekening: te worden gehouden met de
voor de militairen en de schepelingen
geldende bizondere omstandigheden.
De afwijkingen, welke in
verband
hiermede noodzakelijk waren, betref-

Onze correspondent te-M a 1 a n g
schrijft:
Nu het einde van de negende
Javaanschc maand Ramelan langzamerhand In zicht komt en dan, met
den overgang op den eerste dag van
de maand Sawal, het groote Moehammedaansche feest Garebeg Poeasa'
gevierd wordt (dit is feitelijk nog
niet het Javaansche Nieuwjaar, alhoewel velen het als zoodanig beschouwen; het is een dankfeest aan
Allah, nu het einde der vastenperiode
gekomen Is), breekt het oogenblik

aan, waarop men zich dient te beramen omtrent het eigenlijke tijdstip
van aanvang van het feest.
De moderne richting onder de
Mohammedaansche Javanen en de
Arabieren behoeft zich daarover het
hoofd niet te breken; men stelt eenvoudig het tijdstip vast door berekening.
Volgens

de

orthodoxe

richting,

waartoe het grootste gedeelte der

Mohammedanen behoort, Is het tijdstip van het feest het gevolg van
waarneming. Twee geloofwaardige en
zeer deskundige kenners op het gebied
van de Mohammedaansehe
voorschriften worden door den hoofdpenghoeloe afgevaardigd om op een verheven punt
bijv. de minaret der
moskee
het uitspansel
te bestudeeren bij avond. Uitgezien moet
dan worden naar het maanslkkeltjs.
—

—

De

hoofdpenghoeloe

heeft verklaard, dat
Indien gedurende den
1. Het niet-opnemen van bepalin- avond van 31 October
op
de
1 November
gen voor vrouwelijke landsdienieuwe maan niet zou
naren.
worden gezien, de vie2. Het op andere wijze vaststellen ring
plaats zou heb'ben
van de inschrijvingscontributie. op Zaterdag 2 November.
de nieuwe
Uit de thans van de contributanten Ziet men
daarentegen
wèl,
maan
gevorderde bijdragen kan de weezenonderstand niet worden bekostigd, dan heeft de viering
op Vrrjdag 1
aangezien de contante waarde van de plaats
November.
weduwepensioenen van de nieuw
Er zijn teekenen die er op wijzen,
toetredende
reeds
contribuanten
dat
vuurwerk zal mogen worden af9,7 pet. bedraagt, terwijl de gevorgestoken
op Donderdagavond 31
contributie
totaal
in
derde
slechts
October en Vrijdagavond 1 November.
5,3 pet. beloopt.
Zaterdagavond 2 November zal dit
Voor de financiering van den weeechter In geen geval toegelaten worzenonderstand tot het bereiken van den.
het 21ste levensjaar zou een bijdrage
Voorheen werd het
van
van 3 pet. van de soldijen moeten vuurwerk ook des nachtsafsteken
toegestaan,
worden gevorderd.
doch het afsteken zal thans beperkt
De Regeering is echter van oordeel, worden tot uiterlijk middernacht.
dat evenals ten aanzien van de niet- Het Is de bedoeling om per residentie
Europeesche burgerlijke ambtenaren eenzelfde richtlijn te trekken met
is geschied, dient te worden volstaan betrekking tot het afsteken van
met een verhooging van de contribu- vuurwerk.
tie met 1.6 pet.
Te Malang confereert de resident
Deze verhooging wordt bereikt door Zaterdag te dien einde met de 4
de gewone contributie van 5 pet. te regenten.
brengen op 6V2 pet. en voorts voor
leder kind een inschrijvingsbijdrage
HET KNILM-VLIEGTUIG NAAR
te vorderen ten bedrage van een dertigste gedeelte van het. weduwepenMANILLA.
sioen.
Noodgedwongen zal de onderwerPostlichtingen.
pelijke voorziening hierdoor tot een
vermeerdering van uitgaven lelden,
Van Batavia-Centrum vertrekt op
welke is te stellen op een bedrag gelijk Dinsdag, 29 Octobér a.s., een extraaan 1.4 pet. van de genoten soldijen Knümvliegtuig via Tarakan naar Manilla, aansluitend op den Transpacific Clipof op rond ƒ 87.500 's jaars. Bovendien zal,
evenals bij de burgerlijke per, aankomst te San Francisco op 5
November 1940.
bij de inwerkingtreambtenaren
Met dit vliegtuig wordt luchtpost
ding van de nieuwe regeling een tekort in verzekeringstechnlschen zin medegegeven voor: Tarakan, de Philipontstaan. Ook dit tekort, hetwelk pijnen, Guam, Honölulu, geheel AmerUa,
Engeland, lerland, Spanje, Portugal,
ƒ 4.260.000 zal beloopen, dient te worden aanvaard, terwijl, teneinde te Zweden, Vaticaanstad en Zwitserland.
Alle voor genoemde bestemmingen
bereiken, dat dit tekort niet aanv.w.b. de buiten,
groeit, de rente daarvan tot een aanwezige luchtpost
correspondentie,
gefrankeerd
van
landsche
bedrag
rond ƒ 150.000 's Jaars ten
volgens de routes „Trans Paciific" of
laste van 's Lands begrooting op rezal met dit extrakening zal dienen te worden tegoed „Trans Tasman"

geen halven rooien cent. Wat denkt
U van een tientje?"
De brief kwam in handen van een
secretaris van den Koning, die onmiddellijk het volgende antwoord zond:
,3este armoezaaier,
Welbedankt voor Je brief, maar
.
het zal je duidelijk zijn, dat we
dien niet aan den Koning konden
geven. We hebben hier op kantoor
een collecte voor je gehouden en
die bracht zes pop op. Die sluit ik
hierbij in".
De Aussie kreeg den brief en de
duiten en schreef den Koning prompt
den volgenden brief:
„Geachte Majesteit,
Ik mag Hjen, dat deze keer deze
brief niet by dien secretaris van U
terecht komt, want die heeft me
laatst voor vier pop bestolen
Leo Hulsman.
•

-

—

—

—

—

geschreven.
Met deze uitgaven tot een totaal
van ƒ 237.500 is bij het ontwerp van
de begrooting voor 1941 rekening ge-

houden.
De datum van inwerkingtreding dezer voorziening zal dezelfde dienen te
zijn als voor de burgerlijke landsdienaren, nl. 1 Januari 1941. .

vliegtuig worden medegegeven.
Laatste lichtingen te Soerabaia, voor
Tarakan-correspondentie:
buitenbussen: Maandag 28/10 10.45 vm.
kantoorbus:
idem
1.00 n.m.
R-stukken
idem
1.00 n.m.
voor buitenlandsche correspondentie:
buitenbussen Maandag 28/10 1.00 v.m.
kantoorbus:
idem
9.00 v.m.
R-stukken:
idem
9.00 v.m.

Letteren, de huisvesting van de de volgroeide Faculteit der Letteren
Faculteit, de organisatie der toe- kunnen bieden.
komstige universiteit en de kosten
toekomstige universiteit.
van de Faculteit der Letteren.
X geeft dr. Brughoofdstuk
In
Sociale zijde van het studieplan.
Opleiding van leeraren M.O.
een schetsplan voor de organimans
De sociale zijde van het geheele
Ten aanzien van de opleiding van satie van Indië's toekomstige universtudieplan is door den schrijver niet leeraren
bij het middelbaar onderwijs siteit. Deze zal in ieder geval uit vier
verwaarloosd. Integendeel, uitvoerig ontraadt de steller
van het rapport faculteiten bestaan: rechtsgeleerdonderzoekt hij de plaatsingsmogelijkde instelling van middelbare akten. heid, geneeskunde, landbouw-wetenheid van de latere abituriënten. „Een Liever dan aan degenen, die de norschappen en letteren. De vraag, of de
faculteit, die slechts enkele studen-* male vooropleiding aan H. B. S., Technische Hoogeschool te
ten kan trekken, blijft maatschappe- A. M. S. of Lyceum missen, den toe- mede in het universitaireBandoen?
geheel
lijk steriel; een faculteit echter, die gang tot de universitaire examens
moet worden opgenomen, wordt in
te
studenten aflevert, die geen passend ontzeggen en dezen slechts via middier voege beantwoord, dat de beemplooi in de maatschappij kunnen delbare akten tot het leeraarsambt trokken faculteit zelf, samen met
vinden, is uit sociaal oogpunt bedentoe te laten, bepleit hij verruiming het college van curatoren der Techkelijk omdat zij een intellectueel provan de toelatingsmogelijkheid bij de nische Hoogeschool, hieromtrent een
letariaat schept". Gevaar voor overvoege, dat ook uitspraak zal móeten doen.
universiteit in dier
productie acht de schrijver voor Nehoofdakte-bezitters, wier algemeene
Uit hoofdstuk XI stippen wij aan,
derlandsch-Indië echter niet aanweontwikkeling en wetenschappelijke dat de kosten van een volgroeide Fazig. Toestanden als in Britsch-Indië,
zin voldoende worden geoordeeld, culteit der Letteren, omvattende de
waar de „Bachelor of Arts" (c.q. Masmede tot de examens worden toegelavier genoemde studierichtingen, op
ter of Arts) zeer weinig kans op een ten. Hij verbindt daaraan het voor- ƒ 130.000 's jaar-s kunnen worden bepassende betrekking heeft, kunnen stel, aan
het candidaats-examen een groot. Daar tegenover kan worden
hier te lande niet optreden, omdat de beperkte onderwijsbevoegdheid toe te gerekend op een opbrengst aan colomvang van het middelbaar onderkennen in den geest van de A-akten legegelden van ƒ 30.000 per jaar, zoowijs hier beperkt is en de mogelijkvoor de moderne talen, doch wenscht dat de jaarlijksche netto-kosten alsheid tot oprichting van particuliere anderzijds slechts aan diegenen ondan juist ƒ 100.000 zullen bedragen.
universiteiten („colleges") practisch derwijsbevoegdheid te verleenen, die Wanneer naderhand tot nieuwe stuontbreekt. Ook wordt er op gewezen, na hun candldaats- of doctoraalexadierichtingen wordt besloten zullen
dat uitbreiding van de studiegelegenmen een paedagogische en didacti- de kosten uiteraird stijgen.
held niet behoeft te leiden tot een sche na-opleiding hebben gevolgd.
Gelijk de schrijver in zijn voorovereenkomstige vermeerdering van Een en ander wordt in hoofdstuk woord mededeelt, was het rapport op
het aantal studenten; er zal eerder VII toegelicht.
den rampspoedigen
datum van 10
een verschuiving plaats hebben, een
Over de huisvesting van de nieuwe Mei 1940 op enkele ondergeschikt
verdeeling over een grooter aantal faculteit handelt hoofdstuk IX. De punten na voltooid. Het is ongewijstudie-richtingen.
schrijver 'loet uitkomen, dat het gezigd ingediend, echter voorzien van
Het zou te ver voeren Indien hier bouw van de Rechtshoogeschool In een naschrift (hoofdstuk XII), waarter plaatse werd gerefereerd, hoe dr. den eersten tijd nog voldoende ruimin is aangegeven welke veranderinBrugmans zich den opzet van de vier te voor de nieuwe faculteit zal biegen in verband met de nieuwe tijdsdoor hem ontworpen studierichtingen den, doch dat weldra nieuwe vooromstandigheden noodig zijn gewor(die der sociale wetenschappen, der zieningen noodlg zullen z}jn. Daarom dn. In dit naschrift beplait dr. BrugIndonesische talen, der geschiedenis wordt voorgesteld, een reeds lang mans o.m. de stichting eener opleien der volkenkunde) heeft gedacht; gekoesterden wensen te vervullen door ding van leeraren in aardrijkskunde
de hoofdstukken II t/m V van het over te gaan tot oprichting van een (studie, der sociale geographie) alsrapport zijn hieraan gewijd. Een nieuw gebouw voor het museum mede, bij wijze van tydelijken maatenkele greep dus nog uit de slotvan het Bataviaasch Genootschap. regel gedurende de bezetting van het
Alsdan zal het oude museumgebouw, moederland, de Instelling van midhoofdstukken, die betrekking hebben op de opleiding van leeraren, de waarin de bibliotheek gphulsvest zal delbare akten voor Fransch en Ende Faculteit der blijven, voldoende plaatsruimte aan gelsen.
verdere taak van
oordeel van den rapporteur gedurende
de belde eerste studiejaren een werkcollege voor de Nederlandsche
(aal
moeten volgen.

Indië’s

[

oorlogsschepen

dium en sloeg,den

I

Houten
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Kring-publicatie.

Ook beoogen deze „Mededeellngen", welke van tijd tot tijd zullen
verschijnen, de L.BD.-werkers op de
hoogte te stellen van allerlei ervaringen In de verschillende sectoren,
opdat men van elkander kan leeren.
Onder de berichten lezen we, dat
het volledige luchtbeschermingsplan
van Batavia door den afgetreden resident, den heer Van Loghem, nog
vóór zijn vertrek kon worden goedgekeurd en dat het thans door den directeur 8.8. moet worden vastgesteld.

Schuilplaatsen.
Aangaande het bouwen van schuil-

plaatsen wordt een raad gegeven, welke ook voor andere gemeenten van

beteekenis is. dat nl. niemand een
schuilgelegenheid bouwe zonder advies
van den technischen commissaris te
hebben ontvangen en... niemand betale den aannemer, alvorens het certificaat door den L.B.D. is uitgereikt.

DE OOSTERSCHE OMROEP.
Installatie-plechtigheid.
Het lag in de bedoeling van het beFederatie van den Oo*terschen Omroep om de installatieplechtigheid op den avond van 1 November as. in de Kepatihan van de
Mangkoenegaran te Solo te houden.
Omdat het bestuur echter van meening is, dat deze plechtigheid een
openbaar karakter moet hebben en
van groote beteekenis Is voor de
Oostersche gemeenschap, werd besloten om de officieele overdracht
te Batavia te doen plaats
vinden en wel in Hotel des Indes.'
die op 1 November
De Lebaran,
valt, maakte echter veranderingen

stuur der

in deze plannen noodzakelijk.
Om de plechtigheid, die voor het
grootste deel van de Indonesische
bevolking zooveel beteekent, toch het
verdiende cachet te geven, zal de dag

der officieele overdracht verschoven
worden en gebeuren op den 4 d e n
November, ten 7 ure n.m. In
Hotel des Indes.
TJltgenoodlgd zullen worden o.a. de
vice-president en de leden van den
Raad van Indië. de voorzitter en de
leden van den Volksraad, de departementshoofden, het hoofd van het
kabinet van den G.0.. plaatselijke
autoriteiten, vooraanstaande lngeze 7
tenen en de Pers.
Bij deze gelegnheid zullen Ir. Ch.
F. van Haeften, directeur van V. en
W., Ir. C. Hillen, de Regeeringsvertegenwoordiger in de P. P. R. K., en
de Niromir. D. P. Stenfert, ns.
directie, voor de microfoon «preken.

corespndt.)

\

VERKIEZING LEDEN
PROV. RAAD.
De gemeenteraad kwam Donderdagavond 7 uur in pleno bijeen ten raadhuize. De
voorzitter, burgemeester
Boerstra, heette na de opening
het nieuw toegelaten lid mr. H a mp. e 1 (I. E. V.), die de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Van
Helsdingen naar Bandoeng, heeft Ingenomen, welkom, om vervolgens over te
gaan tot de stemming ter verkiezing
van de leden van den prov. raad van
Oost-Java.
Beurtelings gingen de leden de vier,
door groene en roode lampjes verlichte
stemhokjes bezetten, teneinde zich van
dien plicht te kwijten. . m
Eerst om 9. u. 45 was deze taak geëindigd, waarna de zitting geschorst werd.
Om 9. u. 50 ving vervolgens de vergadering aan, teneinde eene beperkte
agenda af te doen.
Eenige punten gingen vlot onder den
hamer door. Hieronder bevond zich de
wijziging der vermakelijkheidsbelastlngkeur, in verband met de vrijstelling
van vermakelijkheidsbelastlng ten behoeve van nationale steunfondsen.

De begrootingswijziging.
Uitvoerig waren de leden door het gemeentebestuur ingelicht over deze materie. Het doel van gedeputeerden, de
2de bergrootingswijziglng 1940 zijn goedkeuring te onthouden, was in hoofdzaak
geweest het opvoeren van de sterkte der
financieele positie der gemeente in verband met de gewijzigde tijdsomstandigheden, mede teneinde met het oog op te
verwachten toekomstige tegenvallers
zoowel.onder uitgaven als inkomsten,
het saldo-1939 zooveel mogelijk intact
te laten opdat een zoo hoog mogelijk
bedrag ten gunste van den dienst 1941
zal komen.
De v o o r z. gaf eene korte toelichting op de motieven, die het college van B. en W. ertoe gebracht hadden
den raad voor te stellen, zich tot den
landvoogd te wenden, waarna gelegenheid werd geboden tot debat.

Critiek op gedeputeerden.

De heer

Van

Vollenhoven
wees naar punt 20 uit het gemeenteblad, waarin B. en W. opgemerkt
hadden, dat „het den raad niet:wel
mogelijk zou zijn ten 'aanzien van deze
(V. C.)

interne administratieve aangelegenheden voldoende Inlichtingen te verstrekken zonder nadere voorlichting' van B.
en W."
Voor s p r. was daardoor de verantwoordelijkheid, feitelijk afgeschoven.
Toch had hij aanleiding kunnen vinden, een en ander naar voren te bren'
gen.
Mopperen tegen de regeling had geen
doel, aldus s p r.; de gemeente was
nu eenmaal onderworpen aan het toezicht van gedeputeerden. Hij had zich
echter afgevraagd waarom er in dergelijke oorlogstijden zoo'n geharrewar noodig was om een klein bedrag op eene
begrooting van 2 mlllioen i Hoofdzaak
was, dat men In dezen tijd zooveel mogelijk soberheid betrachtte en wat dit
betrof had s p r. volkomen vertrouwen in het beleid van h. en W.
Wanneer de politieke toestand zoodanig veranderde, dat groot* extra-uitgaven urgent zouden zijn, moest de gemeente over voldoende middelen beschikken om die te kunnen opvangen en
s p r. twijfelde er niet aan, of daarvoor was gezorgd.
-

onze

MODJOKERTO.

(Van

-

De stadsgemeenteraad.

De Roode Kruis-formulieren.

Kerknieuws.

DJOMBANG.

corespndt.)

onze
Gecommitteerden

KETELLADIEF GEDOOD.

Werd

varken

schap

eenigen.
Mr. Van Weenen (Middenstand) slcot zich bij het betoog van zijn
voorganger aan. Sp r. veelde zich
voorts als raadslid gegrierd door de wijze, waarop gedeputeerden gemeend
hadden te moeten Ingrijpen. In tijden
als'deze had zulks voorkomen moeten
worden.
De argumenten van gedeputeerden
hadden den volgenden spreker, mr.
Latuharhary (Parindra) niet
geheel kunnen bevredigen. S p r. beschouwde nader eenlge factoren uit het
schrijven van gedeputeerden in dit verband. SBEBMBafi^
Het verschil was ge!egen 5n eene meer
voorzichtige financieeie politiek,
door
gedeputeerden aanbevolen. S p r. had
zich afgevraagd, of van een op de spits
drijven door een beroep op den landvoogd niet beter kon worden afgezien,
en lnstede daarvan nog eens te Soerabaia te gaan praten!
De heer Eeft e n s (I. E. V.) ging
volkomen accord met het standpunt,
door B. en.W. ingenomen.

De voorzitter antwoordt.
De vo o r z., zijnerzijds,
deelde
mede nog steeds niet te kunnen begrijpen, waarom de
begrcoUngswijziging
afgekeurd was. S pr. wees er o.m.
op, hoe de Inrichting van een nieuw
archief,' waarvoor reeds een half jaar
lang voorbereidend" werk verricht was,
geweigerd was geworden. Dit toch was
een zaak, die Uitsluitend het gemeentebestuur aangjig.
Wat de opmerking van mr. Latuharhary betrof, s p r. merkte op, dat
indien Gedeputeerden. een begrootingswijziging afkeurden, dit grondig ovesdacht was en tenslotte in een besluit
vastgelegd. Er was dan geen aanleiding
cm er nog eens over te gaan praten;
de aangewezen weg was eene beslissing
te zoeken bij den landvoogd. Van een
op de spits drijven
der kwestie was
uiteraard daarbij niet de minste sprake!
Er werd eenvoudig een
schil onderworpen aan hooger inzicht.
Het voorstel werd daarna z. h. s, aanvaard.

Mededeelingen en rondvraag.
De v.
deelde mede. dat de
concept-begrooting-1941 gereed was en
stelde voor, de afdeellngsvergadering
<ln 1 af deeling) te houden op 11 November, nadat een voorstel om op 4 November daarvoor te vergaderen afgestuit
was op religieuze bezwaren van een der
Mohammedaansche leden *in ' verband
met den lebaran.
Dr.' TJ a n En g Y'o ng: En Ce
luchtverduisterlngsoefening?
De voor z.: Niets geen bezwaar!
Alle maaatregelen zijn getroffen!
Tenslotte werd toch besloten, de bijeenkomst te verschuiven naar Vrijdag
15 November om 6 uur i..m.
Tijdens de rondvraag opperde de heer
Vroom (I. K. P.) bezwaren vegen de
onvoldoende verlichting van Blimbing
en Ollntcena, waardoor de doorgaande
auto's met de groote lampen aan passeerden en c"e voetgangers daardoor in
het gedrang kwamen.
De v o o r z. zegde een onderzoek
o o iz.

»

toe.

De bijeenkomst werd vervolgens om
9 u. 30. gegoten.

van

Oetomo,
wedono
Raden Pandjl Said assis.
tent-wedono Ponggok, Raden Baroeno,
ass.-wedono van Kademangan, Mas

(Van onzen correspondent.)

Met het antwoord van B. en W. kon
s pr. zich tenslotte volkomen ver-

ass.-wedono

Raden

Nglegok,
Srengat,

De H.L.O.-examens.
De heeren V. F. de Vlso, O. A. Simon,
H. O. E. Engelberts en mej. S. F. C. Roumimper, resp. voorzitter, vice-voorzltter,
secretaris en penningmeesteresse van de
Lawangsche Sportvereeniging (de L. 8.
V.), welke momenteel 110 leden telt, hebben zich door middel van een rekest gewend tot den resident van Malang met
het dringend verzoek haar, ten behoeve van de sport in het algemeen en de
Lawangsche sportbeoefening In het bizonder, een geschikt sportterrein ter Deschikking te willen stellen.
Het tegenwoordig daartoe gebruikte,
volkomen ongeschikte, terrein Is het aan
alle Lawangers
en forsensen bekends
stuk elgendomsgrond,
gelegen achter
het station, waarvoor de L. S. V. maandelijks terrelnhuur betaalt. Niet allen,
dat het stuk geaccldenteerd en vol ongelukken bevorderende oneffenheden is,
en daardoor in feite onbruikbaar voor
voet- en korfbalspel, maar bovendien
ontbreken er ten eenenmale toegangswegen, zoodat spelers en publiek over de
rails der staatsspoorwegen moeten klauteren om het terrein te bereiken.
Dit is een onmogelijke en zeer ongewenschte toestand, met het oog op het
gevaar, van aanrijdingen door treinen
en in het algemeen, in verband met de
onbezonnenheid der jeugd, die er de
sport t-acht te beoefenen.
Waar het Soemberwaras-plein, indertijd een geliefd en druk bezocht sportveld, op verzoek van enkele bewoners a!s
zoodanig niet meer gebruikt mocht worden, heeft Lawang momenteel geen enkel voor sport geschikt terrein.
Hierdoor is te Lawang een doelmatige sportbeoefening, zooals bedoeld bij het rondschrijven van de
regeeringscommissie voor lichamelijke oefening te Batavia-Ontrum
van 11 Juni 1940, en welke, mede ten
behoeve der Volksgezondheid, zooveel
mogelijk dient te worden bevorderd,
terwijl zij belangrijk kan bijdragen
tot de zoo gewenschte geestelijke en
nioreelc herbewapening, niet mogelijk, ondanks de groote animo onder
de Lawangsche jengd.
Wegens het ontbreken van een eenigszlns bespeelbaar terrein moeten nu alle
wedstrijden in andere steden gehouden
worden, hetgeen niet bevorderlijk is voor
het plaatselijke sportleven en bovendien
kosten met zich meebrengt, welke niet
alle leden zich kunnen veroorloven.,
Het bestuur meent nu aan de grens
van het egale Soemberwaras-plateau
een geheel effen stuk gouvernementsgrond te hebben gevonden, dat, wat
grootte en hoedanigheid aangaat, bij
uitstek geschikt zou zijn voor sportterrein, indien dit van overheidswege als
zoodanig zou kunnen worden omgewerkt
en in beheer gegeven aan de „L. 5..V."
dan wel aan het regentschap. Hiermede
zou een stadsbelang tevens een Jeugden sportbelang, ten zeerste gebaat zijn.
Het is is hopen, dat de Lawangsche
Sportvereeniglng slagen zal in haar loffelijk streven om voor Lawang en omstreken eindelijk eens een goed sportterrein te verkrijgen.
Het bedoelde terrein Is er In alle opzichten, ook wat de toegangswegen aangaat, uitstekend voor geschikt.
Tot .zoover onze correspondent, wy
willen gaarne aan zijn bericht e.e.a. toe.
voegen.
Reeds gerulmen tijd geleden hebben
wij in ons blad het opgenomen voor de
Lawangsche* jeugd en de Lawangsche
sport. Wij hebben er onze afkeuring en
verwondering over uitgesproken, dat het
mooie veld achter Soember Waras plotseling taboe werd verklaard op verzoek
van eenlge menschen, waaronder er waren, die er zelfs niet den minsten last
van hadden. De zonderlingste motieven
tegen dit veld hebben opgeld gedaan,
bijvoorbeeld, dat het Ie
vensgevaarlijk zou zijn.
Een argument dat even
weinig hout sneed als de
overige n^
Waarom hét gaat is, dat Lawang door
het verbod werd beroofd van zijn soort.
veld, om het ongerief, dat enkelen daarvan hadden. Dat honderden kir.de.en
en jonge mannen hun geanimeerde
voetbalsport moesten missen, dat gevorderde ouderdom triomfeerde over de
voetder
De
jeugd.
levenslust
daar onder bescherballerij, welke
ming van den toen te Lawang'geplaatsten Inspecteur van politie Van Dam

Koesnl,

Amitoel

MALANG.

begrotingswijziging.

Geeft der jeugd wat haar

Donderdag jl. had onder voorzittervan den fd. burgemester, mr. H.
D. van Werkum, een vergadering van
den stadsgemeenteraad van Modjokerto
plaats, welke was uitgeschreven voor het
houden eener stemming over candidaten van den provincialen Raad van
Oost-Java.
verwarpubliek
eenlge
het
Er Is bij
De stemcommlssie werd gevormd door
v
ring ontstaan over de Roode-Kruisdèn
voorzitter en de heeren Reksodiformulleren, welke men aan de postprodjo en Lie Tong Liang.
kantoren heeft kunnen koopen om
Het aantal Ingeleverde stemkaarten
met insluiting van internationale
bedroeg: voor de onderdanen-Nederlanantwoordcoupons contact te zoeken
ders 7, voor de Inheemsche onderdanen
zoozeer niet-Nederlanders 3 en voor de Uitheemmet Nederland ten einde iets te weten (detachementscommandant)
bloeide, dat honderden bij honderden sche onderdanen niet-Nederlanders een.
te komen omtrent familie en vrienwekelijks naar het veld trokken, verliep
Deze vergadering was om acht uur
gebied.
het
bezette
den in
totaal.
afgeloopen, waarna een openbare vergaHet Roode-Kruis-formulier geeft
dering werd gehouden.
We zijn nu alweer een jaartje verder. leaan de voorzijde de plaats aan waarNa de behandeling van enkele „hadereen ziet tn mèt de hoogere Regeering,
op naam en adres van den afzenlichamelijke
ontwikkeling
r.oodig is merpunten" werd de begrootlngsrekedat
d e r en daaronder naam en adres voor de weerbaarheid van het volk. Dat ning voor het dienstjaar 1939 voorloopig
van dengeen, voor wien de brief besport noodig is voor de jeugd. Deze heelt vastgesteld en zal deze rekening het
van den Prostemd is, aan.. Aan de achterzijde van reeds lang getuigd van haar lust en wil college van gedeputeerden
vincialen Raad van Oost-Java ter goedhet zelfde formulier kan het antLawang
mag
streven.
ook.
Men
in dit
keuring worden aangeboden.
woord volgen.
en kan hier nu niet langer . aarzelen.
Vervolgens werd overgegaan tot de beLagere organen namen indertijd Lawang noeming van een wethouder ter voorNu hebben sommige menschen gezijn spcrtvell af, zonder de droevige ziening in de vacature, welke ontstaan
meend dat het adres van den afzenwas door het vertrek van den heer ir.
der niet wordt doorgezonden, maar consequenties te overwegen. Thans kunuit de wijze waarop de thans uitge- nen zij toonen, dat zij de fout willen goed. B. Elenbaas. Met algemeene meerderformulieren zijn opgesteld, maken. Praten om de zaak heid van stemmen werd de heer ir. A
geven
Nobe hiertoe aangewezen, die desgeheen, h e 1 p.t niet m e er.
blijkt dat men wel degelijk het forvraagd zijn benoeming aanvaardde.
dooris,
ingevuld
mulier, zooals het
Het volgende punt betrof de aanvulling
zendt naar Nederland.
raadscommissies, waarin
van diverse
Het publiek, dat meende dat dit
vacatures waren ontstaan door het afZondagochtend 27 October a.s. zal, wehet gens verhindering van den heer Reldsma, treden van de heeren ir. R. J. Klein, N.
niet zou gebeuren, omdat men niet
door den heer Noordzij (directeur der Dijkstra en M. Ng. Sadlkln.
beter vond dat de Duitschers
Is
heeft,
Eur.
Mulo te Malang) godsdienstoefeBenoemd werden tot lid van: de techIndlë
weten wie relaties In
Prol kerk nische commissie, de heer Ir. A. Nobbe;
worden
de
In
gekomen
ning
gehouden
meening
die
tot
blijkbaar
alhier, om 9 uur vjn.>
de wetgevende commissie, de heeren J.
door het destijds gepubliceerde beH. Franke en Soekandar; ëe passerdoormidhet
contact
richt, omtrent
commissie, de heer Soedomo; de hygiënidel van de firma Thos. Cook te Lissche tevens kampongcommlssle, de heer
dat
men
sabon. Daarbij stond vermeld
(Van
Ir. A. Nobbe; de commissie voor de kieIn geen geval de adressen van den
zerslijsten, de heer Soekandar; de comafzender zou doorsturen. Maar dat
missie van beroep ingevolge art. 21 der
Regentschapsraad.
Roode„Bouwverordening",'de heer ir. A. Nobheeft niets met de huidige
be, en tot plv. lid van het stembureau
Kruis-formulieren te maken;
de heeren Ir. A. Nobbe en J. H. Franke
De uitslag der verkiezingen van le<?en
Vervolgens deelde de voorzitter mede.
van het College van Gecommitteerden dat van den beheerder van de Orpheus
van den Regentschapsraad luidt ais Opera een verzoekschrift was ontvangen,
volgt:
waarin gevraagd werd om vrijstelling
aangezien.
voor een
Raden Saroeso f herkozen), dr. J. van van vermakelijkheidsbelasting voor een
Eerglsteravond heeft zekere Tjoa Klem der Zwaai (herkozen), R. Soepripto voorstelling ten bate van het WeerbaarSlang 1 in de desa Bago, district Paslrian.'
(nieuw gekozen), Hr. Lie Tiang Tik
heidsfonds. In de vorige vergadering
een man, dien hij voor varken had aan(nieuw gekozen).
werd aan de vermakelijkheldsbelastlngpezien, In een ketellatuin neergeschoten.
Als plaatsvervangend lid -zijn gekozen verordening een artikel toegevoegd, volDe man •werd onmiddellijk cedcod en de hjeren H. J. Mahieu en Tan Tjwan gens we!k .vrijstelling van belasting kan
worden verleend in het algemeen ] bebleek een ketciia-oief te zijn.
Hien.

HET CONTACT MET
NEDERLAND.

Zondag 27 October a*. des voormiddags om 9 uur wordt.door ds. Ph. van
Akkeren van Blitar. een godsdienstoefening gehouden in de Protestantsche
kerk alhier. De» avonds preekt ds. Van
Akkeren te Blitar en de heer W. van
der Vlugt te Paree.

Donderdagmiddag om half vijf, toen,
de cement baan in het stadion weer
opgedroogd was na den regenval,
werd de rrjwielproef voor mannen afmoesten,
genomen. De deelnemers
naar gelang van de groep, waarin zij
geclassserd zijn, 8, 9 of 10 km. in 30
min, afleggen, neerkomend op resp.
18. 20 of 22 ronden van ruim 450 m.
Alle 30 deelnemers slaagden. Ir.
C 1 i g n e t t leidde de schare
binnen den maximumtijd langs de

Soerodiwinoto, wedono van Lodojo,
Rylen Biertje, ass.-wedono van Dbko.
Raden Irsadoelanam, ass.-wedono vaa
Kesamben, Raden SoedardJl, wedono
van Wlingl. Benoemde leden, A. E. M.
Meuleman, controleur 8.8., WA Abels,
sectie beheerder van den Provincialen
Waterstaat, C.J.A. Keula, administrateur
van de koffie-onderneming Tjandi Sewoe, P. Th. van Kampen, administrateur
van de agave-, cassaveiabriek Bendoredjo van de H.V.A., Liem Ping Hoo,
strootjesfabrikant; TJhie Biauw Hoo,
handelaar te Wlingl.
Tot gecommitteerden zijn gekozen
contr. 8.8. AE.M. Meuleman en R. So-

srosoedirdjo.
De volgende 22
candidaten van
ploeg 1 zijn thans geslaagd voor het
H.L. 0.-examen: Jeugdgroep.
W. H. Lenr-aïits, B. Kirchof, E. Deug,
Notopoero.
Ch. E. van Droug?:cr. R. W. Hoffman,
De aanleg van de Wadoek in NotopoeH. Ch. loewa'ter, Liem Siong Sloe.'J.
A. Meibooni, F. C. Schoonderbeek, ro is bijna gereed en in December kan
Koo Thlan sec, Ch. F. Hetharia en zij in werking gesteld worden. Naar we
•vernemen zal In 1941 na voltooiing van
H. P. Goudswaard.
de wadoek Notopoero, een wadoek worGr o e p l: J. L. Kalumata, R. den aangelegd in het onderdistrict
SaraAbels, E. Pruss, A. K. Polii, Ph. van dan' (res. Madioen).
Rossum, Ph. L. de Burbure, H..W.
ƒ 80.C00.— beDe onkosten zullen
Spanjaard, M. H. Blllum en Soerodjo. dragen.
Groep III: J. Bouman.
Na de Inwerkingstelling van de waDonderdag a*s.
beëindiging
der doek Notopoero zullen daar karpers worden geteeld door den Dienst der Binnenproeven.

finish! iBBBÉPm

NGANDJOEK.
(Van
correspondent.)

onzen

Wadoek

:*=

visacherij.

Voor het oorlogsfonds.

Onlangs Is de ambtenaar van de binr.er.ïlscshcrij, aïdeeling Ooot-Java in aie
Woensdag werd gemeld, hoé het damesen
heerenkleedingmagazijn streek geweest om poolshoogte te nemen en hij verklaarde, dat de wadoek
Joh. H. T h ij s s e ƒ 137,39 gegeschikt is voor vischteelt/
stort had voor het oorlogsfonds. Ter
Gebrek aan bevloeiïngswater.
medegenadere verduidelijking zy
deeld, dat dit bedrag 25% is van 100
Door de lange droogte zijn de rivieren
verkochte costuums na aftrak van de leeg en hebben de tani's is het regent*
werkelijk gemaakte onkosten.
schap Ngandjoek tekort aan bevloeiingswater.

REGENTSCHAPSRAADSVERGADERING.
De regentschapsraad vergaderde
Donderdag in de pendopo van de
ambtswoning van den regent. Om 9
uur werd de zitting geopend. Aanwezig waren 38 leden. Afwezig met kennisgeving de heeren Lisnet, Ottow en
Mas Maart."
Aangevangen werd met de verkie-

zing, van.leden voor den prov. raad.
Na afloop hiervan ving tegen half
elf eene vergadering aan: behandeling der agenda.
Voorgesteld werden als leden van
het college van gecommitteerden de
heeren i r. J. H. D e % en s, F.
K. W. Li s n e t, N g a b e i Ismail alias Soeroadiredjo en mr. raden S o e
n a r ko. Enkelen.stemden, alhoewel geen._ tepencandidaten gesteld
waren, op andere personen, r"och met
groote meerderheid werden deze vier
heeren.verkozen. Als plv. leden werden gekozen de heeren ir. J. H.
Schreuel, raden Soedono,
W. J. L. de Lange en raden
Danoesastro.
Oe technische commissie werd met
-

algemeene stemmen samengesteld
uit de heeren Ir. Degens, De
Ruijterde Wildt en Soep a n g a t ' (opzichter irrigatie).
Plv. leden: de heeren Ir. Schr e u-

el,

De

Vries

en

Tan

P 1 n g T j i a t.
Eenige
hanierpunten
volgden.
Daarop kwam als belangrijk punt de

Overname Batoesche waterleiding.

'

i£|M9BNPVRSHMH(H

In de sawahs worden putten gegraven
om water te kunnen krijgen voor de
veldgewassen.
De aanplantingen o.a. ketella. lombok
en tabak zien er dit Jaar niet fleurig
uit door de aanhoudende droogte en als
er niet spoedig regens vallen, zal de
polowidjo-oogst tegen vallen.
Verleden jaar vielen in October veel
regens en hadden de landbouwers geen
watertekorten. Het verontrust velen, dat
in 4*£ maand geen regen is gevallen.

GEESTELIJK

KERKNIEUWS.
Zondag 27 October.

TE SOERABAIA.
R. K. kerken: O. L. Vrouwe-kerk, Kepandjen: 6,uur vjn. Stille H. Mis; 7 uur
vjn. Hoogmis, 8 u. 30 vjn. Stille H. Mis,
6 uur run. Lof (Kruisweg). H. Hart-kerk,
Coenboulevard: 6 uur-vjn. Stille H-Mis,
7 u. 30 vjii. Hoogmis, 9 uur v.nu Stille H.
Mis, 6 uur run. Lof (Kruisweg). Christus
Koning- Hulp-kerk,' Van Sandlckstraat:
6 uur v Jn. Stille H. Mis, 7 uur v.m. Stille
H. Mis, 8 uur v.m. Stille H. Mis, 6 uur
n.m. Lof. Don Bosco-kapel, Princesselaan 115: 6 uur vjn. Stilte H. Mis, 7 uur
v.m. Stille H. Mis, 5 u. 30 njn. Lol (Kruisweg).

Zondag 27 October: Feest van Christus' Koningschap. Mis „Dignus est". Gloria. 2 en 1 Ev. v. d. Zondag Credo. Eigen
Praefatie.
Vrije Katholieke kerk „St. Bonifacius",
Serajoestraat 11: 8 u. 3U v.m. H. Mis.
Prot. gemeente: Hol 1. ,dienst:
Boeboetankerk 9 u. 30 vjn. ds. Linderjer.
Darmo-kapel 9 u. 30 vjn. dr. H. Jansen
en 7 uur njn. ds. Bleeker. Jeugddienst: Darmo-kapel 7 u. 30 v.m.
de heer Le Mat. Noorderkerk 7 u. 30
v jn. ds. Bleeker. Zondagsscholen, als gewoonlijk, bevens vertel-uur
in de Darmo-kapel 5 uur n.m. Mal.
dienst: Noorderkerk 9 uur vjn. de
heer Rumbajan. Boeboetankerk 6 u. 30

lang, zoomede ten behoeve van nationale
Men kent de voorgeschiedenis. In
steunfondsen. Hoewel deze verordening
1933
bouwde Jr. Snuijf een drinkwanog niet dscr het college van gedeputeerden was goedgekeurd, werd aan de terleiding te Batoe. Dit bedrijf kon n.m. idem. Buitendienst:
Orpheus Opera de gevraagde vrijstelling door den regentschapsraad op leder Modjokerto 7u. 30 n.m. ds. Bergstra
verleend onder nadere goedkeuring van oogenbllk worden overgenomen, doch (Doopsbediening). Soemenep 9 u. 30 vjn.
den raad. Inmiddels Is de betrekkelijke zoolang de betaling niet was geschied de heer Ririmasae. Pamekasan 7 uur njn.
idem.
verordening goedgekeurd.
zou Ir. Snuijt de exploitatie voortzetGereformeerde kerk, Pregollan Boenwerd
door
gegeven
den
vrijstelling
De
ten.
der 23: 9 uur v.m. ds. J. Plomp en 6 uur
raad bekrachtigd.
een
Thans kwam
voorstel om het
Verder werd vrijstelling van vermake- bedrijf over te nemen tegen ruim 140 njn. idem.
Oost-Javaansche kerk, Viaductstraat
verleend voor een
belasting
mille en wel per uit. December as.
25: 8 uur v.m. voorganger goeroe indjil
door leerlingen van de Mulo-school te
R. Harsono.
Modjokerto op 26 October te houden
Chin. Chr. kerk, Djoharlaan 4: 8 u. 30
de opfinanciering.
tooneel-opvoering, waarvan
v.m. Mal. dienst: pandita Oei Soei liong
brengst mede ten goede zal komen aan
Van regentechirszijde werden vele en 10 uur
het Weerbaarheidsfonds.
v.m. Holl. dienst: ds heer W.
lichamen zooals banken, enz. aan?ePeek.
schreven, om eene bieding te doen
Pinksterzending: Zondagavond 7 uur
inzake eene geldleenlng van f 140.000 Plampitan 130; spreekster zr. M. A. Alt.
De animo hiervoor was echter niet
Pinksterkerk: Zondag 8 uur v.m. Zon(Van
dagsschool voor kinderen ol.v. zr. Van
groot; er waren heel weinig geïnteresseerden. De meest gunst!»» o'ferte Gessel; 9 u. 30 v.m. Hoil. dienst; 7 uur
Mutatie.
was die van de Javasebe Bank te n.m. Mal. dienst; de beide laatste dienDe heer. D. Hilverdlnk directeur van Batavia. Hierin werd ƒ 140.000
sten 0.1.v. br. Vart Gessel. Voorts lederen
aan'sLands gevangenis, die in gelijke func. gebeden tegen billijke voorwaarden. Woensdag en Zaterdag 6 u. 30 n.m. Bijbelstudie, landraadszaal Ardjoeno-boul.
tie is overgeplaatst naar Pamekasan n.l. 4V, pet. rente per
Jaar, koers van 0.1.v. br. Van
Gessel.
(Madoera), vertrok Vrijdag naar zijn uitgifte 100 pet. fdus gpen
courtage),
Armenische kerk: Zaterdag 5 u. 30
nieuwe standplaats. Zijn opvolger, de aflosbnar In 25 jaar en gelegenheid
n.m. Avonddienst; Zondag 8 uur v.m.
heer C. M. B. Dixon, heeft bereids zijn tot vervroegde aflossing.
Ochtenddienst en 9 uur v.m. H. Mis.
werkzaamheden aangevangen.
De offerte was treldig tot 30 SepChristian Science Society (ScheepmaGemeenteraadsvergadering.
tember 11. In verband met de behankerspark 34). Tak van de Moederkerk
deling op een later
Donderdagavond kwam de gemeenteverleende „The first church of Christ, Scientist in
raad onder leiding van burgemeester de Javesche Bank uitstel tot uiterlijk Boston U. S. A.". lederen Zondag 9 u. 30
v.m. en lederen Wosnsdag 8 uur n.m.
31 October a.s.
Scheltema In openbare vergadering bijAlle diensten in ds Nederlandsche taal.
een voor de verkiezing van leden van
uitgezonderd den laatsten Zondag en
den Provincialen Raad van Oost-Java
tot uitstel-behandeling.
den 2den Woensda? v. d. maand, welke
Alle leden waren aanwezig, met uitzonTer vergadering dienden de heeren in het Engelsen gehouden worden. Leesdering van den heer Hildering, die des Raden
Poerwosoedlrdjo. kamer geopend lederen werkdag van
morgens reeds als lid van den regentHie en Send o w o 10 u. 30
12 uur v.m. en Dinsdag en
Tan
Sik
schapsraad zijn stem had uitgebracht een motie
Donderdag van 6
7 uur n.m. Op Zonin,
waar'n
uitstel
van
De fractieleider van het 1.E.V.. de heer
en feestdagen gesloten.
b'bïndelng
tot
uiting
kwam.
Zaal, die als landstorm-soldaat re
TE MALANG.
Tot erocte teleurstollng van geDJokJakarta onder de wapens vertoeft. committeerden
Prot. kerk: Zondag 9 uur v.m. de heer
werd de motie-PoerVan Haasen en 8 uur n.m. dr. H. Jansen
was speciaal voor deze stemming overuit Batavia.
gekomen; zoo was de militaire uniform wosoedlrdjo me t 19 —1 7 stemmen aangenomen. De EuGereformeerde kerk: Zondag 9 u. 30
voor het eerst In de raadszaal te aanropeesche en Arabische leden waren v.m. ds. F. J. Jonkman en 6 uur n.m.
schouwen.
tegen uitstel, alsook de heer geen dienst.
De voorzitter heette allereerst de beide
Tan
Ping Tjiat tilt Batoe.
Vrije Katholieke kerk „St. Raphaël":
nieuwe leden, de heeren ir. R. Roosenri
eenige
Zondag 8 u. 30 v.m. H. Mis.
en
Inheemsche leden.
Soerjohadikoesoemo, ingenieur bij de
Chin. Chr. kerk, Oorschotweg: 8 u. 30
Provinciale Irrigatie-afdeeling Brantas,
v.m. Holl. dienst: ds. Hwan Ttng Kiong
en C. J. van Heemstede Obelt welkom.
en 10 uur v.m. Mal. dienst: ds. Hwan
Ting Kiong.
(Van
HIJ wees er op, dat de heer Rooseno
reeds met het werk In den raad verPinksterzending: Zondag 9 u. 30 vjn.
trouwd, is geraakt als lid van den BanHoll. dienst, Kasin Koeion 4, zr. M. A.
ambtsjubileum.
40-Jarig
doengschen gemeenteraad en sprak de
Naar wij vernemen zal de regent van
verwachting uit, dat beide heeren hun
Prot. kerk: Zondag 9 uur vjn. de heer
beste krachten zouden geven In het Blitar. R. M. A. A. W a r s o a d i
n 1 n g r a t 14 November as. den dag Noordzij.
belang van de gemeente.
Gereformeerde kerk: Zondag 8 uur
Vervolgens benoemde de voorzitter de herdenken, waarop hij V) Jaar geleden
ten huize van de Jam. De Zeeuw. ds.
n.m.
In
heeren F. A. de Kan ter en Joesoef MoGouvernementsdlenst trad.
Vanaf F. J.
Jonkhnf. SBBHSS
djo tot leden van de stemcommissie.. De 3!.October t/m 10 Noverber zal de reuit
in gent, afwezig zijn, aangezien hij dezen
leden,brachten bun: stemmen
Prot. kerk: Zondag 9 uur v.m. de heer
volgorde van'de presentielijst...
tijd met verlof te Solo zal doorbrengen. Reidsma.
.
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Beroep van B. en W. op den landvoogd inzake

AAN.

In zijn nieuwe formatie voor de zittingsperiode 1940'— 1944, bestaat de regentschapsiaad uit de volgende leden:
Gekozen leden,' M. Abdoelmanap, patih
van Blitar, Hardjodiwirjo, Soedirdjo,
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Van de Luchtbeschermlngsdlrectie
voor Kring I (Batavia, enz.) is In
eenvoudigen vorm,,onder den naam
van „Mededeelingen", een publicatie
verschenen, welke ten doel heeft een
band te leggen tusschen alle functionarissen bij den LJQ.D. en de propaganda voor het L.8.D.-werk te stlmuleeren.
Er moet, aldus de Inleiding, niet
alleen hard worden gewerkt, maar we
moeten ons allen In het L.BD.-werk
or.derling verbonden voelen. De technische en tactische commando's moeten niet uitsluitend uit een oogpunt
van discipline worden opgevolgd,
maar de L3.D.-werkers dienen te begrijpen, dat de achtergrond van deze
bevelen wordt gevormd door een
geest van dienen der gemeenschap
en het bevorderen van veiligheid der

onze

LAWANG.

toekms.
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degenen, die het Ochtendbiad niet lazen

zou

hPétainblokdemowtnrgezrij

TWEEDE BLAD III

Van geringe hoogte vielen
de R.A.F.-bommenwerpers
Berlijn aan

Hitler’s
L o n d e

kronelig

Nazi-industrieën
geteisterd

ï., 25 Oct. (Reuter).
De geheele Londensche pers ziet
In de kronkelingen, welke Hitler
op het oogenblik maakt, een acute verlegenheid, veroorzaakt door
het besef van de hoploosheld van
al zijn plannen tot verovering van
Engeland door een front-aanvai.

Eerste transport

Burmaweg
Veitig in recordtijd aangekomen
ondanks Japansche
bombardementen

„Was
aanval op
Chungking, 21 Octolier (ReuLonden, 25 Oct. (Reuter). EngelandDuitschland's
verloopen zooals Hitler ter). Zooals reeds werd gemeld ar-,
Een door het ministerie van Lucht- had gehoopt", schrijft
de diplo- riveerde het
eerste convooi C.lnicecommuniqué matieke medewerker van „The sche
vaart uitgegeven
vrachtauto's, dat in den vroedat de bomaanval, welke
onthult,
„dan
Times",
zou hij zich niet zoo gen ochtend van den ltsden dezer
gedurende den
afgeloopen nacht druk gemaakt htbOi.u
om door van Lashio vertrok, veilig te ICunNew Y o r lt, 25 oct.
op Berlijn werd uitgevoerd, van Frankrijk te
reizen om Franco te ming. l>e afstand van 1146 Km.
(Reuter). Volgens door beaanzienlijk geringere hoogte kon
plaatshebben dan de 22 aanvallen, ontmoeten." Dezelfde medewerker tusschen Lashio en Kunniinc werd
kende
exporteurs te New
ontvangen
welke vóórdien op de Duitsche zegt met betrekking tot de ont- afgelegd in een recordtijd van minberichten
York
moeting tusschen ilillcr en Pé- der dan drie dagen. Drie maanden
plaatshadden.
de
York
hoofdstad
„New
Tialdus
tain: „Péfcijn weifelt kennelijk gclc-.icn, voor de sluiting van den
weersomstandigheden
De
boven
mes"
heeft Dultschland's
nam de reis ten minste
de Duitsche hoofdstad waren voor tusschen zijn aanvankelijke opti- Uur...a-weg,
In ZuM-Amerika
prestige
vliegers verre van mistische wenschen ten aanzien vijf dagen in beslag.
de
Britsche
door
geleden
zijn
faernstia
gunstig, de lucht was met wolken- van een „eervollen vrede als tusNew York, 2o Oct. (Reuter). De „New
len om de goederen af te leden avond van den dag, waarYork
bedekt. Om zeker te zijn, schen soldaten" en zijn latere be- opOp
banken,
veren welke per contract in
he. cenvooi te Kunming was ge..mes
verneemt int Bern: diplomatieke
kentenis
van
den
toe„hopeloozen
treffen,
zij
dat
hun
doel
zouden
kringen te
hst afgeloopen voorjaar waboden de Cnineesche
inclusief verschillende spoorweg- stand, waarin Frankrijk zicb op arriveerd,
Bern ontvingen aanwijzingen «lat Pétain te
ter levering
ren
verkocht
trans,};;;
t-autoriteiten
den chaufoogenblik
centra,
deden
de
Britsche
bomhet
bevindt".
Parijs een
per 1 October jJ.
feurs en dsn mecaniciens van het
van
menwerpers
overeenkomst zal teekenen, waarbij Frankrijk onmiddel,
hun
aanvallen
voegt
eraan toe,
convooi een feestmaal aan.
Het blad
aanzienlijk geringere hoogte dan
Geen pleizierreisje
nazi-propaganda
lijk bepaalde territoriale concessies doet. üe
dat de
Een djr oestuurderó verklaarde
vroegere aanvallen. De
tijdens
de
voorwaar.
heeft „teruggeslagen" op een
In een interview, dat het cenvooi
arriveerden
vliegtuigen
Britsche
In Engeland beschouwt men
den van de overeenkomst zouden als volgt luiden:
diplomatieke
De
medewerker gedurende den tocht verscheidene
wijze, welke enorme sommen
kort na middernacht boven Ber- van „The
News
Chrcnicis" luchtalarms had -medegemaakt,
en vele Lagekost
heeft
a) Frankrijk zou Elzas-Lotharingen aan
waar
de
lijn,
zij
spoorweg-emplazet
alt
Hitler’s laalslen
schrijft: „Hitler reisde niet tuil doch dat zich op den weg verscheiDuitschland
die
tijnsch-Amerikaiien,
cementen
van
de
stations
Lehrter
Europa door op een plezi.rreisj;. dene natuurlijke schuilplaatsen beafslaan.
Dultschland als onoverwinen Pullitzerstrasse herkenden en Hij
een noodsprong
had van Franco iets dringends vinden, waar dan dekkfcpg werd gegaan
waren
beschounelijk
brisantbommen
aanvielen. Salvo's
b) De Rivièra zou tot aan Nice aan Italië moeten worden
noodig, iets, dat
heeft
vervreemd.
wen,
vergrootten nog de schade, welke niet kon krijgen". nij van auuer zocht.
Londen, 23 Oct. (A. N. F.).
Bij het aanbreken van den dag
afgestaan.
verluidt,
dat
AmeriHet
tijdens vroegere aanvallen
reeds
Alhoewel het onmogelijk is te
De
diplomatieke medewerker vertrok het convooi weder van
exporteurs
groote
kaansche
aangericht.
was
c) Frankrijk en Italië zouden gezamenlijk Tunis bc zeegen, wat de diplomatieke gevan „The Daily Mail" verklaart, Kunming. de reis In Noordelijke
Duitsche orders, welke condat
politiek richting voortzettend.
beurtenissen van de laatste dagen
Hitler's
huidig
worden
betaaid
zouden
tant
Groote brand
„spervuur"
een
onderdeel
is van
precies tullen opleveren, liet men
van
een
aantal
ter hvering
d) Frankrijk en Spanje zouden gezamenlijk Marokko bc in Britsche kringen de resultaten
Maatregel tegen opstopping
Een half uur later bombardeerde een plan, dat Unnenkort verbonproducten aan Zuid-Amcrieen nieuwe golf Britsche bom- den zal worden met een groots
met vertrouwen tegemoet. De
«uren.
ka —om Dultschland In
Van officieele zijde wordt vercampagne om ee.i
menwerpers dezelfde doelen. An- anti-Britsche
diplomatieke activiteit
Duitsche
staat te stellen zijn conklaard, dat de Burma-weg de vole) De Fransclic legers in Syrië en Noord-Afrika zouden kan
groopaniek
stichtten
een
te
vliegtuigen
dere
veroorzaken
onder
de
anders
worte
voeren
hebimmers moeilijk
tracten uit
twee maanden uitsluitend zal
kiezers voor de Amerikaansche gende
ten brand in het doelengebied,
ben geweigerd.
de flanken van bet Italiaansche leger in Lybië, tijdens den uitgelegd dan als een bewijs
worden
gebruikt voor het verin
om
half
één
presiaents-verkiezingen.
De aanval begon
van zwakheid op zuiver militairvoer van regeeringsgoederen en
volgende
den-veldtocht in Egypte moeten beschermen.
den
nacht.
Gedurende
de
medicijnen. Deze
maatregel is
strategisch terrein.
„The Daily Telegraph and Mordrie kwartier kruisten Britsche
genomen om opstopping te voorGemeend wordt dat hierbij de Fransche luchtbases in
De concessies
bommenwerpers telkens opnieuw ning Post" beweert, dat „zelfs mi- komen.
krijgsverrichtingen schijNoord-Afrika, doch niet de uitrusting daarvan, zijn in- nenItalië's
N e w Y o r k, 25 Oct. (Reuter). over het centrum der stad en de- nister Suner een onaangenamen Daar nog meer vrachtauto's en
den „as'*-partner groote
individueel bomaanvallen, indruk kreeg van zijn jongsten reserve-onderdeelen zijn aangeeen telegram nit Bern den
begrepen.
teleurstellingen te hebben bezorgd, Volgens
waarbij
zij te kampen hadden met pelgrimstocht naar Berlijn, uf- komen, verwacht men, dat de verYork
Times"
bevataan de „New
constant
afweervuur.
sohoon hij, gelijk bekend is, ging voerscapaciteit langs den weg tot
Het verluidt dat Pétain aanvankelijk weigerde de voor- vandaar de wensen van Duitschdiplomatieke kringen te
land om Spanje zoo spoedig moge- ten inontvangen berichten aanwijVliegtuigen, die later arriveer- als menu van i-t „as"-mogend- 600 ton per dag zal worden opgeBern
waarden te aanvaarden, doch wel gedwongen was toe te lijk In hr.t conflict te betrekken.
den, vonden gaten in het wolken- heden.
voerd.
zingen, dat maarschalk Pétain te dek, zoodat het voor deze mogelijk
Is,
Hitler
Het ministerie van Transport heeft
gelegen
Hoeveel
daaraan
Laval
geven, nadat
verschillende argumenten naar voren blijkt
Parijs een | overeenkomst zal teeaan
te
was van grootere hoogte
in het gewest Szechwan een fabriek
persoonlijke
wel wit zijn
direct
waarbij
Frankrijk,
der
had gebracht, o.m. dat wanneer Frankrijk niet actief met reis naar de Spaansche grens, in. kenen,
Mikken
Nazi’s lijkt
vallen, waar het afweervuur minopgericht voor de vervaardiging
ingaande, bepaalde territoriale der intensief was.
van reserve-onderdeelen voor de
Duitschland en Italië samenwerkt om de Britsche blokka- plaats van Von Rlbbentrop of concessies
naar niets
zal doen. In het teleSlecht zicht belemmerde overal
vrachtauto's,
terwijl in het gewest
te
«en anderen vertegenwoordiger
der resultaten van
Yunnan
een
gram wordt verder verklaard dat waarneming
de te breken, het ontberingen zal lijden.
geopend is, die
fabriek
L
o
n d e n, 25 Oct. (A.N.P.).
zenden. Blijkbaar hebben het bezich bezig houdt met het vernieudergelijke overeenkomst zou het bombardement.
Nu
in
üe
laatst*
aagtn
ce
Duitsche
zoek van den Spaanschen minister een
wen van het loopvlak van autobanworden bereikt, zonder op het
htaanv ..Hen, mede tengevolge den.
van Bultenlandsche Zaken, Ramon sluiten van de vredes-verdragen,
Nachtelijke aanvallen na
van
de
weersomstandigheden, beSerrano Y Suner aan Berlijn en
Het ministerie van Transport heeft
na afloop van den oorlog, te wachlangrijk zijn afgenomen, leidt een voorts plannen ontworpen voor
daglicht-verkenningen
Himmler's tegenbezoek aan Madop
econoFrankrijk
einde
bezüeic aan de meest uiteenloopende de opstelling van luchtdoelartilleZucr i c h, 25 Oct. (Reuter). Volgen» wel- rid zulke geringe positieve resul- ten, ten
misch, politiek Ten militair ged e n, 25 Oct. (Reuter). wijken van Londen tot de concluo
I.
n
rie langs den Burma-weg. welke
pertaten
dat
Hitler
opgeleverd,
dat
ingelichte kringen te Berlijn wordt verwacht,
bied een lijn te doen trekken met Een door het Luchtvaartministerie sie, dat het mikken van de Duit- plannen aan het kabinet ter goedFranco wilde ontmoeten, Duitschland en Italië.
«oonlijk
uitgegeven
luidt
als
communiqué
sche moordenaars naar niets lijkt keuring zijn voorgelegd.
Hitler in den Rijksdag een verklaring zal afleggen inzake teneinde dezen te overtuigen van
volgt:
en
De vertegenwoordiger van het
behoudens enkele getroffen
de besprekingen met Frankrijk en Spanje.
de
voordeeR.A.F,
de wenschelijkheid In
bombardeerde den gebouwen
..De
Amerikaansche Roode Kruis, John
vloot
Medewerking
practisch
neerkomt
deelname aan
afgeloopen nacht Berlün tijdens op een meedoogenloos uitstrooien Earl Baker, verklaarde dat 650 ton
Dezelfde kringen verklaren dat voorbereidingen wor- len van Bpanje's
boven
het conflict. Hierbij Is misschien
medicijnen, die door het AmeriMen acht het te Bern onwaar- wijdverspreide operaties
en de
door
de van bommen.
den getroffen voor een spoedige bijeenkomst van deu gebiedsuitbreiding voor Spanje schijnlijk, dat een dergelijke opzet Duitschland
werden geHet valt op, dat het grootste kaansche Roode Kruis
gebieden,
Duitschers
bezette
welzonden, thans te Rangoon opgeslaAfrika, ten koste van Frankrijk, zal worden
ofverwezenlijkt,
Rijksdag en dat de leden zich gereed moeten houden om la
afdeeling percentage van de getroffen
door
een
of
ke
zoowel
gen liggen in afwachting van hun
in het uitzicht gesteld.
schoon men wel meent, dat het bommenwerpers
als door
het beschadigde gebouwen gewone
overbrenging naar China. Door het
de zitting bij te wonen.
sluiten van een dergelijke over- commando kustverdediging werd zelfs meer armoedige
woonhui- Amerikaansche Roode Kruis werd
,
de
medeongetwijfeld
uitgevoerd.
eenkomst
zen zijn, terwijl de rest winkels en ook 15 ton kinine aangekocht voor
Spanje niet in staat
Doekn in Berlijn werden ge- kantoren zijn, waarvan echter ook verdeeling in China.
werking van de Fransche.... vloot
vinden
onderhandelingen- plaats
bombardeerd,
alsmede oliefabrie- de belangrijkste en de grootste,
In de bescherming van de Franinzake
Nederlandsen-Indische
tot oorlog voeren
sche bezittingen In: Noord-Afrika, ken te Hamburg, Hannover en welke als doel zouden kunnen dlsoüe-leveranties aan Japan.
Tatekawa bij Stalin?
havens en
de
Gflsenklrchen,
het Middellandsche Zee-gebied en scheepvaart
Volgens hier ontvangen berichten
nen, het minst getroffen zijn.
Hamburg,
te
Cuxhafen.
twijfelachtig
echter
Het is
zeer
dusverre
de vloot-bases aan den Atlanti- Bremerhaven.
T o k i o, 25 Oct. (Domei). Tijwerd een accoord tot
De openbare diensten en het
Wilhelmshaven,
succes
niet b:reikt. De onderhandelingen of Ilitler persoonlijk meer
dens de persconferentie op het
Inhouden,
schen
Oceaan
zou
zooverkeer
of
na
gaan
voort
worden
ondergeRotterdam,
Le
Havre
duren voort terwijl de Britsche ral bereiken dan ?ün Spanje in dat Italië en Duitschland vanuit goederenopslagplaatsen enenI'Orient,
ministerie van Buitmlandsche
spoor- een korte onderbreking hervat.
ledereen, die
Van Indische zijde wordt resteering voortdurend op de schikten.
zouden wegverbindingen te Emmerich,
deze bases ongehinderd
Een typisch voorbeeld maakte Zaken vroeg een Amerikaansciie
tijd
bezocht,
laatsten
heeft
den
wordt
wera
en
hoogte gfhouden
cor.resposacVit inlichtingen be
verklaart dat dit land niet in staat kunnen samenwerken in hun po- Munster, Hamm,
en een redacteur van het A.N.P. meBottrop
opgemerkt dat de agenda
inzake het verloop der bespretreffende het onderhoud tusschen
oorlog
Duisburg,
groot
voeren,
de,
is
een
te
hoe
de
Britsche
blokkade
krachtstations
te
Hamdie
de
buurt
van
in
gingen
om
een
zeker
kingen.
alléén economische
burg, de kanaalhavens Ostende, belnr.giijk station woc:u. ifrijwe: den Amerikaanschen ambassa. "-■•
zal begrijpen dat voor zekere Spaansche politici de te breken.
Lagerhuls
Het
aantrekkingskracht ook is van Ce
onderwerpen hevat
Duinkerken en
*n eiken avond bombardeerden
Vlissingen
de deur, Joseph Grew, en den onüergewoonlijk verschillende vijandelijke
de beslissing inzake het algemeen Duitsche voorspiegelingtn
Men verklaart in
vliegmet
beminister van Buitenlandsche Zahunnen-vliegers
welke
zes
wegedurende
welingelichte kringen te
Bern. velden.
Tokio, 25 Oct. (Domei). De karakter van onverschillig
trekkin? tot Afrika en Gibraltar.
Obishi, dat Woensdag j.l.
ken,
ken
de
het
omgeving
station,
de
Nevan
bij
ook,
dan
wanneer
voorFrankrijk
dat,
de
onderhandeovereenkomst
deze
in
vertragingen
Aanvallen werden gedaan door mogelijk met
De woordvoerder van
bedoeling
plaatshad.
de
het
aanvaarden,
bewaarden
zou
het
een
in
regeering
Batavia
werden
heden
lingen te
derlandsch-Indische
ster.-e format.'ïs
Franco heeft een meer realisii- corridor
den rust".
station te treffen. Zij slaagden er het ministerie was niet geneigd
naar Bordeaux zou krij- die gedurende de bommenwerDSi*.
door
de
persconferentie
schen kijk. op de krachtsverhouuren
nachtelijke
sen, waar een Fransche regeer in?
be- den aard van de besprekingen te
woordvoerder van het ministerie
dingen In de Midd:ilandsche Zee
opereertjen. Deze aanvallen volg- slechts in woonhuizen in een
volledige
bestuurs-bevoegdmet
onthullen
en
zeide
slechts:
te
vertrekkelijk
omtrek
wijden
van Buitenlandsche Zaken toetfan Duitschland zou wenschen.
Inmenging Britsche regeering
lieden zou kunnen' worden ge- den op verkenningsvluchten, ws:- nielen, terwijl het
station nog ~Geen bijzonder onderwerp werd
gegeven, doch hij voegde eraan
gisteren
bij
daglicht
ke
door
bomsticht. Ook zouden in dat geval
bepleit
toe: „Onderhandelingen van desteeds dag en nacht functionneert. behandeld tijdens hun korte onde
Fransche krijgsgevangenen menwerpers der RA.F. langs de
derhoud."
Mander (Llb.) zeide: „Gezien de
Tegenstrijdige berichten
zen aard kosten gewoonlijk eenionmiddellijk in I vrijheid
worden Fransche, Belgische en Nederlandvragen werden geToen hem
gen tijd en een vertraging was bij feiten dat de Nederlandsche regesteld,
grens
de
tusschen
sche
kusten
werden
terwijl
blijven
ondernomen,
Meeste gebouwen
Het doel en de resultaten van het
steld met betrekking tot berichten
het begin wel verwacht."
geering een geallieerde mogenden
het
niet-bezette
bezette
Ostijdens welke de havens
in de Londensche pers
gepubliToen hem gevraagd werd of de heid vertegenwoordigt en Japan Hitler's besprekingen met La val gedeelte van Frankrijk zou wor- tende en Greveiingen, van
alsmede
in gebruik
ceerd naar aanleiding van medeafwezigheid van Kobayashi lange zich voegde bij onze vijanden, Lijn no? steeds vrij duister. Moge- den herzien waardoor deze grens een
fabriek
en
een
goederenopdeelneming van Frankrijk
vertraging ten gevolge zou heb- wil de Britsche regeering dan Ülka
dichter hij Parijs zou
En zelfs al zijn vele openbare deelingen van de Duitsche radio
aan den oorlog tegen Engeland aanzienlijk
en een vijangebracht. De . Fransche slagplaats bij Calais
ben, antwoordde de woordvoerder alles doen om te voorkomen, dat
Tatekawa, de
worden
waarvan volgens welke
gebouwen
getroffen
wordt categorisch tegengesproken, regeering zou vrijen toegang tot delijk convóui bij Zeebragge weiJapansche
ontkennend. Hij zeide dat tijdens
amkomt
nieuw-benoemde
tot
stand
een
percentage
groot
merkwaardig
een overeenkomst
evenals
het beschikbaarstellen
Tenslotte wordt den aangevallen. Een der bom- bestaat uit kerken, hospitalen en bassadeur bij het Kremlin, morzijn afwezigheid de Japansche
van van de Fransche vloot. Kr meet Parijs hebben.
leveranties
en
verdere
Japan
en
het telegram nog ' verklaard menwerpers Is niet teruggekeerd." scholen
consul-generaal te Batavia
de gen een onderhoud zou hebben
oorlogsaard zijnd materieel, ont- trouwens opgemerkt worden, dat in
dan nog blijven
dat Frankrijk, bij het sluiten van
met Stalin ter bespreking van het
Ohta, het voornaamste lid van de vangt?
het Fransch-Duitsche wapénstUmerkgebruik.
meeste
Het
is
in
een dergelijke overeenkomst, insluiten
van een verdrag van beiwederom
zwaar
Japansche delegatie, de onderhanHamburg
hierop
pas
standsverdrag
de
na
dergelijk ge- dustrieele en economische conwaardig te zien, hoe
een
de bomButler herhaalde
landen,
de
zeide de woordvoerder,
delingen met de Nederlandsch-In.
absouut
uitsloot. Van Pétain cessies zou verkrijgen.
bardementen uit de vensters van
gedane uitspraak dat de beslissing bruik
getroffen
dische autoriteiten voortzetten.
dat ook hij kennis genomen had
reis
niet
te
verwachten.
woordbreuk
de
kleine
getroffen
gebouwen
de
Nederlandsen-Indische
van deze berichten, doch dat hij
De woordvoerder wees erop dat bij
blijven.
Inmiddels luidt de officieele „Union Jack's" worden gestokiii, geen officieele bevestiging
de Nederlandsen-Indische regeering geering moet
hierWaarschijnlijker
gesprois,
dat
Hitler's
„speciale”
Ouitsche lezing aangaande
de terwijl op de gehavende winkels van uit Moskou had ontvangen.
Wedgwood (Labour): „Wil Butler ken is over definitieve voorwaaruitdrukking gaf aan haar bereiddat
de
en
het
bekende
gelooven
winkeltjes
biljdt:
idoen
Britsche
luchtaanvallen:
„Den
onderhandelingen, de wereld
heid om de
In antwoord op een vraag terden voor een
vrede tusschen
afgeloopen nacht maakte
de ,3usiness as usual" verschijnt.
ondanks Kobayashi's afwezigheid, Nederlandsche regeering het laat- Duitschland en Frankrijk, mogezake van het beweerde intervisw,
In den „underground", welke dat Horinouchi, de gewezen Japanvoort te zetten.
Londen, 25 Oct. (Reuter). vijand vlucnben over Noord, en
ste woord heelt en Engeland en lijk inhoudende verlegging van
Amerika momenteel niet het reent de scheidingslijn tusschen het be- Het onderhoud tusschen Hitler West-Duitschland; de bomaanval- door de bewoners van de getrof'en sche ambasadeur te Washington,
hebben het veto uit te spreken zette en niet-bezette gebied van en Pétain had plaats in Hitler's len waren hoofdzakelijk gericht buurten als schuilplaats worit op weg naar Tokio te San FranWaarom uiet naar
te„en Hamburg, waar branden gebruikt, hoort men, des avonds cisco zou hebben toegestaan, zeide
Frankrijk en verdeeling van ae specialen trein.
op leveranties naar Japan?"
Een volgende vraag was, waarontstonden en op verschillende reizend, dikwijls het „community de woordvoerder, dat
hierop: „De Ne- Franscht koloniën in Afrika. Ook
Butler
zeide
volgens
om de onderhandelingen tusschen derlandsche regeering is souverein het feit, dat deze besprekingen
andere
punten in de stad en de singing" als teeken van een v<>i- de berichten
Stemming
in Spanje
Horinouchi had
naar
Japan en Nederland niet
ongebroken geest.
haven
andere
materieele
schade
komen
onmiddellijk
voorafgegaan
werden
to:Tokio verlegd waren. Hierop ant- in Nederlandsch-Indië". „Doet de door het bezoek van Hltler aan
Het reizen tijdens luchtalarm, verklaard, dat in de naaste
werd aangericht.
verbetert
komst vrede kon worden gesloten
woordde de
woordvoerder dat Sir E. J. Jamb (Ooms).
dwingt
is,
het
stikdonker
Door de wolken beschermd terwijl
straffe wij- Franco wijst erop, dat DuitschMadrid, 25 Oct. (Reuter). drong de vijand met een zwakke den grootsten eerbied af voor de tusschen Wang Ching-Wei en
zoowel Japan als Nederlandsch- Britsche regeering op
land minder optimistisch gestemd
Chiang Kai-Shek, doch
dat de
Indië het beter achtten de onder- ze haar inzichten aan de Neder- is ten aanzien van den afloop van De sfeer, alhier, ontstaan tenge- formatie door de defensie
van ds machinisten, conducteurs, chauf- woorden van den gewezen ambashandelingen ter plaatse te doen landsche regeering blijken?"
volge van de bijeenkomst
pervan
feurs
en
ander
dienstdoend
de
oorlog,
hoop
opden
en
heeft
hoofdstad
heen. Afzonderlijk uitsamenwerhouden, in het btjionde' omdat
Butler: „Volledige
spoedige . ne- Franco met Hitler, is wat opgewek- geworpen bommen veroorzaakten soneel, dat zijn weg vindt onder sadeur kennelijk verkeerd waren
besprekingen king bestaat tusschen de betrok- gegeven, op een
de
der
agenda
weergegeven. Horinouchi wüüe
gespannen
ter
en
minder
gewor'van Engeland. Bestond
dakbranden en geringe schade de meest moeilijke omstandigheook
economische vraagstukken ken regeerders. Zij houden elkaar derlaag
hoop nog wel, dan zou Hltler den, ofschoon er nauwelijks eenige aan gebouwen. Bovendien werd den. In het donker hoort men in zeggen: „Vrede kan in de naaste
die
omvat.
wederkeerig op de hoogte van het ongetwijfeld op de ineenstorting inlichtingen terzake van de ge- een groote brand gesticht in een de spoorwagens en autobussen de toekomst worden gesloten tus: Gevraagd naar aanleiding van
verloop
der besprekingen".
gesprek- schen Wang Ching-Wei, den leider
meest belangwekkende
v_n het Britsche imperium wachbeurtenissen verkrijgbaar zijn, houtopslagplaats.
persbericht dat er antleen
Mander verklaarde dat hij de ten, alvorens politieke regelingen noch uit Spaansche bron, noch van
ken
tusschen
menschen
uit alle van de uitvoerende Nanking renet
Japansche gevoelens onder
Berlijn
Te
en
werden
Hamburg
achtte te treffen. Nu hij wel tot deze de correspondenten
onbevredigend
rijk.
geering, en generaal Abe, den spe.
deelen
van
het
antwoorden
Britsche
volk
zoute
der
Berlijn
eenige personen gedood of gewond.
Nederlandsen-Indische
om methode zijn
cialen Japanschen afgezant."
Spaansche
woordzich
het
recht
voorbehield
toevlucht
neemt,
zeitle
de
en
bladen.
heersenen,
den,
voerder dat hij daarvan geen er later nader op terug te komen. ligt het waarschijnlijk in zUn beDe
Alweer
boven
R.A.F.-mannen
Beriynsche
Berlijn
in
correspondent
doeling in Europa
een aantal van
otficieele Inlichtingen had ont-i
Informaciones" verJapansche
voldongen feiten te scheppen, in klaart,„Las
vangen, die het bericht bevestig-!
Londen,
25
Oct.
(Reuter).
dat het plan voor de ontCanada
den
dan de moeting werd opgesteld,
de hoop dat Engeland
Duitsche
radio
deelde
mede,
De
toen
nutteloosheid van een verderen Spaansche minister van Buiten-de dat Engelsche vliegtuigen gister,
Reuter seint uit een haven In
Inzien
bereid
zal
zijn landsche Zaken Ramon
en
Rio de Janeiro. 24 Oct. (Un. Pr.).
strijd zal
Oost-Canada, dat een aantal manBerlijn aanvielen.
avond
Serrano
tot een compromis. Deze hoop is Y Suner
die destijds nog de poren brandbommen wer- nen In R.A.P.-uniform alhier uit Uit Belcm wordt gemeld, dat een
BrisantDuitsche firma 70 ton
rubber
natuurlijk IJdel. Integendeel: Hit- tefeuille van Binnenlandsche Zaken den uitgeworpen, waardoor ver- Engeland is gearriveerd.
kocht, die met
de „Buenos Aires
ler's nieuwe tactiek bewijst de beheerde
een bezoek aan Berhet
dat
vertrek
schillende
verneemt
branden
ontstonden.
Aneta
Maru'' naar Wladiwostok en verBritsche opinie, dat Hltler zich lijn bracht. De correspondnt ver- Beweerd wordt, dat twee Britsche
Tan minister Kobayashi hier te
der
via Siberië naar DuitscuHoofd
van Transocean in
beteekent
voel'
en
het
een
klaart
dat
de
bijeenkomst
als
een
zwak
ook.
is
verlande niet begrepen
lat.-d zal worden vervoerd.
een zoo band hield met de besprekingen vliegtuigen omlaag werden geschotot
nieuwe
aansporing
de
vertraging
van
Oct.
leden voor
tonden. 25
Hierin wordt de toename
van
ten, toen zij Berlijn naderden.
Amerika, een nazi-agent
krachtig
mogelijke voortzetting tusschen Hitler en Laval.
(Reuter). Volgens de medeconferentie. Evenmin bleek zulks
de Japansch-Duitsche commerciHet
blad
strijd.
den
..Heraldo
de
van
Madrid"
het geval te zijn van de zijde der
25 Oct. eele samenwerking ter verkrijging
deelingen van een ontsnapt
Washington,
merkt op: „Verwachtingen moeten
„Te eeniger tijd” zal
(TJ. P.).
De
Janansche legatie.
procureur-generaal
Belgisch
krijgsgevangene
van grondstoffen gezien.
niet
worden omgezet In veronderWaar gesnroken wordt van een
Jackson
maakte bekend
dat
aan
Belgische kringen te
houding
Franco’s
stellingen
waarvoor
Engeland
uiteraard
instorten
«agenda", die ook
rechtsingang
tegen
„economische
is
verleend
Londen, is het moreel van
geen grond bestaat
met betrekJapansche onderzeeboot
hoofd van den nieuwsdienst
onderwerpen bevatte" kan worden
Londen, 25 Oct. (Reuter). liet
de Duitsche bevolking ernLonden. 25 October (V. F.). king tot deze historische bespreeen
van Transocean
Amerika,
in
opgemerkt, dat
zulks op
Britaangetast
door
autoriteiten
koesteren
de
Duitsche
st'g
Gemeld wordt dat Hitler bij Fran- kingen. Noch moeten zij worden De
IManfred Zapp, die
vergaan
beschuldigd
misverstand moet berusten, daar
niet langer eenlge ver- wordt van overtreding
sche luchtaanvallen. Strooaandrong om aan den oorlog omgezet in ongerustheid
welke blijkbaar
de
co
van
„uitsluitend" economische ondervan
10,
aanzien
een wet inzake
To k
25 Oct. (Domei). Het
men Duitsche vluchtelingen
voelt —wanneer het gaat wachting ten
registratie van
werpen op de agenda voorkomen
deel te nemen en toen Franco niemand
snelle overwinning op Engeland, buitenlandschedeagenten.
ministerie van Marine heeft medegeuit steden waar militaire
doortocht om Spanje te dienen".
«■u.geen andere.
hem
weigerde
zulks
In het algemeen echter is men alcus welingelichte kringen alZapp werd onlangs door Martin deeld, dat op 29 Augustus j.l. tydeas
doelen door Ce Britsche
hier, waar
verzocht voor Duitsche troepen In de Spaansche hoofdstad
men
commentaar Dies
beschuldigd een Nazi- manoeuvres ten Zuiden van cie baai
bommiiwerpers zijn aangeeven
levert op een toespraak.
welKe agent ervan
Tokio, de onderzeeboo' 1-67 vertegen GibraKar en naar Marokko, gereserveerd als te Berlijn.
Ook in Lagerhuiszitting
te
zijn,
die niet als zoodanig van
vallen, komen m Frankrijk
opperleugenaar,
Duitschland's
alsmede het gebruik van de Spaan,
loren is gegaan. 12 Officieren, 33
was
berichtgeingeschreven.
deze
aan, aldus
ter sprake gekomen
Oóbbels, gisteren te Danzig hield.
reserve-officieren en ten niet bekendtoe,
sche havens en luchtbases.
„symbolisch”
n.1., dac
Göbbels verklaarde
gemaakt aantal minderen verloren het
ver. HU voegde eraanbitter
■li-o n d e n. 25 Oct. (A.N.P.).
Duitschland er zeker van wa<s.
leven. De onderzeeboot is in een zwadat het Duitsche Tolk
Curtissjagers
dat
Franco
De
aanbouw
wordt
van
"e Lagerhuiszitting van 24 OctoGemeend
dat bij
tijd*
Engeland ..te eenleer
feit.
dat
h.»
over
ren
storm ten onder gegaan.
klaagt
zijn
geweigering
ber werd gekenmerkt
door verbeweerde dat
oorlog
zou ineenstorten.
het begin Tan dendat geen
dat Spanje
25 Oct. (Reuter).
het
feit
Londen.
op
baseerd
was
Göbbels,
scheidene vragen inzake de onderVoorts
beweerde
dat
werd verteld,
Japansch bombardement
handelingen over Nederlandschzulk een tekprt aan voedsel, olie Duitsche functionarissen noemden Engeland verkeerde berekeningen
vUegtuig over
Washington, 25 October
geallieerd
Inuischc
aan
olie-leveranties
en andere noodzakelijke artikelen de bespreking- tusschen Hltler en had gemaakt met betrekking tot (Reuter). Mofgenthau verklaarde
vliegen. De
geen succes
«ou
Dultschland
Japan.
plaatsvervangend
De
6"-"
kracht. Dultschiand, dat de aflevering van de
heeft, dat het niet kan riskeeren Pctaln „historisch en symbo- Duitschland's
vervluchtelingen
Curtiss
Duitsche dat Hamburg voor
minister van Biiltenlandsrhe Zaken
Chungklng. 24 Oct. (Reuter).
blokkade zou lisch", hetgeen wellicht een Inlei- /o» zcide hij. is economisch en P4O jagers
dat
de
Britsche
voor
de
klaarden,
Hij
Vereenigde Beden «erd vernomen, dat ondanks
de volgende
verpolitiek op oorlog
futlèr legde
worden verscherpt, tenzij het ze- ding is tot de erkenning, dat het voegde eraan toe, voorbereid.
klaringaf:
het grootste deel verwoest
dat
nimmer Staten, zoowel als voor Engeland het bombardement door de Japansche
gelukt is Frankrijk
binnen
niet
oorlog
de
den
in
zijn
zou
dat
ker
meer andere volken zouden pro- vóór den vastges'-'-'sn datum artillerie te Tungkwan het verkeer
..Lord Halifax is er mede on
is.
de hoogte dat in verband met
een paar weken, eventueel maan. oorlog tegen Engeland te betrek- fiteeren
van
tweedracht In plaats heeft. Curtiss leverde on- op den Lur.ghai-spoorweg' morgen
ken.
[den, beëindigd zal zijn.
net bezoek van een
langs 180 vliegtuigen 's maands.
Duitschland,
Japansche
221 worden hervat.
Handelsdelegatie
aan
Batavia.

Britschevolkdmnzou be,odt Frankijlgzwch

Zij konden geen
belofte houden
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C. Tupkef,, Coenboulevard
van meubilair.'

>CTÏtATER SSi«

Donderdag-,

31: October 1940.

ten huize Mevr. de Wed. N. A.
Weeda,

Mawarstraat

meubilair.TßßH

19, van

o

SIIOiIiORUSH-STROOP

<\
Uw wagen rijdt soepeler en gaat Jaren langer mee.
De motor van Uw wagen ontwikkelt meer compressie en <;
;>
', dientengevolge meer paardenkracht en kllmvermogen.,
; U hoeft de zware reparatiekosten niet meer te betalen <[
! U gebruikt minder benzine.
!|
Al deze voordeden kunt U krijsen voor slechts ƒ 1.25 ;»
'
;>
in den vorm van

Woensdag, 30 October; 1940.
ten huize A. C. Pijl, Mawarstraat 34, van meubilair.'
Donderdag,' 31 October 1940.
ten huize Camphuyslaan 12, van
meubilair.
perflesch F0.30 FANCO HUIS ■".'■■
£•
Donderdag, 31 October 1940.
Embong^TjermeeS?
SOERABAIA
ten huize Baweanstraat 12, van
*, MALANG
-'MÊÊKÊESZ .
Ton?an 14
9999H999N9999«999999999999999999999999999«9999999999999999iM^*^999999999». meubilair.
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IS VEEL NAGEBOOTST DOCH ZONDER SUCCES!
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beneden 17 jaar geen toegang.

ï¥ uur
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■ :,Ö L~D CECILIA

WALLACE BEERY
Voor

I

ff'

f

PARKER.
leeftijden.

—

alle

J

I

I

avonden:

I

j ,°,SPIONNAGE"

i

CROMWELL
HELEN VINSON
ROBERT ARMSTRONG.
Spannend, boeiend en sensationeel Is de „stille oorlog"
tusschen de buitenlandsche spionnen, die de teekenlngen van de vliegende forten: en richtapparaten voor
bommen trachten te verkrijgen en de geheime agenten
van Uncle Sam. .
-Vooraf: GAUMONT BRITISH NEWS.
' Kinderen■; beneden '-. 17,: Jaar geen toegang.
'Zondagmorgen 10 u.: OUT WEST WITH THE HARDYS
Mickey.Rooney— Cecilla Parker.
met Lewis Stone
V oor alle leeft ij den.

met RICHARD

!
0
§
|

—

—

I

fZ
5

1

If

i

••

|

Z

—

I 10Wyf^y iy-^Crir<rJ

urn£S

VOOR

X

I,ET

•

FURY" j
fI met Brian AnERNE June LANG Victor McLAGLEN.
fI
FOX' WERELDNIEUWS.
{Vooraf:
Kinderen beneden 17 Jaar geen. toegang.
"

'■

V'****"****?*

"

'

-

-

■

„T È LT~NIi)~TjrL~E~S*

iVanaTMÖRGEN:

met MELVYN DOUGLAS
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HEDEN VOOR HET
LAATST:
Wa 1 t Dis n e y's

-mrL.fr

%

I

;

LOUISE PLATT.
leeft ij den.

alle

Voor

\
|

5

«Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen"
(Hollandsche

Vooraf

:

METRO NIEUWS.
>

«

versie)
Voor alle

I

i

leeftijden.

f

Vanaf MORGEN:
„LüCKï NIG H T"
met ROBERT, TAYLOR
MYRNA LOY.
Kinderen; beneden 17 jaar geen toegang.
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MASCOTTE sÏã£;j.

f Toko

j

(The amazing Mr. Williams)

{Kinderen

1
I

M ER

I

'
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Zondagmorgen

$

. j ',
een mengsel voor motorolie en benzine.
Versterkt de oliefilmlaag zoodanig, dat er geen sprake <;
!;
van sltften meer is.
Heeft reeds de zwaarste proeven doorstaan en onder zeer <,
<[
hooge temperaturen.
J>
Vraagt demonstratie en overtuigt U zich.
<,
Verkrijgbaar bij alle auto-onderdeelen handelaren.
Distributeurs:
~,«.„'>
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ran'46. van meubilair,
ten huize Regentesselaan 9, van
meubilair.
Dinsdag, 29 October 1940.
ten huize Van Reesstraat 1, van

avonden

!

•

SOERABAIASCH VENDU- EN •
COMMISSD3KANTOOR V/H
S. HIRSCHMANN & Co.
|
Dinsdag, 29 October 1940.
Commissievendutie. in hare, lo- I
kalen Societeltstraat 36, van i
commissiegoederen.
E. F. WATRIN.
Maandag. 28' October. 1940.
ten huize J. F. de Ruyter, Pasi-

vo, *ende

en

JOAN BLONDELL.
MELVVX DOUGLAS
.....'.. voor de zooveelste keer!
De bruid .wacht reeds
Doch de bruidegom Is voor de'zooveelste keer bezig een
moordmysterie op te lossen ! Totdat zij er genoeg van
krijgt en hem de les van zijn leven geeft. Een vlotte,
vroolijke! film met een daverende climax, vol geestige
trouvallles, die menig lachsalvo zullen ontlokken.
Vooraf: FOX' WERELDNIEUWS.
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lleden

„DE WONDERBAARUJKE MR. WILLEMS"
met

£

124,

toegang..

•

g

Woensdag:, 30 October 1940.
ten huize wjjlen den heer S. H.

2
1
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—

D

6

straat 28, van meubilair.
Dinsdag, 29 October 1940.
ten huize C.:N. Keehnen, Reinierszboulevard 48, van meubilair.
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Maandag, 28 October 1940.
ten huize J. Buenk, Daendels-

|

X

•

I

|

G. Roozen, van Hoogendorplaan
15, van meubilair.

1

1

METRO'S WERELDNIEUWS.
toegang.
beneden _ij '•
iFnür": „MARIE ACTÖEVÈTTE"
Tyrone Power
John Barrymore.
met Norma Shearer
. Kinderen beneden ,17 jaar geen

•

ten huize van' Mevrouw D. H. F.
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Kinderen
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G. W. TROMP DE HAAS & Co.
Woensdag 30 October 1940.
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AGENDA VENDUTTES
te SOEXABAIA.
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avonden:
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volrende

en

lan
Ann SOTHERN
met Robert YOUNG
Malsie was een gevaarlijke blondine, die wist wat zy
wilde en een enorm doorzettingsvermogen had. HIJ was
een vrouwenhater, omdat hl] eens bedrogen was door
een,vrouw...... en Malsie.werd op hem-verliefd.....'; !;!
Of ze haar mannetje kreeg, al was het ook na heel wat
strijd, een strijd, die ons menig vroolijk oogenblik zal

f

een grootsche verfilming van een
tijdperk en een man. Een tijdperk van bloedige
veeten en onverzettelijke wil.

"

cden

„MA I S IE" HUNTER.

!

TE RN ER,
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goldwyn, producer van o. a.
„Wuthering Heights", „They shall have music" „Goldwyn
Follies", geeft wederom een bewijs van zijn veèIzi,dig talent met zi J n nieuwste film THE WES-

fiART COOPER

00^?^
leedden

ToegankelUk voor aUc

Metro-Goldwyn-Mayer's verrassende film

!

samuel

saxuzi. ooldwth pm.nu

-«-

„the sisters"

!
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KAL7AN VOOR UW BEENDEREN

■

Zondagmorgen 10 uur en Zondagnamlddag 4.30 uur: ERROL
BETTE DAVIS In de
FLYNN

edwTrd g
SSSID^ 9CTIS?

met

t eerst als matin» e

-

MfIPIP RULLET''

het niveau der gewone

Kinderen beneden 17

voor

warner Br s een nieuwe
glansprestatie der
Cinematografie!
°

T//F STORY OF

ROLAND YOUNG

-

boven

Een goed verzorgd bijprogramma.

*™&

"
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(The
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|
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DE ONZICHTBARE

I

MAN KEERT WEDER"

invislble man returns)

§
*

met Sir Cedric Hardwicke Nan Grey- Vincent Prlce.
Kindéren beneden 17Jjaar_geen toegang.
Vanaf MORGEN
„T H É S H lWTxlz~iïÖvlïn
met Robert Young. Joan Crawfbrd
Melvyn Douglas
Kinderen beneden 17 jaar geen toegang.
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avonturenfilml

JERRY en DE PIRATEN"

I

H

jS*

0

\

GRANVILLE OWEN
||
met WILLIAM TRACY
DARCY.
M
en
SHEILA
ALLEN JUNG
Een vol verrassing brengende film in het groote avon- Wë
turenland CENTRAAL AFRIKA, waar een expeditie op ||
zoek ging naar een fantastisch schoone brilliant saffier.... |
Een actievolle film zonder weerga.
—
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..IN DEN ZEVENDEN HEMEL"

§

§
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Voor alle

■--

....

Matinee:
ROBERT TAYLOR

Morgen, Zondag,

—

JL

fê»j

-_.

10 n. v-mi en 4.30 n. n.m.:
IRENE DUNNE in:

9

*""

tM

„MAGNIFICENT OBSESSION" |
Entree

ƒ 0.25

en ƒ0.40.

Voor alle leef tijden.

4amk

s^^È^aHpß*i

(In den zevenden Hemel)

met Miss

ROEKIA

.

ANNIE LANDOUW

-

DJOEMALA

Miss TITING en andere bekende Inheemsche sterren.
Een film .met een eenvoudig doch pakkend verhaal.
echt naar het leven zooals het zich zoo dikwijls voordoet
!
in de rustige ocdiks van het tropenland
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GROOTTE
IN DIV. <-prtr,TTc
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PLAFOND-VENTILATOR

*
»

zien hoe Uw zitkamer in
belangstelling
stijgt. Dat kost U dan aan
Uw
stroom niet meer dan circa 20 et per maand.
En de: Plafondfan verschaffen wij U desgewenscht in HUURKOOP opr zeer aantrekke..,.

.
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De inrichting van Uw zitkamer, is toch gezellig en comfortabel. Waarom zoudt U dan
lt 'i d °P het P lat i*" ïitten? Neemfn

L

IJ

'

en' U : zult eens

PLAFOND
...

„SORGA KATOEDJOE"

"

•

kan men er werkelijk in zitten ?

M

leeftijden.

**

t~
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M

PLAFOND-VE NT IL AT O R EN

S,

„SORGA KATOEDJOE» Is de llefeiyke melodie, welke
|
als theme-song voor de;fllm'dient..........eenTomantl- R
sche melodie, welke vier minnende harten bU elkaar
M
brengt.
Een Indische „Cock-tail" van actie,
romantiek -en |
muziek ! !
ri

|t|

| Vanaf DINSDAG a. s. in SAMPOERNA. |
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Het 2e tevens slotdeel van COLUMBIA's hoogst boeiende
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vertoont HEDEN c.v.a.

J

:

ZATERDAG 26 OCTOBER

Wat de dag brengt.
in’t gedran.

Vichy

SDe

regeering van Vichy zou voleen*
een bericht van de „New York Tlmes"
toegegeven hebben aan de pressie
van'Hitler en zijn elschen aanvaard
hebben. WU weten niet of dit bericht
juist la; vermoedelijk is het wel Juist
althans,voor het grootste gedeelte'
Laten wtJ'in elk geval aannemen dat
het Juist la, dan kan met groote
stelligheid geconstateerd worden
dat
de regeering van Vlchy zich daardoor
in een onmogelijke situatie heeft geplaatst, want het wil er bij ons niet
in, dat de door Dultschland gestelde

voorwaarden door het Fransche volk
en door de Fransche koloniën

1945.

DE INDISCHE COURANT.

DERDE BLAD

DE „EASTERN GROUP CONFERENCE”
IN BR.-INDIË GEOPEND.
De
een

onderkoning opende de

boodschap

LONDEN.

-

geaccepteerd worden.
Uit de berichten, welke wij gisteren
hadden, bleek dat de elschen door het
kabinet te Vlchy verworpen waren.
Laval heeft echter Pétain overgehaald
naar < Hitler te luisteren en het zou
niet onmogelijk zijn dat de oude
New Delhi, 25 October (Reuter). Ongeveer honderd afgemaarschalk op enkele punten toegevaardigden van wijdverspreide deelen van het Britsche 'rijk
geven heeft. Het is wel eigenaardig
verzamelden zich heden ter bespreking
van het vraagstuk, het
dat Hl tier altijd met oude heeren te
maken heeft, wanneer hij landen „bemoederland te helpen bij het winnen van den oorlog 'door In eigen
wil. Zoo werd president
, schermen"
landen zooveel mogelijk In eigen behoeften te voorzien.
Mlklas van Oostenrijk overrompeld,
De onderkoning opende de Eastern Group Conf. met het
zoo werd dr. Hacha met third degree
methoden „overtuigd".
voorlezen van een boodschap van Churchill, luidend: „De bijeenHet zal er nu maar van af hangen
komst van afgevaardigden van al onze regeeringen in het. Oosten
hoe dé Fransche legers in Noordom plannen te maken voor eeij effectievere integratie van de
Afrika en Syrië er voor denken. Deze
hulpbronnen, is een merkwaardige gebeurtenis. In de defensie van
ontwikkeling bergt groote
gevaren
het moederland bouwt gij inderdaad een nieuwe wereld op van
in zich. voor Vlchy, aangezien er
groote kans bestaat op ernstige tweegewapende kracht tot herstel van de balans In de oude wereld. Wij
spalt, zoowel in Frankrijk zelf als
putten hier nieuwen moed uit uw werk, en zien den dag tegemoet,
onder de nog aan de zijde van Vichy
waarop
de strijdkrachten, gevormd door onze inspanning zoowel In
staande koloniën. Immers vele autoriteiten, die tot nog toe tegen De
het Oosten als in het Westen, samen zullen oprukken, om de machGaulle waren, zullen nu inzien dat
ten van het kwaad omver te werpen".
hU gelijk had en zich bij hem aansluiten, waardoor de Vrije Franschen
Uit de openingsrede.
versterkt worden.
New Delhi, 25 October (Reuter).
Wat opvalt in de elschen van de As,
EX-KONING CAROL.
In zijn rede, waarmede
hij
de
Is het kleine deel dat Italië in den
Eastern Group Conference opende,
bult krijgt. Het zou de Rlvièra tot
aan Nlce krijgen en dat is eigenlijk
Roept de hulp in van
nauwelijks de moeite waard. Het
president Roosevelt.
gezamenlijke beheer over Tunis heeft
weinig te beteekenen.
Washington,
25 . October
Er bestaat
(Re
r).
kans,
ut
e
groote
werkelijk
Ex-koning
indien
dit
door
t
Carol van Roemenië, die
zou gaan, evenals het gezamenlijk
wordt vastgehouden in . een
beheer met Spanje over Marokko, dat
hotel te Sevilla, verzocht de
er groote ruzie komt tusschen beide
Amerlkaansche regeering; bij
heeren. Men kan nu eenmaal geen
twee kapiteins op het zelfde schip
de Spaansche autoriteiten te
interventeeren ten behoeve
hebben. Het voorbeeld van een Envan hemzelf en de leden van
gelsch-Fransch en Engelsch-Amerlzijn gezelschap. Het beroep
kaansch con-domlnium over enkele
werd door den AmerikaanZuidzee-ellanden heeft niets te beschen ambassadeur .te Lisomdat
teekenen,
deze slechts kleine
sabon naar Washington geonbelangrijke
omvatten.
gebieden
seind met het verzoek, het ter
Maar Marokko en Tunis zijn zeer
kennis
van president Rooseecobelangrijke gebieden, zoowel van
velt te brengen.
nomisch als van strategisch stand-

DE ITALIANEN DOEN MEE.
Drie redenen.
(Reuter).
Londen, 25 October
voor,
Er doen zich drie redenen
worden
welke eventueel kunnen
aangevoerd voor de
beantwoording van'de vraag, waarom de Italianen deelnemen aan de luchtde
aanvallen op Londen, schrijft
luchtvaart-medewerker
van Reu-

*

De verschillende commissies begonnen de besprekingen.

Hitler kwam overal te laat.
Naar A n et o uit Batavia
seint, gaf „Radio Oranje"
den afgeloopen nacht het ge-

bruikelijke

*i

ter. Deze redenen zijn;
a. Dultschland heeft den steun
noodlg van geoefende Italiaansche
vliegers en
op
om
bemanning
aandezelfde schaal nachtelijke
vallen te kunnen
doen, terwijl de
slechter
weersomstandigheden

wekelijksch po-

litiek overzicht. De omroeper
somde bekende gebeurtenissen op, onder meer de Duit-

sche
besprekingen
met
ra. Spanje. Hij
Frankrijk
telde, dat Hitler den weg
naar de overwinning nog niet
had gevonden. Hij kwam

worden.

b. Dultschland reorganiseert escadrilles zware
bommenwerpers
oorlogsvoor actie boven andere
terrelnen en heeft de hulp van de
Italianen noodig om dit terugtrekken te'dekken.
c. Italië heeft Dultschland overreden, het ook een deel te geven In
het bombardeeren van Engeland,
als represaille voor
de R. A. F.bombardementen van
Noord-Itallë. In gezaghebbende kringen, te
Londen levert men geen commentaar op de Dultsche
mededeeling
en spreekt men zich niet uit over
een van de bovengenoemde
ver"

overal wat te laat.

Geen pracht en praal.
New Delhi, 25 October (Reuter).
De praal, welke traditioneel is bij
openbare ceremoniën in de hoofdstad van Brltsch-Indië, ontbrak bij
de Eastern Group Conference. Deze eenvoudigheid en de kortheid
van
de
openings-plechtigheid
schijnen een aanwijzing te zijn van
den wensch van alle afgevaardigden om de taak, welke voor hen
ligt, aan te vatten.
Na het openingswoord van
den
onderkoning verdeelden de afgevaardigden zich In commissies en
begonnen de besprekingen.

klaringen.

De eerste Italiaansche luchtaanval op Engeland beperkte zich
aldus meldde het Dultsche
communiqué
tot havens aan de
Oostkust van Engeland.

—

—

-

mogelijk-beslissend-^—'zal

dat Spanje
het tekort aan voedsel afhankelijk
het
land
heeft, waardoor
Is van den aanvoer van buiten. Een
uitbreiding van de Britsche blokkade
over de Spaansche kusten zou het

brenvolk in ernstige moeilijkheden blijkt
berichten
gen. Uit al dergelijke
er
dat de onderhandelingen van Hit
niet
zoowel met Vichy als met Franco
zoo vlot gaan als hij zelf gehoopt

zich al te
Toch Is het niet nöodlglaten
meete
zeer door sentimenten
houdt
regeering
sleepen. De Britsche
is
het hoofd koel: zoodra hetch:zeker
de
aan
z
Spanje
dat bijv. Vichy of
zijde van de As zou Plaatsen zullen
wor-

•

onmiddellijk

tegenmaatregelen

den genomen.
de
Laat ons rustig afwachten _hoe
zal.
situatie zich verder ontwikkelen
.

•

j

belangr«ke
•In het Oosten gebeuren
Group
Eastern
de
Daar Is
dingen.
voor
Conference te Delhi,
het
van
het eerst in de geschiedend
bespreking
een
Brltsche Imperium
mogelUkheid
w3rdt gehouden over de
defensie™
en
om alle economische
rik
uitgestreKte
krachten van het
voor wat het Oostelijk deel betreft,
dat een
zoodanig te coördlneeren,

?aarbU

opmarsch naar de overworden georganiseerd.
boodHet zal, zooals Churchill in zijn.
ter vergezamenlijke
winning kan

schap *e<d», *»n strijd zijn
nietiging van het kwaad.
Deze conferentie is buitengewoon

belangrijk, omdat nu pas een over-de
zicht kan worden verkregen van
groote reserves waarover het impe-

rium beschikt.

.

Llnlithgow,

-

»•;

,

DE ANTI-JOODSCHE MAATREGELEN
IN FRANKRIJK.
Er moeten ten behoeve van de Nederlandsche
vluchtelingen groote moeilijkheden
overwonnen worden.
De definitieve oplossing van het netelige
probleem vertraagd.

—

dat „het Britsche

-.

Hitler: „Kies
Churchill o»

mijn partij of ik ransel er op los”.
den achtergrond: ,floe je taai, Marianne,
."
ik kom je te hulp, tenmi ste als je dat zelf wil
...

aldaar
bevolking, die onze
sche
steeds
verblijvende landgenooten
hartelijk tegemoet treden.
Het büjkt echter praktisch niet
contingent
Nedermogelijk, het
landsche vluchtelingen In Portugal
hun
verder te verhoogen, zonder
betegelijkertijd een definitieve
stemmingsplaats elders aan te wijzen. Reeds zijn velen, ofschoon

voorzien van een visum voor landen
overzee, in Portugal gestrand aangezien de verstreken visa zonder
praktische waarde bleek.
Voor een doorreis naar Portugal
Portugeesche
kunnen nog steeds
mits de
visa verkregen worden,
zekerheid bestaat, dat de houders
verspoedig naar elders kunnen

.

speciale moeilijkheden
daaraan,
volgens de Nederlandsche koloniale emigratie-autoriteiten, zijn
ver-

bonden.
Dit alles vertraagt een definitieve oplossing van het netelig probleem.

Geen ongerustheid.
De door Vichy
intrekking
van

aangekondigde
steunverleening
aan binnenlandsche zoowel als buitenlandsche vluchtelingen met Uigang van 1 Nov. a.s. behoeft geen
ongerustheid te wekken. Tot dusverre betaalde de Fransche
regeering aan alle in
aanmerking

komende

vluchtelingen

trekken.

charteren

WAT ER VOOR DE GEVLUCHTE
JODEN

WORDT GEDAAN.

—

Serlandsche

—

opperbevel echvoldaan is en
zendt.
nog meer versterkingen
Het resultaat is, dat ruim
30.000
en meer troepen op weg zijn naar
bovenEgypte, terwijl Australië
dien nog drie divisies voor Egypte uitrust. Deze reusachtige
Britvoorbereidingen
sche
leveren
groote moeilijkheden op voor de
in
taak, waarvoor de Italianen
Het
Egypte zich gesteld zien.
nieuwe offensief, dat door Graziani zal worden ingezet, zal echter
gebracht,
niet tot staan worden
tot
wanhoondanks alle pogingen

ter zelfs 'nog niet

tien francs

per dag.
Het is nief bekend of de rekening daarvoor ten slotte bij de Nevan schepen.
Het
gederlandsche regeering wordt
onDe Nederlandsche regeering
presenteerd, doch dit Is
weinig
derzocht vaak de mogelijkheid van
waarschijnlijk, zoolang de
diplomaatregel
raakt het charteren van een schip voor matieke betrekkingen
De nieuwe
verbroztfn
vervoer
van
een
een
gezamenlijk
Nederlandsche
echter tevens de
ken. In ieder geval zullen de NeNederlandJoden, die reeds vóór den oorlog belangrijk contingentderlandsche vluchtelingen in Frankdoch
de
verweAlhoewel sche vluchtelingen,
In Frankrijk verbleven.
rijk
niet armlastig worden.
moeilijkhet momenteel niet:bekend Is, met zenlijking stuitte af op de
Een Londensch comité van het
de heid een bestemmingsoord te vinwelke mate en gestrengheid
Nederlandsche Roode Kruis
ontden.
Vlchy-regeering de nieuwe maatAmeuit
alle
deelen
de
massa-emigratie
ving
naar
van
wereld
Een
a).
regelen zal toepassen, slaat de NeLonden, 24 October (A n e t
bijdragen, welke gedeeltelijk
geof elders ondervindt de bekende
derlandsche regeering de ontwik- rika
Tot de maatregelen, die door
de
bruikt
worden
voor
moeilijkheden
ondersteuning
betreffende
de
aankeling van de situatie met
Vichy-regeering tegen de Joden
van vluchtelingen en later voor de
eisenen van affldavits, beschikgade.
ook
het
behoort
worden,
dacht
«nomen
leniging
Verscheivan nood in Nederland na
bare
etc.
geldmiddelen,
besluit, dat buitenlandsche Joden
oorlog.
den
emigratie-oord
als
dene
eventueel
een
Een scherp contrast.
zullen worden geïnterneerd of
landen
in aanmerking komende
De Nederlandsche regeeringsverplichte verblijfplaats wordt
deze eiMen kent de moeilijkheden door zien geen aanleiding,
commissaris
aangewezen.
voor vluchtelingen
het
vertrek
door
laten
ten
behoeen
senen te
vallen en
Frankrijk aan
baron Harinxma
in
Frankrijk,
het
transito
ve
de
Nederlandsche
bepaalde
aan
van
vluchteMadrid
de aanen
de Nederlandsche
Dit vestigt wederom
te
Thoeslooten'
met lingen een edelmoedig gebaar
Inzake Ne- categorieën Nederlandersvan achtdr. Ir. A. Sevenconsul-generaal,
dacht op het probleem
meenen
blijkbaar,
verrichten. Zij
n name van den leeftijd
vluchtelingen
ster, tevens vertegenwoordiger
geoppodat de zaak weinig dringend is,
veertig
tien
"tot
Jaar
van het Nederlandsche Roode
Frankrijk, die thans voornamelUk
aangezien volgens hen de Nederaangezien de neerd. Scherp contrasteert daarKruis, beschikken over voldoende
volgebieden
uit Joden bestaan,
van
bereidwillige
houding
landsche
koloniale
Nederland mede de
middelen voor het verleenen van
en
de
emigratiemogelijkheden
meeste anderen naar naar
doende
regeering
Portugeesche
de
elders
steun.
offreeren, weinig
beseffend,
dat
zijn teruggekeerd of
de Portugeevriendelijkheid van
zijn vertrokken.

NEDERLANDSCHE

nieuwe meer intensieve antipropaganda -camBritsche
aldus schrijtt
pagne, welke
de diplomatieke medewerker
bedoeld
van Reuter
is om invloed uit te oefenen
op de presidentsverkiezingen
in de Vereeniqde Staten,
overtreffen de Dultschc bladen elkaar in hun verklaringen over den hoopelcozen
toestand in Engeland.
De „Berliner
Börsenzeitung" schrüft b.v., met betrekking tot de bijeenkomst
tusschen Hitler en Franco:
„De gevel van de Britsche
politiek in de Middellandsche
Zee, opgebouwd door de
eeuwen heen, is ineengestort.
De pilaren Gibraltar, Suez,
Malta, Cyprus en Haifa zijn
omvergeworpen. De volken
rond de Middellandsche Zee
beseffen thans, dat zij lang
genoeg stukken zijn geweest
op het Britsche schaakbord.
In Spanje vooral is dit gevoelen algemeen geworden".

Hij verklaarde voorts,
dat de
Britsche troepen, die in
Egypte
man
geconcentreerd zijn, 250.000
sterk zijn. Hieraan voegde hij toe

—

•

!

gewag van „reusachtige" Britsche maatregelen, waarmede hij wil camoufleeren, dat de
Italianen niet vooruit kunnen. Hij
spreekt van 250.000 man Britten en
van verschen aanvoer, waartoe Italië
zelf niet In staat Is.
Er zijn immers ook weer berichten
over het torpedeeren van een Italiaansch transportschip en van een
Duitsche duikboot.
Wij kunnen ons verheugen over
zij
dergelijke berichten, aangezien
de
Britten.
wij zen, op successen van
Over de houding van Spanje kan
nog steeds niets definitiefs gezegd
worden. Gisteren meldde „United
Press" dat Spanje binnenkort aan
den oorlog zou deelnemen, doch vandaag meldt hetzelfde persbureau dat
Franco geweigerd zou hebben en dat
Hltler toen om doortocht van •Duitsche troepen zou hebben geëlscht.
Franco zou toen gewezen hebben op

Doch wanneer resultaten van hoc-;
onderkoning van Brltsch-Indië, dat
deze ge waarde uit onze gezamenlijke"
pogingen moeten voortvloeien, zal
bijeenkomst een vrijwel unieke geonze bijdrage tijdig en van voldoenbeurtenis was in de politieke ervaden omvang moeten zijn, want in
ringen van het Britsche
gemeenevan den oorlog is het de snelheid, die
best. Zij hield in,. dat deelen
tot de overwinning leidt.
Zuihet Imperium ten Oosten en
De rijken, die in het verleden geden van Suez op het punt staan te
vallen zijn, zijn over het algemeen
onderzoeken, welke nieuwe verantten val gebracht door een inhaerent
aanwoordelijkheden zij kunnen
Is*
het defect aan de binnenzijde. Het
vaarden, ter verlichting van
moederland van zoodanige lasten, niet waarschijnlijk dat dit het lot
van het Britsche' gemeenebest zal
drawelke zijzelf zouden kunnen
worden".
gen, op een oogenblik, dat dit moederland voor moeilijke problemen
Een centrale commissie.
stond en dapper de vijandelijke aanNew Delhi, 25 October (Reuter):
vallen doorstond.
De Eastern Group Conference beErnstig werk te wachten.
sloot een centrale commissie in te
van
New Delhi, 25 October (Reuter). stellen onder voorzitterschap
Slr
Mohamad
Zafrullah
leiKh'an,
Lord
Llnlithgow,
die
In de rede,
de onderkoning van Britsche-Indlë, der, der Brltsch-Indische delegatie,
ter gelegenheid van de opening van teneinde zaken betreffende politiek •
de Eastern Group Conference uit- en werkwijze in beschouwing te nesprak, verklaarde hij nog het vol- men. De. commissie ging over tot
het benoemen van twee . andere
gende:
commissies ter behandeling
van
ernons
zeer
veel
staat
„Er
stig werk te wachten. Ik ben dank- resp. de zware en de lichte .Indus•
*.;
i'
onze
macht trieën.
baar, dat wij het in
Besloten
werd
namens
de
confewerken
te
gezamenlijk
om
hebben
op
en een bijdrage te doen voor de ge- rentie een antwoord te zenden
boodschap.
Churchill's
bijdrage
welke
zamenlijke zaak,

zeide Lord

Londen, 25 October (R e liter). Aanvangend met hun

25 October. (Reuter).
Rome,
Gaida legde in de „Giomale d'ltalia" den nadruk op „de enorme
moeilijkheid van de taak,
waarin
voor de Italiaansche troepen
zien,
in
Egypte zich geplaatst
verband met de reusachtige Britsche voorbereidingen."

i

moederland.
Gayda maakt

-

Doelloos gebral.

Gaida legt uit.

en

blijken."

l

ANTI-BRITSCHE PROPAGANDA-CAMPAGNE.

REUSACHTIGE BRITSCHE
VOORBEREIDINGEN.

\

van groote beteekenls. zal "zijn

Lord Llnlithgow,

441?

DE STRIJD IN EGYPTE.

punt beschouwd.

Het is wel een bewijs, dat Dultschland zijn opgewonden kleinen bondgenoot Italië niet al te hoog aanslaat
-wat zijn-prestatie betreft. Men ziet
nu ook in de „Glornale d'ltaMa" een
artikel van Mussolini's lij fpoëet Gayda, waarin deze wijst op de „ernstige
moeilijkheden" waarvoor het Itallaansche leger in Egypte zich gesteld
ziet.
Dit is aan . den eenen kant een
Bnvervalschte erkenning van de
moeilijke situatie, waarin de Italianen in Egypte verkeeren, hetgeen
zooals wij reeds eerder schreven, het
gevolg moet zijn van het afsnijden
van de verbindingslijnen van het

SPREEKT
»««l vlo(l«r mul «n VUll»
«««k'■• B.lashm S.S hi
d.n mond. BalnMn Srf

DE AANVALLEN OP

conferentie met het voorlezen van

Churchill. Oost en West zullen samen
oprukken om de machten van het kwaad omver te werpen. -Geluk ig
is Engeland „aan de binnenzijde” met defect.
van

U

I

door
geboden
pigen tegenstand,
de Britsche vloot en luchtmacht."

SPANJE EN DUITSCHLAND.

Franco terug naar Madrid.
Londen, 25 October (Reuter). Generaal Franco vertrok hedenmidHitdag na zijn ontmoeting met
Maler uit San Sebastian naar
drid.

Ernstige

oogenblikken.

Madrid, 25 October (Reuter).
Het Is interessant op te merken,
dat de pers
blijkbaar onder leiding van hoogerhand
niets zegt,
wat zou kunnen worden uitgelegd als
op
voorbereiding van het volk
—

—

oorlog. Terzelfdertijd Is daaraan het
gissen naar de mogelijke onderwertusschen
pen van de bespreking
Hitler en Franco,
alsmede naar
de houding, welke door belde partijen zal worden aangenomen, verbonden, doch de achtergrond van
de commentaren doet denkea aan
verschedie, welke In de pers
nen, toen minister Serrano y Suner
naar Berlijn en Rome ging.
De meeste Spanjaarden zijn zich
echter wel bewust van
het feit,
oogenolikdat het land ernstige
ken doormaakt en zulks nog wel
terwijl voedsel bizonder schaarsch is,
en achter de grens het Dultsche leger
en rond de kusten de Britsche vloot
aanwezig zijn.
optimistiMen Is echter wat
scher gestemd en het geloof wint
veld, dat Franco er in zal slagen,
het land veilig door den moeilijken toestand te loodsen.

MILITAIRE ACCOORD.
Volledige samenwerking.
(Reuter).
Londen, 25
October
Volledige Tsjechische militaire samenwerking werd heden bezegeld
door een overeenkomst, welke
op
het ministerie van Buitenlandsche
Zaken door Lord Hallfax en
Jan
Masaryk werd geteekend.
Engeland verleent voorlooplg de
Tsjechische regeering een crediet
om de Tsjechische militaire
inspanning te financieren.

Eigen eenheden.

Londen, 24 October (Aneta). De
Nederlandsche radio meldt de op-

de
N.V.V. van
richting door de
Arbeid"
stichting „Vreugde en

en
welker doel is de cultureele
argeestelijke verheffing van de
beiders.
een
De heer A. van der Hart,
bekend bestuurslid' van het instivan . arbeidersontwikkeling.
tuut
kreeg
leiding van het lichaam,
de
Een gebouw In hetzelfde
displannen
welks grootscheepsche
trict waarin gelijkvloers een wingepublizullen
worden
binnenkort
kel en boven woonhuizen
waren
ceerd.
CP9BSBI
gevestigd, werd verwoest,
waarDe N.E.0.-fitlchtlng begint offibij
naar men meent
een percleel op 3 Nov. met een concert
soon om het leven kwam.
.te
Vrouwen, die zich op de plaats van het concertgebouworkest
van
des onhells bevonden,
gedroegen Amsterdam onder leiding
zich zeer kalm. Sommigen
harer Mengelberg voor de Amsterdamscheurden haar kleeren
om
er sche arbeiders.
beDe stichting kan worden
van
te.maken, om
verband
daarpoging
mede de gewonden voorloopig te schouwd < als een verdere
van de nazi's om bij de Nederverbinden.
, Een ambtenaar van
landsche arbeiders In het geviel te
den Luchtbeschermingsdlenst
vertelde i een komen.'
verslaggever van Reuter:
;,Het
publiek gedroeg zich
schitterend.
AUen wilden zoo graag helpen; dat
VERDWENEN VLIEGER.
men elkander na eenigen tijd in
den weg liep, zoödat wij om
het
500 Gulden uitgeloofd.
getroffen gebied een cordon moes(Aneta).
Londen,
ten trekken. Vele passagiers
24 October
de
trams waren practisch vol met arDe Nederlandsche bladen bevatten)
kregen een zenuwschok 'onlangs een oproep aan hen, die
beiders
en werden daarvoor en voor andeinlichtingen konden . .verschaffen
omtrent den' Duitschen vlieger Ot-.
re verwondingen aan de eerstemeer to Christlansen, om zich
zoo
hulp-posten behandeld. De
werden,
ernstig gewonden
snel spoedig mogelijk aan te melden
naar
ziekenhuizen
overgebracht bij het .hoofdbureau van politie, te
en spoedig
gewonden Amsterdam.
alle
De vermiste verliet op 21 Aug.
weggevoerd. De hulpdiensten ,van
de tram maakten snelle
in den avond het gebouw van' de
vorderingen en binnen een uur was
een A.T.V.A. te Amsterdam en werd
sedert dien niet meer gezien. De
van de trams verwijderd. en wapolitie looft vijfhonderd gulden uit
ren de wrakstukken opgeruimd."
aan den voorlichter, die inlichtinEen duit in het zakje.
gen, of aanwijzingen
kan
verLonden, 25 October (Reuter). In schaffen,, die lelden
tot de
opeen communiqué van het Dultsche heldering van de verdwijning.
Itaopperbevel is verklaard, dat
llaansche formaties
bommenwer
pers, opereerend van bases in door
Duitschland bezette gebieden, hebGEBREK AAN BENZINE.
ben deelgenomen aan de aanvallen

Het Britsche publiek gedroeg zich schitterend.
TWAALF VIJANDELIJKE
VLIEGTUIGEN VERNIETIGD.

Londen, 25
(Reuter).
Londen, 25
October
October. (Reuter).
Brltsch-TsjechiTerzake van het
Voor de eerste maal
van
deze
week vielen Dultsche jagers en jagesche militaire accoord is nog
goedkeuger-bommenwerpers . Londen en de
meld, dat
behoudens
inring van het geallieerde opperbevel kustgebieden In formaties aan
plaats van als. afzonderlijke
raide Tsjechen zullen worden georde
ganiseerd in eigen eenheden, met ders, zooals In het begin van
week gebruikelijk was. De
formaeigen distinctieven en eigen officieties waren 20 tot 50 toestellen sterk,
ren. De Tsjechische vliegtuig-escadrilles zullen tij de R.A.F, worden hoewel eenmaal twee grootere formaties aaneengesloten vlogen.
ingedeeld, zonder echter het nationale karakter te verliezen.
Britsche vliegtuigen vielen
den
landstrijdkrachDe Tsjechische
vijand aan boven Londen, steden In
ten zullen worden georganiseerd uit Kent, de Britsche kust en het Kade troepen, welke thans reeds in naal, en kanonniers van het
afEngeland en in het Midden-Oosten weergeschut hadden druk
werk,
uitgebreid vooral aan de monding van
zijn en zullen worden
de
binnenmet vrijwilligers uit het
Theems.
land.
Over de kust op de fantastische
hoogte van 10.000 meter en hooger
VERLIEZEN EN
vliegend tot het gebied van Londen
en bij het aanbreken van den dag hun
aanvallen op de buitenste districten
inzettend, wierpen zij bommen meeDuikbooten tot zinken gebracht. rendeels in het wilde weg op wegen,
Londen, 25 October (Reuter). De particuliere en commercieele eigen„Venetla" dommen.
Brltsche torpedojager
Het aantal aanvallers, dat bom»
is tengevolge van een vijandelijke
men
vervoerde, was echter naar
mijn gezonken.
wordt niet groot. De omgemeend
„Regent"
duikboot
De Britsche
van
de schade en het aantal
vang
vernietigde een Italiaansch voorrabekend,
zijn nog niet
slachtoffers
densïhip in de Middellandsche Zee.
een
trof
een
drukbrisantbom
doch
„Swordfish"
.
Brltsche
duikboot
De
het
straat
uur
dat
het
verop
ke
ter
bracht een Duitsche duikboot
was.
levendigst
keer
het
tot
Fransche
kust
hoogte van de
Deze toegenomen vijandelijke aczinken.
tiviteit volgde op den rustigsten
welken Londen sedert den
DE K.V.K. VOOR NED.-INDIË. nacht,
aanvang der nachtelijke massa-aanvallen op 7 September J.l. beleefde.
Voor de eerste maal wordt Londen
De uitvoermogelijkheden
in het door het Luchtvaartministevan Indië.
niet
rie uitgegeven communiqué
(Aneta). speciaal genoemd.
Londen, 24 October
Major L.H. Cripps, president van
Een tram verbrijzeld.
de Kamer van Koophandel voor
wees
de exporteurs te
Ned.-Indlë
(Reuter).
Londen, 25 October
uitvoermogeManchester op de
brisantbom,
uitgeworpen
Een
lijkheden „van Ned. Indlë en zette door een Duitsch vliegtuig tijdens
de eisenen van den Europeéscnen het tweede van de
drie
luchten inheemschen export uiteen; hij alarms, welke Londen heden meelegde er den nadruk op, de haneen straat,
maakte, ontplofte in
delsmethoden van de
Indische waar het verkeer
druk
bizonder
markt te aanvaarden.
De bom kwam terecht op een
was.
Na een toespraak van W.T. Day,
tram. welke verbrijzeld werd.
secretaris van het Instltute of ExVier
andere
trams • werden
port, werd besloten tot. de oprich- zwaar beschadigd. Alle vijf trams,
ting in Manchester van een af- waarvan er verschillende
vol ardeeling van dat instituut.
bij
beiders waren, stonden vlak
Men
elkaar bij verkeerslichten.
IMPORT VAN BLOEMBOLLEN. meent, dat; een van de tram-be
stuurders en een vrouw werden
pergedood en een aantal andere
Verdubbeling van den prijs.
sonen zwaar werd gewond.
Londen, 24 October (Aneta). Het
Autobussen, welke in
dezelfde
van straat reden, werden
uitblijven van den Import
verbrijzeld
bloembollen uit Holland
veroordoor de kracht van de ontploffing,
zaakte een verdubbeling van
den terwijl voorbijgangers door rondprijs In de Vereenlgde
Staten, vliegende
werden
gestukken
aangezien Engeland slechts,
ten wond.
üeele in de vraag kan voorzien, erkennende, dat het met de Nederlandsche vakkennis van den
bo- tal nieuwe vliegtuigen,
dat werd
dem niet kan wedijveren.
opgeleverd ter vervanging van de
Duitsche verliezen in den strijd tegen Engeland,. sterk verminderden.
RUSLAND.
—

—

'

OVERWINNINGEN.

'

-

-

_______

:

—

•

—

—

.

.waren.

:

op Engeland.

Buslijnen opgeheven.

Maar het zakje heeft een gat.
Berlijn, 25 October (Reuter). Nader wordt nog gemeld, dat in het
communiqué van het Dultsche opperbevel Is onthuld, dat de Itallaanvoor
sche
het
bommenwerpers
eerst aan de aanvallen op'- Londen
Dondeelnamen In den nacht van
derdag op Vrijdag.
,

Verlieslost

Londen, 24 October (Aneta). ■, Het

gebrek aan benzine in
Holland
blijft nijpend. In Rotterdam zijn
geverscheidene buslijnen door

brek aan brandstof opgeheven.
Het gebruik van gas-generatoren
wordt overwogen, welke - reeds zijn
ingevoerd in Nijmegen en . HilUgersberg.

UNILEVER.

(Reuter).
25 October
Een door het ministerie van Lucht:

Londen,

communiqué
vijandelijke
vliegtuigen "werden' vernietigd. Acht
verloren;
Brltsche' Jagers gingen
doch de bestuurders van vier' dezer
toestellen zijn veilig.

vaart uitgegeven

.

Een toelichting.

meldt, dat heden 12

Londen," 24

SITUAE.

der Geallieerden is voorloopig
onmogelijk.-Januari en Februari
de beste maanden voor een strijd
in de woestijn.

Een

offensief

KRIJGSKUNDIGEBESCHOUWING
door
Kol.b.dEA
In
Engeland
bezig rondom een kern,

is

men

bestaande

uit het restant van het expeditieleger 'in Frankrijk en het
oude territoriale leger.' een nieuw
millioenenleger. op, te bouwen.'
Voorloopig is dit leger nog ge"

heel en' al ingesteld op een defensieve gedragslijn. Dit' spreekt
vanzelf. De algemeene. toestand
en de verdediging van het land
brachten zulks mede.' Bovendien
gaat het eenvoudiger' en' sneller
j om een leger)voor een defensieve
taak klaar te stoomen, dan voor
een offensieve taak.
Tot dusver was dit geheele leger, behalve enkele .eenheden,
speciale doeleinden
welke voor
worden afzonderd, als
konden
bijv. de verdediging van het Midden-Oosten, slechts beschikbaar
en geschikt voor de defensie van
Engeland tegen den dreigenden Duitschen inval.
Het oogenblik is nu gekomen,
dat men met deze dreiging vrijwel heeft afgerekend. Van een
v,e rrasse n d e n aanval is
geen sprake meer; een aanval
gedurende den naherfst of den
winter stuit op zoovele practische
bezwaren, dat deze slechts als een
soort wanhoopsdaad door de Duitschers zou kunnen'worden geëntameerd en dus ook met veel geringere krachten zou kunnen worden
afgeslagen. Voor het volgend jaar
dient nog slechts e e n i ge rm a t e rekening te worden gehouden met, een eventueelen
systematischen aanval met mogelijk nieuwe middelen. Een dergelijke mogelijkheid . kan' echter '
worden. l opgevangen *■ door' een
scherp doordachte en economisch
opgezette defensie ; en]doorkruist:
door een gedurende den geheelen~

komenden.;

.winter!

en:.voorjaar

.' (Aneta).
October
. krachtig, volgehouden .luchtNaar aanleiding van de benoemino f.f,e nVi e f.. .
gen van Unilever wordt gemeld,
Overigens zullen alle • krachten
dat dr. H. Schicht' en F. "Schicht
van het Britscbe Imperium moeleden waren van.de
board
ingezet voor
het
ten worden
Geslaagde aanval op Kassala. vroeger
van de
Engelsch-Nederlandsche
nieuw leger
van
een
scheppen
ciïró, 25 October (Rente r). Unllver en bij het uitbreken van den
met eengroot o f f e n s ie t
Een! Britsche patrouille viel eer- oorlog zijn afgetreden.. Blessirig was
.".ver m o gen.
gegisteren wederom op zeer
de : leidende .man van Unilever
in
. Het menschenmateriaal, dat
hiervijandelijke' Duitechland.
.een
slaagde wijze
is
beschikking
staat,
helaas
voor'ter
vijand;
groep te Kassala aan. De
betrekkelijk beperkt. Behalve de beleed verliezen vóór hij terugtrok.'
milvolking van Engeland zelf (45
'. Het heden door
Algemeene
het
Van de marinereservisten, die onbetrekkelijk zwakke conen
de
llcen)
Br;tsche
Hoofdkwartier uitgege- langs in actieven dienst
tingenten van de thans Geallieerde
werden teven ■ ommunlqué ' luidt: „Op ' alle ruggeroepen,
mogendheden
Noorwegen,
Polen,
dienen
omstreeks
20
aan
fronten rustig."
boord van kanonneerbooten van de Neder 1 a n d, België en het
Legioen van de Vrije Franschen, kan
nog slechts wordon gerekend op de
VER.-STATEN.
bevolking van de Dominions, ' welke
ombij elkaar een bevolking van
zootellen,
zielen
streekt
18
millioen
PRESIDENT
mede
doch slechts in zeer beperkte
mate
op de circa driehonderd milZal vier jaar aanblijven.
de
van
lioen. tellende bevolking
(Reuter).
Washington, 25 October
Een waarschuwing.
Hiertegen
kan de as stellen de
President Roosevelt verklaarde tijen
van Duitschland
dens een persconferentie, dat hij,
Tokio, 25 Oct. (Do m e 1). Nu de bevolkingen
bijna
Italië
sterkte
van
120
herkozen,
wordt
het
ter
•
milaankomst te Yokohama van het eerwanneer; WJ
heeft voor de volle vier ste Amerikaansche schip voor het lioen zielen. Weliswaar stelt de bejaren aan te blijven.
vervoer van Amerikaansche' onder- zetting van de overweldigde. landen
hiertegenover
danen op handen is, publiceerde het grootè eischen, doch
bevolkingen
staat,
Niet langer dan 12 uur uit
dat
de
van
die
Amerikaansche
consulaat-generaal
landen kunnen
worden ingeschaeen
waarin
waarschuwing,
verklaard
Washington.
is, dat geen andere schepen dan de keld als land- en fabrieksarbeiders.
Washington,. 25 October (Reuter). drie,,welke op weg zijn meer worden . Hierbij-moet nog worden- gevoegd
verklaarde, verwacht om Amerikaansche onder- de bevolking van de Italiaansche koPresident Roosevelt
dat, indien de : internationale situadanen uit het Verre Oosten naar de loniën in Noord-Afrika," Abessynië
tie blijft zooals zij op het oogenbllk Vereenigde Staten terug te brengen. niet medegerekend, ter sterkte van
Is, hij zich niet langer dan 12 uur achwaarop
De „Monterey" arriveert In den' och- ruim twee millioen zielen,
tereen uit Washington zal begeven tend van den 30en October te Yoko- slechts inbeperke mate een beroep
verkiezingsten behoeve van de
hama, terwijl de „Mariposa" lnhet kan worden gedaan."£gSS
campagne.
midden van November Kobe zal aanHet staat dus wel vast, dat de hoeveelheid menschen-materiaal, .waardoen. .
De aankomst van de „Washington" uit kan worden geput, voor de AsGEZANT KENNEDY.
mogendheden veel gröoter Is dan voor
is niet bekend gemaakt.
de Geallieerden. Althans gedurende
de eerstvolgende, laten wy zeggen vijf,
Uit Lissabon vertrokken.
MANTSJOEKWO.
«

.

._

"

JAPAN.

ROOSEVELT.

DE
EVACUATIE.

—

AMERIKNSCH

-

—

DE ALGEMEENE STRATEGISCHE

Concert van Mengelberg.

Ook Italianen namen aan de aanvallen deel.

,

DE DONAU-CONFERENTIE.
Delegatie uit Moskou vertrokken.

•

Moskou, 25 October. (Reuter).
De Russische delegatie naar
de
Donau-conferentie, welke den
28sten dezer te Boekarest zal
worper
den gehouden, vertrok heden
delegavliegtuig uit Moskou. De
tie wordt geleid door Sobolev, sevolkscretaris-generaal van het
Bultenlandcommissariaat van
sche Zaken.
Er wordt aan herinnerd, dat onkenlangs door Moskou werd te
nen gegeven,.dat de U.S.S.R. verwachtten, te worden geraadpleegd Inzake aangelegenheden, welke de
Donaulanden betreffen. Deze herinnering van Moskou werd , ge-.
volgd door een bekendmaking van
Duitschland, dat een nieuwe
„ascommissie" zou worden ingesteld
ter vervanging van de internatiohet
voor
nale Donau-commissle
rezelen van het Donau-verkeersprobleem, dat na het teekenen van
het verdrag van Versailles Is gerezen.

FRANKRIJK.

DE HUIDIGE STERKTE DER
LUCHTMACHT.
Tot de juiste afmetingen
teruggebracht.
Londen, 23 October (Reuter).
Ralph Walling, de luchtvaart-corresponden van Reuter, meldt,
dat de
van de Fransche
huidige
sterkte

—

voornemen

r

luchtmacht in Noord-Afrika,
naar
men meent, niet meer dan 500, moderne vliegtuigen bedraagt. De andere vliegtuigen van deze luchtvloot, die
naar raming oorspronkelijk 1200 in
getal waren, zijn
naar verondersteld wordt
thans verouderd. De
meeste van de vliegtuigen zijn in Marokko gestationneerd. Reserve-toestellen en onderdeden zijn er niet.
Lissabon, 25 October ' (Reuter).
De regeering te Vichy zal mogelijk De Amerikaansche gezant te LonDE UITTOCHT DER
geplaatst worden voor de keuze, deze den Kennedy is heden per vliegtuig
luchtvloot en de overblijvende eenheAMERIKANEN.
uit Lissabon naar de VJS. vertrokden van de Fransche vloot te gebruiken.
ken tegen de Engelsche of beide aan
Tien procent vertrekt.
Een zware storm.
de as over te dragen,
Moekden, 24 October (R e ut er).
New York, 25 October (Reuter).
De verklaring, die in Augustus werd
50 Amerikanen in Mantwaarmee
Omstreeks
Clipper,
De
Atlantic
Kenvan
gedaan, dat de regeering
Pétain
sjoekwo.
voor
kreeg
instructie
het meerendeel vrouheden
SYNTHETISCHE OLIE.
800 vliegtuigen uit Noord-Afrika aan nedy reist,
maken gebruik van
kinderen,
te
overwen
en
(op
Azoren)
Horta
de
te
de as zou hebben overgedragen, is
de
evacuatie-faciliteiten,
nachten
verband
met
een
zwadie hun
In
Bijna totale capaciteit weggebombarbeerd.
naar men meent— niet in overeendoor de Amerikaansche regeering
ren tropischen storm.
stemming met de feiten.
worden verschaft en men verwacht,
Vermoedelijk werden in feite slechts
dat er later nog meer zullen volgen.
(Reuter).
Londen,
25 October
150
naar
overvliegtuigen
Marseille
CHINA.
Er bevinden zich ongeveer 500 BritRuim 90 procent van Dultschlands gevlogen.
ten
in Mantsjoekwo, doch het is nog
olie
van
synthetische
capaciteit
niet bekend hoeveel van hen zullen
80
werd gebombardeerd en ruim
AMERIKAANSCHE
HET
ZWEDEN.
procent van Dultschlands rafflneerMARINE-PERSONEEL
capaclteit voor de behandeling van
ruwe petroleum werd eveneens geNOORSCHE STOOMSCHEPEN.
TE SHANGHAI.
bombardeerd, tengevolge waarvan
zij, zoo zij niet geheel bulten werking werden gesteld, slechts met groo.
Overgenomen.
Vrouwen en
vertrekken.
Ter voorkoming van teleurte moeite kunnen opereeren.
Dit
Stockholm, 25 October (Reuter).
Shanghal, 24 October (Reuter).
werd medegedeeld door
Dlngle De Zweedsche regeering
besloot Heden werd officieel bekend gemaakt,
stelling dienen
adresverandeFoot, parlementair secretaris van negen . kleine Noorsche stoomschedat verwacht wordt, dat alle vrouwen
het ministerie
van
Economische
en kinderen.van het Amerikaansche
. ringen
voor abonnementen op
pen, welke sinds AprllJ.l. in ZweedOorlogvoering, tegenover de liberaopgelegd zijn, over te marinepersoneel tegen het midden
sche
havens
le club van de Oxiord-unlversltelt, nemen.
van November uit Shanghal zullen
een zoodanig.tijdstip te worden
teneinde aan te toonen, hoe
de
zijn vertrokken.
De schepen zullen voorlooplg ter
Britsche oorlogvoering en de bomopgegeven,
dat de bizonderOp 1 November r.s. zullen 220 vroubeschikking van de Zweedsche aubardementen hand in hand gaan.
wen en kinderen van orficieren en
Foot verklaarde, dat er reeds retoriteiten staan.
heden daags tevoren in het
minderen van de . marine per sa
den is om aan te nemen, dat de
„Monterey" van Shanghal vertrekken.
bezit zijn van de administratie.
Britsche bommenwerpers het aan-

—

—

DUITSCHLAND.

—

kinderen

II

Adresveranderingen.

'Daarna
zullen
wellicht
de koloniën
op
meer effectieve wijze
en
dus. op
grootere
schaal' kunn-en worden
ingeschakeld,
waardoor
de \ verhoudingen
al
spoedig zeer ten gunste
de
van
Geallieerden
zullen worden gewijzigd.
Hierbij komt nog dat de As-mogendheden reeds thans beschikken
over groote legers, welke reeds een
lange periode van krachtige en doeltreffende', training 'achter.... den rug
hebben en dus beschikken over geoefende kaders en geoefende en volledig
opgeleide

staven.

Dit alles moet aan Geallieerde zijde
nog vrijwel uit den grond. gestampt
worden. En dit Is juist een groot bezwaar, bij de vorming van legers met
een groot offensief vermogen. Deze
moeten beschikken over voortreffelijke staven( vooral de generale
stav*n) en goed opgeleide en geoefende kaders, zoowel officierskaders
als onderofficierskaders. Dat voor de vorming van die steven
en kaders tijd 'noodig. is, v zal wel
dooi geen deskundige worden ontkend. Vooral de hoogere staven en
aanvoerders stampt men maar niet
met behulp van spoed-cursussen uit
den grond. Improvisaties in dit op-

zicht wreken zich Juist bij offensieve
het Moeoperaties het meest en
....

digst.

.Wij willen er daarom voor waarschuwen, groote verwachtingen te
eventueele
koesteren betreffende
Geallieerde offensieven op het vasteland van Europa voor het volgende

Jaar.

O.i. zijn deze o n m o g e 1 IJ k,
zoowel met het oog op de;getalsverhoudingen van de dan waarschijnlijk
legers als in verband
beschikbare
met de zooeven geschetste omstandigheden.
Het Jaar 1941, zal voor de Geallieerde Legers waarschijnlijk te
beschouwen zijn als een Jaar van
opleiding en van practische- oefening op secundaire oorlofsterre!nen in Afrika en Azië.
Bovendien is'het niet onwaarschijnlijk, dat in den a.s. winter
of in' het voorjaar aldaar een
groot As-offensief • zal moeten
worden " opgevangen. Wat dan
tegelijkertijd een ■ uiterst doeltreffende oefening mag worden
genoemd voor de hieraan deelnemende troepen.

Wat betreft den eventueelen aanval op Egy p t e en het Sue tkanaal, dan wel op. Meso p ot a,m ! ë (enßritsch-Indië) merken, wij in de eerste plaats op, dat
het tempo,'waarin de opmarsch van
Duitschland in den Balkan plaats
heeft geenszins lijkt op
de inleiding voor een
nieuwe „bliksem-opera tl e". .Integendeel, hier heeft
een; zeer sluw . overlegde' systematische politieke en daarna eventueel
militaire Inwikkeling, verminking,
omsingeling en daarna met min of
meer vreedzame middelen. voltrokken overweldiging, één voor één, van
de elk op zich zelf zwakke Balkanmogendheden plaats, waarbij de dekklngsmaatregelen, welke tegenover
SovJet-Rusland noodzakelijk zijn, het
naar alle waarschijnlijkheid uitsluiten, dat hier met snelheid kan worden gehandeld.
Ondertusschen blijven op het .gebied van s afspraken ' met . Rusland
uiteraard altijd nog verrassingen
gelijk. Zoodat het niet uitgesloten is,
dat na. consolidatie
van de positie
van de As in den Balkan, waarbij
Griekenland wellicht het lot van de
andere Balkastaten zal moeten deslen, de As toch nog tot een versnelden opmarsen zal overgaan.
Men mag hierbij niet uit het oog
verliezen, dat Juist de wintermaanden gunstig zyn voor een optreden
in de . woestijngebieden van WestAzië en Noord-Afrika. Wij lazen onlangs in. een beschouwing, dat het
regenseizoen ongunstig zou zijn voor
militaire operaties aldaar. Dit moeten wij beslist tegenspreken.,
Het klimaat in deze streken is
uiterst droog. Slechts de Nljl-delta
heeft een iets vochtiger klimaat. Gedurende-den regentijd, die van November tot en; met: Februari duurt,
valt in Alexandrië 225 mm regen,
terwijl, daarentegen te Caïro, aan
den top van de delta, gedurende diezelfde periode slechts 30 mm In 4—6
regendagen valt.
In het woestijngebied;is de regenval nog geringer. Als men nu weet,
dat in het grensgebied tusschen
Egypte enLibyë de woestijn slechts door een betrekkelijk
smalle kuststrook van de zee wordt
gescheiden, dan is het wel duidelijk,
dat ook hier, ook gedurende den regentijd, de regenval vrij schaarsch

mo-

zal-zijn.

,
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ZATERDAG

In vele woestijnen regent het gedurende Jaren niet. Van de woestijn
E 1 t 1 h ten Oosten van Su e z
Is het bekend, dat er gemiddeld
slechts éénmaal In de vijftien Jaren
regen valt, Toen in Januari 1915 de
Turken onder Dultsche leiding een
poging hebben gewaagd, het SuezKanaal te vermeesteren, hadden zij
het geluk, dat die regenperiode Juist
tijdens den tocht door de woestijn
plaats had, waardoor enkele meertjes
ontstonden, waaruit zij hun medegenomen watervoorraad konden aanvullen en de dieren drenken.
Men kan dus veilig aannemen, dat
in algemeenene zin een militaire expeditie tegen Egypte door de woestijn
uitsluitend, mogelij k is ■ gedurende de
maanden November t/m Februari,
waarbij nog. ernstig risico wordt geloopen.van het uitblijven der regens.
Indien men vlak langs de kust
blijft, wordt de toestand eenlgszlns
gunstiger, vooral, wanneer aanvulling
over zee mogelijk is. ! Ook kan men
daar profiteeren van de bestaande
wegen en
evenals de Engelschen
—

gedurende

den

opmarsch

naar Pales-

tina In 15/16
een waterleiding
achter de oprukkende expedltionnaire
macht aanleggen.
Indien de As-mogendheden zorgen,
omstreeks Januari aj. een snelle
aanvallende beweging hetzij tegen
Egypte, hetzij tegen Mesopotamiö te
kunnen Inzetten, zouden Inderdaad
de maanden Januari en Februari de
beslissende maanden > kunnen zijn.
Natuurlijk aannemende, dat de operatiedoelen gedurende dezen tijd zouden worden bßieikt, want dcor de
klimaatomstandigheden volgt daarna een periode.'die zeer ongunstig is
voor grootecheepsche aanvallende
—
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NEDERLANDERS GEARRESTEERD.
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Citronella-olie.

met aanbod tot

Het vertrouwen in het herstel van
Frankrijk komt te Londen tot uiting
door kooplust voor Fransche sterlingobligaties. De 6% Chemln de Fer du Nord
noteerden voor den oorlog boven pari.
Sa, Juni zakte de koers in tot 10%, doch
sindsdien trad ee:. herstel in tot 15%.
Een overeenkomstig koersverloop werd
&
ie-ignaleerd voor 4% obligaties Midi
Orléa-ns en voor de 4% obligaties. Département de la Seine. Of deze verbetering
stand zal houden, hangt af van Pétaln
Franco.
en ook van
kwam geduIn de Balkan-situatie
heel veel
niet
de
week
afgeloopen
rende
verandering. De terreinwinst in Roemenië moet eerst terdjege worden geconsolideerd, alvorens tot werkelijke agreskan
andere Balkanstaten
sie tegen
Joegoen
Bulgarije
overgegaan.
worden
slavië blijken geen weerstand te willen
Dieden en betoonen zich tegenover de
as Inschikkelijk op economisch, zoowel
ais op politiek gebied. De heuding van
wllurlekenland is weifelend, zouden we naar
nn zeggen. Turkije stuurt troepen
de grenzen. Intusschen kwam als een
groote en onaangename verrassing[het
bericht, dat Italiaansche machines
Bahrein hebben gebomdardeerd. Indie
de
u*kent de Perzische Golf als een van en
afzetgebieden
bereikbare
weinige nog
vijandelijke lucht-actie wordt daar allergeldt
minst gewaardeerd. Doch ook hier
weer:'„hecht toch vooral geen te groote

van onbe teekenis aan gebeurtenissen
dergeschikt belang".

geVan het Verre Oosten kan worden niet

Gaplekmeel.
Er is geen markt, zoodat van
een
marktnoteering niet kan worden gesproken. Er zijn nóch koopers noch verkoopers.

.

Maïs.

Flinke zaken werden gedaan In gele

Soerabaia-levering,

maïs

gedurende
1941 tot ƒ 3.78. Sindsdien werd ook nog wel iets afgedaan
tot ƒ 3,75, doch het marktniveau kan
worden aangenomen op ƒ 3,78. Het is
lastig na te gaan, waarheen straks die
maïs zal moeten worden geëxporteerd.
Op veel exportvraag mag niet worden
gerekend.

Januari/Maart

Rijst.
De voorraden zijn voldoende groot en
consumptieprijzen passen zich aan bij
de door de regeering vastgestelde richtprijzen.

Veekoeken.

Koffie.
Sinds de exportprijzen voor eerste soort
W.1.8. zijn opgezet, is de vraag afgenomen. Het Koffletonds blijkt geen
moeilijkheden te hebben bij het verkoopen van Sumatra O. B. aan de plaatselijke consumptie van Java. Eet fonds
kan de vraag niet bijbeenen, zelfs niet
na meerdere prijsverhoogingen. De koffieplanters van Sumatra zouden nu ook
wel graag van de hoogere'prijzen, die
het fonds noteert, willen profiteeren en
zij blijken daardoor weigerachtig van
hunnen voorraden- te scheiden."-'""
Dit standpunt.kan echter-niet lang
worden gehandhaafd. Die menschen
zullen spoedig geld noodig hebben en
dan komen zij vanzelf
als verkooper
in de markt. Intusschen oordeelt de
directie van het fonds te Batavia, dat
de Java-handelaren voorloopig meer
dan voldoende hebben gekocht voor
het dekken van de onmiddellijke behoeften en zij wenscht in de eerstkomende dagen geen nieuwe biedingen
voor de consumptie in overweging te
nemen."

De prijzen van Suraatra O. B. koffie
zijn nu ook verhoogd voor export. Deze
loopen van ƒ 13 tot ƒ 10,70 per 100 kilo
naar gelang van kwaliteit, voor uitvoeren naar Singapore en Bangkok, terwijl
voor alle andere bestemmingen prijzen
gelden loopende
van ƒ 12,70 naar
ƒ 10,20.

Voor

tweedehandscontracten eerste
soort W.1.8. levering Oetober/December
wordt ƒ 17,50 per 100 kilo voor consumptie geboden bij verkoopers tot ƒ 17,75.
Heel veel van die tweedehandscontracten hangen niet meer boven de markt,
zoodat mag worden aangenomen, dat
spoedig de prijs van ƒ 18 door het fonds
vastgesteld, zal kunnen worden
aan'

gelegd.

Suiker.

Financiën

Tarwe
Noteering te Chicago.
Chicago, 25 Oct. Tarwe noteerde voor
Dec.-verscheping per bushei 86V4 dollar.
Prijshoudend.

EFFECTENBEURS TE
NEW-YORK.
Slotkoerien.
Cities Services
5%'
Shell Unlon
9%
62%
23%

Anaconda
Corporate Trust
Int. Nickel
Union Paciflc
General Electric
Standard Brands
General Motors

81

34%
6%
43%
32%
32%
4%
9%
19%
7%

Dow-Jones

Industrials.

49%

Goud.

33
41 h

Noteering te Londen.
Londen. 25 Oct. Goud In staven, fijn
per ons troy, open-markt-prtjs £ 8.8.0.

'

7%

i

83

131.16 '
28.57 i
22 27-j

■-

-

._

Tin.

Londen/Java
Londen/New-York

Closlng selling ratt:
Londen-Sbanghal
Londen-Bombay
Londen-Hongkong
Londen-Singapore
Londen-Japan

(Aneta).

7.58

7.62

4.02% 4.03%

Prompt £
Lev. 3 mnd.

i

4 93%
23.48

Rubber.

en Escompto.

Soerabala, 2 6

Londen
t.t./zt.
Z.-Afrika
id.

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.

Australië

'

New-York/

(Reuter’sCom.

id.

S. Francisco id.
Zürich
id.
Rubber.
Bombay/Calcutta/
Singapore, 25 Oct. Rangoon
id.
opening si ui: Japan
id.
Sheets spot
38% 38% Hongkong
id.
Sheets Nov./Dec.
38',' 2
38% Chin. nat. $
5
Sheets Jan./Mrt.
S€ è
36% of Hongkong id.
Sheets April/Juni
34%
34%
id.
Sheets fob. Oct./Nov.
38% 38% Amoy
Swatow
Blankets Oct./Nov.
id.
34

De vraag van Japansche zijde blijft
aanhouden en de markt vertoonde tot
gisteren nog dagelijks neiging tot eenige
stijging. Waar vandaag de New-Yorksche noteeringen een tikkeltje lager
afkomen, komt die stijging echter tot
staan op 33Ts cent per half kilo voor
standaard sheets en 32V'2 cent voor
standaard crêpe. De belangstelling voor
crêpe blijft matig.

f

■

Bark Oct./Nov.
Opening: stil.

—

Slot: idem.
Londen, 24 Oct. (opening),
koopers
117'.

Sheets spot
Stil.

Sheets spot
Nominaal.

Sheets spot
Sheets Nov.

Sheets
Sheets
Sheets
Sheets
Sheets
Stil.

verk.

_

Londen, 25 Oct. (opening).

n%

_.

Londen, 24 Oct.
,

/.

..

Sheets Dec.
Sheets Jan./Mrt.
Sheets April/Juni
Prijshoudend, stil.

Foochow

Shanghai

Bangkok
Singapore
Manilla

Des

Nov.
Dec.

(slot).

id.
id.

12»4

id.
id.
id.

71
90

95

New-York was beduidend flauwer
gestemd en noteerde 2% punt lager

n

11"/..

ii»/„

New-York, 25 Oct.

uur n.m.).
20%

Crêpe spot

Sheets spot

port is nominaal aan te nemen

op
(Slngapore-ba-

ƒ 8.50 Nov./December
sls).
De consumptie-prijzen zijn
wijzigd.

12
12

Te Soerabaia.

(4

20%

20 %

Sheets Nov./Dec.
20%
Sheets Jan./Mrt.
20%' 20%
Stil. Alledaagsche omzet. Vraag beneden markt-niveau.
New-York, 25 Oct. (slot).
—

Bij 'sßaads vonnis ddo. 25 Oct. is
failliet verklaard:
A. M. w. Bussemaker, hindelaar, wonende te Batoe.

\

Sheets spot
Sheets Jan./Mrt.

19%

19%

Sheets

CULTURES.

19%
19V4

Slotnoteerlngen onveranderd, markt
stil.
Batavia, 25 Oct. (Hand. Verg. vla
Aneta). De noteeringen waren heden:
marktprijs 12.16 n.m

33%
32%

Crêpe
Indicatie-noteering licentie ongeveer 38

RUBBER.
Cijfers uit de Straits.
Singapore, 25 Oct. (A n e t t). De
Statistieken uit de Stralts geven over
September de volgende cijfers:
voorraden bij de handelaren
37.406 ton
op de ondernemingen 28.306 ton
productie van ondern. grooter dan 100 acres 29.179 ton
geschatte productie van ondern. kleiner dan 100 acres 25.212 ton
„

Peper.
Londen, 25 Oct.
Muntok-peper Oct./Nov. 5%
Zwarte Lampong-peper Oct./

onge-

FAILLISSEMENTEN.

n"/„

HERRIOT.
Berlijn, 25 Oct. (Aneta Reuter).
Het D.N.B, meldt uit Genève, dat
uit Vlchy werd gemeld, dat Herriot, oud-president van de
Franburgemeester van
sche Kamer en
Lyon, zich in „protective custody" bevindt in een plaats, die wordt geheim

PRESIDENT ROOSEVELT.

11%

(slot).

Niet gewichtig.
Washington, 25 Oct. (Un. Press).
Cordell Huil gaf
den
correspondenten tijdens een persconferentie
den Indruk, dat de Fransch-Duitsche besprekingen niet zoo gewichtig waren, als.in
sommige kringen
werd gemeld.
Hij zeide, dat de situatie niet urgent genoeg was om zijn onmiddellijken commentaar te wettigen.

gesneden.

12'/,,
a

/„

BESPREKINGEN.

ne heden om 15.00 de hoofdbrug en
noodbruggen over den bovenloop van
de
Mekongrivier
in
Yunnan,
waardoor de Birmaweg wordt af-

11»/,.

Il"/»
n«y„

April/Juni

len.

Tokio, 25 Oct. (Aneta
Domei).
Volgens een telegram van
een
Japansche marinebasis
vernielden
Japansche bommenwerpers der mari-

12

ny
11%

Met-officieel werd gemeld,
dat
de Fransche regeering
na den terugkeer van Pétain op uitnoodiglng
van Hitler besloot, de samenwerking met Duitschland te aanvaarden in het herstel van den vreie
en het scheppen van een nieuwe
orJe in Europa.
Italië
Layal tracht thans met
over een soortgelijke
verzoening
en samenwerking
te onderhande-

Bruggen vernietigd.

ia%

bandvlieger J. P. 11. B r u i n i e r
en J. Jan s e n en de sergeantkortverbandvlieger A. E. P e rn 1 n g s.

GROOTE KAMPONG-BRAND
Geheele kampong in de asch

met graaf Ciano confereert.

57%

13
13
13

Het enthousiasme bij de militaire luchtvaart om voor uitzending
naar Engeland in aanmerking te
te komen is groot.
Voorloopig zijn uit de talrijke
liefhebbers door den commandant
der militaire luchtvaart
drie
jachtvliegers aangewezen, die in
November per snelste gelegenheid
naar Engeland zullen vertrekken,
nl. de eerste luitenanls-kortver-

TE BATAVIA.

DE BIRMA-WEG.

48%

-

Een samenwerking.

1.89%
44%
45%

A n e t a verneemt, dat de
Ned. Indische regeering gretig is
ingegaan op het door de Nederlandsche regcering In overweging
gegeven . denkbeeld, .van Prins
Bernhard om de door Ned. Indië
geschonken Spitfires door Ned.
Indische militaire vliegers te doen
vliegen.
Men verwacht nu,. dat zeer
binnenkort eenige jachtvliegers
uit Andir naar Engeland zullen

Vichy, 26 Oct. (Untted
Press).
Vernomen werd, dat Laval beden

gehouden.

n*/' u op December-levering.
12
De tweedehandsch markt voor ex12

Jan./Mrt.

Witte
aanbod.

Oct.

7.64
7.64
6.12

n%
\\i/ t

Londen, 25 Oct.
n"/„

spot

wat; fjau

gember/

27

NIEUWE ORDE(RS) IN
EUROPA.

In „protective custody.”

Van Factorij, Handelsbank

•
'

INGENIEURS.

Naar Indië.

Londen, 25 Oct.
£ 259V
4 aanbod.
£ 281
V» aanbod.

VERKOOPKOERSEN.

sh. 3"/. d.
sh. V/m ü'
sh. 3'/. d.
sh. V/ m d.'
sh. 2'/2 d.
New-York, 24 Oct.'

0
1
1
2
1

Slot New-York/Londen
Slot New-York/Japan

258% vraag,
£ 261 vraag,

naar Engeland om Spitfires

te bemannen.

FRANSCH-DUITSCHE

Bombay. 25 Oct. Onofficieele noteeringen, in roepijen-annas: spot 61.2, eerste
vererkening 26 Nov. 61.3, 2e verrekening
27 Dec. 61.4 nom.; de markt was flauw.
Te Londen.
Londen, 25 Oct. Zilver noteerde: spot
23'/ 2 d.. termijn 23'/„ d. Zonder „feature".
Lul. Na.de off. vaststelling was de markt
stil, prijshoudend.
•
•Te New-York.- -■■r~
f
New-York. 25 Oct. Offlcleele prijs 34%
,
.dollarcent per oz. .
•

Gaan

Londen, 24 October (Aneta). Nederlandsche
ingenieurs van
de
Roemeensche olievelden in Camplna zijn in Istanboel gearriveerd
op weg naar
Ned.-Indië, zij vertelden, dat het geheele bedrijt in
handen der nazi's is.

Noteering te Bombaj.

T.T.-noteeringen.
Londen, 25 Oct.

GEVLUCHTE

....

80%
BV2

VLIEGERS.

vertrekken.

Zilver.

'

.

December-versche-

ping 9.55 nom. per Ib.
Prijshoudend.

■

7%
39%
79%
84% ■ •
169%

168%
Bil%
8%
7%
82%

New-York. 23 Oct.

Middenkwaltteit

9%

131.36
28.65
22.13

-

Katoen.

19%

86

Rallways
Utillties
24/10 Flink.
25/10 Gemakkelijk.

Prijshoudend.

.

32%

73%

averages:

5%
9%

6%

39

*

Buenos Aires. 24 Oct.
Elotncteerlng In papieren pesos t.a.q.
December-verscheplng 3.23.

63%

27*»

Hud&on
Tydewater
Rep. Steel
Socony Vacuüm
United Alrcraft
Pref. Cities
Dougl. Alrcraft
E-upont de Nemours
Chrysler Corp.
Southern Paclfic
Curtlss Wrlght

Maïs.

23 %
2.53
28
80 %
34 %

2.53

Kennecott
Standard OU

Bethl. Steel

•

ders, van wie het meerendeel een
rol in do politiek hebben gespeeld"
werd gearresteerd als een vergelding voor „het voortbestaan van
de lntcrneering der Duitschers in
Ned. Indie".
Aneta wijst eerstens op de bron
van dit bericht, waarvan de
betrouwbaarheid zelfs in deze gevallen dubieus is.
Overigens moet de vijand niet
denken op deze wijze iets anders
te bereiken dan het stijgend verlangen naar een snelle afrekening.

—

—

■

Gaplek.

—

U.s. Steel

De afzet van coprakoeken blijft onbevredigend. Nadat Japan enkele pluitken uit de markt heeft genomen, koopt
nu ook Singapore bescheiden postjes
tot 90 cent per 100 kilo fob Java-havens.
De koeken worden bestemd voor varkensvoer.

Productenmarkten.
«P^

Koffie.

1

Kedelee.
Er bestaat flinke kooplust voor sojaboonen, zoowel voor spoedige als voor latere levering. De voorraden van den eersten oogst zijn sterk geslonken, terwijl
gevreesd moet worden, dat de naoogst
klein zal uitvallen en de kwaliteit daarvan te wenschen over zal laten. Voor
spoedige levering wordt ƒ 5,50 per 100
kilo betaald, terwijl de prijs voor latere
levering, bijv. Januari/Maart 1941, gelljkmaandelljks, op ƒ 5,75 kan worden
aangenomen.

zegd, dat de V. S. en Engeland
Suiker.
Ja.neer -Tan plan blijken, tegenover
inleiding
gewaagden we van
onze
voeIn
pan een politiek van bedaring te
Bahrein,
in de Perziop
dat
Jaden
luihtaanval
verhindert,
ren. Hetgeen niet
machines.
pan in Indo-China zijn «tl""» 1»* sche golf. door Italiaansche
zcu
eenige uitwerking
hiervan
den
Indien
na
bases
Xndo-Ch
in
vervolgt, vanuit
voor
Indische
bespeurd
«
verimoeten
worden
Blrma-weg bekogelt en te Moskou
producten, zou dit uit de markt van
ge pogingen doet, een non-agressieversluiten.
suiker lubben moeten blijken. Want sul.
drag met de Sovjets te
raae
door
ker blijft nog steeds het voornaamste
nu
vanavond
En als we
»ucartikel, dat door de havens van de Perzidio vernemen, dat de R. A. F. eeni
heeft mgolf van Indië wordt afgenomen.
cesvollen aanval op Boek Boek
bij sche
cernomen, dan weten we, dat alles zit Doch aan die suiker-markt valt nog
elkaar genomen er nog weinig schot
niets de merken. Er is ook\iog geen sprain jsn oorlog.
ke van een verhooging van het molest
voor die streken.
Er valt zeer weinig te berichten van
prode
meeste
op
stil
angstig
de
Java-suikermarkt. Natuurlijk worden
Het was
dagen
ductenmarkten gedurende wie
er dagelijks afdoeningen gepubliceerd,
van de afgeloopen week. De inhoudenzoowel voor export als voor plaatselijke
de droogte geeft enkele
consumptie, doch deze vertegenwoordit
iets te
den moed, van tijd tot tijd eens gewas
gen geen volume van eenige bïteekenis.
ondernemen In de Inheemsche
het sterk beperkte afzetgebied,
Binnen
»en.- Als we de droogte niet Wto
de Java-suiker Is overgebleven,
het
wat
voor
was
regende het en dan
dan.
geregelde zaakjes gedaan.
de
worden
minder warm.
mi«(>h!=n wat
Exporteurs verdringen zich daarvoor
niet en wachten hun beurt af. Er behoeft slechts betrekkelijk weinig te worHet.product lag beginweeks
den getelegrafeerd. De afnemers buiten
wer, doch kon later weer »»*»"!?; weten, welke de prijzen zijn en dat er geen
met het gevolg, dat voor
aanleiding bestaat, hierin eenige wijziƒ a.i«
Februari zaken werden gedaan tot
ging te verwachten. Indien zij suiker
en ƒ 3,15. De gaplek, welke gelevera
"°

fondsenmarkten.

uikermat.

JKen.

2.90.

Servica Aneta.)

'

Het is niet eenvoudig «.en juist lnJcht te krijgen In de beteekenls van
de politiek'! verwikkelingen, welke om
ons heen plaats vinden. We zijn slechts
al te zeer geneigd te verklaren „we
schieten niets op", terwijl toch bijna dagelijks wereldschokkende gebeurtenissen
worden gemeld, die van grooten invloed
kunnen zijn op het wereldbestel. De
grootheid van eer. staatsman zit daarin, dat hij alle gebeurtenissen in groot
verband kan zien, zonder zich uit het
veld te laten slaan door evenementen,
die op het eerste gezicht wel heel gewichtig zijn, doch die de eindafrekening
geen stap nader brengen of deze vertragen. Wij gelooven, dat Churchill de
gave bezit, zich niet uit zijn koers té
laten drukken. Hij is ook de man, die
het juiste oogenbiik voor actie weet te
vinden. Zoo was zijn toespraak tot het
Fransche volk niet slechts een staaltje
van volkomen beheerschte, krachtige
rhetoriek, doch het uur voor zijn rede was ook zoo zeldzaam goed gekozen.
De Brltschc eerste minister beschikte
reeds over een voorbeeldigen lnlichtlnendlenst toen hij nog geen zitting had
in het Kabinet en hij heeft dezen nog
weten te verbeteren. De onderhandelingen tusschen Hltler en Vlchy waren
rcedw eenigen tijd aan den gang. Men
zegt zelfs, dat deze begonnen waren
onmiddellijk na de ontmoeting der dicta.
tors aan de Brenner. De groote beslissing
kwam naderbij; Laval werd p:rsoonlljk
tot'Hltler toegelaten, vermoedelijk te
Parijs. Juist op het oogenbiik, dat de
Franschen zich binnenskamers afvroegen, wat er nu nog weer voor verschrikkelijks met hen en met hun arme land
moest gebeurjn, kramen Churchills opwekkende woorden uit het radiotoestel.
De reeds gewijzigde landspreuk „Überté,
Egalité, Fraernité" kreeg plotselng
weer groote waarde. De Franschen begrepen toen, dat er nimmer sprake zou
Kunnen zijn van een Inwilligen van de
eisenen van de as-mogendheden en
dat &een Fransche vliegers of marinemenschen den strijd tegen de wapenBroeders van gisteren zouden behoeven
aan te binden. Dakar had makkelijk
overwonnen kunnen worden en platge<-choten. Toen de Fransche en Engelsche
tthepen zich van de Afrikaansche kust
terugtrokken, werden aanval zoowel als
retraite scherp becrltlceerd. Indien toen
meer bloed had gestroomd, zouden
."thans de Franschen nietzoo'n weerzin
testeren voor tegen Engeland gericht
"wapengeweld. Het zal voor Churchill
niet' makkelijk geweest zijn hettebevel
ttate geven, den aanval op Dakar
ingezien,
worden
thans
zal
Maar
dat het een knap en weloverwogen be-

ƒ

INDISCHE MILITAIRE

Berlijn, 25 Oct. (United Press).
Het D. N. B. meldt uit Amtserdam,
dat „een nieuwe «roep Nederlan-

Frankrijk nog steeds bevriende
staat.
Washington, 25 Oct. (An. Rtr.).
President Roosevelt
verklaarde
tijdens een persconferentie,
dat
het niet waar was, dat de ambassadeur te Londen, Kennedy, aftreedt.
Op de vraag, of hy Vlchy nog
steeds als een bevriende regeering
beschduwt in het Ucht van de besprekingen tusschen Fétain
en
Hitler, antwoordde de
president:
„Zeker". Hij voegde
hieraan
toe,
dat de Amcrikaansche
regeering
nog steeds de diplomatieke
betrekkingen met Vichy onderhoudt.

GEHEIME BRIEFSCHRIJVER
GEARRESTEERD.
Hijblevn

van

het edrig

wordt is van slechte
kwaliteit. Bij
slot was de markt voor dichtbij het
hier

enHadl.

ONDANKS ALLES WEINIG
SCHOT IN DEN OORLOG.

naar van Von.Rath, Grynzspan, te
Berlijn zal worden berecht.

snelle afrekening.

—

VERTROUWEN IN FRANKRIJKS HERSTEL.

B?rlijn t 25 Oct. (Unlted Pres*).
Vernomen wordt, dat de moorde-

Stijgend verlangen naar een

•

—

Te Berlijn berecht

Roosevelt.

gelegd.

Te omstreeks half drie in den morgen brak in den kampong, gelegen aan
de Verlengde Laan de Bruyn Kops,
brand uit. Toen een A n e t a-verslaggever op de plaats van den brand
arriveerde, stond de kampong reeds
grootendeels in
lichter laaie. De
vlammen grepen met groote snelheid
om zich heen, aangewakkerd door
den sterken wind, en vonden een gemakkelijke prooi doordat het hulzencomplex grootendeels uit het droog
uiterst brandbaar bamboe-materiaal
is opgetrokken.

Nader werd vernomen dat tydens
de blusschlngswerkzaamheden twee
personen licht gewond werden. De
totale schade wordt op ƒ 5.000.— geraamd en is grcotendeels niet door
verzekering gedekt. De oorzaak van
den brand staat nog niet vast, doch
het ligt voor de hand, dat zij waarschijnlijk moet worden gezocht in
onvoorzichtigheid tijdens het koken.

De

productenmak.

uitmak.

•

GRYNSZPAN.

LAATSTEB

.

Wat de grootheid van den staatsman

noodlg hebben, zenden zij hun koopNov 4 aanbod.
I
ordertjes in. Gedurende de afgeloopen
New-York, 23 Oct.
week werd bekend gemaakt,. dat de
Zwarte Lampon B -.p?per:
vrachtnoteeringen voor verschepingen
December
3.8 i
.
. 3.91
•
naar Br.-lndië en de Perzische golf voor
Januari
Maart
de maand November werden gehand3.95
1
Batavia, 25 Oct. (Hand. Verg. vla
haafd op het peil van October.
De politieke situatie in het Verre Aneta).
vraag aanb nom
Oosten bleef ongewijzigd. Zij ia in hooge Zwarte
Lamponge.k. .
mate onbevredigend, doch geeft nog geen
Telok Betong p. pic.
aanleiding voor een stremming van het Oct.
6.40 6.60
zee-transport.
Oct./Nov.
6.40 6.50
In de iimitea van de Nivas voor export Oct./Dec.
6.40 6.60') '—'
wel
dan
voor binnenlandsch verbruik Dec./Jan.
6.15 7,—
')
kwam geen verandering. Br bestaat
gisteren ged. 6.60;
hierop ook weinig vooruitzicht.
Griekenland kocht 4000 ton Sil.S. op
fob basis. Het zal nog moeten blijken,
Batavia, 25 Oct. (Hand. Verg. via
of deze post ter verscheping kan worden
Aneta).
Contract A (per Kg tacl. crum»
gebracht.
ex verkoopers pakhuis.
De
vraag aanbod
0.97*
I.— ')
Nog steeds bestaat
er geen enkele Ready
Oct.
0.97*
I.— ')
aanwijzing, dat de overheid voorneI.—')
0.97*
mens is, binnenkort den effectenhandel Oct./Nov.
0.9 T 1 ')
van Indië weer open te stellen. Toch zal Oct./Dec.
0.97*
I.— ')
hiermede met zoo heel veel langer ge- Dec./Jan.
0.97'
I.—
wacht kunnen worden. De overheid zal Jan./Mrt.
')
gisteren ged. 0.95* tot 0.97".
met een nieuwe Indische leening aan de
•)
gisteren ged. 0.97*.
markt willen komen en men kan.hiervoor lastig belangstelling van het publiek verwachten, indien het geen gelegenheid wordt geboden, de in te schrijBatavia, 25 Oct. (Hand. Verg. via
ven obligaties regelmatig te verhandelen. Aneta)..
De Londensche beurs geeft niet veel Koffiefonds:
zaken te zien, doch de stemming Is bijna Expot Oct./Dec.
11.— 1 )
')
gedaan heden en gisteren 11.—
dagelijks goed prijshoudend met belangNew-York, 25 Oct
stelling voor industrieelen en sporen.
Rio.
WaUstreet. was middenweeks vast geDecember
4.03
stemd. De onzekerheid van de politieke
Flauw.
situatie in Spanje en Frankrijk zorgde
echter op den 24sten dezer voor: de
noodige terughoudendheid, welke met
(Nieuw contract no. 4).
eenlg koersverlies eepaard ging.
New-York, 25 Oei
December
78
Flauw.

GECORID.)

onze

S.-medwrk)
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Soerabaia 26 October.
Co p r a h: Onveranderd.

Coprahkoeken: Geen noteeringen.
Gapl e k: Voor lev. Dec./Jan. werd
gedaan tot ƒ 3.15 per 100 kg. franco
wagon Soerabaia.
Gaplekmeel: Voor ready lev.
nom. ƒ 2.50 per 100 kg. fob.
Koffie: Voor export-kwal. lev.
Oct./Dec. vraag ƒ 17.75 per 100 kg. franco
koopers pakhuis Soerabaia.
Kapok: Voor export geen belangstelling.'
Kapokpitten: Aanbod voor
lev. Jan./Maart tot ƒ 2.05 met vraag ƒ 2
per 100 kg. franco wagon Soerabaia.
Kapokpittenkoeken: Nom.
voor lev. Nov. ƒ 1.20 per 100 kg. franco
wagon Soerabaia.
KatJangosee: Voor gesorteerde kwal. lev. Oct./Nov. nom. ƒ 9.25 per
100 kg. franco wagon Soerabaia.
Katjangolie: De markt blijft
steady met vraag voor de bekende merken lev. Nov. tot ƒ 16.671/ i per 100 kg.
franco schaal goedang Soerabaia, doch
geen aanbod.
Klapperolie: Nom. is de prijs
aan te nemen op / 1.95 per blik van
18V2 kg. franco wagon Soerabaia.
Gele maïs: Voor lev. Jan./Maart
werd gedaan tot ƒ 3.83 per 100 kg. franco
wagon Soerabaia.
Kedele: De markt blijft vast. doch
geen zaken. Noteeringen voor alle kwaliteiten bleven onveranderd. Voor P. M. I.
Pasoeroean/ProboUnggo-kwallteit vraag
ƒ 5,18 per 100 kg. franco Veem, geen
aanbod. Voor P. M. I. Ngandjoek-kwalitei levering readv yraag ƒ 5,34 V2 per 100
kg. franco wagon Ngandjoek. geen aanbod. Voor P. M. i. Djember kwaliteit levering ready nominaal ƒ 5.18 per 100 kg.
franco wagon afdeellng Djember
en
voor Amboeloe/Woeloehan kwaliteit levering Jan./Maart aanbod ƒ 5,66</2 met
vraag f 5,50 Vz per 100 kg. franco wagon
Amboeloch.
K a to e I: Nominaal voor ready levering ƒ 1,08 per 100 kg. e.k. Probolinggo.
Goela Toemboeh: Ds markt
Li flauwer. Voor Malang kwaliteit lev.
Oct./November werd gedaan tot ƒ 5,50
per 100 kg. franco wagon Soerabaia.
R ij s t: Kretek levering readynominaal ƒ 7,69 per 100 kg. franco wagon
Soerabaia O. J.S./l levering Jan./Maart
aanbod f 7.99 met vraag ƒ 7.93 per 100
kg. franco wagon afdeeling Djember.
DJarakpitten: De markt Is
onveranderd en zonder zaken.
Rubber: Gedaan voor Standaard Sheets tot ƒ 0,33 7 i en voor Standaard Crepe tot ƒ 0,321/2 per 2 kg.

(Californiè), 25
Oct.
(In. Press). De
Amerikaansche
geheime dienst arresteerde
den
Nivas-verkoopen.
33-jarigen arbeider in een suikerraffinaderij Willard Whiting,
De Nivas verkocht 547 ton Supewegens het schrijven van een brief rieur en 50 ton Browns voor export.
aan president Roosevelt,
waarin Aan consumptie suikers werden 1332
hij dezen met den dood bedreigton Superieur en 151 ton Browns verde.
handeld.

Crockett
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ZEGGEN:

B 6 * OCTOBER 1940.

1

ZATERDAG,

ONDERWIJS.
STURLIEDN-XAM.

HET

VAKBEWEGING.

LEGER EN VLOOT.

N. I. KLEIN-ERFPACHTERSBOND.

Mutaties.

bouwkundig* 2de klasse by genoemd* onder.
af deeling.
Landbouwkundige 3de klasse by de onder.
af deeling selectie van éénjarige Bewassen van
het landbouwkundig Instituut Tan bet alge.
meen proefstation voor den landbouw Ir, O;
L. Wanr o o y, thans tydeiyk
de waarneming van'de
betrekking
van
landbouwkundige 2de ■ kloste bl) e' noemde

,

Op Woensdag 23 October heeft;

■*

te

:,

AGENDA.

Volksgezondheid.

„T REKKER T J E S"
RESTAURANTS EN DANCINGS.

'Dinsdag:

(

Bevorderd tej; res.-of f. van gezondheid lste
belast, 'met
klasse de res.-öff. van gezondheid 2de klasse
dr. P. H. MelJer;taP*«Mas»<Jp*sa)sjp
tot res.-lste lult, der inf, de re*.2de lult*
ondcrafdeellng.
van dat . wapen
L. A Wouters, p'
Landbouwkundige 2de klasse by de onder.
Meijer,
G. V, Dumont,
-k' nf deeling selectie, voor overjarige
gewassen
Engel, J. D, de.Rpock en 'h, 1 L
van het - landbouwkundig Instituut van het
"'..."
Ru ba ch;
proefstation'voor den' landbouw
'A.'
tot res-lste lult. der cav. de res.-2de luit. algemeen
O, Tuc ker man n en J, J. Mn tc nvan dat wapen Jhr, W. A.
Mo c k;Y
'
•
beiden
thar
belast
met
tydèlyk
tot res.-lste lult, der art, de res..2de lult broek,
de waarneming van de. betrekking van land.
van dat wapen -T, A, Re'ltsmans;
tot res.-lste lult, der genie (automobiel, bouwkundig ambtenaar by genoemde onder,
dienst) ds re*,-2de lult. van' dat wapen A, af deeling. ,••'■'.
ƒ
.

is geslad.

Te Glenmore bijeen.

.

Benoemd in vasten dienst tot gouvernement*
Roes t a m
Indisch arts ■by den D, V, O,
T J okroadl koesoe'm o
thans tyd,
wd, gouvernements Indisch - art* by den
D.V.G., met bepaling, dat hU ter beschikking
bl'yf't: gesteld van het door den resident van
Ball en Lombok aangewezen zelf bestuur ; van
Karangasem met Karangasem als standplaats.
Met Ingang van ultimo Novewb*' 1340 benoemd tot Iste commies titulair by het krank,
zinnlgengestlcht
t»
Bultenzorg, Wlra.'
itmtdji
thans lsto commies titulair
by de afdeeting begrooting, comptabiliteit en
Flnandeele Zaken van het hoofdkantoor van
den D. V, O, te Batavia, met opdracht om
zyn nieuwe bestemming op den 4den Novem.
ber 1940 te volgen,
■ Benoemd in vasten dienst tot gouveme.
mensarts by den D. V. O. Raden Boep a n gka t thans tyd. vrt, gouvemementearts by
ter
V, 0., met bepaling, dat hy
den
beschikking biyft gesteld van het regentschap

,

.

70%

Van 27 September tot 14 October werden de stuurlieden-examens afgenomen
aan 21 candidaten. 6 Dezer candidaten
kwamen op voor. het examen van lsten
Btuurman, 12 voor dat van 3den 6tuurman, terwijl er één her-examen deed.
Voor lsten stuurman slaagden 6 candidaten, één werd vergund een gedeeltelijk her-examen te doen.
Voor 3den stuurman slaagden 7 candidaten.
Het behaalde percentage van geslaagden bedroeg alzoo 70 (vorige zitting 60).
Voor het diploma Ie stuurman zijn
geslaagd: J. Niesslnk, J. v. d. Wees, H.
Bakker, J. Borstlap, D. Bosman en W.
Wolthers.
Afgewezen 1 candldaat. Her-examen 1
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Cercle HELLENDOORN: Dagelijks geopend, behalve 's Maandags.
Terr. HELLENDOORN: Dagelijks matinee
en voor-avond muziek en optreden van
' de Cinema-organist Plet Leechburch
TABARIN: Bar en Dancing.
PICCOLO: Bar en Dancing.
Rest. „ROYAL: lederen dag muziek
TUE OLD DUTCH INN: Bar en Dancln?'
BIOSCOPEN.
Heden: Here lama
MAXIM

Glenmore een Kringvergadering van
den Ned. Ind. Klein Erfpachters-Bond
L.'
plaats gehad, welke door den Bondsvoorzitter en een dertigtal boeren en
boerinnen is bezocht. Behalve door
den adj. landbouw consulent, is deze
Bodemktmdig ambtenaar' bl] het bodem,
Hessen; ■ ■
bijeenkomst ook door den landbouwby het dienstvak der Mll. adm, tot kap, kundig'instituut van het'algemeenlproefstation voor den landbouw 'P.H.K, Bttoui
consulent voor klein-erfpacht-aan'd.
de lste' lult. ,H; Dué - te Weltevreden,
6c h u 11»« thans tydeiy'k belast ; met die
gelegenheden bijgewoond; De belangwaarneming. van de betrekking • van > bodem.' Probollnggo.
rijkste punten van de agenda waren:
kundig; ambtenaar .by genoemd - Instituut,
Belast met de waarneming van de betrekbespreking van de afdeellng handel
•AdJunct.landbouwcotisul.ent by het land. king van adm. .Iste klasse by den D. V. Q.
van het Kofflefonds, onderwijs aan
bouwkundig .instituut van het '-algemeen
P.' J. K 1 It,'.. thans adm. 2de klasse bU
proefstation
voor , den landbouw. B. M. dén 'dienst der Volksgezondheid, met bepaoudere boeren, coöperatie en agrariEconomische Zaken.. .
Darjanto, thans tydalljk belast met de ling, dat hy geplaatst blijft by het krank,
sche aangelegenheden. Na sluiting
waarneming van de' betrekkin•» van adJunctzinnlgengestlcht te Lswang,
Benoemd
van
vasten
dienst
den:
Lande
In
van de vergadering werd een bezoek tot,
plantkundlge - 2de klasse by het; plant. landbouwconsulent bij' genoemd ' instituut,
Tijdelijk. belast met d 5 waarneming van
candldaat.
gebracht aan
het tuinbouwbedrijf kundig laboratorium
TUdeiyk' belast met de waarneming van de betrekking van verpl. Iste klasse by het
van het algemeen, proef.
Voor het diploma 3e stuurman zijn van mevrouw Willems te Krlkilan.
station voor den landbouw
dr, E. Wll, ds betrekking ■ van analiste by . het' Treub. Krankzinnigenwezen van den D. V. O. mej.
geslaagd: J. C. van Ogten, O. M. Brouthanjs tydelijk belast
de waarneming van
laboratorium van 's Lnnds plantentuln mej,
H. J. Th. Bcnr e 1 J thans gediplomeerd
toetreding
van
vele
Door
nieuwe de betrekking van plant"—ïdlge 2de klasse C..
wer, P. Meek, J. P. Scholten, J. A. QesCha u 1 a n,: thans . ttydeiyk waar.
ve'rpi.
in vry beroep te Bandoeng, met bepaO.'.
leden tot den Ned. Ind. Klein Erfterkamp, J. Ch. Telehala en W. A. Breeby genoemd laboratorium.
nemend . (bacteriologisch) . analiste by . den
ling 'dat zy- geplaatst wordt by het krank,
pachters-Bond
Kortweg Nikeb
baart.
Landbouwkundige 2de klasse by het land. dienst der, Volksgezondheid, werkzaam gesteld zinnlgengestlcht te Bultenzor.-, met opdracht
'Afgewezen 5 candidaten. Voor herheeft de bondsvoorzitter den heer bouwkundig. instituut van het algemeen by het. Eijkman-instltuut,' centraal labora- om haar dienst te ■ Bultenzorg , ulteriyk op
examen voor het diploma 2de stuurman W. A. Abels, Menampoe, Ooemoekmas proefstation voor den landbouw Ir, Koes. torium van ] genoemden dienst,
den 31sten October 1940 te aanvaarden.
Not o, thans tydeiyk ; belast met de waarOvergeplaatst van Ba toe naar het Volksgeslaagd O. Bouma.
verzocht om voor het district Gara- neming
Financien.van de betrekking van landbouwsanator'um te Karangmangoe de verpleegster
Geplaatst te Makasser, teneinde als hoofd
han, DJember, Kali Malang van b.g. kundige 2de klasse by genoemd instituut.
lste klasse by de algemeene ziekenverpleging
van het' belasting-accountantskantoor aldaar
bond zitting in den Raad van Advies
Landbouwkundige ' 2de klasse by de landvan den dienst der Volksgezondheid mej. M.
op te treden, M,'- L," M. ranLeeutren,
bouwkundige onderafdeellng van het land; ,
,
te willen nemen,
adjunct-accountant Iste klasse by den Be.
C. Steenhauer, met bepaling dat zy
'•

•

.|
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Heden: Beau Geste.
Morgen: Idem.
Heden: De wonder-
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Televlslon spy.
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Mr.WlUlams.

Morgen: Idem.
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LUXOR

idem.

Morgen:
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Heden: Enemy Agent.
Morgen: idem.
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Heden: Captain' Fury.
Morgen: Teil no tales.
Morgen:

Heden:

Morgen: Lucky nlght.
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Ofschoon ik toen het merkwaardige
verhaal van den laatste der Stuarts
nog niet kende en niets | van het
goud yan den Koning van IFrankrijk
afwist, begreep ik dadelijk, dat het
hier om een geheim ging, waarmee
de goede naam van Je familie vernietigd kon.worden... en dat genoemd
geheim in een boekje te vinden was.
lets dergelijks schreeuwde hij Je toe,
toen Je hem de deur uitzette.
Eerst kwam de gedachte bij me op,
Andrew, die ten slotte Je . verloofde
was, te waarschuwen. Maar het geheim behoorde niet mij toe. Ik kon
niet raden, dat hU het tegelijk met
Gray te weten was gekomen.
Als Andrew geen ander
middel
meer had om Gray tot zwegen" te
dwingen, achtte ik hem best in staat
den man te dooden. Ik ging zelfs

ir.

het
den - latidboCiw

O, A. W.

algemees

ir. A,

van'dé

Goor,-belden thans tljdeHJk.' belast met
ds waarneming van de betrekking van land-

een stap verder en hield me voor, dat
het Hamiltons plicht was hem 'te
dooden, en niet de mijne.
Maar Andrew, hoe hoog ik
hem
overigens ook schat, zou daarbij op
een manier te werk zijn gegaan, die
hem een uur later in handen van de
politie had doen vallen. Jij zou al'
les bekend hebben., om Je verloofde
te redden en het schandaal zou nog
grooter afmetingen hebben aangenomen, dan wanneer Gray zijn gang
had kunnen gaan. En jij zou dubbel
ongelukkig geweest zijn. En dat wilongede ik niet... ik wilde Je niet
lukkig zien.
Het was dus veel en veel beter, dat
dan
ik die zeer onaangename taak
maar op me nam. Ik voelde me niet
intelligenter dan Hamilton..; o, neen
dat was het niet... maar wel handiger, gewiekster is misschien het betere woord...lk heb hoegenaamd niets
van den martelaar in me en ik zou
mijn voorbereidende maatregelen veel
beter treffen.
Maar ik had niet veel tijd. Gray
moest snel gedood worden... den volgenden morgen of tijdens den sterrlt.
Want ik had zoo'n idee, dat hij niet
lang met zijn wraakneming zou wach-

FLORA

17
vooraf met Ingang van 4 tot en met
November 1840 wordt tewerk gesteld by het
Sanatorium „Pakem" te DJokJakarte.,

lastlng-accountantsdienst te Batavia,
Geplaatst te Batavia,
J. ■A, MIJ er,
adjunct-accountant ; Iste klasse by den be-

J,

lasting-accountantsdienst,

hoofd van
het
belasting-accountantskantoor te Makasser,

hebben!"

„Niet veel goeds, laat me Je dat
zeggen! Ik heb al mijn genegenheid
voor je te hulp moeten roepen, om
niet van pure teleurstelling mijn plan
op te geven.
Het merkwaardige van die ontmoeting was wel, dat we allebel met hetzelfde doel in de Normandie waren;.,

om dezelfde'reden en met hetzelfde
doel. Jouw verzoek was alleen het be-

EBnRWIBMg
„Hoezoo?"
„Kijk, Pierre Jacques had mij al
eens een dergelljken dienst bewezen.
En dus kwam de gedachte, op die
manier mijn concurrenten een minuut of tien vóór te zijn, als iets vanzelfsprekends bij me op. Terwijl JU
als in een flits moest onderkennen,
dat Je voordeel kon trekken van het
feit, dat Pierre Jacques, de drukker,
een vriend van Je was. Mijn compliment, Winnie! Maar wat ik mezelf
maar niet vergeven kan, is dit: dat
ik vier-en-twintig uur noodig heb
gehad om er achter te komen, wat Jij
dien avond, den avond,van je, verloving in de Normandie uitvoerde. .' •
En je was blijkbaar niet van plan,
halve maatregelen te nemen, anders
had Je nooit de heele, collectie «gevraagd. Pierre Jacques hield zich
kranig... 't zal hem niet'erg gemakkelijk gevallen zijn, Winnie...! ...en
gaf je alleen het tweede bulletin,
waardoor, Je dus in staat was, van
tien start af rechtstreeks; naar den
tweeden molen te rijden!
Ik ging naast hem zitten en bood
hem lets aan... HU begon met te

Heden:

The invislble

Morgen:

The shinlng

-

Dagelijks

voorstellingen.

Ik verbrandde het briefje van Gray
en haalde een revolver uit mijn koffer, ...een gewoon wapen, dat Ik tijdens een reportage In Engeland had
gekocht. Ik had er nooit gebruik van
gemaakt en Ik begreep niet goed, hoe
Ik er toe gekomen was, het wapen mee
In te pakken... Het was geladen. Nu
heb Ik heel wat moordzaken meegemaakt
als verslaggever dan altijd
en Ik wist, dat vingerafdrukken
daarbij altijd een groote rol spelen.
Maar laat ik je dit zeggen, volgens
mijn meening wordt een moordenaar,
die niet te veel redeneert, maar ook
niet denkt, dat, hij de wijsheid in
pacht heeft, zelden of nooit gevon-

vermurwen en gaf me een molenrebus... En hier past een woord van
waardeering over zjjn discretie,' want
door niets, geen woord of gebaar,
heeft hij laten doorschemeren, dat
jij hem hetzelfde was komen vragen...
Ik vermeld al deze toebereidselen, opzettelijk, weet Je...
Den volgenden morgen ontving ik,
in m'n hotel, een briefje van Gray.
De portier bracht het boven. Hij
vroeg er in om een kort onderhoud...
onmiddellijk na den sterrit... De reden was een gewichtige zaak, waarvan ik beslist zou opkijken...
Zonder dien laatsten zet van hem
had ik hem waarschijnlijk dien dag
nog niet gedood. Ik voelde er
ten
slotte niets voor om hem te vermoorden en ik; kan niet zeggen, dat het
vooruitzicht me aanlokte... Maar door
dat briefje teekende hij zijn doodvon-

vindingrijkheid dan dat van mij."

,

CINEMA
ROYAL

ten..., daarvoor voelde hij zich te veel wijs van een veel grootere fantasie en weigeren, maar ten slotte liet hij zich

beleedigd door de manier, waarop'Je
hem had weggestuurd.
De sterrit bood groote voordeden...
vooral door tie, regeling. Van die regeling besloot ik partij.te trekken. Ik
ging naar de Normandle, om m'n
vriend Pierre Jacques op te zoeken...
Pierre Jacques, den drukker van de
biljetten met aanwijzingen voor "den
sterrlt. Daar trof ik J0u..."
„0... je hebt me dus gezien?"
„Ja, in de bar. ik begreep niet, wat
jij daar deed. Maar er zat voor mij
niets anders op dan geduldig te wachten, tot Je wegging... Dat was om tien
minuten voor twaalven..."
„Arme Robert," zei Winnie lachend.
„Wat moet je wel van me gedacht

Sneeuwwitje
'en de zeven

\

—

—

den.

Maar toch moest ik de noodlge
voorzorgen treffen. Zorgvuldig veegde
ik het wapen af... met een vettlgen
schoenpoetsdoek: En daarna trok ik
handschoenen aan, om het maken
nis.
van nieuwe afdrukken te i voorkomen.
Na het ontbijt ging ik naar mijn Met mijn geschoeide handen stak ik
kamer. Ik was kalmer, kalmer dan vervolgens het wapen in mijn zak...
op dit oogenblik, terwijl ik. alleen
met jou, tegen dezen boom met je sta
te praten. Laat maar, kind... ik ben
(Wordt vervolgd.)
nog niet klaar. Het ergste moet nog
gezegd worden.
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DE INDISCHE COURANT.

KUNST en WETENSCHAP.

In zekeren zin is „Les Béatltudes"
Francks levenswerk; Vincent' d'lndy
noemt het voor Franck „I'oeuvre de
toujours". Het is de verklanking van
zijn levensbeschouwing, het getuigenis van zijn innigst geloof; in dit opzicht zou men het kunnen vergelijken
met Bachs „Hohe Messe", Handels
„The Messiah", Bruckners „Negende
Symphonie".. Moge „Les ; Béatltudes", zuiver muzikaal beschouwd, niet
zoo gaaf, niet zoo rijp zijn als bijvoorbeeld de Symphonie, het pianokwartet, de viool-sonate en andere werken
uit zijn laatste periode
man vindt
er klaar en volledig in uitgesproken
wat hij in die latere composities op
andere manier belijdt. Het Is de belijdenis van het vast, onwrikbaar geloof
in .een gelukkiger bestaan na den
dood, het geloof in een eeuwige beaardsche misère.
vrijding uit de
Daarin vond Franck de kracht tot
arbeiden, den troost voor talrijke teleurstellingen; daaruit putte hij ook
de kracht der berusting, daardoor kon
hij zich ook verzoenen met de raad-

I

arbeid te beginnen, die hem reeds
zoo lang had vervuld.
Dat was in 1869. Franck had in
den herfst van 1870 de eerste twee Zaligsprekingen voltooid, zij 't dan met
Door de eeuwen heen is de menschBiervat-reddingsboot.
veel moeite, omdat hij niet terstond heid uitermate op comfort
gesteld
den stijl kon vinden, die hem bevre- geweest en het
Wanneer we nu bedenken, hoe onaantal Meden, dat
digde. Inmiddels was de Franschgeloovig men tegenover deze uitvinDuiteche oorlog uitgebroken enFranck trachtte het comfort te vermeerde- ding van den Amerikaan Beekman
gevoelde zijn scheppingskunst ver- ren door het doen van uitvindingen, stond, kunnen we ons moeilijk voorlamd. Na het herstel van den vrede was wellicht nog grooter dan het stellen, dat men toch is doorgegaan
schreef hij eerst „La Rédemptlon" aantal lieden, dat van deze uitvin- met het verder verwerken van de
door hem vastgelegde principes en
en hervatte vervolgens den arbeid
aan „Les Béatltudes". Eerst in 1879 dingen profiteerde.
dat. dit Jaar nogop in Amekwam het werk gereed; door zijn paerika
een zoopatent werd verleend
Door hun omgeving worden de uitdagoglsche functies geheel In beslag
genaamde biervat-reddingsboot....
genomen, kon hij alleen des nachts vinders droomers genoemd, die, onEen ondernemend Amerikaan kwam
en gedurende de vacanties zich aan practisch en fantaseerend, hun tijd tot de conclusie, dat een goed luchtde compositie wijden. De arbeid aan spendeerden aan het construeeren dicht afgesloten vat, wanneer men dat
„Les Béatltudes" heeft dus niet minvan dingen, waar niemand zich veel in zee werpt, niet zal zinken en dat
der dan tien jaar in beslag genomen. van voorstelde.
het 'zelfs, wanneer men het aan een
Maar nu komt de eigenlijke tragiek.
der zijden behoorlijk verzwaart, in
Men moet toegeven, dat heel wat een bepaalden stand in het water zal
„Les Béatltudes" lag in partituur op
een uitvoering te wachten, doch hoe uitvindingen nooit veel verder zijn ge- blijven drijven.
zou die tot stand kunnen komen? komen dan de teekenplank, maar somHU bouwde dus een kolossaal groot
Het Parijsche muziekleven, vóór alles
biervat,
verzwaarde een der zijden,
en daar waren
selachtige controversen
van het opera en nog eens opera en daarna mige uitvindingen
bouwde er
provisiekasten en een
orkest, cultiveerde den koorzang fei- er bij, die volstrekt onbruikbaar waleven.
soort „uitkijk" in, voorzag het van
ren
werden werkelijk beproefd: men een radiotoestel en ging er mede op
Zalig zijn de armen van geest, de telijk niet.
de
wie
interesseerde
zich
bouwde
zachtmoedigen, de treurenden,
herhaaldelijk uiterst kostbare zee drijven: een maand achtereen.
En trouwens:
hongerenden en dorstenden ; naar voor het werk van een Conservatoen onhandelbare
modellen, welke Men zocht hem vervolgens, geleid
gerechtigheid, de barmhartlgen, de riumleeraar en organist? Er kwam handen vol geld kostten en welke bij door zijn radiosignalen, weer. op en
reinen van hart, de vreedzamen, de een gebrekkige, fragmentarische uithaalde hem uit zijn vat. Hij was niet
Die woorden uit de voering in besloten kring tot stand, de eerste de beste proefneming een eens magerder geworden, was een
verdrukten
Bergrede vormen zijn confessie; deze waarbij de genoodigde autoriteiten volkomen mislukking bleken te zijn.
tikje knorrig door het gebrek aan
zich Heten excuseeren en de weinige
beweging en hield vol, dat hij inderconfessie Is de kern van zijn'meesEr waren er ook, die in feite geterwerken. Of men nu de Symphonie, aanwezigen, behalve de kleine kring
daad de ideale reddingsboot had gedan wel het pianokwartet, de.viool- van Francks intiemen, zich verveel- zond genoeg waren en buitengewoon construeerd, 't Kan zijn..., maar voor
sonate, het strijkkwartet of de „Pré-1 den. Franck droeg dit met gelaten- scherpzinnig overdacht en gecon- velen zal het vooruitzicht om langen
strueerd..., maar complete series van tijd in een (zij het groot) biervat
lude.' Choral et Fugue" hoort — al heid en overwoog, dat de muziek tegenslagen
hielden een practische rond te drijven slechts weinig aanmisschien meer in zijn verbeelding
deze werken hebben dezelfde innerlijke wending,
manifesteeren. het- dan in werkelijkheid was geslaagd. toepassing tegen en verwezen hen lokkeMjks hebben. Nog minder, dan
er een volledige naar hetN rijk der onbruikbare dwaasEindelijk kwam
zelfde psychologisch ontwikkelingshet ronddrijven in een open reddings•
heden. ,
proces van worstelen en klagen, over openbare uitvoering, met medewerboot.
twijfelmoedig mediteeren naar blijking van het Koor der „Association
moedige onderwerping In de .'.. zekere artistique" onder leiding van Edouard
De ijsfiets.
Een Amerikaan, mr. .Peter Eeckverwachting van eindehjke -.verlos-, Colonne. Dat geschiedde in den winwas
Franck
ter
toen
die
sing. Dit is ook .wellicht de oorzaak,
man,
van 1891. Maar
Men zou geneigd zijn, te verwachnogal veel zeereizen maakdat bij genoemde werken het hoogte- reeds ruim een Jaar geleden gestor- te, was telkenmale, wanneer hij den ten, dat de ijsfiets zou zijn uitgepunt bereikt wordt in de langzame ven. Het werk, dat hij zoolang onder Atlantischen Oceaan overstak, zee- vonden door het fietsende land bU
deelen en dat de finales den indruk het hart had gedragen, dat met zooziek en besloot moeite te doen een uitstek: het goede Nederland. Mis
geven van een Inzinking, ja, zooals veel moeite en zorg tot stand was schip te construeeren, dat zeeziekte evenwel: de ijsfiets werd uitgevonbijvoorbeeld bij de vioolsonate, van gekomen, waarin hij zijn Innigste, zou voorkomen. In 1897 liet hij dan den door een Duitscher, genaamd
dat ook een boot van stapel loopea, Otto Voigt. Het was een vrij simpel
diepste zelf had uitgesproken
ietwat krampachtig forceeren.
En toch moet men het opvatten werk heeft hij nooit anders mogen welke, naar hij had berekend, zeeapparaat: een soort hooge slee met
als het getuigenis van een krachtige hooren dan in eigen verbeelding. ziekte volstrekt zou voorkomen. Het een zadel, waarin, zoooals bij een
innerlijke overtuiging. Hier spreekt Zoo is dit ook voor hem in dit opwas een allerwonderlijkst vaartuig, tandradtreintje het tandrad, een
Franck zijn credo uit: niet op aarde zicht enkel verwachting, geen verdat in zijn uiterlijken vorm in sterke fietswiel was gebouwd, dat van een
wordt het volmaakte bereikt, niet op vulling geworden.
mate deed denken aan den tegen- soort ijspennen was voorzien, zooals
aarde kunnen wij de rust, het zuiver
Men kan niet beweren, dat de woordigen tank en dat werd voortde hoeven der paarden in Holland,
evenwicht vinden: dat wacht ons in tekst van mevrouw Colomb een fraai bewogen door schoepen, welke bij wij- wanneer het ijzelt.
een ander, hooger leven. Zalig zijn de literair product is. Doch als steun, ze van rupswielen rondom het geheeVolgt stelde zich voor, dat de penreinen van hart, want zij zullen God als onderlaag voor een muzikaal le bootlichaam werden getrokken. nen
In het ijs zouden „bijten", wanzien. In dit opzicht toont Franck een kunstwerk is dat eigenlijk ook volZooals alle. uitvinders geloofde mr. neer de berijder van zijn ijsfiets het
merkwaardige tegenstelling met zijn strekt niet noodig. De opzet was geBeekman onvoorwaardelijk in zijn
grooten tijdgenoot Anton Bruckner. heel in Franschen geest; de tekst uitvinding en teneinde te bewijzen, wiel In beweging zou trappen (dat gebeurde net eender als op de oude,
Bruckners finales belijden een over- bereidt telkens de Zaligsprekingen dat ook anderen in zijn patent mochhooge véloclpèdes) en besloot een dewonnen zekerheid, de zekerheid van voor met een beschrijving van het ten gelooven, besloot mr. Beekman,
een Godskind, dat zich verlost weet. leed en den strijd der armen van samen met een assistent, met het monstratie te geven „voor pers en
genoodigden". Boven op een heuvel
Maar Francks finales manifesteeren geest, der zachtmoedlgen, der treu- wonderlijke schip den Atlantischen
werd een aanvang gemaakt met de
enkel verwachting. Ofschoon
ook renden enz. Zoo krijgen de Zalig- Oceaan over te steken.
demonstratie, maar er ging iets mis,
een Bruckner eindigde zijn leven niet sprekingen een diep relief;
daarin
Met heel veel muziek en vlaggen vrijwel direct nadat hij zijn demonmet een Jubelende finale, doch'met culmineert hét werk: in de vertroos- vertrok men...,
maar in een storm, stratie was aangevangen en direct
een geresigneerd Adagio: „in te, Doting, in het geloof aan eeuwige bewelke opstak kort na het vertrek van nadat hij den rit naar beneden begon,
mine speravi, non confundar in aetervrijding. En de poëzie vervult enkel New York, werd het schip volslagen versnelde
zich de demonstratie met
num".
de rol, die zij moet vervullen zonwrak geslagen en de ongelukkige uit- een zoodanig tempo, dat Voigt benevan
die
op
dringen:
te
der zichzelf
vinder en zijn assistent werden met
verplegers, die daar met
nederige dienares der muziek, die de allergrootste moeite gered door een den door
een
hadden gewacht, uit
ambulance
en
indrukwekkend
. Welk een fundamenteele beteekenls
alles zoo klaar
toevallig in de buurt zijnde vrachtzijn ijsfiets moest worden losgepulkt.
uitspreekt.
en
Christus' zaligsprekingen
de verboot. De anti-zeeziekte-oceaanstooToen hU uit het hospitaal werd ontklanking ervan hadden, toont al terNeen, niet alles. In de teekenlng mer verhuisde naar het rijk der onslagen, was al zijn animo om rjsfietstond de wordingsgeschiedenis van van de booze machten, van de vervol- bruikbare dwaasheden en de uitvin- sen te maken
en te demonstreéren ge„Les Béatitudes".
gers en onderdrukkers Is Franck der bleef verder bij lederen oversteek smolten... als rjs.
Franck had, zoo verhaalt Vincent minder geslaagd. Vooral die van de van den Atlantischen Oceaan lijden
Satanfiguur lijkt zwak, onbeholpen. aan zUn zeeziekte...
d'lndy ons, den tekst der ZaligspreO M E G A.
van jongsaf in het hart Daarmee toont de mensen Franck
kingen
gesloten. Zijn familie bewaart nog zich echter weer in al zijn adel, zijn
het exemplaar van een „Recueil des grootheid, zijn zuiverheid. Hoe moeiSalnts Evangiles", dat de Jonge César lijk het leven het hem ook maakte,
op het eind van een schooljaar als hoe zeer hij ook teleurstelling, tegenprijs had gekregen; de bladzijden, werking en miskenning ondervond
waarop de Zaligsprekingen afgein het kwade kon hij niet gelooven.
Alle boos opzet lag zoover buiten zijn
drukt staan, bevatten duidelijke sporen, dat Franck ze herhaaldelijk voorstellingsvermogen, dat hij in Se
heeft gelezen. Verder gewaagt d'lndy verklanking ervan moest falen. Doch
van een werk voor orgel uit Francks daarvoor vond hij in de verklanking
van het goede, het nobele," ook weer
jeugd, waarvan het handschrift spoorloos is verdwenen, doch dat het on- accenten van ongeëvenaarde zuiver„Le sermon sur la heid en expressiviteit. In de verklanderschrift had
montagne". En meer en meer bekroop king der Zaligsprekingen en der mehem het verlangen, de Zaligsprekinditatie er over ligt de groote kracht
gen te verklanken. Doch de groote van het werk. En deze beslist over
moeilijkheid was, een bevredigenden zijn waarde en overstraalt het bleeen practisch bruikbaren tekst voor ke van enkele te zwakke plekken. Het
een oratoriumachtig werk te verkrij- is muziek van een, die God reeds zag.
:'^|
gen. Ten slotte vond Franck in de Omdat hij rein van hart was.
1
EEN MERKWAARDIG MONUMENT treft men aan in de Amcrikaansche
echtgenoote van een leeraar aan het
„Heureux les coeurs altérés de Jusstad Patterson (New-Jersey); het is nl. de eerste Amerikaansche duikboot,
Lyceum Saint-Louls een geschikte
Au clel leur solf s'apaisera.'*
tice!
welke In 1861 door een inwoner dezer stad, John F. Holland, werd geconkracht, om die taak te vervullen. En
strueerd. Het vaartuig:, de „Fennian Ram" geheeten, mat 19 ton, bood
deze, mevrouw Colomb, stelde den
aan twee personen en kon ongeveer twintig meter diep duiken.
plaats
'.H.
meester vrij spoedig In staat, den

GOEDMOEDIGE UITVINDERIJ.

Levnswrk.

CésarFrancks

ZONDAGSBLAD

Een groote figuur, die vrijwel ongemerkt
heenging.
César Franck en
het Parijsche muziekleven van zijn
tijd. „Les Béatitudes”, haar geschiedenis
-

-

en haar

EEN

beteekenis.

GELOOFSBELIJDENIS.

Op 9

November 1890

—

dus over
—

—

wijze kan

men in de Nederlandsche
dagbladen, die zich toch ook over muzikale aangelegenheden uit Parijs
regelmatig lieten berichten, van dit

.

sterfgeval geen

—

'

—

twee weken vijftig jaar geleden
overleed César Franck ten gevolge
van een aanrijding. Merkwaardiger-

enkele mededeeling
vinden; dit bewijst, dat men Franck
van geenerlei beteekenis achtte. Deze
omstandigheid krijgt nog een extra
accent, wanneer men ontdekt, dat
wèl een of twee dagen na Francks
dood met eenigen ophef melding werd
gemaakt van de toelating tot het Parijsch Conservatorium van een Jeugdigen Nederlandschen violist, als
eenige Nederlander onder 124 candidaten van verschillende nationaliteiten. Van dit Jeugdig en veelbelovend
talent heeft men inmiddels nooit
meer iets belangrijks vernomen.
Wat Franck betreft
laten wij
onze collega's van 1890 niet met veiwijten lastig vallen. Zij waren volstrekt niet onachtzamer dan de Parijsche dagbladredacties, die het
sterfgeval de moeite eener vermelding
rauwelijks waard achtten. Wie was
Franck eigenlijk? Leeraar voor orgel
aan het Conservatorium. Verder organist aan de Sainte Clotilde. Maar
wat wilde dit eigenlijk zeggen? Het
conservatorium telde zooveel leeraren en daarbij nog in belangrijker
vakken dan orgelspel. En organisten
liepen er zooveel rond In Parijs.* De
componist Franck
was er ooit een
opera van hem opgevoerd? Neen. De
officieele Parljsche mv-zlekwereld zag
een componist alleen voor vol aan,
wanneer hij door een opera-opvoering, het liefst in de Grand-Opéra of
Opéra-Comique, van zich had laten
spreken. Wat beteekenden een symphonlé, een "strijkkwartet, een vioolsonate, werken van Franck, die trouwens "nooit tot de buitenwereld waren

—

-• ••

-

!

Zeeziekte.

César Franck.
mede de laatste eer bewees en een
rede uitsprak. Doch bij , Francks begrafenis liet de directeur Ambroise
Thomas zich wegens , ongesteldheid

verontschuldigen... •
Kan het dus verbazing wekken, dat
men In Nederland zich om Francks
dood niet bekommerde? Hij was hier
totaal onbekend en er moesten nog
eenige jaren voorbijgaan, eer iets van
zijn oeuvre tot ons doordrong. Wat de

Fransche muziek aangaat, was men
daar nauwelijks aan Berlloz toe en
alleen de vooruitstrevenden durfden
er mee voor den dag te komen. Het is,
naar ik meen, Richard Hol geweest,
die te Utrecht César Francks kunst
voor het eerst in Nederland bekend
maakte.
„Les Béatltudes".
En wel met
Hoogstwaarschijnlijk zal het feit van
een groot werk voor koor, soll en orkest uit de toenmaals moderns Fransche school, en dan natuurlijk de
muzikale waarde ervan, het voornaamste motief tot de keuze geweest
zijn. Doch'eerst later, toen men de
figuur van César Franck en-het.karakter van zijn oeuvre beter leerde
doorgedrongen?
is men gaan beseffen, hoe
kennen,
De mannen van beteekenis waren belangrijk het werk was, waarmee de
Ambroise Thomas, Jules Massenet, Fransche (van geboorte eigenlijk:
Camllle Saint-Saëns, Gabriël Fauré Belgische) meester te onzent is geïnen dan nog speciaal ter zake van troduceerd.
hun opera's. Zelfs had Franck geen
Want nu w'j Francks kunst in haar
„Prix de Rome '! En wat had men geheel kunnen overzien en den savan de dagbladredacties kunnen vermenhang, de innerlijke beteekenis
wachten, waar Franck zelfs by zijn ervan doorgronden, zijn wij ons er
Conservatorium-collega's nauwelijks
eerst goed van bewust, welke plaats
tn tel was? Het goed gebruik -wilde, „Les
Béatitudes" daarin inneemt.
dat bij de teraardebestelllng van een
Conservatoriumleeraar: de directeur
—

—

,

...

—

_

;
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—
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orgel.
CESAR FRANCKS HANDSCHRIFT. Fragment uit Choral I voor

Oorlog

en

Dickhoff droomt zijn prenten...
Korver smijt ze op het doek... maar
alle drie deze kunstenaars zijn als het
ware gegrepen door de verterende
vlam, welke in deze dagen zoo licht

oorlogsprenten.

Fel van kleuren, sterk van bewogenOnlangs werd in Bandoeng de eerheid vertoont zijn werk een opvalste Indische tentoonstelling, welke is
van

gewijd aan den thans woedenden oorlog: de grootste homogene, aan één
onderwerp gewijde expositie, welke
ooit in indië werd gehouden, voor het
publiek opengesteld. Deze „Geeft
t"-tentoonstelling brengt

Ach

tal

van platen: origineel werk van een
drietal Indische artisten, Jan Dickhoff, Jan Korver en Schenckenberg
van Mierop; een drietal uiterst verschillende talenten, ieder op eigen
serie
gebied meester, alsmede een
reproducties
van prenten uit den
vorigen wereldoorlog.

lende

overeenkomst met

dat

Hohlwein, hoewel Korver
uitgesproken moderner is. Werk, dat
tot stand komt met een büjmoedtgen
zin voor humor, vlot wordt opgegooid en ook zeer stellig geen andere pretentie heeft dan werkelijk levende plakkaatkunst mag hebben.
Tenslotte dan Schenckenberg van
schetsen
knappe
Mierop, wiens
herinneringen wekken aan dien grooten Nederlandschen caricaturist, die
vermoedelijk Holland wist te ontkomen en thans in Londen zijn artlstieken arbeid voortzet: Louis Raema-

Ludwig

kers.

ongelooflijk knappe
De tentoonstelling, welke geheel
teekeningen van Jan Dickhoff doen
zal afreizen en op
Nederlandsch-Indië
aan
den beschouwer even denken
belangwaar
voldoende
alle plaatsen,
dien grooten Engelschen artist, die stelling mag worden verwacht, zal
„Alice's. Adventure» ia worden gehouden, streeft naar de
Wonderland" illustreerde
moreele weerbaarmaklng van het
(Arthur Rackham) hoewel hier oneen
Indische
volk en men moet, na toemiddellijk aan moet worden toegetentoonstelling
deze
bezoek aan
dat dit waarschijnlijk meer geven, dat de hoofdredactie van het
legd,
komt door de techniek dan door den weermachtsorgaan „Geef t Acht"
stijl der prenten. Macabere fantawelke het initiatief nam voor deze
sieën, uitgeleefd in grillige droom- expositie, inderdaad er in is geslaagd,
beelden en soms huiveringwekkend.
te scheppen, dat van uiterst groo„O p e n- ietsbeteekenis kan zijn voor de geesteZijn illustraties van de
te
b a ring van Johannes
lijke weerbaarmaklng van ons Indie.
maar
beschrijven,
zich
niet
laten
Er zijn prenten van Mierop, welke
stuk voor stuk zijn de prachtige
ontroeren, er zijn er, welke
prenten een gandachtige, langduri- rechtaf
een «ijnslach te voorschijn roepen...
ge bezichtiging meer dan waard.
er, welke bitterheid wekken.
eigen
Dan exposeert er Jan Korven vlot, er z«n
van Hitlers
illustraties
modern plakkaat-artist met dat Ziin
documenten
zijn artistieke
„1 c k e n w e e t P'l e t wa t woorden
van
beteekenis.
heeft.
dat de moderne reclamekunst

De technisch

-

-

-

-

wordt ontstoken in menschenharten
en welke brandt op trots en haat,
liefde en mededoogen.

WU kennen nog niet den officieelen oorlogskunstenaar, zooals Engeland dien heeft. Zoowel in 1914 ais
in den thans woedenden borlog wees
Engeland kunstenaars aan, om
In
beeld vast te leggen, wat zij van den
oorlog ervoeren.
Oorlogskunstenaars moeten sterk,
levendig werk produceeren, zij moeten lichamelijk honderd procent fit
zijn, goed kunnen omgaan met hun
mede-menschen, zij moeten het vermogen hebben, den menschelijken
blik op de dingen te bewaren ook in
den 00r10g... en boven alles moeten zij, ook in uiterst spannende momenten, het hoofd volkomen koel
weten te houden.
Engelands oftlclee,le öorlogsartisten
Barnett Freedman, Edward Bawden
en Edward Ardizzone hadden wèl een
zeer koel hoofd noodig tijdens de
spannende maanden, welke zij In
Frankrijk doorbrachten.
Hun werk werd kort geleden in de
National Gallery geëxposeerd als deel

van de eerste officieele tentoonstelling van schilderijen en teekeningen
van de officieele oörlogsartlsten.
Wanneer men de verhalen mag gelooven, is het gemakkelijker een
schilderij aan het front te maken
dan het, na het maken, te behouden.
Barnett Freedman, de ontwerper van
de Zilveren Jubileumspostzegel van

Koning George V, maakte een bomaanval in Boulogne mede, terwijl hij
trachtte zijn laatste oorlogsschilderij:
„Startbaan in aanbouw te Arras" te
redden. Freedman kreeg opdracht onmiddellijk te embarkeeren, teneinde
terug te keeren naar Engeland, maar
deze order en holde
hij negeerde
door de straten terug naar ?4jn hotel,
zich weinig aantrekkend van het feit,
dat deze straten overkropt waren met
vluchtelingen en door de Nazi-vliegtuigen bijna ononderbroken werden
gebombardeerd en gemitrailleerd. Hij
wist het groote doek te pakken te
krijgen en kwam daarmede op de
kade... om daar tot de ontdekking te
komen, dat het schip met acht andere
schilderijen van zijn hand en zijn
volledige schildersuitrusting intus-

schen was vertrokken.

Voortdurend het oog op zijn schilderij houdend, hielp Freedman dien
nacht met het lossen van een munitieschip, waarmede hij den volgenden morgen kans zag, weg te komen
naar Engeland. Een maand later werden ergens in een plaatsje in het
Zuiden van Engeland zijn schildersklst en zijn ezel aangetroffen, plus
de acht schilderijen. Maar alle penseelen en alle tubes met blauwe verf
waren intusscen verdwenen.

Dat werk van die officieele oorlogsartisten is wonderlijk genoeg. Wanneer Freedman in Frankrijk aan het
schilderen was, stond er altijd een
soldaat met de bajonet op het geweer
vlak bij hem op post... niet om hem
te beschermen tegen de Hunnen,
maar tegen de tientallen toeschouwers die altijd om hem heen drongen.
Tijdens den terugtocht der Franschen werd Edward Bawden op een

dag gescheiden van zijn twee vrienHJksch leven Mrs. John Copley. Vroeden. Dagenlang hoorde hij niets van ger was zij algemeen bekend door
hen. Zij hoorden niets van hem. Na haar uitstekende portretten van aceen reis, welke was als een nachtmer- trices, thans wijdt zij zich aan het
rie, wist Bawden via Duinkerken te schilderen van vrouwenwerk in oorontkomen en
hoewel hij dat op dat logsdagen, alsmede
evacuatiescènes.
oogenblik absoluut niet wist
had Men moet het doorzettingsvermogen
hij een méér dan schitterenden greep van deze vrouw, die sommige schitgedaan. Tal van teekenlngen van de terende stukken produceerde,
—

■

—

evacuatie van Duinkerken werden
door Bawden ter plaatse onder heftig

vijandelijk vuur gemaakt.
De Joviale Edward Ardlzzone zoekt
een luchtiger en geestiger genre oorlogsteekeningen dan zijn beide collega's. Hij is te vergelijken met den
beroemden Rowlandson 'op z'n best.
Sommigen achten hem te oppervlakkig, maar de artist zelf houdt vol, dat
in bijna iedere oorlogsscène, voor iemand, die een open oog heeft voor
humor, nog wel iets vermakelijks te
vinden is.
Op die eerste oorlogsteekeningententoonstelling in de National Gallery hing ook werk van anderen dan
de officieel aangewezen kunstenaars.
De jongste deelnemer aan de expositie
was de negentienjarige J. Worsley,
zoon van een marine-officier. Hij is
in opleiding voor marine-officier,
maar schijnt tijd te vinden voor het
maken van ontzaglijk veel teekeningen van werk en leven aan boord van
de oorlogsschepen. De Engelsche regeering kocht reeds een dozijn van
de teekeningen van dezen Jongen
artist en gaf hem opdracht, voor aanmaak van meerdere.
Verder zrjn er nog verscheidene
vrouwelijke artisten aan het werk...
ook van hen was er werk op deze tentoonstelling in de National Gallery
te zien. Een der meest'opvallende
figuren is Ethel Gabain, in het dage-

bewonwanneer men weet, dat zij
kort-geleden een zoon verloor, die op
weg was een brilliant chirurg te
deren,

worden.

Eerst had zij het palet er bij willen neergooien en weigeren de regeeringsopdracht voor het maken van
een serie schilderyen, te aanvaarden. Toen bedacht zij, dat haar zoon
ongetwijfeld, ware hij In leven gebleven, niet anders zou hebben
gewenscht dan dat zjj deze opdracht
zou aanvaarden... en ziet: een uitstekende
serie oorlogsschilderrjen
door een der begaafdste artisten van

ontstond.
Onvermoeid reisde Miss Ethel Ga-

Engeland

baln het geheele land d00r... schilderde de evacueerende kinderen, het
Roode Kruiswerk, de eerste hulpdiensten, vrouwenwerk in oorlogsdagen in het algemeen.
Op deze wijze ontstond In het eerste jaar van den oorlog reeds in een
land, dat ook in deze dagen begrijpt,
van hoe groote beteekenis voor de
toekomst de visie op dezen tijd van
de grootste artisten dezer dagen zal
zijn, een collectie oorlogsschHderjjen,
welke nog over eeuwen zal getuigen
van de groote worsteling tusschen
het licht en de duisternis, het recht
en het onrecht, het goede en het
kwade....
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MILLIOEN VROUWEN TEN
OORLOG.
„They also

WAT STERREN DRAGEN.
„nieuwe" Madeleine Oarrol,
A.vrx. de slanke,Madeleine, legt momenteel een voorliefde aan den dag
voor goedkoope katoentjes en lichte,
luchtige weefsels. Zoo heeft zé een
toiletje van witte geborduurde orgadle, heel eenvoudig, met pofmouwtjes, v-vormlge halsuitsnijding en
een tamelijk wijden rok. De versiedoor middel
ring wordt gevormd
van smal zwart fluweelband, dat geregen ia door smal wit tusschenzetsel
op den rok, langs den hals en de
manchetten. Het toilet heeft het moderne „lange lijfje", dat tot iets
over de taillelijn reikt.
Vlrglnia Bruce draagt als George
Brent's secretaresse In „The senten
ce" een streng getailleerd toilet van
roode ripszijde, met een smalle rood
lederen ceintuur, groote zakken en
een frissche klokkende Jabot in
crème satijn. De meeste van Vlrginia's
Japonnen hebben hooge halslijnen;
een heeft er een stijf, wit uniformkraagje, dat zeer Jeugdig staat en
verder opgemaakt wordt met een
breeden strik; het. Japonnetje zelf
is beige-kleurig, tamelijk recht van
lijn, terwijl er'een vestjasje op gedragen wordt met een sluiting van
lederen knoopen, welke in overeenstemming zijn met den riem.
Op een slankmakenden, zwarten
rok draagt Vlrglnla een zwarte blouse met „schlldpadhals"; op een coqnet borstzakje is haar, monogram
In wit geborduurd, terwijl zij om
haar hals een paarlcolller draagt als
eenlg sieraad.
Een rood-en-wit-gerulte lederen
ceintuur draagt zij op een toiletje
van witte crêpe met een plooirok en
een blousend lijfje, waarvan de ronde, hooge hals eveneens met rooden-wit-geruite stof is omboord.
Voor haar eigen garderobe liet Ollvia de Havilland een origineel toilet
ontwerpen, bestaande uit een lang
lijfje van zwarte taft en een wijden
rok van witte organdie. Ollvia droeg
voor deze Japon heur haar in rollen
omhoog, terwijl in haar kapsel rozen
van zwarte taft vastgehecht waren.
(De

6er

v e who

only stand and walt"
is een héél oud gezegde, dat wel volstrekt ouderwetsch is geworden en
geen beteekenls meer heeft, sinds de
Britsche vrouwen, niet langer tevreden met thuis zittende op de overwinning te wachten, moedig er op uit

trokken, naar de fabrieken, de verbedrijven van het leger en
en de burgerlijke defensie,.waar zij
het hare er toe bijdragen, den oorlog door de Engelschen te doen winnen.
Onze grootmoeders zouden zich In
afgrijzen (of zou het Jalousie zijn geweest?) hebben
afgewend van
de
meisjes en vrouwen, die tractors over
zaailanden sturen, die vrachtwagens
en ambulances besturen, die nagels
klinken, vliegtuigen besturen of buskaartjes controleeren en knippen.
De vrouwen hebben hun aardige

schillende

hoedjes opgeborgen, zU dragen een
shawl of een pet en trekken een overen in weerwil van al deze
all aan
om
er minder vrouwelijk uit
pogingen
te zien, blijven zij nog opmerkelijk
aantrekkelijk ook.
Er zijn in Engeland op het oogen-

-

Een kort jasje in donkerblauw
draagt Virginia , Grey op haar
gebloemd japonnetje.
(Pöto Unlversal.)

HierbU twee afbeeldingen uit de
filmwereld: ten eerste Ann Sothern

in een zeer apart ensemble, een origlneele combinatie van wit gabardine
en zwart fluweel. Op de klokkende
rok wordt een tamelijk lange jas gedragen, welke tot aan de taille met
een ritssluiting» gesloten is, terwijl de
versiering in plaats van uit knoopen
uit koperen ringen bestaat. Het Jasje heeft een zwart fluweelen pas, de
handschoenen komen hiermee overeen, terwijl deze actrice In heur, in
dichte rollen gekapt haar een grooten zwart fluweelen strik draagt.
Verder is daar Nan Grey in een eenvoudig gebloemd Japonnetje met
plooirok, dat gecompleteerd wordt
door een los, kort Jasje.

bllk méér dan 500.000 vrouwen,. die
hun heelen dag wijden aan.oorlogs.werk, er zijn er 690.651 ingeschreven
in de Vrijwillige.Hulpdienstbrigades.
Alleen al het Roode Kruis heeft 70.000
volledig opgeleide verpleegsters en de
St. John-ambulancedienst heeft er
32.000. Deze vTouwen „bemannen"
posten voor eerste-hulp, werken in
nood-hospitalen voor een gulden of
twintig per week, werken als hulpkrachten bij vrijwillige hulpdiensten
voor vijftig cent per dag.
De boeren op het platte land hebben 8.000 vrijwillige .„Landlegermeisjes" in dienst en er zijn er nog 1.500
stuk voor
in opleiding. Zij werken
stuk 44 uren per week.
Hoe groot het aantal leden der verschillende vrijwillige, zuivere oorlogsdiensten is (commandementen bij

luchtverdedigingsmaatregelen, inspectrices, controleuses enz.), wordt opzettelijk geheim gehouden. Men wenscht

den vijand niet te voorzien van berichten, welke hem eenig idee zouden
kunnen geven van het georganiseerd

verzet der Britten tegen iedere

in-

valspoging.

stevigheid. Naai er dan aan den voorkant, links en rechts, een zakje op
en bevestig op het geheele riempje,
PATROON.
op kleine afstanden van elkaar, sierAls u zich een papieren patroon knoopen. Twee beursjes van goudvoor
een nieuw Japonnetje koopt lamé en gouden knoopjes geven een
kunt u ditzelfde modelletje op verbizonder effect op een zwarte ceinschillende manieren voor verschillentuur. (Stralt s).

VARIATIES OP EEN

de gelegenheden gebruiken.

Neem bijvoorbeeld een prinsessemodel. Kort en vervaardigd uit wit
piqué of linnen, geeft het een vlot
tennisjurkje. Met lange mouwen en
in' metaalblauwe crêpe met metaalgrijze knoopen van hals tot zoom,
is het een alleraardigste namiddagJapon; In bedrukte stof met een open
splitje aan den voorkant en korte
mouwtjes een fleurig bchtendjapon-

Het zou geen wonder zijn, wanneer
wereldoorlog nummer 2 de emancipatie van de vrouw, welke in 1914 zoo
plotseling doorzette, geheel voltooide.
Men ziet op de Londensche bussen
practisch geen mannen meer: alle
controleurswerk wordt verricht door
in allerijl daartoe opgeleide meisjes...
en de vriendelijke glimlach der conductorettes zal velen passagiers nog
wèl zoo welkom zijn als het „M o nn i n g" van den conducteur.
In de havens en op de Theems zijn
tal van meisjes en vrouwen werkzaam
aan boord van de ambulance-schepen, niet alleen als verpleegster, doch
ook als licht-matroos, en zij zijn even
handig in het seinen met de vlaggen
als hun mannelijke collega's......
Op de vliegvelden ziet men tal van
mecaniclënettes: gekleed In een stevigen overall en een kokette vllegersmuts op de haren, ontzien zij niet
langer de lak op hun nagels of de
teint van hun handen: zij geven, aesgewenscht, de vliegtuigen een complete overhaul.
En wat vrouwen verder doen?
ZU scheren schapen op de schapenfokkerijen, zij maken granaten in
ce munitiefabrieken, zij leeren om-

oxy-acetyleenbrande»
overal en overal treden zij op in

springen met'

baantjes, waar tot kort geleden uit-

sluitend mannen werkzaam waren.
ZIJ vechten hun deel van den oorlog: zij strijden mede om hun land te

bevrijden van de dreigende horden.

a s

1 o serve wh o
stand and wai t..."

„T he y

only

maar dat wil de moderne Engelsche
vrouw niet: zij elscht haar plaats, zij

eischt haar werk, zij strijdt haar
strijd. En wanneer deze oorlog is af-,
gaat
geloopen en Groot-Brittannië
zich wederom wijden aan de.werken
des vredes ,dan zalJohnßull met een

wijde zwaai zijn hoed mogen afnemen voor al die dochteren van Enge-

land, die hebben medegevochten, ieder
op eigen manier, om de afschuwelijke
dreiging van het Nazisme op te heffen en Engeland vrij te doen blijven.
A o a l e x.

Een zon-verbrande nek.
Een gedecolleteerd avondtoilet flatteert niet, als men met een door de
zon verbranden nek en rug loopt; als

men er . een beetje moeite voor over
heeft, is dit euvel wel te verhelpen.
Men schilt een ; komkommer en
snijdt een stuk er van aan schijven,
die overgoten worden met wat kokende melk. Is de.melk.koud, dan bet
men hals en schouders goed met het
mengsel, waardoor de huid zachter en
soepeler gemaakt wordt* en veel van
de roodbruine, kleur, wordt weggenomen. Natuurlijk moet men deze Hehandeling twee of drie keer minstens
toepassen.

Een aardig idee

voor onze meisjes
geeft Gloria Jean
hier met dit leuke
wBÈSÊS&IÉBÊÊBKÊÊ

Als u uw eigen toiletjes maakt, vergeet dan niet, dat een zak dikwijls
een apart cachet aan een modelletje
geven kan. Op sportieve toiletjes geven ze, eventjes schuingezet, of in
afstekende kleur omgebiesd, een vlug
effect, vooral als er dan nog een gekleurd: georgette zakdoekje coquet
uit, het zakje steekt.' Een gekleed
tolletje kan men twee tamelijk
groote heupzakjes geven, die gerimpeld zijn, terwijl door den bovenkant
een elastiek geregen is. Ook op een
mantelpakje staan ze goed, men geeft
het jasje dan groote ingezette zakken, waarvan de bodem tot den zoom
reikt:|BBBBS3BSXBBIIIMUIIUi
Wil men aan een eenvoudig zwart
tolletje een nieuw tintje geven, knip
dan een reep van zwart suède of
vilt, ongeveer 3 cm. breed. Ga met de
machine langs de randen, voor de

pakje, dat bestaat
uit

•

De shawl schijnt Hollywood te veroveren. Zoo droeg Ann Sheridan
onlangs over haar marineblauw getailleerd Japonnetje een shawl met
lielderroode franje; het eene eind had
ze over haar . schouder op den rug
hangen, terwijl een eenvoudige clips
het kruispunt der twee einden aan
de halsopening vasthechtte. Voor
den avond heef t deze actrice zich een
kleine Spaansche shawl aangeschaft
in wit, met, zwart borduursel, welke
ze draagt over een nauwsluitend zwart
dinertoilet met een lagen vierkanten
*

hals en diamanten clips.
Sonja Henie verscheen op een dansavond in het Arrowhead Sprlngs hotel in een witte dinerpyjama van Jersey, waarop handgeschilderd blauwe
geraniums; de getailleerde blouse
werd dichtgeknoopt met kleine met
diamanten bezette speldjes, en in
heur haar droeg ze een vlindertje met
dlamantjes en saffieren.
Bij' dieizelfde gelegenheid droeg
IDorothy L&uïour een zwart toilet met
een heldergroen Jasje en zwarte
schoentjes met „Turksche"(neuzen,'
terwijl ze om/iaar hoofd een zwarten
>

'tulband had,faan¥den| voorkantfnaet

een dlamantentcllpsïvastgespeldat?'*

bont-

blauwe short en
een

rood-bruin

lederen riem.

•

(Foto UiüTerMl).

DE RODDELZIEKTE.
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HUISHOUDING.

Eet meer ananas!
EEN SERIE

AMERIKAANSCHE

RECEPTEN.

Ook een smakelijke pudding is er
uit ananas te bereiden. Men heeft

hiervoor noodlg:
y> kopje taplocameel, Yz kopje
suiker, y 2 eetl. zout, 1 liter, heete
melk, 3 eierdooiers, goed geklutst, 150
gr. boter, 2/3 kopje bruine suiker, 2
geraspte 1 ananas, 3 stijfgekopjes
klopte eiwitten,' y2 ons gestampte noten.
Meng tapioca, de helft van de sulfer, het zout door de melk, en kook
dit mengsel vijf minuten au bain ma-

Teneinde de ananas een grootere
populariteit onder de Amerikanen te
bezorgen, worden steeds recepten
voor deze vrucht gepubliceerd, welke
ongetwijfeld ook voor de hulsvrouw
in Indië van belang zijn, omdat deze
goedkoope en vitaminen-rijke vrucht
nog maar eigenlijk te weinig wordt
verwerkt.
rie in kokend water, terwijl men reZoo stellen de Amerikanen bijgelmatig roert. Voeg bij de eierdooivoorbeeld dikwijls den volgenden er* het restant suiker en een weinig
slaschotel samen: ze mengen 3 kopvan het tapioca-mengsel; voortdujes in blokjes gesneden ananas, 3 rend roeren. Giet dit mengsel bij da
kopjes gesneden koolbladeren en een taploca-massa en blijf doorkoken en
pond ontpitte dadels goed dooreen in doorroeren tot alles dik geworden Is.
sinaasappelsap, opgekookt met wat Uit het heete water halen. Smelt
water, gelatine en suiker. Serveeren boter, voeg er de bruine suiker bij en
op een met slablaadjes belegde laat dit mengsel koken tot de-suiker
schaal.
is opgelost en de substantie'begint
te borrelen. Af laten koelen en» anasla-tje
wordt
nas bij voegen, hierna het tapiocabewerkelijk
Een meer
op de volgende wijze bereid uit: 1 mengsel er bij gieten en daarovereetl. gelatine, 2 eetl. koud water, % heen de eiwitten, en dan goed dooreenmengen. Af laten koelen, noten
kopje ananas-sap met water en suibijvoegen en in de frlgidalre zetten.
ker, dat op koken gebracht is, 3 plak& kopje
zout,
Opdienen met slagroom.
jes roomkaas, V* eetl.
gemgeconfijte
kopje
mayonnaise, V*
ber in stukjes gesneden, 1 kopje slageen heerlijke ananasEn
room, 2 eetl. citroensap, 2 kopjes in cake, tenslotte
die
of
zonder room of saus
met
blokj es: gesneden ananas,
Mt kopje kan worden opgediend:
amandelen.
kopje geraspte ananas, Vz kopje
Week de gelatine in koud water bruine suiker, 2 eetl. boter, 4 gecongedurende vijf minuten, los ze dan fyte kersen. Va eetl. notemuskaat,
op in het kokende ananassap-mengy2 ' kopje braadvet, »4 kopje melk, 2
sel. Maak de kaas fijn, voeg hierbij: kopjes gezeefde bloem, 2y 2 theelepel
l
zout, mayonnaise, slagroom, de opbakpoeder, 1 theelepel zout, A kopje
geloste gelatine en citroensap; roer poedersuiker, 2 eieren.
alles tot een massa en meng er dan
Smelt bruine suiker en boter, voeg
(of
de ananasblokjes, amandelen
hierbij ananas en in stukjes gesnenoten) en de gember doorheen. Maak den kersen, en bestrooi het mengsel
voor elk der huisgenooten een apart met notemuskaat. Zeef gelijktijdig
portietje en zet alles In de'frlgibloem, bakpoeder, zout en suiker bij
daire. Serveeren op slablaadjes.
de ananas, en daarna het in stukjes
gesneden braadvet; door laten koken
de stukjes braadvet geheel ineen
steeds
tot
zich
Engelschen verbazen
zijn. Eieren en melk, goed
over de Amerikaansche gewoonte om gekrompen
worden over de
geklutst,
te
dooreen
mayonnaise voor vruchtensalades
waarna men algebruiken. Doch mayonnaise is niet massa heengegoten,
in een matigtaartvorm
de eenlge saus voor sla-tjes. Veel les in een
50 minuten
gedurende
oven
aanwarmen
wordt ook een speciaal sausje
dan keert
klaar,
cake
bakt.
Is
de
naar
soort
de
gewend, waarin, .al
schaalj
een
op
om
men
.vorm
den
vruchten waarbij ze gebruikt wordt,
opgediend;
wordt
warm
gerecht
Hier
dit
het sap gevarieerd kan worden.
LO U QRA Y.
zijn de «benoodlgde ingrediënten: 3
eetl. citroensap, 3,eetl. sinaasappelsap, 6 eetl. ananassap (dit sap vaVoorkom klonteren.
rieert al naar de gebruikte vrucht
Met hoeveel zorg u ook uw tafelv.d. salade), V* kopje water, 2 eetl.
als peper- en zoutbenoodigdheden,
bloem, Vi kop suiker en 2 eieren.
behandelt,
toch zult u er op
vaatjes,
tezavruchtensappen
Verwarm,de
hebben, dat de
van
men met het water. Meng de;droge den duur last
klonteren
of zich aan
gaat
voeg
langzaam
inhoud
ingrediënten dooreen,
Een eenvouvruchtensap-mengwanden
vasthecht.
de
hieraan het heete
sel toe; alles gedurende een kwartier dig middel hiertegen is een gedroogde
in heet water au bain marie koken, erwt in "de .vaatjes te leggen, die al
het vocht absorbeert en aldus klondan'over de eventjes geklutste eieren uitgieten, roeren gedurende een
minuut, weer verwarmen en dan
verdunnen met slagroom.
Onze stopflesscjen.

V2

•

De beste manier om suiker,

thee,

dessert, dat ik koffie, zout en dergelijke eetwaren
Een verrukkelijk
onlangs opgediend kreeg, was ananaste bewaren is, ze in goed afgesloten
rijst, opgediend in een uitgeholde stopflesschen te doen.
Vele huisananas, welke gehalveerd was langs vrouwen hebben echter iets tegen
de lengte, zoodat ook de groene kruin stopflesschen, ze zijn nu niet bepaald
nog aanwezig was. Hier is het recept: een sieraad voor de kast. Hiertegen
1 fleschj e citroenj elly, y 2 k °PJ e
koop een
natuurijk wat

is
te doen:
paar fijne penseeltjes en lakverf en
beschildert de flesschen: met kleine
bloemmotieven, met leuke kleurige figuurtjes of streepjes of belletjes;
men zal zien hoe dat opfleurt. Kn
bevestig een roode, blauwe, groene of
zout bij; afkoelen tot het mengsel gele kwast aan den knop van den
koud en stroopachtlg is. Voeg hierstop.
bij de room, die geklopt Is tot ze dik
en glanzend maar nog niet stijf is,
Het reinigen van koper.
daarna de rijst en de ananas. Goed
dooreen roeren, afkoelen tot de masKoper heeft niet minder zorg nöosa stevig is (in de frigidalre). Dit ge- dlg dan zilver, en moet ook dikwijls
recht kan zonder en mèt een sausje schoongemaakt worden. Het beste is,
opgediend worden.
als men het voorwerp eerst wascht
in een warme soda-oplosslng, het afdroogt en poetst, weer wascht, maar
dan in zeepwater, en daarna goed
zijn, die het wèl gelooven en die zulafdroogt. Tenslotte sponst men het
„Dat voorwerp af met een mengsel van
len het je laten voelen ook"
komt evenmin op mijn rekening Ans, ammonium-sulfaat op heet water;
maar extra zwaar op de hunne. Leuzacht afwrijven met een zachten
gen en laster slaan dubbel hard terug
op hen, die ze voortbrengen. En grappig genoeg hoef je als „lijdend voorwerp" niets anders te doen dan JeVOOR DE PERMANENT
zelf te blijven en fier, eerlijk je gang

suiker, y2 eetl. zout, 3 kopjes koude,
gekookte, rijst, 1 liter met warm wagestreept shan- ter aangelengd ananassap, i/2 liter
room, 4 kopjes geraspte ananas.
Los de jelly in het warme water
tung-blousje, een en ananassap op, voeg er suiker en

•

Dames, heeft u onder uw kennissen óók diverse roddelzuchtigen? Zeker wel en aangezien ikzelf zoo ongeveer de wanhoop nabij was, vóór ik
het eenlge afdoende geneesmiddel
vond, vermoed en hoop ik, dat u met
de samenstelling en wijze van toe-

KEUKEN EN

.

netje.

Een apart toilet draagt hier Ann
Sothern; I een origineel e combinatie
van wit' gabardine en > zwart . fluweel, met als versiering koperen rin-
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makkelijk. Ook een -kop koffie?"
„Graag" en na ook de drie anderen

gegroet te hebben, wordt het

even onderbroken gesprek weer

daargeani-

meerd voortgezet. Frida en Toos hebben het nl. over een idiote jurk, die
mevrouw zus of zoo eergisteren in de
soos aanhad. Het leek wel een ouderwetsch gedrapeerd gordijn,
dat ze
tot
omgevormd.
En
jurk
had
als ze
diening daarvan (een kinderlijk nu niet het geld had om wat fateenvoudige) ook gebaat zult zijn.
soenlijks te koopen, maar haar man
ƒ 800.—
verdiende zooiets
van
Eén voorbeeld uit de vele min of 's maands. Och, hijzelf was eigenlijk
meer gevaarlijke soorten, waaruit deook een te groote onbenul (lees: bezweek niet voor hun toch zeo opvalzal
u
hieronder
Ik
ze ziekte bestaat,
lende charmes!) om zijn vrouw daargeven.
in wat op te voeden. „Heb jij het ook
gezien Mia?" Ik knik. „Nu en
hoe
Mien, Annie, Toos en Frida zijn vond
jij
gedra„Geen
het
wel?"
tegenwoor„vriendinnen". Wat zich
peerd gordijn".
dig al niet vriendin noemt! Na een
Schrik even bij het viertal door devroolijke kennismaking in Trètès,
het zwembad of de soos en een zen overmoed. Achterdocht proef en
daarna* gevolgde visite noemt men zie je achter die zoo vroeg al volmaakt gemaqullleerde snuitjes.
De
zich „vriendin", wanneer bijvoorbedjonggos
kennissen,
komt gelukkig aan met kofbeeld wederzljdsche
kenden en ook wel situaties gelijk fie, hetgeen dezen voorbode van diworden. verse stormen tot bedaren brengt.
beoordeeld, „veroordeeld"
worden
gebombarDeze vriendinnen
Ik begin dan over de tentoonsteldeerd uit pure babbelzucht, om het ling ten gouverneurshuize van
de
maar netjes te zeggen.
zelfgemaakte wollen kledingstukken,
Goed, het bovenstaande klavertje meenende een neutraal onderwerp
van vier ontmoet mij en noodlgt ms aangeroerd te hebben. Naïeveling die
uit op een ochtendvisite. Ik voorzie Ik ben! Geen enkel onderwerp is Immoeilijkheden, doordat de vijfde het mers neutraal. Over alles en iedereen
evenwicht verstoort. Vrouwen kun- is wel wat te zeggen; hoe pikanter en
nen nu'eenmaal heel moeilijk anders origineeler het nieuws, hoe genotvoldan bij;tweeën of in meervouden ler!
„Ja, Juffrouw die en die had dit en
daarvan* goed met elkaar opschieten.
Bij een'oneven aantal staan al gauw een ander weer dat gedaan en nog
een zwakkere en sterkere partij te- een a'ndpr breide alleen om zich in
genover elkaar.
te dringen in kringen, waar ze niet
me
begroet
hoorde." Ik zwijg...... Kunnen
de*e
Enfin, ik kom en Mlen.
vrouwen
dan
niets
of
niemand
zonbent
gekomen
dat
Je
(met?. „Leuk,
der afkammen aanvaarden? Het gosen maak het Je ge—

de doel stelden zij in dit geval op den
achtergrond, omdat daaraan (Gode
zij dank!) niets te bekladden
viel.
Andere feiten moesten daarvoor in
de plaats komen, want afbreken,
roddelen zullen • ze, r . desnoods = ten
koste van de waarheid.'
-

—

Ik waag de opmerking, dat als Juffrouw die en die.zus of zoo gedaan te gaan".
had om deze of gene reden, haar
We hebben het klaverblad van nog
dat aanging, maar dat het voor ons maar drie verder doodgezwegen en
niet de moeite waard was om er zooenkele lekkere recepten uitgewisseld.
veel tijd aan te spendeeren. Ze deed Verder beloofde ik Ans een tjangkoer toch niemand kwaad mee dan kan van mijn djeroeknlpishboom en
zichzelf?
zij zou dan voor mij zaad van haar
Annle Is het zoowaar met me eens zonnebloemen opzamelen. Ook hadden

en zegt het ook. Mien als gastvrouw
durft geen commentaar te leveren;
maar de beide anderen richten zich
fel tegen ons.
Weer zwijg ik en sta na verloop
van een onheilspellende stilte op,
omdat duidelijk het onuitgesproken
verzoek om maar liefst zoo gauw mogelijk op te stappen in de lucht hangt.
Ik blijk een groote vergissing te zijn!
Allervriendelijkste groeten van allen
(het tooneelspel Is hun fort) en deze
ochtendvisite behoort tot het verleden. Maar nu de nasleep.
's Middags belt Annle me'op en
vraagt, of ze even aan kan wippen.
Natuurlijk.
BH een opwekkend
kopje thee vertelt ze me ook, ruzie
te hebben met de drie anderen, omdat toen ik nauwelijks mijn hielen
gelicht had, zij de gemeenste dingen
van me vertelden.,. Het terugdenken
daaraan windt haar. weer dermate
op, dat ik, haar een tweede kopje
thee voorzettend, zeg: „Het is erg
aardig van je Ans, mij verdedigd te
hebben, maar Jammer dat Je er ruzie
door moest krijgen. Want nogmaals,
knoop het goed in Je oor, als Toös,
Frida en Mien over mij willen roddelen, moeten zij dat weten. Het raakt
„Ja
mij „m'n koüwe kleere" niet!"
maar Mla, er zullen altijd menschen
—

—

—

we het over ons inziens nog onvoldoende uitgewerkte punten van een
vrouwenorganisatie h. t. s. en spraken
we af, onze ideeën eens aan de voorzitster bekend te maken, opdat zij
zou kunnen beoordeel en, of ze levensvatbaarheid hadden.
De week daarop kwam Annie vertellen, dat Mien nu ook ruzie met
Frlda en Toos had. Ze groetten elkaar
niet meer. Twee tegen één Is zulke
vrouwen te machtig!
Lieve lezeressen, u kent dit verhaal
in duizend en één vormen natuurlijk
ook. Deze roddelziekte neemt hand
over hand toe, indien u er tegenin
gaat. Zwijg deze ziekte dus dood!
Ontloop
de
ziekte -verspreldsters
zooveel ge kunt, want zij vergiftigen
uw gedachten.
Wij mogen gerust crltlek hebben;
wij Hollanders zyn nu eenmaal crttisch aangelegd. Maar laten we opbouwende, nuttige crltlek leveren!
Geen afbrekende, energie-verlammende kletspraatjes.
WIJ moeten weer den durf krijgen,
dit als beneden onze Vrouwelijke
Waardigheid te beschouwen, opdat
het kwaad zichzelf uitroeit!
M. S.

WAVE.
Hollywoodsche nieuwigheid.
Dames zullen.niet meer zoo lang
behoeven te zitten onder den haardroger, wanneer de nieuwste vinding
van Hollywood ter bevordering van
een haarkruller, die
schoonheid
het haar droogt in een derde van den
tijd, die thans nog daarvoor noodlg
ia
voor het publiek verkrijgbaar
wordt gesteld.
Het nieuwe instrument, dat door
Hazel Rogers den „chief halrdresser" van Selznick International Studio, werd ontdekt, is bij de proefnemingen zoo succesvol gebleken,
dat
de machinewerkplaats van de studio
de opdracht kreeg, om duizend van
deze nieuwe modellen te vervaardigen, welke gebruikt zullen worden
voor de actrices.
De haarkruller werd ontworpen,
om het werk te bespoedigen bij het
opmaken
van het haar van honderden vrouwen, voor de film „Intermezzo".
De krullers zjjn cyllnders van
staaldraad, welke,,ln koperen ringen
vervat, aan elkaar gesoldeerd zijnZe zijn ongeveer 2y cm. lang, heb2
ben een diameter van 1 cm. en zijn
hol.
De mazen van dezen cylinder maken een betere circulatie van de luc.it
mogelijk, dan btf de tot nu toe gebruikte krullers, en het haardrogen.
dat gewoonlijk een hall uur duurt,
vereischt met de nieuwe vinding
—

—

slechts tien minuten.
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tje voorgezet, zeg, wat een. geweldlga
Toen zweeg hij, want hij bedacht,
ONZE BRIEVEN.
Ik spitste mijn sprieten, want Ik
overwinning I
■
dat alles nu weg waz, en Koning Kwik was nieuwsgierig, over welk dier ze
Dag Werkgraag (de volgende weken
Lieve, kinderen,
vanavond geen bessenvla te eten zou het zou hebben. En wat denken julveel pier
te
„Zwemgraag".?),
I heet Je zeker
Deze keer heb ik niets blzonders
krijgen.
lie, dat Ik te horen kreeg? Als Ik er vertellen, alleen wilde Ik jullie allemaal zier.
„O, o, o," riep hij. „Wat heb ik ge- aan denk, tril Ik nog van verontS. Waloejo Kadarlsman,
fijne yacantie toewensen, en ik hoop,
daan 1 Al mijn lekkere vla weg. Dat waardiging. Stel je voor, daar begon een
M a 1 a n g: Ook al zo'n liefhebber
dat Ik zo nu en dan van Jullie een groetis Jouw schuld, Dumple."
van Meetkunde; Je hebt gelijk hoor: het
me dat kind: „de vlieg Is een vies je uit de kou krijg.
Leuk,
arl
s
dat
een lastig vak. Gelukkig maar, dat
h:
je
„Wat is hier aan de hand?" vroeg dier..." En
la
onder het woordje
Helen P.
Dien
de stem van Koning Blm. Verschrikt „vies" stond een dikke streep.
me weer eens geschreven hebt, al is Je voor de rest goede cljfera hebt.
ken ik
van
I
onderwijzer
andere
neen
naam;
een
nieuwen
Jullie
keek Spekkie den koning aan en
dan
onder
ik het
Diep verontwaardigd
besloot
hoor, Ik heb nog geen nichtje dat zol niet, hoor, al komt hij dau ook uit
Dumpie poogde tevergeefs de schaal
van
dat
onmiddellijk
gezelschap
het
heet, dus je kunt onder die schuilnaam Soerabala. Jammer hè, dat Je nu „da
van zijn hoofd te krijgen.
en blijven schrijven. Zul je nu trouwer chel" niet meer bent, maar wacht maar,
te
verlaten
akelige
mensenkind
„O koning", begon Spekkie' zenuwHet duurde een kwartier, voordat
vloog
Gaandeweg begon Ik hon- schrijven dan onder je eigen naam, het Je krijgt beslist nog wel eens een beurt.
elnd van de P ier hadden be- achtig. Maar de koning barstte in een eer teweg.
Toevallig stond er erkrileen.
Is tenminste al één goett ding, dat je Want Jullie zijn het toch Immers om
HllJgCll.
reikt; maar toen werden wij rijkelijk schaterlach uit. Want het was zo'n £CL
wip zelf vindt, dat Je ontrouw geweest bent. beurten ? Dag.
gens een raam open en In een
voor onze moeite beloond
gezicht, Dumple met de witte
Wlll y: Wel, wel, eindelijk weer een
mensen,
Het raar
De
die
het Maar dat kwam zeker door al die nieuwas ik binnen.
was een prachtig gezicht. De zee om- schaal op zijn hoofd en druipend van huis
wennen
brief
van Je ! Het is een aardig plan,
je
nog
waaraan
bewoonden, schenen te begrij- wigheden,
Mulo? dat Je opgevat hebt, hoor, en Ik hoop
sloot ons als een zwart-groene,
de
rode
vla.
leuk
de
op
het
je
moest;
vind
bruipen, wat een vlieg toekomt. Op de
sende massa.
gymnastieklessen, hé? Wat echt voor Je, dat er animo voor bestaat.
Het was Dumple gelukt ore zijn
heleboel kruimeltjes Vooral de
eeu
grond
lagen
hoofd
te
uit de stenen gevangenis
leuker: gewone oefeningen In de Dag.
„Ik wil zeeman worden!" riep Frans
suiker. Dat was een kolfje naar mijn vind Je
Snowwhlte: Echt leuk, dat Ik
bevrijden
Spekkie
spellen bulten zoals kastle en
en
moest
zelfs
of
nu
opgewonden, maar niemand luisterde
naar zaal
natuurlijk
bedoel
ik
hand;
och,
t
niet
aardig lange briet van Je gtkrehet
Is
zo'n
laatste,
korfbal, lic geloof
naar hem Ook miss Ann stond be- lachen. En toen lachte Dumpie maar mijn poot, maar als
altijd
onder
gen
heb;
Ie had ook veel te vertellen,
wonderend te kijken. ZIJ had haar mee. Maar na een poosje bedaarde de de mensen verkeert, Jeneem je lient zo ? Dag eHelen.
O
endan
Is het altijd, gemakkelijk om
11
hè,
van<
en
j
es
e
11
Ann
ogen niet afgewend van die kokende lachbui van den koning. Hl] trok zijn hun uitdrukkingen over.. Misschien
briet te pennen. Eigenlijk
vind
flinke
Ik
Nu,
b
a:
een
1
a
b e ek, Soera
gezicht in een ernstige plool*«n vroeg
zee.
dat je ook graag heeft een ander nichtje Jouw schuilnaam
ons.
prettig,
wel
van
werkelijk
doen
de
mensen
het
ook
net
wilt woral gekozen, maar ten eerste heeft zij
Zij stond een beetje schuin, om streng: „Wat Is er eigenlijk gebeurd?"
Maar om op die suiker terug te een lid van de krantenfamilie
Spekkie vertelde het hele verhaal
Ik
welkom,
hoor.
de Hollandse naam en ten tweede heeft
natuurlijk
haar evenwicht te bewaren. Een ploter heerlijk van, den, je bent
komen,
smulde
Ik
en
met
Dumpie
beschaamd,
ze
me al In een hele tijd niet geschrefijn
wachtte
ben bUi. dat Je de prijsvragen zo
selinge windstoot rukte haar mutsmaar mijn honger was toch nog niet een
dus Ik zou zeggen: blijf JU maar
gebogen
op
gedaan
ven,
best
zegkoning
hoofd,
wat
de
wel
dat
er
zo
Je
Je af en vóór wij er op bedacht waren, gen zou. Toen
Je
op de tafel vond, en
eens
en
ik
gestild
ging
heten. Prachtig zeg, die cijSnowwhlte
zweeg
keer
maar
Spekkie eindelijk
doe een volgende
dreef het op de golven. Maar
en sprak de vorst: „Foei Dumpie, dat had kijken, misschien was daar nog wel hebt
I Je houdt zeker erg
weer mee, misschien heb je dan meer fers voor tekenen
dat deed ons de storm voor een ogener
En
Jawel,
iets
en van handwerken
vak;
anders
te
vinden.
dit
tekening
veel
van
de
mooie
ik niet van Je verwacht. Ik wist niet,
geluk. Bedankt voor
blik vergeten
kaas.
ook altijd fijn.
vroeger
de krullen, de mooie,
met
ik
stond
ook
Dat
vond
1
een fijne boterham
dat jij zo'n snoeper was. Nu krijgt
onder aan je brief, hoor.
op, zeg, dat Je geen
blonde krullen waren mét het mutsje koning
twee
voortaan
maar
onmiddellijk
op aan en
er
de
Pas
Ik
vloog
dieren,
met
je
het
Hoe gaat
Kwik vanavond geen bessenweggeviogen.
wilde me juist te goea doen, 'toen honden en het poesje ? Nu, dat Is een naalden, spelden en dergelijke dingen In
je straf krijg Jij geen framvla.
Voor
:e
zomaar Je hand krijgt.
Miss Ann was zó veranderd, dat wy bozenpuddlng.
je hebt, zeg
ga je nu
maar een hond verschrikkelijk begon De flinke kat, die
hee»t
Ik heb werkelijk moeten lachen om
Daar
1
haar nauwelijks herkenden. Haar gauw wassen." En
muis
gevangen
eventjes een
blaffen. Waarom weet ik niet.
voor
het
verhaal van Jou In die sloot, ik kan
gestukje vlees
hoofd, was gemillimeterd als dat van
Koning", zei Dumpie en toen juffrouw kwam binnen, om te zisn ze zeker een extra
,Ja
zo
*:ht voorstellen wat een grappig
veel
me
je
dat
begrijpen,
te
een jongen; de heel korte haren waglipte hij vlug de keuken uit, blij, dat wat hem scheelde en ondertussen kregen 1 Best Dag Annellesje.
dat geweest moet zijn, maar k
gezicht
ren bruin, donkerbruin. Wij gilden het zo goed afgelopen was.
van ze houdt.
joeg ze mij. van mijn heerlijke lekkerhebt ben echt blij, dat Je Je helemaal niet beJij
Plmpernelletje:
van ontsteltenis, maar zij lachte:
En zo gebeurdb het, dat Koning nij en zette de boterham in de kast.
zeerd hebt. JU bent werkelijk een oneen schuilnaam uitgeko„Het hindert niets", zei ze, „ik heb Kwik die avond geen bessenvla? te Wat was ik woedend cp dat akelige dus ook maar
dat
er In gelukskind zeg: vallen, Je hoofd stoten
Ik zie nog aankomen,
zen
een andere muts in mijn zak".
te
wreken.
ik
mij
maar
wist
JU
beest,
schuilen weer eens een buiteling maken
alleen
maar
kreeg
Dumpie
en
frambogeen
eten
het brievenhoekje
„Ook met blonde haren?" vroeg zenpudding.
Geen ogenblikje heb ik hem meer namen staan, en .'.at zou heus wel leuk zult wel vol bullen en schrammen zitMax venijnig.
ten. Hoe gaat het nu met Je hoofd, en
rust gegund. Telkens als hij wou en grappig zijn, vind je ook niet ?
snu:t
met
op
zijn
regentijd
naar
de
Je knieën? Dank voor de grapjes,
„Natuurlijk, ik heb het wel zien
gaan slapen, glnc ik
Verlang je zo erg
als het Jouw beurt is, komen ze In ge
iepen en krtewelde met mijn pootjes. Ik weet bijna zeker dat je moeder geaankomen, vooral aan zee, als het
Ln krant. Dag meisje, het beste, hoor.
AVONTUREN VAN EEN
...."
stormt
Eén keer kroop ik zelfs In zijn oor. lijk heeft, hoor: de regentijd begint
je, dat je
voor
echt
hoop
Ik
gemaakt,
December.
heeft,
Ze zei het zó kalm, alsof het gebeurkabaal
hij zo'n
Toen
Tante J oss i e. i
ADELLIJK VLIEGJE.
op je verjaardag nog mooi weer hebt
de helemaal vanzelf sprak, dat ons
dat de Juffrouw hem niet meer binstorthet
desnoods
mag
Ik ben van adellijke afkomst.
nen wilde hebben. Wat had ik een de volgende dag
lachen verstomde. Wij keken haar
duimen,
Neen, daar moeten Jullie niet om schik. Dat komt er van, als ze mij regenen, hè? Ik zal voor je
aan met grote ogen, toen zrj rustig de
'■'/'•_
hoor.
v
tweede muts te voorschijn haalde, lachen. Dacht Je soms, dat er onder plagen.
ONS RUILHOEKJE.
moet je tot mijn grote schande beIk
de
vliegen
en
baronnen
geen
graven
Een keer heb ik erg moeten lachen. kennen, dat ik niet breien kan
precies zoo een als de andere, die nu
Ik heb
Toetie Soe. broto, Ta»
bezig was in zee te verdwijnen: ook waren?
Ik kwam in een grote mooie keuken. h-t wel geleerd, heel, heel lang gele11 A, Bonwaarin
stal,
De
het
levenslicht
mansarilaan
ik
En verbeeld je, daar hingen vllegenblauw met gouden krullen.
den, maar Ik ben het vergeten, want ik do w o so, wil graag rullen:
kasbij
aanschouwde,
behoorde
het
tegen„Kijk", zei miss Ann bedaard, en zrj
vangers. Net of een vlieg in de
heb er nooit geduld voor gehad.
8 Kwatta tegen 1 Blue Band,
keerde de s.orm de rug toe om verder teel van Baron van PievelwiJk tot woordige tijd niet weet, dat je daarJe rijmpje komt in de krant, zodra
PlmperKorkeldam.
tot
Ik
zijn
Dag
is,
reken
me
dus
hoor.
6 Patrlapl. nrs. 37, 58, 113, 60, 72,
met ons te kunnen praten: „Ik heb
aan vast blijft kleven.
het Jouw beurt
ben
maar
familie
en
wat
trots
op
tegen Blue Band (2—l),
98,
rondgezworven
heb
ik
typhus gehad; toen heb ik al mijn
Dagenlang
nelletje.
mijn adellijke naam.
W e r k g r a a g: Het spijt me erg
1 palmboombon tegen 1 Blue Band,
over de wereld. Ik heb veel moois geharen verloren. Het kwam wel
gedaanteverwisseling zien en veel gevaren getrotseerd. Er dat ik je eerste brief niet eerder gekreZodra mijn
2 bons Dierenl. In Artis tegen 1 8.8.
maar 't was erg lelijk. Daarom is de
zeg: éérJer, want ik heb
Ik
gen
was,
voltooid
en
dus
een
heb
paar
oogik
S. Waloejv* Kadarisman,
eens
wat
die
niet
vogels,
dokter toen op het idee gekomen, dat
waren heel
waar Tjelaket
hoor.
Weet
je
ontvangen,
hem
nu
onjes
mijn
kapje
ging
op
had,
2/13 6, Malang,
in
ik
aan mijn snuitje zagen, van welk
ik voorlopig een pruik zou dragen. Dat
geraakt tussen de staVerzeild
was?
om
te
ruilen:
hij
derzoek
buiten
de
stal.
heelt
blonde haar staat goed, dat vinden
een hoge afkomst ik was. Ze hapten
12 Drostebons (3—l),
„Kijk",
zelden de vliegjes, die er gewoon naar me en vaak ontkwam peltjes oplossingen van het kruiswoordJullie tocli ook?" Zij lachte weer, een gonsden,
het
voot de volwassenen; bij
1 Palmboombon (1—1),
Van Pieraadsel
je
„daar
heb
een
nog maar Juist op het laatste ogenbeetje zielig nu. Dat lachen ontik
kwam
jouw
1 Rademakerbon (I—tt),
oplossingen
die
van
nakijken
velwijkje."
wapende ons helemaal.
blik. Een keer raakte ik In een spin- brief te voorschijn. Neem me niet kwa1 Pelikaanboterbon (1—1),
begrijpt, dat ik mijn best
Jullie
Dat was een lelijk lijk, dat ik
Wij
wandelden terug. ■ Niemand
neweb
verward.
heb.
hoor.
Van Dorps Tulnbl. (1—1),
2
beschuldigd
vals
Je
deed, om zo sierlijk mogelijk te vlie- geval. Ik kende die gemene dingen
(1—1),
keer
Archabon
van ons had een muts zien wegvlieTwee
1
zeg
echt
1
geboft,
Jij hebt
gen en ik gonsde heel voornaam.
&
iy 2 Drostebon en 1 Palmboombon
horen zeggen en daarom bleef achter elkaar een prijs; ik vind de kleur
gen. Wij hebben haar geheim bevan
Al gauw werd het me in de stal te
(samen tegen 1).
Gehoor.
lief,
pd.
buurt.
briefpapier
erg
uit
de
het
zorgvuldig
waard.
er-steeds
van
klein en te eentonig. Ik wilde wat van ik
afHiervoor wil hij Blue Band-bons hebJ. M.
Maar die keer had ik het web heus lukklg, dat je proefwerken zoo goed
de wereld zien. Dus poetste ik op zemeetkunde, hè, ben.
die
ja,
geloopen
zijn;
gezien en vloog er pardoes In.
kere dag met bizonder
veel zorg niet
daarover al niet gezucht hebWAAROM KONING KWIK GEEN mijn paarlemoeren vleugeltjes, bor- Wat een angst was dat. Ik meende hoevelen
me ook best voorstellen.
kan
Ik
ben!
werkelijk dat mijn laatste uur geslaavonheus" prettig vindt!
op
mijn
pootjes
ging
stelde
en
dit
vak
Hector en de kalkoen.
BESSEVLA KREEG.
gen was. Gelukkig kwam Jan de Wind dat Jijvindt, dat„niet
er In jouw klas weinig
tuur.
Jij
»'mij*t«-hulp. Hij-rukte en trok aan
Hector was onze Hond. Hij was nog
maar ik heb ir. een klas
meisjes zijn
't Was heerlijk weer. Ik koesterde
■ Dachten jullie, dat kabouters nooit
heletot'het
fijne
spinneweb,
n*.j
het
Ikzelf
jong en speels- hij liep wel eens de
behalve
gezeten, waarin
ondsugend waren? Nu, dan heb Je me in het lekkere zonnstje en vloog
weer
hebvrij.
Op
was
zat!
Jullie
Ik
maal
scheurde.
één
ander
de duiven en ook de kippen
meisje
katten,
maar
het lelijk mis. Ze doen ook wel eens aldoor verder. Zo kwam ik bij een
teenbuurmans
kleverige
de
wel
beste
wedstrijd
dag zag hij
een
boomtak
trok
met
die
een
ik
ben
Je
na. Op
stoute dingen, net zo goed als Jullie. prieeltje, waarin een meisje ijverig
had meegenowerd erg
ons
erf.
Hector
Ik
draadjes
weg
op
die
kalkoen
Hoor maar eens, wat er laatst met zat te studeren.
ze hadden niet veel boos en blaffend en brommend kwam
men, j.
maar
aardig,
„Wel," dacht ik bij mezelf, „laat ik
kabouter Dumpie is gebeurd.
.i„Hartelijk dank, hoor," riep Ik te- eerbied voor mijn titel. Dat vond ik hij aan.' Maar de kalkoen was niet
Er zou een groot feest zijn In het eens zien, wat dat kind zoal leert". gen Jan de Wind.
onplezier en zoetjesaan begon ik te bang voor het keffertje. Hij draalde
Vlug vloog ik op haar schouders en
bos, waarin Dumpie woonde, want
van
horen.
verlangen naar mijn adellijke broerMaar hij wilde er niet
zich rustig om en zette zijn veren op.
luisterde aandachtig naai wat ze
van
kabouter-koning Kwik, van het aantoenaar
de
stallen
vlieg
zusjes
en
en
deftige
tjes
wat
een
Hij wist
Hij vloog op Hector af en pikte hem
grenzende woud, zou op bezoek komen. halfluid las. Ze had het over de bij, komt.
kreeg helmik
baron.
erger,
Nog
den
in zijn staart. Jankend en kreunend
Dat gaf me een drukte van belang. mijn vijandin. Ik lette goed op, hoe
net
zo
ik
Natuurlijk
onderheb
toen
wee.
*ing hij naar binnen.
„Geen dank hoor," riep hij
zo'n beest in elkaar zat. 't Is altijd
Een grote open plek was het feesthet
tot
ik
gevlogen,
en
gezocht
eer,
een
grote
lang
was
me
een
Het was wel een harde straf voor
op de hoogte danig, ~het
terrein. Het werd prachtig versierd gemakkelijk als je er van
werd hem. Nooit meer plaagde
Ik
van
had
de kalgevonden.
terug
tot
kasteel
Pievelwijk
Van
Korkelaam
bent. Dan weet je tenminste, wat Je
met bloemslingers en groen. De huiswas
en
feestelijk
begroot
gegons
met
koen.
dienst te mogen zijn."
jes en het paleis van koning Bim aan zo'n beest hetl..
Roxje Lemalre.
.'.', Zoiets
overkwam me maar heel dolblij weer in mijn eigen omgeving
nog
'meisje,
„nu
„Ziezoo",
zei
het
werden keurig schoon gemaakt. En
vliegjes,
zijn.
en
te
terug
vliegen
De
van
zelden.
andere
repetitie-les
vorige
in de keuken maakten de dikke kok e7en de
S P A R L A.
die ik ontmoette, waren wel Hef en
Spekkie en zijn nog dikkere knecht week."
Tonnetje de lekkernijen klaar. Spekkie had al in drie nachten niet geslaEDGAR RICE dor
pen van louter zorg. Stel je voor, dat
het vlees aanbrandde, of dat hij vergat de suiker in de frambozenpuddlng
te doen!
Die laatste dag holde hij maar
steeds heen en weer, en snauwde tegen ledereen. Ook tegen Tonnetje,
die toch zo goed zijn best deed.
Koning Bim zelf scheen die dag
overal tegelijk te zijn. Nu eens was hii
op het feestterrein, dan» weer in de
keuken of in de muziektent, waar het
orkest de feestmars nog eens repeteerde.
Dumpie maakte Juist een prachtige
slinger van bosviooltjes aan de onderste tak van een denneboom vast,
toen de koning Bim naar hem toe
,
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HET MEISJE MET DE BLONDE

KRULLEN.

anders nogal eens voorkwam.

onderwijzeres probeerde ons

den naar het strand.
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scheen niet te

merken,

dat'zij bewonderd werd. Zij speelde
hotel,
tennis op de banen van enhetze danste
zee
maar zij was nooit In
ook niet.
Op een morgen trokken wij weer

die
eens de duinen in. Bij een
ontdekt
geleden
we enkele weken
hadden, hielden we stil. Er groeide
helmgras en Max, de grappenmaker,
zei tegen Marie, de goedgelovige:
is
Trap niet op het helmgras, dat
In
gevaarlijk, er konden eens slangen
verscholen zijn...."
Een lachje klonk, wij keken 0m...
miss Ann stond voor ons.
„Zijn jullie bang voor slangen?
vroeg zij met een aardig, vreemd ac„Neem me niet kwame nog
lijk," zei ze toen, „jullie kent
Jenkins."
niet, ik ben Ann
„Wij kennen u heel goed," zei ik
„wij
en ik gaf Line een knipoogje:
over
u."
praten vaak
„Waarom?" wilde miss Ann weten.
lief.
Line kleurde; toen zei ze heel
dames.vinu,
alle
„Om uw haar, weet
bij uw
den dat uw blond haar zo goed
donkere oogen past."
vader,
„Er Is ook een vriend van
zei ik,
schilderen,"
portret
wil
uw
CV
OPg
„Wat aardig
A
ik
maar
meneer,
van dien
ikkan
hebben...,
voor
geduld
nooit
zitten.
stil
niet lang achter elkaar
met
Ze zei ons goeden dag en ging,haren
prachtige
hond,
haar
haar
muts.
waaiden rondom haar blauwevijf
heel
aha
Ann
We vonden miss
ar
wandelde
ze
en
aardig; ze tenniste
goede

wij lachten.

„„,,„,

dié

Mlss rglLlachte:

»J»

«

en.toe met ons; Marie werd
maatjes met de hond.
kiein,
Het badplaatsje was ermaar
enaan
veel blzonders gebeurde niet
jreer
het eind van de maand werd heten
te
slecht. Het begon te stormen
wandelen
regenen; van zwemmen en
kon niets meer komen.
Op een morgen zag ik uit het raam
die
van mijn kamer geweldige golven,
storm
De
het strand overstroomden.
ge-

was 's nachs opgestoken en iel
worden.
Max kwam binnen: „Zullen we eens
op het piertje gaan kijken?
„Natuurlijk," zei ik. „wij zullen de

„_„

anderen ook vragen."
We trokken stevige schoenen en
koud
warme kleeren aan; het was
geworden en wij hadden de boulevard
voor ons alleen. Wij liepen langs het
Miss
huls van de familie Jenkins. gaan
„Waar
raam:
stond
het
aan
Ann
jullie heen?" riep ze.
net
'Zij aarzelde even, toen wij
ze
een
trok
daarna
schreeuwden,
jullie
jasje aan en zei: „Ik ga met
tt.ee, het lijkt me wel leuk.
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TARZAN EN DE VERBODEN STAD.

BURROUGHS.

kwam.

„Dumpie," zei hij. „Loop jij eens
gauw naar Spekkie en zeg hem, dat
om
hij vooral niet vergeten mag,
bramenlimonade te maken. Want die
belieft koning Kwik zo graag."
„Ja, koning. Ik ga al," antwoordde
Dumpie, en weg was hij. Hij liep naar
de keuken, maar daar was Spekkie
39. Het volgen van de apen ging niet
niet en Tonnetje evenmin. „Dan snel, want Tarzan moest steeds naar
wacht ik maar even," dacht Dumpie.
de sporen zoeken in de Jungle. Hier
Hè, wat rook het hier lekker. Dumwas het een gebroken tak, daar een I
pie snoof eens lekkeT. Wat voor lekdiepe voetindruk. Maar toen de duister- !
kers zou er wel allemaal in die pannen en schalen zijn? Nieuwsgierig
lichtte hij alle deksels eens. Gebraden paddenstoelen, chocoladepudding, krnidensoep en daar in die
witte schaal... „Bessenvlal" Dumpie
één
was er dol op. Zou hij er niet klein
hij
één
Als
hapje van nemen?
hapje nam, zou Spekkie het vast niet
merken.
gluurde hij om zich
Voorzichtig
in de buurt.
was
niemand
Er
heen.
Haastig ging er een lepeltje van de
vla naar Dumpie's mond. HU klakte
met zijn tong. Hij kon best nóg een
hapje nemen. Niemand behoefde het
Immers te weten. Weer verdween er
een lepeltje in zijn mond. En daarna
•
nog één en nog één.
van
Opeens klonk er een kreet
had,
gemerkt
niet
Dumpie,
die
woede.
dat er iemand was binnengekomen,
keek
keerde zich verschrikt om en...
Zo
kwaad
gezicht.
in soekkie's kwaad
40. De koning van de Jungle snelde
hij met twee grote
was SpekUe. dat
de door het bos. Het was een wedstrijd met
toeliep,
stappen naar Dumpie
voor
de maan en met de dood. Als de maan
schaal met bessenvla opnam en.
bereikdie
parzijn hoogste punt In de wolken
hij goed besefte wat hij deed.
hoofd
omkeerde.
apen, hij
does op Dumpie's
te, dan zouden de maanzieke
snoeper," riep hij. „Dat zal
en haar
werpen
wist het, zich op Magra
ik Je afleren."

«ieSke

nis inviel, wist hij, dat zijn taak hopeloos was. intussen zaten de apen In
een grot* kring rondom hun gevangene,
die op de grond lag, in afwachting van
haar lot. Eindelijk, toen de eerste bleke stralen van de maan zich door de
duisternis boorden, stonden de apen op.

j Twee van

'

hen liepen naar een aarden
en
begonnen hierop te slaan. Bij
drum
deze spookachtige dodenmuzlek begonnen
de andere apen te dansen. Als de maan
op het hoogste punt stond, zouden zij
hun gevangene doden en haar daarna
verslinden. Tarzan ving de doffe slagen

van de aarden drum op. Hij ging nu
van het geluld voort,
In de richting
even gemakkelijk als een zeeman op
zijn kompas. Maar zou hij nog op tyd
bij de fatale plek komen, voordat de
apen Magra hadden gedood ?
—
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„Het is zeldzaam, dat blonde haar
en die donkere ogen", zelden de meisjes van een jaar of twaalf tegen

—

'

kansel."

?

|

Het was een schilder, een vriend
van vader, die zo praatte.
„Gaat u haar portret schilderen?"
vroeg moeder schertsend.
haar vader is rijk,
„Misschien
hij heeft een grote zaak in Londen."
„Hoe heet hij?"
„Jenkins; het meisje heet Ann."
Maar miss Ann, zooals wij haar
noemden, zagen wij wel eens In de
en
verte, met haar witte jurk aan
waarop,
mutsje
kleine,
blauwe
haar
onder die gouden haren blonken; de
van vaders
haren,-die het penseel
hij geaantrokken,
zo
hoewel
vriend
niet
komen was om boerderijen en
om mensen te schilderen. De jonge
meisjes In het hotel waren Jaloers
en mijn zusje Marie, met haar sluike,
bruine haren, raakte niet uitgepraat
over dat prachtige, Engelse haar;
aardig en ijdel,
mijn nichtje Line,
droomde die nacht, dat zij net zulke
goudblonde krullen had gekregen en
ze zuchtte de volgende morgen: „Wat
zou ik graag blond willen zijn."
„Mèt krullen," plaagde ik.
Miss Ann, onwetend van onze afgunst, wandelde elke dag met een
grote, zwarte hond langs het strand.
„Wat een aardig contrast met haar

—

'

zonnestralen".

—

:

„Kijk, er zijn mensen In gekomen",
zei Max.
De volgende morgen praatte ieder
aan het strand over de „nieuwelingen". „Heb. je gehoord, dat er Engelsen in die aardige villa zijn gekomen? Ze hebben een dochter van
achttien jaar met een aardig gezichtje; donkere oogen en haren, net

[

een auto zagen staan.

I

Op een dag liepen we met ons
vijven op de stationsweg, met de
bedoeling, de duinen In te gaan, toen
wij voor een tot nu toe gesloten villa

Ce

V*

—

zee.

Miss' Ann

flbuuu

—

's Middags speelden wij in een
huisje, dat aan het eind van de
hoteltuin stond, of wij gingen naar

pi tra ov

XUCVaiUg

CC

bui,

!

Een

ledere morgen een paar uur les te
geven In talen en aardrijkskunde,
maar die lessen hadden niet veel nut;
we onthielden niet veel, wij verlang-

L>

I

De geschiedenis, die ik Jullie hier
wil vertellen, Is een Jaar of tien
geleden echt gebeurd in een badplaatsje aan de Belgische kust, waar
wij, Ik was toen veertien jaar, in een
warme Augustusmaand logeerden.
Het hotel, waar wij woonden, lag
aan het strand. Met'mijn broer Frans,
mijn zusje Marie, een neefje en een
nichtje, hadden wij veel plezier en
geen tijdom ruzie te maken, wat

...

doodslaan. De maan' was er bijna toen
Tarzan In een boom roven het vreselijke toneel aankwam De apen waren
gek van opwinding. In zulk eer. toestand
waren ze dapper en zonder vrees. Tarzan liet zich naar Deneden vallen, terwijl hij schreeuwde om de troep te verschrikken. Terwijl hl] op de grond | te-

recht kwam, uitte hy de waarschuwingskreet der apen. „Kreegah!" De reusachtige beesten keken verbaasd naar
den Indringer, die daar plotseling tussen hen opdook, en hun eigen taal sprak.
Maar ze waren niet bang, want hij was
Zoalleen en zij waren met velen
als de gewoonte was, sprak de koning

1:

**'-.%

tot den ordeverstoorder. „Hij sloeg zich
op zijn brede borst en gromde: „Ik ben

üngo, ik dood !" Daarna sloeg de koning van de Jungle zich op de borst en

antwoordde:
„Ik ben Tarzan van de Apen, de machtige jager, de sterke vechter, ik dood^

-
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FILM

THEATER.

en

„ARIZONA”.
rika,

werd

canen,

ge„Aiizêna", /waarvan de tekst
schreven werd door Claude Binyon,
en de vervaardiging geschiedde door
Wesley Ruggles, is een unicum op
bet gebied van talen; immers niet
minder dan negen talen en tal van
Kndiaansche dialecten worden daarin gesproken.
Deze film, welke de belangrijkste
van dit Jaar is, is gebaseerd op de
populaire novelle van Clarence Bndington Kelland. Wesley Ruggles was
niet alleen vervaardiger, maar tevens
regisseur. Jean Artnur en Wllliam
Holden hebben de hoofdrollen, terwijl Warren Wllliam een der andere
voornaamste rollen vervult. Niet
minder dan ongeveer 2500 andere
spelers en figuranten werkten mede
aan deze schitterende»film.

gevochten
Spanjaarden, Mexi-

beurteling»

door Apachen,

en

Amerikanen, Federalen

Geconfedereerden. Van 1659 tot 1854

was zij bet hart van'het Zuid-Wesdat tweemaal zoo
groot
is als dat van'de
staten
van New England. Alle wegen leidden naar
Tccson, en zij brachten
een bonte horde uit de,vier windstreken der aarde daarheen.
Daar waren gebaarde Russen van
Fort Ross,
Franschen, die uit de
Canadeesche wildernissen kwamen
afdrijven, Duitschers, Zwitsers en
Scandlnaviërs, die geen succes hadden in de goudvelden van Californië, zelfs Chineezen en Hawalexs. Zij
kwamen daar om te probeeren fortuin te maken met goud, züver, hui-'
den en veL Een klein gedeelte van
de hoop, door
hen echter koesterde
hazardspel in korten tijd rijk ïe
worden, en weldra ontstonden ook

ten, een gebied,

Het groote aantal talen, dat
„Arizona*' -wordt gesproken, staat In
verband met de piaats, waarin
de
handeling zich hoofdzakelijk
afspeelt: de oude stad Tucson. Om deze 400-Jarige, ommuurde, stad, de,
eenige In de geschieden!* Tan Ame-

VERLEGENHEID.

Ten. wankele trap, bij het beklimmen waarvan men
wordt,
voert naar een platvorm dertig.Toet
boven den vloer van een geluidstooneel Tan Coftunbfa. Van daar bereikt
men een kamer, behangen met papier, dat overal groote scheuren vertoont. Tegen een der muren Tan de
kamer leunt een meisje met een grappig hoedje op, bezig haar neus te
poederen. Zij Is Rita Hayworth, die
een oogenblik uitrust tusschen de opnamen van „The Lady in Question",
met Brian Aberne in de hoofdrol.
De trap heeft precies 97 treden.
„Ik weet 't, omdat ik ze zelf,geteld
heb", zegt Rita Jk heb ze reeds 17
keer op- en 17 keer afgeklauterd".
Charles Vldor, de regisseur, spreekt
haar lachend moed in. „Nog twee
grappige scènes en we hebben van
Jou een betoorerend meisje gemaakt.
Met deze film ben Je waar je wezen
wilt Dan kun Je bont dragen en in
de prachtigste auto rondrijden."

Van dit raadsel la tot en met er. 8 eik nleow
waart geTormd öt de letter» Tan net tootletter; na
gaands woord pSis een
er 8 Is eDt nieuw woord ereneens aamecgedoch
eseïd tat de letters Tan het Toorgaacde,
ügn. mta een
letter. Hieronder Toigen de
oeteekenSasen der woorden:

nteowe,

speelbanken.

dige

Correspondentie-adres: Schaakredacteur
„De Indische Courant”,
Soerabaia.
Opgave No. 439. (Telt twee ptn.).
Probleem van C. 8. K i p p i n g,

e

Kns li a j-worm en Gienn Ford, die de öo of drollen verruilen

question".

-

*

Oplossing probleem No. 437, van C.
.
Mansfleld.
2. Pcsxe4 mat.
1. Pd3—es, dreigt

8. Poerbosoegondo, belden

te Soerabala.

•

Correspondentier
W. L.
F. te Malang: Ti.t. zullenwy u berich—

ten.

•

Euwe verliest de 24ste partij.

<

Lf6—gS

Le4—fs, 2.
Le4—g6, 2. Dg7—h6
Twee opmerkelijke „Indirecte" Interferenties. Verraderlijk Is de gereedliggende variant
c4xd3, c2—c4 mat,
die veeleer inspireert tot bijv. 1. Dg
d 7 (met het oog op Ld 3:, 2. c 3 mat), hetgeen echter om verschillende redenen
,

,

„

„

7—

faalt.
Goede oplossing Ingekomen van No.'s
436 en 437:
8. Poerbosoegondo (102), M. Th. KerdJJkjUOO). M. Bakker (98), ellen te 60e-

rabala.*:

Hieronder de analyse van den heer
Salo Flohr.
Wit: dr. Aljechln.
Zwart: dr. Euwe.
i; c Pgl—f3

Zal dan. geen van de belde meesters
ten minste éénmaal 1. e2—e4 „riskee-

ren"?

e7—e6

2.
3. d2—d4
4. Pbl—c3

5. c4xds
6. g3-g3

PgB—f«
c7—cs

'"'•

■

P»xds

-^.m"

Tan

boek,

Tan

Zen».

van Bruce Bennett.

Pf3xd4

«.

.

;

;

toe- 66 een- 68 model; 70 jpe spre(e) 74.
76 ast»; 78. la; 79. mie; 81. git:
82 elk- 84 ac 85. are 87. palanoten; 90.
;

kandeel*

rollen.

:

91.' mets' '93. eago(l)e;

:

De meest op den voorgrond tredende linguïst in films, is thans ongetwijfeld Eddie Conrad. Eet is een
feit, dat geen enkele andere acteur
op het tooneel, in de film of voor de
typen
radio meer buitenJandsche
heeft uitgebeeld en
meer vreemde
talen heeft gesproken, om het publiek
te amuseeren, dan hij.
Ofschoon uit Amerikaansche ouders
in Amerika geboren, heeft Conrad
zich door zijn jarenlangen omgang
met buitenlanders- hun talen zoozeer
weten eigen te maken, dat menschen
uit de verschillende landen een weddenschap willen aangaan, dat hij
een landgenoot van hen is.
Duitsche,
.Hij ,heeft) ; Fransche,
Grieksche, Itallaansche, Spaansche,
Mexicaansche, Eindoesche, Cockney
Japansche,
Engelsche,. Poolsche,
Chineesche en Philippijnsche karakters uitgebeeld, en is thans bezig
een nieuwe, buitenlandsche uitbeelding aan deze reeks toe te voegen
door het spelen Tan de rol van een
Lettischen diplomaat
in Walter
„Foreign CorresWanger's film:
zijn
uitbeelding
Om
pondent".
kracht.bij te zetten, spreekt hij inderdaad de Lettlschï taal, hetgeen
ook gedaan wordt door Laraine Day,
...

;

die een hoofdrol speelt, met Joel
McCrea als medespeler.
De voorouders van Conrad waren
Duitschers en Oostenrijkers, en voor
zoover hij het verleden heeft kunhunner
nen nagaan, waren velen
verbonden aan schouwburgen en publieke vermakelijkheden; zijn betovergrootvader b.v. was eigenaar
van het Circus Rentz in Berlijn, dat
later vereenigd werd met het wereldberoemde Circus Hagenbeck.
Zijn vader was directeur van de
Metropolitan Opera' in New-York. en
zijn moeder was actrice. Ofschoon
hij buitenlanders van zoovele nationaliteiten in hun eigen taal heeft uitgebeeld, spreekt hij eigenlijk slechts
correct,
nl.
drie vreemde talen
Italiaansch,
Fransen, Duitsch
en
maar hij is rad van tong, en de andere talen bootst hij op zulk een vermakelijke wijze na, dat de toejuichingen niet van de lucht zijn. Wel?
nige acteurs spreken zoo vlug als deze
buitengewone linguïstische specialiteit.

Stand na 18. ba-M
'

Zwart: dr. Enwe.

Zwart: dr. Euwe.

'DdBxds
Ddsxd4
LfB-b4t

Lel—d 2 U>4xd2t
. 11. Kelxd2
KeB—e7
De partij heeft een rémise-karakter:
Toch staat wit met het 'gecentraliseerde
10.

Wit: dr. Aljechln.
paard beter.
Ook de gefianchetteerde witte looper
Hoewel er niet veel materiaal meer op
zal op g 2
onaangenamen druk uitbet bord is gebleven, werkt Aljechin met
oefenen op b7. Zwart moet zeer goed spedirecte dreigingen. Nu is het zwarte
len om volkomen gelijk spel te krijgen.
paard in gevaar.
In aanmerking kwam U 1........ Ld 7; 12.
18.
TdS-dT
Lg2, Pc 6; zwart behield een gelsoleerden
Zwart Is in een pijnlijke, gedrongen
pion op 6, maar in het toreneindspel zou
bO volgt
dat geen ongeluk voor zwart beteekenen. positie gekomen. Op 18
Ld3.
ThS—dB
12. Lfl—«2
19. f4—fs
13. Kdz—e3
PbB—a6
Na 19. Lxh7,ls, zou de witte looper tilt
Zwart heeft moeilijkheden met de ontSrjS
wikkeling van den DamevleugeL Op 13....; het spel zijn.
19
Paft—c 7
eö; volgt 14. PbS, Pc*3; 15. LxcS met beter elndspel.
Zwart heeft niets beters dan een pion
weg te geven. Na 19.
5; 20. Pe6,
TaB-b8
14. Tal—cl
dreigt weer 21. b 5
Zwart moet op goeds wijze de ontwikzwart zon positioexfs; 20.'
keling voltooien.
neel verleren zijn. Na 19
LxfS, Tds; 21. Le4, Td7; kon wit rustig
15. a2—a3
Na 15. Pbs, Ld 7 mocht wit met 16. Pxa7 den pion tot zich nemen, of ook 22. Thl—
dl spelen.
spelen wegens TaB met stukkenverlies.
15.
LcB—d7
fSxeö
Pc7xe<J
21. Pd4xe6
Ke7xe6
Eindelijk heeft zwart zich zoover ontLe4xh7
wikkeld, dat hij dreigt met 16
e5, Nu 22.
kan wit zich de pion-verovering
volkomen gelijk spel te krijgen.
veroorloven, want na f 5 kan de looper
18. f2—f4
n—f6
Zwart wil toch naar 5 komen. Veel
verstandige zetten heeft zwart niet; zijn
stukken zijn ongunstig geposteerd.
Zwart heeft het moeilijkste doorstaan.
Pion-verlies was op den duur niet te ver17. Lg2—«4l '
Een zeer sterke zet. Zwart kan niet
17
5 spelen, daar hij na fxes, fx
-Ke6—f6
Lh7-«8t
5; 19. Pf3 een pion verliest.
25. Thl—cl
Ld7—eB
Td7—e7t
17.
26. Ke3—f2
Le3-c6
OJB. fcC-b4

Wit: Aljechin.

.

een

c

•

,

en

K2O.

e

K24!

e

.........

e

e

,

.

21.

22.

Ta :

'me:

41. eütruii; 42. oudermin; 43. d: ■:-_-.
tu 46. la(k)smé 47. aanbeen
48* erflater; 49. napel(s); 60. oudst. 51
emeuw (meeuw): 52. 13; 53. korstJe 53. der
57 por; 58. eed; 61. al; 62. alp; 63. Tta ; 63
dek; 67' n.t; 68. rappe; 70. mekon(g); 71
saaie- 73. eureka; 75. tor; 76. usance; 71
twente; 78. olm; 79. kanton.
Verticaal: 1. pasta; 2. Irma; 3. kei
4 an(n)am 5. nader; 6. ader; 7. berispt; 5
trio- 9 ma' 10 elten: 11. reep l2. tra ; 13
kerser.
edel'; 14. lair; 23. rat; 25. iet- 25a.
pit- 27. drullloor; 28. tea-uurtje; 23 puimsteen
30 spiraal: 81. notabel; 33. alfadUT; 34 protest
35 beraamd;* 35a. grimeur; 36. sedan; 37
tr(e)mel- 39*. nelle; 40. •nerw(waren); 53
kop. 64 'eed;' 56. baret; 57. plekt; 59. dessr.
reto;
61
spen; 63
60. steen; 62".
pre
73.ant(ca-)
nlco;
kaan:
67.
69.
norm; 66.
74. ».*�.; 76. uk.
neira-

44 la- 45

"

:

;

27. LgB-<l5
In het toreneindspel zal wit het het gemakkelijkst hebben. Behalve een pluspion heeft wit ook belde
beter ge-

'

;

Uitslag prijskruiswoordpuzzle.

;

64. kaste-, 96.
97. moraTler.
Verticaal: 1. hazenlrp; 2. onera; 3.
ons- 4. gl; 5. lest; 6. nca(can); 7. dollard;
12.
8 tapster; 9 uto; 10. murw; 11. ak(ka)
21.
lat; 13.' tiszèe; 14. neerslac; 17j>sa2men: aalmei; 22 oun(nou); 25. arl; 28. ets; 31.
duiker;' 83. p«; 34. en 86, roulette; 38.
ent;

teniet;

i
;■_

;

zes- 20. smalepoor; 23. t.z e.; 24. er; 25.
ato'(l); 26. las; 27. uwe; 29. er; 80. naar;
32 spatten- 35 tres; 87. aU; 39. armen; 40.
aso (osa Johnson); 41. 13; 43. na 45. der
46 gr 47 U.sa.; 49. paddock; 52;
66. reflree: 68.
64V buurten-" 55.'balster;
creatie- f* élk- 61. en; 62. bup; 64. en: 65;
-

19. beril; 20.

;
'

;

;

•

Vervult bij voorkeur „buitenlandsche”

Aljechin vermijdt het hoofdspel met 6.'
ei en kiest een tamme voortzetting. Het
heeft er veel van weg, dat Aljechin
thans met zijn vier „vette punten** voorsprong al „verzadigd van punten" U en
zich met meer al te veel wil inspannen.
Met eenige rémise-partijen bereikt hij
ook zijn levensdoel. Men herinnert zich
toch zijn uitlating bij de opening: „Ik
vecht voor mijn leven". Dus nog twee
punten en Aljechin leeft en regeert weer.
6
csxd4
Pc 6. Nu krijgt
Zeer goed was 6.
wit het vrijere spel.
8." Ddlxd4

„The lady In

w

«

:

gardener;

-

7. Pc3xds

in

EDDIE CONRAD.

-

De prUs van ƒs.— wordt toegekend
aan de heeren M. Th. K e r-d Ij k en

bQnaam

Horizontaal; 1. hoogland; 8. tur_
15 «ncto; 16. oopal; -18. ukase; 19.

*

*

Ka 4, Lds, Pa6, Pc« (vier bU.
Zwart: .KaB, Tg 2, pion 2 (drie st.).
Wit begint en geeft in 3 (drie) zetten
mat.
Oplossing over veertien dagen.
Inzendingen op of voor den tweeden
Maandag na het verschijnen der rubriek.

bekead

Oplossing pozzle 19 October.

Nu zou men verwachten, dat. <ie
andere artisten, die achter de camera's stonden, enthousiast zouden zijn
Lien Deyers.
en luide bUvalsbetuigingen zouden
hooren, maar mis... Men boorde
hoodfrollen
zullen
laten
In „Flotsam"
worden vervuld door Fredric Maren slechts '■ een algemeene zucht van
en Margaret Sulllvan. Regisseur Is verlichting, dat de opname was af
.
.
geloopen!
i
Jonn CromwelL

Van No. 437: MeJ. M. de Haas (90),
Doan Hian (88), W. W. Montung
(44), allen te Soerabala.
H. 8. Lamsana te Songgorltl (41).
M. Rundberg (37). E. Kops (27), J. M.
Schefimann (23). H. F. D. Aponno (17),
H. C. Japln (11), allen te Soerabala.
The Boen Kong, Lawang (11); 6. M.
Joedo, Sampang (2).
M. Garama te Soerabala (2).

c;k

#

14.' Toer
15. kanker.

meesterlijke wijze.

TJan

_

gemaHa

M"

O

2t rto';'2s* lep; M. rad; 28. ten; 30. sea ; 33
trapper; 85. bug; 36. sprot; 38. ultra;':)

Turiafh Torst

13*. opperTlaktemaat.
Mg.

——

araaad;'

Ttcia.

meisje uit bekend

Hét schijnt, dat de actrices
en
acteurs van film-studio's "ongeneeslijk blasé zijn, zoo zelden gebeurt het
tegenwoordig, dat zij een artist toejuichen, als deze voor de camera's
prachtig werk heeft verricht.
Als er ooit een acteur geweest is,
die zulk een toejuiching verdient, dan
is het Bruce Bennett, die met Florence
Rice in „The Secret Seven" van
van Columbia Picturas optreedt. Ka
deer een scheikundige van de politie, Ray Pinker, die daartoe van den
chef van de politie van Los Angeles
verlof kreeg, te zijn onderricht, moest
Bennett zes minuten lang onafgebroken een-toespraak houden over het
ontdekken van een misdaad, waarbij
hij op tongbrekende wijze over wetenschappelijke bizonderbeden moest
uitweiden. Hij deed dat op Inderdaad

(98).

koman.

mt rele oude Terhalen,

11. beharing.
12. zusver en

De uiteenzetting

Moeljono te Kertosono (14).
Van Nb. 436: W. L. Feljtes te Malang

4.'

1

.

:

�.

Horizontaal; 1. pikant: 0. at:
raerkel- 15 arena*; 16. der; 17. aleida

'

Tucson.

A. B. R. Hampel te Malang (90.
Ong Kiem Tiauw (85). „La 6tratégie"
(84), TJoa Klan Ling (84), Tjoa Klan
Tjiong (82), TJoa Klan Hok (82), E. K.
Nleraeth (76), Kwee Siauw Ling (76),
M. ObdelJn (62), allen t« Soerabala.
J. van Hoof te Malang (60).
O. J. Geus (51), Kh. D. TJloe (48), E.
W. P. Niggebrugge (41), A. Neljs (38).
P. van Vlaardingen (17), allen te Boe-

»5.'».
wj.

m

Slechts de'aanschouwing van de
film kan een denkbeeld geven van
de ontzaglijke moeilijkheden, welke
overwonnen moesten worden om haar
tot stand te brengen.

RUBRIEK.

;

stad ia Dultachland.

8* boenderachttge
9 aoort boomen.
lo" TirTrui*" Tan

INHOLYWD.

SCHAAK

;

Oplossing prijskruiswoordpuzzle

7. stormen.

Ook Lien Deyers bevindt zich
in de filmstad.

-

eenacter; 62. bongaar; 63. peetoom; 67.
68. ma; '». le 71. lak; 73. par»; 74. t»
75 lee- 77 tante; 80. rpee 83. fcka; e-:
«er; 88". leé; 8». teo; «0. est (H») 82. t.d

l\ vuuie'-fl.
b naderen, nahs

WAARDEERING VAN
COLLEGA’S.

De vervaardigers van „Flotsam"
naar de novelle van Erich Maria
Remarque, schrijver van „All qulet
on the Western Front", zijn voornemens om rollen In deze nieuwe film
te doen spelen door op den voorgrond
tredende artisten, die de wijk namen
en thans in Hollywood wonen. Tot
hen behooren Toni Noviska, vroeger
prima ballerina van de opera te
Warschau; Elsa Schwannecke, die in
„Maedchen In Uniform" speelde, en
sedert 1934 uit Duitschland werd
verbannen, omdat zij weigerde tegewoordlg te zijn op een feest ter eere
van Hltler; Karen van Ryn, Hollandsche ballerina; Herta Margo, die door
New-Yorksche reporters „de schoonste vluchtelinge" genoemd werd;
Iren Gag, echtgenoote van den Eongaarschen directeur. Szekela; Lien
Deyers, Ann Dobat, Mimi Blackert en
Lotte Palfi, van den. troep van het
Maz Reinhardt Theater In Berlijn.

«. artsen}»; 42. label; 44. ecten- «
gtóre; 48. tSrih; 80. dol; 81. kee ; 82. nac(ct
53 eta(tea); 66. «eerlang; 57. pod«a=g; jj

snorren;

1. kanker.

VLUCHTELINGEN

Wit:

verkrijgen, waarmede hij

Tncson werd een bloeiende, zeer
levendige stad. Men zag daar menschen van de meest verschillende typen, lieden wien het leven ernst was,
maar ook zeer velen, die tot het uitschot van het menscbdom behoorden en steeds met het mes gereed
stonden. Zij maakten de stad
ten
slotte tot „the most dangerou* square
mUe", zooals men haar toen noemde.
Veeten werden alleen vergeten als de
stad verdedigd moest worden tegen
de.dappere, zoozeer gevreesde Apachen.
Dat alles laat „Arizona" zien, weJke film Van het begin tot het ehrd
in genoemden staat werd opgenomen.
Om een Juisten historischen achtergrond te verkrijgen, herbouwde .Colombia de stad Tucson, ' zooals zij
In dien tijd was, op ongeveer negen
In mijl ten westen van het tegenwoor-

Warren Wllliam.

MUURRAADSEL.

de dramatische effecten : te
zien een reputatie Tenrorrea heeft» richt hij
een reusachtige camera, welke de
ster volgt, als zij zich op de wankelende treden op en neer beweegt.
De scène geeft een ontmoeting
tasschen Miss Harworth en Clenn
Ford. Ford Is een Jonge Canadees,
die thans zijn mooiste kans krijgt, om
op bet doek uit te blinken. Als Vldor
laat beginnen, klimt Rita enkele treden *op, dan keert rij zich plotseling
en grijpt
om, rent naar beneden,
Ford in haar armen. Op dat moment
moet hij haar hartstochtelijk kussen.
Tijdens de repetlüts deden de twee
alsof zij elkaar kosten, maar nu
moeten zij het werkelijk doen. Een
pijnlijke pauze ontstaat.
„Ach mr. Vldor, laat 't Toor Tandaag genceg zijn. Ik heb Tergeten
wat ik zeggen moet", smeekt de jonge Ford.~3fflgS3Sfe&BPMPM3
Op Rita's gezicht verschijnt een
guitig lachje. „Laat je daardoor niet
van streek brengen", schreeuwt Vldor. „Spelers met veel meer erraring
dan jij. vergaten totaal hun rol als
zij Miss Harworth aan het kussen
waren"."
Om

EEN ACTEUR IN

Rita Hayworth de schuldige.

Strijd in en om de ommuurde stad Tucson.
„DE GEVAARLIJKSTE
VIERKANTE MIJL.”
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Ka 1"*"e werd de eerste prgs— een bedra
toegewezen aan E. Holsb o e:
T»a ƒ 5._
Alexanderlcan 8, Soerabala, terwSl de treed
res;
en derde prtJzén :— elk T»n ƒ 2,50
t
1ï
a
d
n
E
1
werden
door;
gewonnen
W. H.
Wnbelmlnalaan 25, Soerabala, en men; S. v »!
hu.:..
Steyn-van
Hensbroek,
Laan", Gllntoengweg, Malang..
—

—

„ESCANDOLO”.
Een uitstekende Chileensche

film.

Ben goede film is een goede fin
het doet er niet toe waar zij vervaar
digd werd. Dat hebben de bioscoop
bezoekers reeds jarenlang zelf uitge
maakt.
Het nieuwste bewys hiervan weit
geleverd in Santiago, Chili, waar ee:
daar vervaardigde film „Escandclo'
met een bezetting van Chilieensci<
acteurs, records behaalde, welke to
dusver onbereikbaar werden geacht.
„Escandolo" werd vervaardigd doo
Jorge Delano en Emllio Taulis, film
grootheden, van wie nimmer in Hol
lywood gehoord werd, met in d
voornaamste rollen Gloria Ljrch
ei,
Mario Gaete, Mirela
Latcrze
,J»ato" Kawlen, actrices en acteur.'
die tot nu toe slechts in hun eigei
land bekend waren.
Maar hun film is er een, die he
publiek tot het uiterste in spannin.
houdt, en voorspeld wordt, dat z
„Alla en el Ranch»
een tweeden
Grande" zal blijken te zijn, de Mexi
caansche film, die eenige jaren ge
leden het publiek naar het toppun
van extase voerde.
Wat de meeste verbazing te!
aanzien van „Escandolo" verwefcte
was dat met de vertooning er van h
vier theaters tegelijk van dezelfd
stad werd begonnen. De recettes e:
bezoek-cijfers leverden records oj
waarvan nog nooit tevoren werd ge
hoord. Het publiek bestormde seder
de kaartjes-loketten, en velen kwa
men nog twee, drie keer terug, om d

Arthur W. Kelly, de vlce-presiden
van United Artists, vestigde de aan
dacht van zyn maatschappij op dea
film, waarvan de Chlleensche per
verklaard had, dat geen andere ooi
zulk een succes behaalde. BIJ de be
sprekingen hierover geloofde mee
dat „Escandolo"
Inderdaad de op
volgster zou kunnen zijn van de <ioo

United Artlsts uitgebrachte filn
„Rancho Grande", welke een enorn
-27
TbB—eB
succes had, en geld als water op
Om op 28. Lxcs, Txe2t te spelen.
bracht.
Daarom besloot deze maat
28. Tel—tfl
Lc6xds
schappij,
om het uitgevers-reen
28.
Of
Tes? 29. Lxcfi.
voor „Escandolo" aan te koopen voo
29. Tcsxds
g«-€5
Zwart hoopt op de h-UJn eenig spel te vertooning In de Vereenigde State!
en elders bulten Chili.
krijgen en wil h2—h4 verhinderen.
_.

.......

30. Tds—d6t
Kf6—es
Bedenktijd was hier: Aljechin 1 uur 13,
V
Euwe twee uren. Hoewel Euwe zich dus
34. Kf2—€3
zeer inspande gelukte het hem niet, na
Nu is deze zet veel sterker.
den slechten stand der partij tot een
34: ...:
Te7—cB
gelijk spel te komen. Na den tekstzet is
De eenige zet om het mat te dekten
de zwarte Koning in een mat-net. VoorOp 34
f volgt 35. Kd3l, Te 6 (fxg3
zichtiger was echter Ke7.
36. Td4—dst, Kf4; 37. Tf6 mat); 36. Tds31. Tel—dl
gs—«4
- en wit wint.
Of 31
f4; 32. Kf3 met matdrelging
35. Td4—dst
Kes—f6t
33. Tds.
36. Ke3—f4
Kl6—g6
32. Tdl—dst
37.
Td6xe6t
TeBxe6
Een elegante zet was 32. e4. Zwart mag
38. Tds—es
met
nóch
den pion noch met den Koning
Na 38. Txfs, Txe2 zou zwart nog kan
nemen wegens onmiddellijk mat.
sen hebbent
Na 32/ 4 dreigt 33. Ke3, zwart moet
zich met 33
f 4 verdedigen.
38.
Te«-afl
Op 32. Ke3 volgt f4t; 33. gxf4, Kfst.
39. Tesxfs
TaSxaS
Aljechin's voortzetting is de sterkste.
40.
Tfs—bs
b7-*6
«
32.
Kes-e4
41. Kf4XB4 .
'*. ~:üi'?aS..-3M5-d4t---; Ke4-«5 -T
-Zwart geef* op.
.
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Bittere pillen voor de

was gehimzn

Het

Duitschers

Zij hadden allee zoo mooi uitgeknobeld

Hitleren

besprking

Overtuscdhen
Pétain

Een compact Europeetch blok tegenover Engeland?

Van de Duitsche grens, 26 Oct. (Reuter). Het moreel van het
Duitsche volk is in de afgeloopen maand snel verslechterd. Dit
Is de mecning van een vooraanstaan Bulgaarsch industrieel, die
Juist uit Duitschland vertrokken is, na een verblijf' Tan . vele
maanden in Berlijn, waar hij gelegenheid had zich in verantwoordelijke kringen te btwegtn.'^ttfßÊÊÊÊÊUßt^^^
zoo zeide hij'—waren de Duitschers
In het begin van Juli
absoluut in vervoering en, overal besprak mende nieuwe verdee.
llng van de wereldbelangen..:Z elfshet • g e w o n e Volk,
zo o 1
ch au ifeurs, hield zich bezig met
het k ie z e n v a n h e t d e e 1 vja'n d e. wereld,
waar het zich zou. vestige n.'-'-f.
In de 10 weken, welke volgden, maakte deze vervoering plaats
wanhoop, j in. de : eerste plaats, omdat de
voor een toestand
drie .geadverteerde' invalsdata in Juli, Augustus en September
niet'tot werkelijkheid weiden (publieke tribunes werden gebouwd
in afwachting van een reusachtige militaire overwinningsparade
en deze bleven twee weken lang staan, alvorens zij werden' afgebroken) en in de tweede; plaats vanwege het;luchtbombardement ;vap : Berlijn, levoren was het n.l.', een algemeen gezegde
in' de Duitsche hoofdstad, dat „h e tmeerwaarschijnlijk
wa s, da t Go d u i t;.d e n he m e l/i.*o i;ied er da.
len," d a n', dat er bommen op Berlijn zouden

Vlchy,;2s Oct. (United Press). De. correspondent. *an üni.
ted Press Heinzen, meldt: .Men meent, dat de, voorwaarden van Hitler aan! Frankrijk,
die mogelijk het voorspel .vormen van den eisen, dat • Engeland
vrede zal sluiten met het,Vereehigde.Continentale bloc,ook con.
cessies aan de mogendheden; van de'as in Tunis en- Marokko
iniiiiMiii ii ~/Bnjng>.jy.T i.jm.4ji.
In officieele kringen,te',Vichy verklaart men met nadruk, dat
zelfs het ministerie van -buitenlandsche zaken niet op.de hoogte
is.van de Duitsche eisenen. Er bestaat echter.reden om aan te
nemen, dat het; vqqrsjtel, van] Hitler voorzag. in i deze i concessies
•en voorts de volgende..voorwaarden bevatte:.
le.', de bcreidverklarlng van Frankrijk om de controle• over
Tunis met Italië te deélen, —•■: .' ■'.■; .
2e. "de bereid verklaring : van Frankrijk om" de controle over
Marokko met Span je. en Duitschland te deelen. ■•
i Frankrijk zou Corsica en .Nice behouden; in tegenstelling met de
berichten, dat deze gebieden, aan Italië zouden móeten; worden '-"•Toen. vielen de eerste bommen. Bij wijze van excuses
verklaar
,'.
' '••'r;"-.'
afgestaan. '
;::
.■•' :,, ;;:, -..',.,-.de. de,Duitsche.propaganda, dat het bombardement slechts moUit'«eer betrouwbare inlichtingen blijkt,:dat:de;besprekingen
\wns;g?wfrst; : omdat de, Britten'gebruik ;h?dden gemaakt
vUcgveld, dat zU -éfgens' in! Zwitserland hadden
tusschen Pétain. en Hitler* van' zeer' algemeenen' aard : waren en yan
■
'■"■ •■•'".
betrekking hadden op de overeenkomst of de modus'vivendi ingericht
voor. de periode tusschen den wapenstilstand enden vrede.' Men
echter, dat Hitier', er vooral naar streeft, de, continentale
controle over. Roemenië wordt
meent'
beDe namaak=Napoleon
schouwd als een beweging op' den
mogendheden samen '.te 'joegen voor! het; stellen.' van'een * hecht
OosteUjken; flank,; terwijl de ontmoefront tegenover, Engeland, wanneer';het' tijdstip is ■ gekomen [om
tingen .van-Hltler met Franco en PéBekend gebrad
een, vrede;tot stand te brengen rdoor:middel vani een algemeen Stockholm,
tatn kunnen.'worden gekarakteriseerd
<jDe
25 Oot. (Reuter)."
—
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compromis..
E»ke autoriteit,'

'C'&'ï,:

:■

'.

'■••■•

Bsriynsche correspondent ! van i de als een'-':navolging.van Napoleon's
op den Westelijken flank. •
met' «'le ik heb gesproken, .verklaart echter „Stockholms I Tidmmgen" v telegrafeert, operaties
De' as t zal dan i natuurlijk al; haar
dat Hitler thans het gehèele EuroHitler. geen speciale eisenen heeft gesteld.

met

>

nadruk, dat
Daar echter slechts vier.personen aan de besprekingen hebben
deelgenomen en geen dezer ; Tier personen. iets. daarover heeft
uitgelaten,'kan worden aangenomen/dat de,meeste personen uit
regeeringskringen te Vihhy de waarheid zeggen, wanneer zij
hoogte zijn
de voorwaarden.
verklaren, dat zij. niét.op

van'

de:

Welke plannen koestert Hitler?
Men spreekt van diplomatieken zet

Viehy, 25 October (Reuter). Men meent dat Fétain en Laval
hun
morgen bij het Kabinet rapport zullen uitbrengen over

'

vasteland organiseert '•'; voor
de blokkade van en den .oorlog.tegen
Engeland. .Te Berlijn .verklaart f men,
dat na de regeling,van de., rol,: van
Spanje thans de positie van Frankrijk
is vastgesteld, zoodat. geheel Europa,
van Petsamo via het Kanaal en de Golf
van Biscaje tot aan Gibraltar nu een
eenheid vormt, die militair en economisch tegen Engeland is gemobiliseerd.
peesche

Strekt utzoich
hetVer

'

Oosten ok

>

•

•

Een valstrik voor China, dat
er echter niet inloopt

ÈIIWÊÊtÊÊ

Nog niet. in kannen en kruiken
(Reuter).; Volgens een'telegram uit Bern
New York, 26
aan de,„New York. Times"; meent men in diplomatieke .kringen
In de Zwitsersche hoofdstad, da t P é t a 1 n w e 1 ge r d e
op Hit ler 's e ischenom.Franschewapenen
t e g<>e n E n gelan d i n tezetten, in t e g a a n. Het te.
legram voegt hieraan toe, dat men in de, afwezigheid van otti.
cieelecommüniqué's een'aanwijzing ziet,* dat over het een of an.
dere accoord wordt onderhandeld. Daar welk accoord ook geven
en nemen betèekent, gelooft men, dat Pétaln iets heeft, dat Hitler
1
is een Frankwenscht. In ■sommige kringen meent men,dat dit een
voldongen
rijk,, dat berust in het continentale Wok, hetgeen
presidentsverkiezingen.'
zijn
vóór de Amerlkaansche
feit -moet
. In andere kringen gelooft men in de waarschijnlijkheid, dat in
bijeenkomst tusschen Hitler, Mussolini,
Franco
zal
plaatshebben.
Pétain en

—

elk moment

kan zetten, is

•

. • Velen -verklaren, •
dat Hitler niet
alleen' het' geheele vasteland tegen
Engeland'organiseert,', doch een geheel
Europeesch, Afrikaansch .en
•

fa tevreden:

„Zóó wil de baas bet hebben:
,•

HU wees erop, dat Japan intusschen

voortgaat met de vastgestelde politiek

'

zone'van

toegeaegd.'V"

—

met een

en er

Berlijn’s diplomatieke! actie

doel'

•

naar • men, verwacht
z(]n'andere been in

teneinde

Gibraltar,

Haw Haw

-

■

-

Het telegram zegt'verder: „Hitler Aziatisch complex tegen de Engelschneemt -thans de taak van Napoleon op, Amerikaansche
wereldheerschappij
'••;•
waar deze haar heeft afgebroken. De organiseert."-

besprekingen met Hitler. ,
Alhoewel. niet wordt,verklaard, Tdat overeenstemming met
Duitschland Is bereikt, meent men, dat Hitler voorstellen heeft
gedaan,' die het voorspel vormen van een grooten diplomatieken
heeft;van ( Engeland te eischen vrede
zet,: die mogelijk ten
te sluiten met het Vereenigde Europeesche bloc.
Pétain bracht den naeht door te Tours en bezocht heden
de krijgsgevangenenkampen; aldaar, waarna', hij' over' Chateau.
~-X': "HV
roux naariVichy.terugkeerde.
Sedert de ontmoeting met Hitler in,. diens »poorwegwagon
hebben geen, verdere besprekingen plaats gehad •en werd geen
enkel document'geteekend.
Pétain maakte: heden ook. een inspectie tocht door de bezette
-

■

•

hulpbronnen. mobiliseeren,
zich meester!te maken van
dat. aan .Spanje, dat reeds
been in. den oorlog; staat

-

HJanden,'2s Oct. (Reuter). O.M.

Reuter's deskundige op
Green,
het gebied van vraagstukken betreffende het Verre Oosten en
het
van
oud-hoofdredacteur
News",
Daiiy
„North-China
schrijft:

vermoedens,

die vroeger

tle van China op de Japansche
proefballons weid door Quo TalChl weergegeven in een interview,
dat door hem aan een. vertegenwoordiger Tan Reuter werd toegestaan. ,
Na te hebben herinnerd aan de
Duitsche proefballons van dezen
zomer, verklaarde de ambassadeur:' '„De eenige ivoorwaarde,
waaronder Cfaina vrede ion sluiten, zo nee na 1 g e h e ele terugtrekking der
Japanse h e
troepen
uit zijn gebied zijn.
Het: beeft niet alles, wat het de
laatste: drie; jaren; heeft moeten
onderdaan, geleden om een compromis te sluiten, dat Japan in
staat zou stellen i China wederom
aan te.vallen, wanneer het op
adem Is gekomen."
".

•'

van het formeel erkennen van Wang
Ching-Wei.

lieten, „dik” lieren, liegen, dat ’t kraai!”
-

•

.

•

-

<„ic. Standard") ....'-.

'

Göbbels, spelletje is

ten

em&è

en

verklaarde,. dat t het doel
I vanHorluchl
Japan bü het voaren .Tan. dat
campagne

•

Zijnlblijkt
boemerangzteijn

in China niet is gebied te
de Chineeien te onder-

veroveren. of

eugnwap

,'••->!

~

drukken, doch de antl-Japansche elementen uit den weg te ruimen, die
een samenwerking tusschen China en
welke hy van essentieel beJapan
lang achtte voor de
welvaart
van
In „Evening News", dient EdChina en van allen, die met dit land
handel drijven
in den weg staan. ward Denny den Duitsehen grootleugenaar dr. Göbbels eenige oor—

—

Geen pourparlers

Chunklng, 25 Oct. (Reuter).

woordvoerder van de Chlneesche

Een

regeering weersprak op categorische wij-

bestaan.uit 4 onderzeeërs, 63 ton.
pedojagers, minus, 3 vliegtuig'
moederschepen, minus 21 kruivegen toe, welke de-moeite waard sers en minus' 17 slagschepen.
zijn hier vertaald te worden weer.
Met de luchtraids is het al krek
gegeven.

*Dr.

Göbbels, zoo begint Denny,

eender. Dat zij hun eigen ooft alle
mogelijke dingen, trachten wijs te
maken, dat is nog tot daar aan toe,
maar toaarom broodcasten zij hun
claims in den Engelschen omroep?.
Waarom vertellen zij den Londenaars, dat Londen •■ reeds voor de

ze het bericht, gepubliceerd in de „San maakt het niet al te best momenFranclsco Chronicle- ', betreffende een teel. De menschen gelooven hem
vredesovereenkomst. tusschen Chiang niet meer zooals het feitelijk zou
Kai-Shek en Wang Ching-Wel.
moeten. Göbbels zou goed doen
Ds woordvoerder verklaarde: „Een zich in herinnering te roepen een helft verwoest ts; waar Immers diePan-Amerikaansch blotk
van die geboden, welke voor podwazer bericht zou niet kunnen bezelfde Londenaars alleen maar
staan. De wereld weet maar al te goed, keraars bijv. gelden en welke bo- een stap buiten de deur hebben te
.wordt
dat
bevestigd,
Intusscften
hoe belachelijk het zou zijn ook maar ven het bed van iederen kleinen
zetten ■ om te zien, I dat er geen
de
Mexicaansche ' regeering de te meenen, dat de nationale regeering
- ;
overeenkomst, waarbij een groote van China iets te maken zou willen propagandist dienen te prijken: ' sikkepit van waar is?
steenkool- en. oliehoudende con- hebben met den «arts-verrader Wang
Zij bederven er slechts de markt
„Zorgt, dat men V niet ontcessie aan Japan werd verpacht, Ching-Wei.
mee voor toekomstige nazi-leugens.
maskert".
heeft opgezegd, ttrwijl zij ook de
Verdere gissingen
Werkelijk, die blunders van deverscheping van e en, hoeve elheid Het verspreiden van zulk een ongeze
2 harlekijnen hebben mij ver.
Toen
de
kleine
leelijke,
dwerg
Engeland
wordt,
dat
bericht
(United Press). Gemeld
geeft slechts blijk
van
'■:
kwikzilver ter waarde van 50.000 grond
mann.'die bekendstaat
mislukking
Japansche mi- het propaganda-apparaat overnam rast. Het zijn blunders van amavan
de
bestudeeren
de
naar
beeft
Engeland
r
h
1pogingen.van
p
sterling
e
o-C
z e
r
pond
Japan
a 1 s
en d.è Vereenigde Staten'de
litaire operaties in China, alsmede van van zijn baas Hitler,nam hü als teurs, beginnelingen, niet van
HHMMIIÉI
om den Spaanschen invoer van tarwe, katoen en olie uit de Ver. n e e s c h, als tusschenpersoon verboden.
het deskundige professionals. ,' ';;'"
het bestaan van een wanhopigen toe- hoofdmodel, klaarblijkelijk
overbrengen
•
voor
het
gebruikte
dagbladcorrespondenten
in stand in Japan zelf.
#e
eenlge Stateri te helpen financieren.
groote dictum van den opper-hun:
Propaganda moet, wil zif sucChiang
aan
vredesvoorstellen
van
verklaren, dat het doel
Mexico
Dé),cUplóma,Ueke. berichten uit de andere Europeesche hoofd- Kal Siiek.
,£V het vertellen van leugens u ces sorteeren, altijd een tikkeltje
deze
maatregelen
van
is
een
een
.vernieti.
het van het grootste belang deze waarheid bevatten, • tenminste,
steden toonen aan, dat Hitler een poging doet om
grijpt
hecht Pan-AmerUtaansch front tezoo groot te maken, dat de menwanneer je te maken hebt' met
genden dtpjomatiekën'coup uit te voeren, • voor de verkiezingen
gen de mogendheden van de as te
Wat beiden wenschen.
schen zullen zeggen: niemand zal menschen, die in staat zijn vroeten
doel
zou
coup
welke
plaatshebben,
handhaven.
bekent
kleur
En
m deVereenigde Staten
toch de brutaliteit hebben om zul- ger of later achter de waarheid te
Hitler zoowel als Japan verhebben-de vereenigde Staten te overtuigen van de nutteloos,
Mexico City, 25 Oct. (Reuter). ke leugens te vertellen, daar moet komen. Dit is misschien de direceen
te
maken
«inde
langen
de
helpen
Vereenigde
te
en
Engeland
Chineesche; successen.
held'ivan eën poging om
Chineesch-JapanMexico heeft thans zijn politiek, toch iets waars in zitten.
te reden voor Göbbels' en. Hauu
aan den
Staten af'tej'snij'den'van de bases in Noord-Afrlka, die de AmeDuitschland,
dat niets, wat voor oorlogsdoelein.
oorlog.
schen
Haw's
iWat
de
militaire
falen. Zij waren zoo gewend
van
aspecten
zouden kunnen gebruiken tegen de as. Voorts
kunnen worden,
Dat was allemaal goed en wel geraakt met Duttschers te doen te
rikanen
omdat zijn as-partner in het
de situatie betreft, kan er op wor- den gebruikt zou
Middelland,
mogendheden
de
uit
de
Oosten
dan
de
handen
totalitaire
zal
beEngelschen
Verre
hebben
coup
zou
in dien goeden, ouden tijd. Dat hebben, die immers niet in staat
den gewezen, dat de CMneezen dé
reiken, openlijk ten uitvoer ge- ging goed, tot op zekere hoogte. zijn de
vrijer zou hebben . om te helte
belangrijke
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bij de verwezenlijking van
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Voorts 'weidt- gemeld, dat. Duitsche luchtaanvallen
dringender oogmerken van de
Een officieel besluit wordt uit- lijk... tot op zekere hoogte. Maar voor), dat de propagandisten zich
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as en Japan om redenen, die
Yangtoe, welk offensief omstresks gegeven, waarbij de verscheping wee degenen, die deze hoogte pas- niet realiseerden, dat'zij een an.
De algemeene''opinie is, dat Marokko en Syrië een voorname
meer
dan
duidelijk zijn na
14 dagen geleden • aanving. De van olie en haar derivaten naar seeren, dan maken zij van i hun der e taktiek moesten te baat nedrie Jaren van kostbare doch
rol speelden tijdens de besprekingen tusschen Pétaln en Hitler.
Chineezen
zouden hierbij verschei- Japan werd verboden, terwijl te- leugenwapen een boemerang. En men tegenover vrije en goed ingepogingen ' om
vruchtelooze
dene belangrijke punten op de vens de concessie om olie te win- dat gebeurt nu. met den kleinen lichte volkeren. .
In Balkanfcrlngen acht - men de Dultschers In staat uitgelezen
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Shek
te
Chiang
Japanners hebbsn heroverd.
nen aan de kust van de Golf van
divisies van Roemenië naar Syrië.over te vliegen, waardoor de
Göbels' en met zijn onoogPropaganda is een delicaat waTot de troepen, die voor deze Mexico, welke verleend werd aan man
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pen en mag niet worden misbruikt.
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Oct. (Ünlted Press). taln.
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zou zijn vrijwel eiken prijs te
tusschen Hitler
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aanzien
van
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zich
uit
wij door paniek zijn bevangen en
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de meeste blapansche
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dat wij gedecimeerd \ zijn, terwijl
sche
moeilijke positie in MiddenShanghai, 25 Oct, (United Pms).
genoteerd,
doch
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secuur
Ik
den
aan den Pacific
r
te kunnen bevrijden,
boven geen „historisch"
De nieuwe Japansche consul-generaal caansche havens
nacht van
hoeveel oorlogsschepen de. Brit. wij nog lustig en ongedeerd door
commentaar wordt geleverd. China
hel nalagen, werd stopgezet.
ofschoon
Shanghai
Ie
Tatekl
verHoriuchl
tot
sche Marine, althans volgens de het leven gaan. Het eenige, dat U
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alle
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getoond,
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volkoOf hli zijn
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1 Het . Kaüaahsche ■' agentschap
men heeft geschaard achter de
dat Japan pogingen politiek
zooveel
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poginvruchtelooze
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vroegere
Steun
van
van de Vereenigde Staten.
verzekert,; -dit 'dé Itallaansche
deed om andere landen van den hanGij hadt een pezende, klassieke
(United Press). Almet succes zal
gen thans
Oct.
Rome,
23
vliegtuigen ,"mê'ér>dan eèn uur'bodel in of met China uit te sluiten en
opvoeding, dr. Göbbels* . aan een
kunnen bekronen ; is iets, ten
gemeen is men van oordeel, dat de
verklaarde, dat geen enkele mogendtonnen bri- militaire samenwerking tusschen Itaaanzien waarvan slechts gisare
beroemde Zuid Dultsehe unlversU
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verband
In
natuurlijke
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het
singen mogelijk zijn.
en Duitschland in het
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besprekingen
jen
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Londen, 25 Oct. (United Press). De commandant van de
(GrTt '■> de waarheid en zij
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minister
Itallaansche,onden
en
terwijl
Lord
Hallfax
Engeland,
Horiuchl zelde, dat men als middel rikaansche vrijwilliges, die voor Engeland strijden, kolonel zal "'•T?-<f»rs"').
Amery,
vlucht r.van Itallaansche bommen- in
rol
met
een
actieve
Britsch-Indlë
voortaan
voor
een einde te maken aan de vijan- Charles ' Sweeney, verklaarde
in een radiotoespraak. tot het
werpers .over Engeland het begin derzeebooten
'Ook H" DvitschJnnd zelfs zal
van ge- om
spelen In het Kanaal.
wie hij vraagstukken
delijkheden en den vrede en welvaart
voor
wordt
verbelane
zijde
beteekent.van de actie, die de Ita- zullen
Fransche' volk:
dat tenslitte weer het geval zijn.
meenschappelijk
Van betrouwbare
China
te
voor
herstellen
logischerwijliaansahe luchtmacht zal onder- nomen, dat aan den eereten ItaUaanBritsch-Indië. Birma en China ze moet denken aan onderhandelingen
Uw. d'ir armetierige propa„Degenen van ons, die reeds hier zijn, vormen slechts een <
Engeland wera besprak.
nemen ;ln- samenwerking met' de «rhen luchtaanval op
voorhoede,
tusschen Tokio en Chungklng, doch
evenals in 1914. Millioenen zullen na ons komen,''' ganda . gedupeerde landaenooten
* bommenwerpers
door
luchtstrijdkrachten' van Itallë's
rullen, zon zeker a's tweemaal
hl) verklaarde, dat het verwezenlijken
zooais in 1918 het geval was.
■;;
grooten bondgenoot en vriend te- en l*> Jachtvliegtuigen.
.
van vrede lanes dezen w?» zou rttwee r<«r in. ééns de waarheid
wat
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China
weet
Engeland
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het
Verdun
van dezen oorlog worden. Het is
hangen van de vtv*». et
een Engeland, als vergelding en Men meent, dat nog op devHeg
on*iek\:en.
reeds
de rots, waarop het barbarendom te pletter zal loopen, evenals "een. ernstige waarschuwing sche
De aard van het besprokende zich aceoord zou verklaren met het
En oofr rfan zou ik niet gaarjia
irestattonhet
Kanaal
•
voor ralds' : 'der R.A.F.* boven velden aan
als het in 1916 op de poorten van Verdun te pletter liep.
werd niet onthuld, doch de reac- Japansche streven.
in Uw schoenen- staan, ifW«*»
zUn.
weg
daarheen
neerd of op
Noord-Italië.'•

'de'naaste.toekomst:een

De

reed werden uitgesproken, dat het
diplomatieke offensief van Hitler
ook het Verre Oosten omvat, vinden nieuwen steun in de aanwijzingen, dat de vroegere Duitsche
ambassadeur in China., von Trautmanra, waarschijnlijk naar Ohun•
ktag aal terugkeeren.
Dit zou Inderdaad een veelbeteekende stap zijn,' daar Japan
reeds
bij twee gelegenheden
na den val van Shanghai en na
von, Trautdien-van Nanking
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want dan blijkt die rnho'jd nage-

Met i ci>f«rs betoogt : de. schrij■ver. dat Nederland als landbouwland" alleen niet' kan bestaan,
aangezien 'de landbouw 675 mlllioen-gulden bijdroeg in «het nationaal Inkomen, ■ tegen •de Industrie 1.825 mlUioen.
Rekening houdend met de Importen,' benoodigd • voor de handb Avine van het kwantitatl eve en
kwalitatieve
productiepeil
van
den landbouw, berekent de schrijver, dat'de landbouw slechts ,10
procent'van
het netto-Inkomen
lnbrengt.
Nederland, staat ithans voor. de
noodzaak om acht millioen ■ xielen on eiren Europeesch gebied
een' menschwaardig bestaan •te
geven, hetgeen onder." de huidige
■
omstandigheden vriiwel onmogelijk moet worden geacht.
Het artlkf 1 haalt de uitspraak
aan van staatsraad' Wohltat,
dat Nederland zUn* vroeger economisch bedrijf, te weten land-'
•

noeg geheel te bestaan uit Duit-

scbe berichten ei Duitscn-gekleur.
de' artikelen } beschouwingen;^
Sommige -bladen,-, zooals. de

en.

•

..Telegraaf"/schijnen zoozeer, vernasted te zijn, dat de Nederlandsehet stem er, niet langer in kan
worden hertend, hoewel deze stem

•

.

>

zich toch niet geheel laat onder-

drukken.
.
Waar het blad bljy. In bedekten

jammertoon' den arbeid bespreekt
ran' den
directeur der voedselvoorziening-f ar- oorlogstijd, merkt
reen op,'dat men dezen gewichtigen ambtenaar niet moet bestormen met 'klachten „over schraal-'
held, aangezien daar.iwaar niet»
is, zelfs de keizer zijn recht heeft
verloren.
Hst'artikel laat» gech e ad e
ra e l U k'.t u s

-
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•

tli;door:.liz en;
s.t «-*d e z e t o sta n d liünirn,'- industrie- «i zeetransport,
s 1 echt ska n fw orden «m kunnen hervatten, indien
geve te n aa n, d e 'o v e r- het ■: zeevexkeer vrrj
was, met
tg
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van het land. dien verstande, dat het sterker
georiënteerd zon. moeten zijn. op
net vasteland«en' inniger aangepast aan de Duitsche economie.
Meer openlijk beproeft het „Alg.
De- schrijver
merkt hierbil
Handelblad" in een artikel. over nuchteriop. dat,Wohltat een
weldlglng
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Alles naar Engeland

J

bassade/ ir* de nabijheid waarvan
de kanonneerboot „Tutuila" ligt.

Enkele der.bommen kwamen op
minder dan 600 meter afstand van
de kanonneerboot, waarop de ambassadeur.. Johnson en ■ zijn staf
verblijven, neer."
Omstreeks 12 uur la den middag
bombardeerde: een . tweede • groep
Japansche, vliegtuigen,; bestaande
uit bommenwerpers, de Westelijke
buitenwijken-,van Chungking.
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Verscheidene;van de. aanvallers
waren lichte' bommenwerpers,": die
onder het uitwerpen van bommen
laag over de stad vlogen en'deze
Amerikanen, voorstaan." ■•» ■.
Towers zeide een voorstander te met een hevig machinegeweervuur;
bestookten/jHlljU
zijn van bet zenden van
de forten" naar Engeland omdat
De bommen kwamen In het open
zoo zeide hij
m geval veld i neer. Slechts, twee! personen
.iseifs
van vijandelijkheden de Vereenlg- werden licht gewond.'
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Deze maatregel
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moet vooral worden' g3D.NJ. !
zien in het licht van een nauwere
economische i samenwerking tusschen Indo-China en Japan.
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Poster verklaarde, dat Whlting had
ontkend den brief te hebben geschreven, doch toegaf zijn naam en adres
te hebben vermeld op de gezezeldc'
enveloppe, 1 welke den brief bevatc.
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maakt; er een nieuwe op.
En nog wel,een
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„Ver-!

ficieele<medede«llng[van de X.I.T.V.
werd 1 deze' Cheribonsche overwinning
omgezet' in, een reglementaire - overwinning, voor :.. Buitenzorg, . blijkbaar
wegens een reglementaire omissie, althans de papieren zege van Buitenzorg
geeft de cijfers 4—o aan,' terwijl Cheribon meteen EO gulden boete kreeg,
lift lijkt ons aiiresloten/dat Cheribon
dit nog zal kunnen inloopen in
den
retourwedstrijd,' Red.)',
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Londen, 25 Oct (A.N.P.). Het Nederlandsche volk blijft, ondanks het Duitsche verbod terzake, naar de bultenlandsche
radio luisteren.
Een treffend voorbeeld te.dien aanzien.werd geleverd door
de klassen van een Nederlandsche dorpsschool, waar de meester
den ochtend na den verjaardag van onze Koningin vroeg,
wie
naar de radiorede.van Prinses Juliana had geluisterd.
Nagenoeg aßen staken, toen den .vinger op.
■' Den volgenden dag volgden huiszoekingen inde
woningen
der, ouders, de radiotoestellen werden weggehaald en'de ouders
werden beboet.
BPV4W4PVBHfeHtfB|
Het luisteren naar bultenlandsche radio-uitzendingen
is voL
gens Duitsch juridisch oordeel een equivalent voor
„verspreiding
van valsche berichten", hetgeen een vergrijp vermt, hetwelk
zeer zwaar behoort.te worden gestraft.
Dit ondervond een echtpaar te Utrecht, waarvan de man
werd
veroordeeld tot -16 maanden gevangenisstraf, plus 100 gulden
boete of 40 dagen extra-brommen, terwijl de vrouw 6
maanden

eemge Jaren geleden.
De brief was onderteekend:

moeten uitkomen, .ten-

Buitonxorrr)

einde uit te maken, wie van beiden
aan het groote stedentournooi zal kunnen deelnemen. '3**jjniflsW^BCi
In' dit' verband moge worden gereleveerd, dat Cheribon den eersten wed«iriid tenren Buitenzorr. welke ■ te
Buitenzorr: werd gespeeld, met
3—2
wist te winnen.'doch blükens een of-

W

•Is de kraag; van'Uw over■ hemd I kapot ?

En bijna allen staken den vinger op

onzehad Kronpiseglutd
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DJocJa-

het

"

:

„

voor

liefers viel b» DJocJa als rechtsIn voor Tjong DJoen. toen om
helft aanving.i Reeds
de'tweede
530
• scheidsrechter
ra 3 mtoaten kendevoldeed,
aan MaDiezeraad. die goed
lans een penaltv toe, toen b& een aasval <!e rechtshalf van DJocJa den Materla nesehen linksbuiten natrapte,
wijl de bal reeds weer naar het mid'
'
den was rerhuisd.\
Soen Djan nam den strafschop onberispelijk, hard en laag verdween.de
bal In bet uiterste hoekje, onhoudbaar
minuten 'daarna
U—o).'-' Twaalf
schoot Telwe een voorzet van rechts
schuin in t hoekje f2—o)." SSÏSSS
Een paar goede, ferme schoten van
Telwe hadden beter : lot. verdiend.
Daarna probeerde Landkoer, de DjocJasche rechtsblnnen. eenige malen op
eigen houtje,eene opening te.vinden.
Den derden keer had lüj succes en
kwam DJocJa aan een welverdiend tegenpunt.(2—l); »•"."Landkoer
Een minuut later «ette
eén,voorzet van links goed In (2—2).
Zoo was oo rist moment, IS minuten
voor het einde, het pleit reeds beslist.
veldDjocja kreeg' meer moed: het
spel was btheerschter en technisch
beter dan bij Malang.
~: De 'doelverdedigers werden over en
weer nog enkele maten aan het werk
gezet, doch zonder verder bloedvergieten kwam het einde met den stand
3—2.- (Solo is dus door toedoen van DJocJa
in veilige haven beland,' althans voorloopir, en tal tegen den districtakamnloen van West Java' (Cberibon . of

-

*

scheppen

buiten

<

-

te

uitnedoel Lossle trad echter telkensDJocjamend op. BU een der eerste,wist Dotsch roet Teel reluk
«invaltenmaardelijk
te houden. Mooie
rHn doel
MaVingsche mldkineen bracht,het
doorbrekend.
oentrio om zeep. Donek. handen
van
schoot Juist In de veilit» Losss« *en
.
eren later
Dotsch..teTwmKlng
Tong keuri*
yervoorzet .van
open spel van Djoewerk'e. Het keurlüe
tempo
ja noodzaakte Malang om het
voorzetten
iets te verhoogen. Goede
van Klng Tong hadden geen resultaat
optreden.
door' weinig doortastend
Met O—O kwam de ïust.
Tweede helft

3-0'

zegepraal
'*aaWaMHMaVfstoEÊn*l Malang' had een
geom' na' de reeds2-0,
Op. verschillende gedeelten ■ van moeten behalen' (Solo
DJocJa
Londen werden brisant- en brandbom- speelde matches
1 der
Malang 1—1). *ls
brand- Solo
men, geworpen. „Verscheidene
te eindigen. En een 2-0
bommen kwamen op een bekend plein arte'steden
een:beslisneer.*2aa^BVfaaß%sjqMMMt£6 uitslag,zou noodzaken tot Malang
op
Solo
ontmoeting
sende
Nadere bijzonderheden.
20 minu'en
We
1..."
neutraal
terrein.
Londen, •as Oct. (Reuter). In den na het begin der, 2de helft stond het
afgeloapen nacht was de vtJandeHJke Inderdaad 2—o en reeds riep men om
activiteit" in de lucht; grooter. Een het derde goaltje, toen 2 minuten lagemeld,
groot aantal. incidenten ■is
ter DJocJa tegenscoorde, om, profiteedoch'de meeste waren niet ernstig. ■
tijdelijke en begrijrende
Londen, een ■ stad in de Midlar.ds pelijke,'hoewel niet: verdedigbare indiseen
in
verschillende
punten
tn
zinking ln'de'Malangsche gelederen,
trict aan de Oostkust van Schotland weer 1 minuut later den gelijkmaker
welgebieden,
waren de voornaamste
te produceer en! »^KfMRHMsi^VBH|
ke van vijandelijke luchtaanvallen' te
Het was een wedstrijd met vele geUJden i hadden.
miste kansen, aan beide «flden. Telwe,
vrijwel
In Lionden.bleef.de schade
de middenvoor van Malang, ontplooigeheel beperkt tot woonhuizen en
de zyne krachten eerst In de tweede
wegen. • Of- helft,
in geringere mate
eveni Saen DJan. rechtsback.,
brandbomschoon een groot aantal
der bergst*eens,
halfllnle
terwülde
men dooride Duftachers werd, ge- delingen.* vooral ■de linkshalf Tjln
bruikt, ontstonden'slechts drie groote Hoo, voor' de; rust: tekort schoot; In
■
branden.'welke men echter spoedig steunen en goed plaatsen. BQ Malang
meester was. De ontvangen berichten waren Kin? Tong, de rechtsbuiten, en
toonen aan, dat hrt aan'al slachtofde linkervleugel het: beste. De doelfers niet groot is. In een stad in de verdlger was goed in vorm en kleaxfahuizen
'en
eenige
Midlands ttJn
vast." ■'■- ■■'.
brieksgebouwen door brand beschaNa een aarzelend i begin kwam de
versehtuende
digd 1 BU' aanvallen'op'
Malang..de linksback
kleine : kuststeden in Schotland rijn aanvoerder,van
en dat
gebouwen door brisantbommen getrof- Van Kf, er,later.beter in,
was; noodlg," want voor de rust was
fen. .-■■.•---■■.'
Het luchtafweergeschut was over «ön partner Boen DJan' onzuiver en
awaaad In Engeland het ingrijpen dikwerf, verkeerd.'
hiervan vlogen ji Djoejt ■ oeschitie OTer ! een kiemen,
tengevolge
acöê
en
in
toch keuris spe lenden doelvercediger.
de vijandelijke vliegtuigen op groote
geworden, De achterspeleri waren goed,"» doch
hoogte. Thans Is bekend
vuurpijlden te veel.' De middenspelers
dat Vrijdag nog 1 vijandelijke vlieggoed achter ■de voorhoede en
raten
dien
soodat
tuigen rijn: neergehaald.'
de
middenhalf
blonk uit. In de voortoestellen
dag in totaal jl4 Dultsche:
werd dikwerf aardig afwissezijn neergeschoten. Er gingen 10 Brit- hoede
kort en lang samengespeeld, met
verloren, lend
sche r gevechtsvliegtuigen
den rechtsbinnen iACdkoer, die beide
doch,van ;7deser', toedoelpunten■ maakte, j als ;beste.'
stellen hebben'debeveiin
stuurdersrsich
De wedstrijd.
ligheid weten te bren•■
g e n.
Ter. tribune .waren ojn. de plv.-ter;
rltoriaal commandant. eeneraal-maMidden
Jcor; C o x en burgemeester Boerst
r. a. De publieke belangstelling
(Reuter).
•
De
25.0ct.
Londen.
was
overigens niet groot. rfiriHMg
wegisteren
Foree
was
Royal Air
■ De elftallen;waren:
boven Eryder ' «eer bedrijvig
M a 1 a n g. Dotsch: Soen DJan
threa en Lybië en boekte tallooze en Van Kan; Kiem
Sioe, Tichelaar en
successen• WJ aanvallen op ItaHoo; Klng Tong. Kiem i Liem.
liaansche voorradenbases. zonder TJin
Telwe, De Jong en Amat..
dat een', enkel Britsch vliegtuig
D i o C'J a
lossie: Boyer en
verloren! ging.
Smits: Djneka Marijnessen en SoeHet te: Cairo uitgegeven; offi- hardjo;'■ Tjcng
Landkoer; v.l d.
cieele communiqué meldt'voor de Zande, Kiem' DJoen.
Sian en Krulit (alles
derde maal van deze;week,*;dat VJT.nI).
werden
troepen-concentraties ;■■
Malang telde 4 militaire spelers in
aangevallen in de • nabijheid van de gelederen, van. wie.
artilteKassala. Gura en'Asmara'werden risten'. nX" wachtmeesterdrie:
Van k Kan,
opnieuw gebombardeerd.
militie-wachtmeester i Tichelaar en
Van- geringe ■ hoogte
werden korporaal;Amat. ,iDien i ochtendi had
aanvallen uitgevoerd. od • vijande- hun afdeelingscommandant,
- de beIlike kampen en opslagplaatsen te kende
oud
V.0.C.-speler majoor
en
Wzozo
lóp gecamoufleerde: vijandelijke vliegtuigen; die te Aioma ta. ten Noorden' van'Dessië,
op den grond • stonden.
' Benghazl In'Lybië werd tijdens
eia reeks aanvallen wederom aan
hevige bombardementen'
BOOMRIJPE MANGGA f
onderworpen. Het strand, de kaden en
AROMANIS.en GOLEK. )
de' schepen in de haven • werden
i ..'Prima, witte r en ; gele
gel>ombardeerd.wwwJMau
I
aardappelen
1
Op het vliegveld' Berka werdeß
nanpars
vlogen.

de Staten eenigen . tyd niet' in
staat zullen zijn deze vHfgtuigen
tegen den vijand te gebruiken en
schipbreukelingen
Londen, 25 Oct.; (A. N. P.). De, processen. tegen Nederlanders, zij
zullen
gebruik geven
die voor. 10 Mei j.L werden veroordeeld wegens politieke ver. waarvoor ' zjjhetbedoeld
Hom. 25 Oct."(Reuter). In een telezijn, wanl
grijpen, moeten krachtens»een \ Dultsch :, besluit worden' herzien, neer zij thans ter beschikking van gram Uit Rhodes aan het Italiaansche
hetgeen beteekent, dat de vonnissen móeten worden vernietigd, Engeland worden gesteld."
nieuwsagentschap Stefanl Is gemeld,
dat Italië op een van xUn elanden onwaarvoor de Nederlandsche verraders en smokelaars van unider dak heeft verleend aan een grooDe
dreigbrief
formen voor parachutisten zeker 'dankbaar: zullen zijn.
ten
Joodache vluchteden, <lie
Den Haag is thans verrijkt met een Duitsche rechtbank, welke Croekett (Californië).' 25 Oct OJnl- in degroep
Egebehe Zee schipbreuk • met
Press).
ted
Thomas Poster, het hoofd een Buigaarsch schip, hebben geleden.
de „belangen van de fn ; - Nederland wonende, Duitschers moet
van den geheimen dienst. te ■'• San Aanboord
beschermen". JMBÉiÉHÉaB
van'<Ht schip.waren 500
die
fTancisco.
arresteerde, Joodsche
aangevallen
en: vervluchtelrngen waaronder scheidene■.; branden ,
Deze rechtbank behandelt ook tegen het Duitsche.volk gericht verklaarde, dat Whlting
Whittng in mn brief vrouwen
braken'
hier
en
kinderen.-.
optreden, zooah beleedigingen van Hitler of, van de Duitsche aan den President geschreven had:
uit. ~%2ÜMIHMHfIHfiaiMM^^M
„Wanneer
gy
in
gekozen
November
tegen
natie, vergrijpen
'verordeningen; Inzake verduisteringen, e.d. wordt,
Uw leven «een cent meer
Deze rechtbank is reeds bet ucht om de meedoogenloosheid waard, iswant
ditmaal zullen wij U
haar
van
vonnUsen.ï=SS3S33S3KKB3SH!BHBBKESSBSSS kragen en niet den man, die voor u
zit. Zult TJ daaraan denken?"
Whlting zinspeelde ..hierby. KUkbaar op den moord op burgemeester:
Anton Cemak van Chicago, toen deze met president, Roceevelt door *tie!
straten van Miami ■ (Florida) reed.!

Joodsche

wisten

Onze

brisantEen ■winkel werd door
vernield.
bom en > twee oliebommen
Vele brandbommen kwamen;'zonder
aehade aan te richten in het open veld
neer. Gisteravond om 9 uur 50 nam
het geraas van:het spervuur af, om
van tt}d tot tfld weder op te laaien,
waaruit werd afgleid. dat de aanval-

>

—

.

*.49 trapte burgemeester BoerDJocJa af. Malang speelde
rV eerst* helft met den aizwakkenden
Na «der**,
eenlge goede
Malang
zette
verkennen
situaties
spannende
die
op,
aanvallen

Om'

stra voor

redacteur te'Malang schrijft:
In, een' spannenden wedstrijd,
vooral In de Ue helft waarin de ■
doelpunten vielen,' staarde Malang
er slecht, In teren de' Snltanstad
een gelijk spel te bewerkstelligen,
zoodal; voor het seizoen lMft-'tl
de' kansen' Ut' deelname san de
stedenwedstriJden verkeken rijn-

woncl.'tfMViWÉPafKHßß
een

protesteeren keurig gade.
BriHuSpßH
tegen d> Duitsche ! bezetting van
..Enkele uren nadat de berichten
f
ontmoeting tusschen
De
Glgurtu, die omtrent de
Pétaln
en'
waren i ontvanHlUcr.•
r.aar Berchtesgaden gine om Hit- gen, bracht de Fransche
ambassaler te ontmoeten voor het dictaat
denr te' Washington, Henri Haye,
van Weenen, heeft'— naar.men na,
de gewone • uren een.bezoek
zegt
een protestschrijven aan
generaal Antonescu overhandigd, aan het State '. Department, waar
waarin. Ml verklaarde, dat er hij confereerde met Sumner. Weigeen waarheid schuilt In de ver- les. jmawmukbÊmmßaÊÊ
klaring, "dat zijn 'regeering met
Hitler een accoord bereikte, tot
op Chungking
militaire bezetting
van Roemenie. De brief is. onderteekend
ChungkJag, 25 October (Reuter).
door alle leden van het kabinetGlgurtu, met uitzondering' van Toen Japansche vliegtuigen heden
Manoilescu,- die ■ te Rome • vertoef- de Westelijke voorsteden'• van
de on het oogenblflc, dat de brief Chungklng, alsmede den • ZuMeüjwerd opgesteld.
ken oever van de Yacgtze bombar.
Thans worden'pogingen tal het deerden,' i kwamen verscheidene
werk gesteld, aldus verklaren de- bommen gevaarlijk, dicht bij \ het
ze reizigers, om dezen;brief ter
kennis van het volk 'te brengen, gebouw, der. Amerikaanscfce amteneinde te bewijzen, dat Gigurtu bassade en bij de,Amerikaansche
riet verantwoordelijk is voor,den kanonneerboot '„Tutnüa". neer.;;."
last. wellten Roemenië te draeen '.' De. eerste, groep .vani 2Ï. Japanheeft gekregen door de" Duitsche sche . bommenwerpers *. \
verscheen
bezetting. De kosten van deze be- even. voor het.
middaguur'boven
zetting alleen al
hebben groote Chungking en».wierp bommen'.'op
verontwaardiging
gewekt,
daar
men algemeen gelooft, d a t d e- de benedenstad, waardoor een
zeclrc&i20'mlllloen hotel werd'vernield, terwijl een
lei per. dag;bedragen. ;blok huizen; aan'den Noordelijken
Groote ontevredenheid ■ verwekt oever' van' de aYangtes •In brand
ook de wetenschap, 7 dat de mangeraakte.*,De {brandweer. was' de
schappen van de Duitsche troepen vlammen echterJspoedig meester.
van 300 tot "00 lei per dag verdienen, terwijl de gemiddelde soldij
.Terzelfdertljd'.vlogen de aanvalvan den Roemeenschen ' soldaat lers over de .Yangtze 'en wierpen
ongeveer 3 lel per dag is. vele bwnra;n "■ op den Zuidelijken
oever der rivier 'In het district
beneden de 'Amerikaansche am-

economische komstbeeld r vooroogen heeft
anders sewgd, • een > plan. dat nog
Dat niet direct noodig is in
geen realiteit. bezit. s
ge schrijver k verwerpt het gansche betoog van.Wohltat door d*
28 Oot. (Reuter). In
opmerking, dat practlsche eco- deNew.York.
openhartigste redevoerlnsj ooit
nomie gegrond moet zün op readoor een officier in actieven
makelij.
liteiten.
dienst van.het Amerikaansche le, Het „Handelsblad" bespreekt ia
ger gehouden/ drong
Ea #.? ls
«en'artikel de vraag, boe Nederrealiteit raal Jotm Towers, chefvice-admlvangnet
land zien economisch kan aanpasgeeitdeschrijverdan
luchtvaartbureau,
op. het
a a n. d a t d
aan
de
e
versobering, V". voortsen aan
af» I u f. zenden van al het ocrlogamater
n
d
ee .h e t
,*
vloeiend uit de afsluiting van den v
rieei, dat men m de Vertemgde
Nederlandsche
Nederlandschen zeehandel.'
Staten;niet noodig .heeft, naar
nale rink omen natiomet
Het somt de middelen op, welke
„omdat zij
heef t ver- Engeland en China
«*," ']F W
daartoe aanbevolen moeten 'wor- mi
n d er d.
strijden
voor zaken; welke •de

toekomst een onafhankelijk - oordeel te uiten, daarbij niet aarzelend grooten twijfel te doen hooren
over de verwezenlijking van , de
„nieuwe r orde"'van germaansch

werden vernield. S personen werden ge-

beweging tot

.

te

hoorbaar. Er hadden 8 ontploffingen
pla atv waardoor verscheidene huizen

Tela btes f

—

JuchidoelarUrierie

goed

doch
einde
alle wijze woorden mochten niet ba(dus:

Solo districtskampioen
Malang verder uitgeschakeld

tüd' tot

In groot-Londen tu wi

spel tot een
opportunistisch,
2-0!) te brengen,

.

-'

ontsnapten

tüd bet vuren der

Washington, 25 Oct. (Unlted
Press). Het State mpartment slaat
politiek van de regeering t*'VlVan den Duitschen druk de
ehy mi.t., de toekomst van de
Istanboel,' 28 Oct. 'Reuter). Fransche bezittingen .op hei „WesMarünJque,
Welingelichte
halfrond I
reizigers, die uit telijk
Boelcarest alhier arrlveeren.' ma- Guadeloupe, Fransch-Ouyana «n
ken-melding van bet begin van St.
Pierre-et-Miquelon —.nauw-

een

weer

Verscheidene
ternauwernood

machinegeweren.

passagiers.

Stenger, hun nog een riem onder t
op de mohart gedrukt en,gewezen
gelijkheid, den wedstrijd door strict

.

>

•

ne

Ter voorkoming van
verrassingen

afgesuarcsaflßSafJ

'<

aan den dood.' <3j£NwHß**>*o

;

natiodle to troublijven pogen

bonden. 26t00t. <JLKP.). Hoewel de Nedertandaohe dagbladen
In Duttcch gareel' moeten«loooen,
«telt e*n deel ervan wanhopige
pogingen in het werk om een
eigen ziel te bljjTen bezitten.
Zooals
de „TeJerraaf" en andere bekende den".*'.
,
.
bladen te koop liften in de kiosHet artikel vervolgt met de opken in Nederland, neemt men
geen uiterlijk verschil waar tus- merking, dat men zal moeten" afaehen yroeger enthamy doch de wachten, hoe grootsch het plan is
als men voor een'nieuw; Europa; waaraan
inbond is "ontstellend,
dien op
den keper beschouwt, Funk werkt." itnBMBQB

dit doel door

kerk werd

.

<

Oogheint

welwillend voor
de Anellsaansche

ï'

vtJanoeUJke

bevliegtuigen
deel van
schoten fat het Oostelijk.
SchoUtnd een personentrein met hun.-

Uitslag gaf verhouding
goed

■

aan zak

De schrijver, geeft als zijn meentng te kennen, dat de tijd nog
niet is gekomen om de taak voor
Nederland nauwkeurig vast te stel.
len, „aangezien. ook :in Duitschlané, dat bet nieuwe Europa waarschijnlijk zal, willen leiden, nog
slechts vage opvattingen . heersenen betreffende ■ de. organisatie
van'bet vasteland'en zijn betrekkingen met de andere wereldgeble_

welke

af."
Twee

middag om;half rijf plaats
vinden, »op -i het' kerkhof
Pen d ej^Bg£BawflaJfjßMai

Londen. 25. Oct. (ANJ.). '■' De
Godsdienstoefeningen der Nederlandsche hervormd; gemeente te
Londen zullen voorioopig worden
gehouden In de kerk St. Mary
Mayfair,

Londen, 25 Oct. «Jnlted Pres»). De
op groot-Landen I ranmi heden la de vroegte In hevigheid

luchtaanvallen

BRODHAAG
PnumUie
De begrafenis zal heden,

Nu onze kerk vernield is

den. zooals „terug naar den bodem", een krachtiger politiek voor
industrialisatie et ontwikkeling
van Nederland als. transportschakel tusschen het nieuwe Europa en
de overzeesche gebieden.

Moedig

*

zeil

In ontarme Vaderland
Onze geknechte pers

Een trein gemitrailleerd

I

den Duitschen hiel

van

Malang-Djocja 2-2 (rust 0-0)

De raids op Londen

Is. zacht en
rustig, ontslapen onze lieve
zuster Juiie
.';
ST>aJ*,-27'october 1940

•

buletinr:

De druk

*

■

„Ind. Courant”

De

Londen. 25 Oct. (A.N.P.).
De
Duitsche: overheid in' Nederland
heeft. bepaald.- dat' gezinnen niet
meer < dan 8 K.G. waschgoed' per
week. naar de wasscherijen moten zenden. ■ met.. het oog' op, de
tot bezuiniging
noodzaak
van
zeep en ■ brandstof.

■

(Vervolg telegrammen)

Slir. Mag. Oost Java T/h. DOBBIÜf^IAX',
Soerabala Toendjoengan 62. Tel.' 1021 Z.
Malang Kajoetangan 37, Tel 406.
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