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Dit dagblad verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags; abonnementsprijs Bonaire en Curacao 2 gld.; Aruba 2,50 gld.; Boyenwinden 3 gld.; Suriname en het buitenland 3,50 gld..

Boedapest nog niet gevallen, maar
opmars naar Wenen al begonnen.
Malinovsky al over de Hron.
3e Leger
5.Z.W.van Bastenaken.
Regentschap in Hellas waarschijnlijk geacht.
DE KRIJGS KANSEN IN
EUROPA.

John

door
Hightower.

Militaire strategen schatten
dat de huidige strijd in België de
duur van de oorlog in Europa
met 3 tot 6 maanden zal verlen-

te voeren terwijl er

divisies wer-

den teruggetrokken om opnieuw
gegroepeerd te worden voor een
tegenaanval.
Indien

de tegenmaatregelen

slagen en de toestand wordt omgezet in een overwinning kunnen
de kosten van de terugtocht worden afgeschreven als de prijs van

de overwinning. Indien de Duitgen.
In hooggeplaatste kringen sers echter vasthouden aan hun
koestert men echter nog de hoop winsten zal het den Geallieerden
dat Generaal Eisenhower de Gevele weken kosten. Om kort te
een
beslisin
tegenslag
gaan indien de oorlog in zulke
allieerde
zal
kunnen
overwinning
mate verlengd zal worden als er
sende
omzetten.
in zekere kringen te Washington
hoop
maar
een
gevreesd wordt zullen er in de
Het blijft echter
steeds
nog
Inlichtingendienst
Geallieerde
daar de krijgskansen
wisselend zijn. Tegelijk met deze belangrijke veranderingen plaats
sombere schatting is men tot de vinden, die waarschijnlijk zullen
gekomen dat de reiken tot de voornaamste hel-i
overtuiging
Duitse successen althans gedeel- pers van Generaal Eisenhower
telijk te wijten zijn aan een te (Washington, (ff) 28.12).
groot optimisme bij het Geallieerde Opperbevel. Eerst dachten de
HET GEALLIEERDE
Geallieerde generaals dat de
COMMUNIQUÉ.
strijd in de herfst beslist zou zijn.
Strijdkrachten van het 3e leger
Later stelden zij de datum van
de overwinning op het einde van bereikten de buitenwijken van
het jaar, om het vervolgens te Sibret op 5 km. ten Zuidwesten
verschuiven naar de lente. Nu is van Bastenaken. Salvacourt en
Hompre op ongeveer 5 km. ten
er sprake van de komende herfst
Zuidoosten
van Sibret en op
of winter.
'■
onderscheidenlijk
4 en 6 km. ten
het
Indien het werkelijk tot
Bastenaken,
Zuiden
van
werden
einde van het volgend jaar duurt van
vijand
den
gezuiverd. Tus-<
voor de strijd in Europa ten einde
seri Sibret en Salvacourt, in het
mm-___n_ie overwinbeboste gebied van Assenois,
ning op Japan ook verschoven
vinden er hevige gevechten
moeten worden. Veel van wat er
voortgang. Ten Zuidoosten van
Stille
echter in Azië en in de
de Noordat
hangt
Zuidzee zal gebeuren Rusland, Bastenaken maakten
strijdkrachten
nog
amerikaanse
van de plannen van
steeds
en
veroverden
vorderingen
waarover niets bekend is. Men dc plaatsen
Saintlex. Surre, Livraagt zich bijvoorbeeld, af wanvarchamps,
Boulaide, Baschleineer het Rode Leger een groot
en Kaundorf. De
den,
Bavigne
het
aan
offensief zal beginnen
werd nabij Esch
rivier
de
Surre
Poolse front. De grond is bevro5
ten
van Wiltz
op
km.
Zuiden
voor,
ren en de tijd is er rijp
In
Luxemburg
overgestoken.
vooral nu de Duitsers in het
maakten eenheden van het 3e leWesten de handen vol hebben. ger
voortgang ten Zuiden van de
Een succesrijke aanval en een
en Echdoorbraak naar Berlijn, zou de Surre, tussen Diekirch
Oosten van Echoorlog wel verkorten. Met het ternach. Ten
onze patrouilternach
bereikten
oog op wat er in het Westen
op
les
3
plaatsen met
de
Surre
gebeurde is er echter geen reden
(Parijs, \(/P)
Rosport
van
inbegrip
dergeom aan te nemen dat een
29.12).
lijk resulaat spoedig en met zeVolgens het Geallieerde comkerheid mag worden tegemoet
bemuniqué
zijn vijandelijke patrouilzegslieden
gezien. Militaire
mag
steeds actief aan de
nog
les
weren dat het verwacht
van
overzijde
het
de Maas in Nederworden dat de Duitsers in
de
Noordelijke flank
Aan
land.
Oosten even verwoed terug zulHet van het Duitse leger in de Arlen slaan als in het Westen.
dennen verminderde de vijandesucces van de Duitse tegenaantussen Stavelot en„
val in het Westen wordt door lijke druk
Manhay, Grandmenil en
gezaghebbende kringen toege- Hotton. werden
heroverd na he-i
van
de
Humin
schreven aan het falen
Een vijandelijke
gevechten.
vige
Geallieerde Inlichtingendiensten
aanval
tussen
Hotton
en Marche
een weinig vooruitziende blik. werd afgeslagen met zware verHeel jonge, zeer oude en tweede
liezen voor de Duitsers. Verder
rangstroepen die er in vele van
Westen werd een vijde versterkingen van de Duitse naar het strijdmacht, die omsin-;
andelijke
Westwal werden gevonden wijgeld was, opgeruimd. Er werden
strijdzen er op dat de Duitse
gevangenen gekrachten in het algemeen bestaan meer dan 1000 werd er veel mauit vrij zwakke eenheden met een maakt. Tevens
kern van in de strijd gehard, ve- teriaal, waaronder verschillende
tanks 'en een aantal voertuigen,
teranen.
buitgemaakt.
De Geallieerde InlichtingenIn het gebied van St. Hubert
twee
waarschijnlijk
dienst zegint
bieden afzonderlijke vijandelijke
fouten. Op de eerste plaats meeneenheden een koppige tegenstand.
strijdkrachde men dat de Duitse
strijdkrachten, die
Geallieerde
ten in Frankrijk volkomen vermaakten
met onze
aansluiting
slagen waren en op de tweede
Bastenaken,
trokken
te
plaats dacht men dat men de eenheden
binnen.
sterkte van de Duitse reserves de stadongunstige
weersgesteldDe
en
achter de Westwal kende
Donderdag
verminderde
heid op
men vermoedde dat deze reserin
de
lucht. Onze
activiteit
ves een defensieve taak hadden. onze
waren
voornameluchtaanvallen
De Duitse strijdmacht van ongespoorwegdoetegen
lijk gericht
veer 20 divisies moet gezien worvan
de
len. Een klein aantal gevechtsreorganisatie
den als een
Duitse strijdkrachten die in bommenwerpers deed aanvallen
Frankrijk werden verslagen. Het op wegen en spoorwegtransporvan Nedergebruik van tweederangstroepen ten in het Noorden
de land en het Ruhrgebied. Een
in de versterkingen van
Westwal diende als camouflage groot aantal zware bommenwerDe pers begeleid door jagers, deed
voor deze reorganisatie.
geaanvallen op spoorwegdoelen
Duitsers maakten hiervan
bruik en sloegen op het juiste tussen Keulen en Saarbrucken. en
Spoorwegopslagplaatsen
ogenblik en op de juiste plaats
volin de nabijheid van
bruggen
een
gevolg
toe met als
Koblenz, Kaisers-i
Keulen,
Bonn,
komen verrassing voor de GealbehoorNeuenkirchen
lieerden. Het is duidelijk dat de lautern en
Geallieerde strijdkrachten zware den eveneens tot de doelen.
In het gebied van Kaiserslaui
verliezen leden op hun terugwaren
Karlsruhe en Stuttgart
getem,
Geallieerden
tocht. De
wegen en spoorwegverwerden
strijd
noodzaakt een defensieve

bindingen aangevallen. Op Don-

derdagavond vielen

bom-

zware

menwerpers spoorwegdoelen aan

München, Gladbach

in

en

Bonn.

Lichte bommenwerpers vielen de

verbindingslinies aan in het gebied van La Roche.
De activiteit in het gebied van
Wissembourg bleef beperkt tot
patrouilleringen. Op de hoogten
ten Westen van Colmar verbe-:
terden wij onze posities door de
verovering van Le Gras ten
Zuidoosten van La Tourtroi
(Londen, i/P) 29.12).

DE

STRIJD

IN

HONGARIJE.

Het Rode leger maakt in zijn
opmars naar Wenen op overweldigende wijze gebruik van zijn
vuur en mankracht en bevindt
zich op minder dan 160 km. van
deze stad. Terzelfdertijd beuken
de Russische troepen op de binnenste

verdedigingsgordel

van

de belegerde Hongaarse hoofd-1
stad.
Fanatieke Duitse troepen, die
hier en daar verspreid zijn over
het heuvelachtige district van
Boeda en de laag vlakte van Pest
aan de overkant van de Donau,
moesten wijken voor afzonderlijke aanvallen vau Russische ge-,
vechtseenheden, die bewapend
zijn met automatische geweren,
tanks of zelfs beschikken over
zwaar geschut met eigen voortbewegingskracht.
De strijdkrachten van het Rode
Leger doen een grote poging om
het strategische Boeda binnen
enkele dagen zo niet binnen enkele uren in handen te krijgen,
alhoewel het nog enige tijd zal
duren voor de laatste tegenstand

geheel 'is uitgeroeid.

Op de toegangswegen naar het
verbindingscentrum Romarum op
minder dan 130 kilometer ten

Zuidoosten van Wenen woedt er
een strijd, die wellicht van groter
strategisch belang is. Twee colonnes van Maarschalk Feodor
Tolbukhins 3e Oekraïne leger,
die de stad van het Oosten en
Zuidoosten genaderd waren,

HET
VANDAAG
VAN
NIEUWS
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zo verluidt,

in Londen den

der Hellenen ertoe
trachten te overreden een regentschap goed te keuren. De
Orthodoxe aartsbisschop van
Athene, Damaskinos, die voorzitter van de bemiddelingsconferentie is, zeide aan
Churchill dat een overgrote
meerderheid van de conferenKoning

tie voor de onmiddellijke instelling van zulk een regentschap was. De conferentie is
thans tijdelijk opgeschort om
eerst te horen, hoe Zijne Ma-

jesteit George II zal reageren
op het voorstel.

Inmiddels heeft Churchills
bezoek weinig onmiddellijk resultaat gehad, want de gevechten worden onverminderd
voortgezet. In een voorstad,
Kissariani, een lief plekje met
olijvengaarden en een oud en
mooi klooster, wordt thans
gevochten.

Naar verluidt zouden Stettinius en Eden thans een ontmoeting hebben, waardoor ook
de Noordamerikaanse staatssecretaris van buitenlandse
zaken op de hoogte van de
stand van zaken in Hellas zou
komen.
Het schijnt, dat de Duitse
oorlogsmachine in het Westen
thans vrijwel tot stilstand is
gekomen, zodat Eisenhower

t

De oorlog is geen gemajkke-11
WEST-END
V.
lijk spel en men kan niet altijd.3
*
iedere slag winnen, maar ik ben
Vrijdag, Zaterdag 7en 9 p.m. Zondag 8,30 p, m,
er zeker van, dat wij zullen winva
Een nieuw en grootsch succes van Metro
nen en de tijd zal het uitmaken,
JOL"
dat deze Duitse krachtsinspanGUY
ning wel eens zeer noodlottige ge(DOS EN EL. CIELO)
volgen voor den vijand met zich
. hun liefde op aarde " " " j
I Hun droomen in de wolken ,
mede kan brengen.
in
leven , ... en nooit
gevaar
die
voortdurend
Stimson voegde er nog aan toe vgl Mannen Vrouwen die beminnen ... en nooit ophouden te j
| sterven.
zo lang een of andere Duitse
: beminnen Boeiend van het begin tot het einde,
legertroep voorwaarts rukt, kan
Kinderen niet toegelaten.
f. 1,25 f. 0,75,
«
men niet zeggen, dat het gevaar
voorbij is. Stimson zeide nog, dat
de Noordamerikaanse troepen op
de Zuidelijke flank voorwaarts
getrokken zijn en dat zij de door*
vernauwd
gang der Duitsers
hebben tot ongeveer 32 kilomebestookten heden niettegenstaanter.
Het Duitse leger heeft een
de het zware weer 11 spoorweg- paar flinke opstoppers gehad en
doelen in West-Duitsland. De heeft vele doden, gewonden en
Britse bommenwerpers volbrachgevangenen te betreuren (WashBegrijpt niets
ten hun aanval kort voor het ington, K/P) 28.12).
aanbreken van de dag toen zij
verwoestingen
gebrek.
hun bommenlast van ongeveer
2500 ton lieten vallen tussen de DE STRIJD OM BOEDAPEST.
Wel is alles ontzettend duur.
fakkels, die neergeworpen waren
Huis na huis en straat na straat
Elly Nederhorst koopt een das van 297 frs.
door de vliegtuigen uitgezonden kruipt het Rode Leger dieper de
om de doelen op te sporen. De Hongaarse hoofdstad binnen. De
a 20 frs.
eten
H.
Noordamerikaanse
vliegtuigen bloedige worsteling in de sneeuw
die eveneens van bases uit Engewerd een langzame uitroeiing
Noortwijk& Ambulance
land kwamen deden door een van het Duits-HongaarsgarniBep
dichte laag wolken hun bommenzoen, dat gisteren reeds door de
in actie.
zo
last vallen met behulp van spe- Russen in tweeën werd gesplist.
ciale instrumenten.
. De ene groep bevindt zich in de
Hieronder volgt een levendige brief vaDe aanvallende vliegtuigen binnenste
verdedigingswerken
een der V. H. K.-dames van Curacao die
werden begeleid door 700 van Boedapest en de andere
in België landden. De brief is in dagboekNoordamerikaanse jagers. De groep zit opgesloten in de bergen
vorm geschreven.
Duitse gevechtsvliegjuigen proen bossen ten Noord-Westen
beerden echter wijselijk geen ge- van de stad.
Het zou werkelijk de moeite forces" en daar ben ik nu aan
vecht met deze strijdmacht aan
De Russische generaals Tolwaard geweest zijn om eens een bezig. Wij hebben er nu toch tijd
t» binden. Een bommenlast van
en Malinovsky hebben kijkje te nemen op het ogenblik genoeg voor.
bukhin
, '^i|jj_
400 ton vond zijn doel op spoor- voldoende reserves achtergehouNee, ik heb in Londen toch zo
overV.H.K.
Voor
de
bij
het
wegopslagplaatsen, bruggen en.
den om twee nieuwe fronten te
veel leuke dingen
die ik
verbindingen van ie Duitsers in openen tegen het nieuwe doel: tocht hadden zij ons op een klein graag voor jullie gezien
kodat
had
willen
gevolg,
bootje gezet, met het
België met de Rijn De Raf deed Oostenrijk.
Ten
van
geld
Noorden
maar
ten
de
pen
eerste
er toen nog een beetje stormachj ooorwegv/erkaanvallen op
Boedapest in Slowakije en ten tig weer bijkwam, % van het quaestie. Alles is peperduur, ten
plaatsen te Opeladen op 30 kiloNoord-Westen van de stad zijn V.H.K., mij zelf ingerekend, ziek minste de dingen die ik leuk
meter ten Noorden van Keulen
hun speerpunten reeds binnen was.
vind. En ten tweede de quaestie
160
kilometer
van
PERSCONFERENTIE
Wenen.
Wij hebben een grappige tocht van het verzenden". Met luchtHammer zeide, dat, terwijl het gehrj'in he: algemeen. Alhoewel post is onmogelijk je betaalt je
VAN STIMSON.
Russische voetvolk met Tommyblauw.
En over zee versturen
wij onze bestemming gezien hebDe Staatssecretaris van Oorlog geweren in de stad vocht aan ben,
van
duurt
eeuwigheid tot amen.
konden wij nog geen afHenry L. Stimson zeide op een de Westzijde van de Donau, het
Ellis
Brandou
is van boord
persconferentie, dat het laatste Russische geschut de binnenstad scheid van Engeland nemen en afgehaald
had een soort buikzijn hier gisterenavond naar de
is,
nieuws uit Frankrijk gunstig
in puin schoot. De burgerlijke bios geweest. Wij hadden verlof
griep,
zij in Spanje opdie
heeft
maar dat de algemene toestand bevolking heeft zich in kelders
tot 12 uur 's avonds en mochten gedaan. Het is zo iets wat ik toen
aan het Westelijk front echter
teruggetrokken om zowel het uit maar onder leiding van een gehad heb. Altijd buikpijn eu
critiek blijft. Tot nu toe kunnen granaatvuur te ontwijken als ook
soms bloed in de ontlasting. Ik
van de goudvinken (officieren).
de Duitsers hun basis niet breder benden fanatici, die met het geheb daar nu gelukkig geen last
met^
Ik ben naar de bios geweest
maken, het geen nodig is om dieweer in de hand iedere opstand Mevrouw Bloemendaal, Bep van
meer van. Als wij vroeger hoorper door te breen. Door tijd te
onderdrukken. Boedapest is als Noortwijk en Elly Nederhorst den van de soldaten die helemaal
winnen, keren wij ons tegen den een vlammenzee geworden en de
op de post leefden", altijd naar
naar
Rebecca".
vijnd.
eens zo vrolijke stad aan de Dobrieven uitkeken geloofde je het
van
Ik
tweemaal
gehad
het
al
ligt
in dikke rookwalm
niet, maar nu doe je precies het_^1L nau
huld. De verdedigers houden tevoren gezien maar de enige zelfde.
verwoed stand achter hun ge- andere film die er in het gehucht
Is het koffie of thee?
schutsstellingen, machinegewere.i was, was 'seventh Cross', een
vreselijk drama en ik had absoen uitgestrekte ruimten met mijVandaag kreeg iemand in de
nen belegd. Af en toe schudt de
luut geen zin om drama's te zien. keuken het prachtige idee om
Trouwens, het is wel eens leuk
stad op haar grondvesten, wanverschillende soorten thee
om weer eens een mooi huis te twee
neer de Duitsers weder een geklaar
te maken, nl. thee met melk
ook hierin gelijk gehad heeft.
deelte der gebouwen in de lucht zien met bedden en lakens en en suiker en thee-zonder. Ik ben
Zelfs zou men uit een bericht
laten vliegen. Somwijlen lukt het waar men- thee krijgt met een meteen op de thee zonder iets
opmaken, dat de Wilhelmaan Duitse vliegtuigen voorraden kopje en schotel en stel je voor
afgestoven. Het was erg lekker.
zelf
al
tot
deze
strasse
conclueen theelepeltje (daar gebruik ik
met valschermen neer te laten.
Maar gisteren gebeurde er iets
sie is gekomen. Boedapest is
Nu de strijd bij Boedapest op altijd mijn vingers voor). Maar grappigs. Wij kregen iets te
nog niet gevallen, wordt wel
een einde loopt en de volle kracht aan de andere kant is het leven
drinken en er was een groot arverder verwoest. Zal dit lot
nu een hoop gemakkelijker).
van het Russische leger zich kegument of wij nu eigenlijk thee of
ook Wenen overkomen? Weren gaat naar Oostenrijk en
Slapen in de kleren. koffie gehad hadden. Er waren
nen, een der schoonste steden
Westelijk Slowakije zijn tienduizelfs weddenschappen over. Het
ter wereld? Het Rode leger
zenden burgers bezig versterkinmensen hebben in bleek naderhand thee te zijn,
De
meeste
marcheert onverdroten voort
gen aan te leggen om de Russihun kleren geslapen, maar ik Voor alles moet men hier queuein deze richting.
sche vloed tot staan te brengen. kreeg er genoeg van en heb eern" (in de rij staan): 's ochtends
Zowel Tolbukhins als Malinovgisterenavond mijn pyama aanvroeg om naar het toilet te gaan
Een merkwaardig artikel
reeds
sky's
langtroepen
trekken
heerlijke
nadat
ik
getrokken,
in
Pravda.
een
( er zijn aan elke kant maar twee
verscheen
Pravda
troepen
vooruit.
De
Duitse
zaam
Er
genomen
zijn
had.
dagblad,
toiletten)
is een Moskous
shower
doch
daarna om bij de wasoever
van
de
Westelijke
op
de
showers,
zonder
deuhier twee
de positie ervan blijkt duidetafel te komen om je tanden te
natuurlijke
Hron,
een
grote
der
wil.
dus
in
bad
ren,
als ik het
lijk uit een bericht van enkele
poetsen, dan „queuen" voor het
verdedigingslinies van Bratislava moet er iemand op wacht staan eten. Ik ga tegenwoordig een,
weken geleden. Toen werd
en Wenen,
trokken zich terug. en telkens als er een van de begemeld, dat de Opperste Sohalf uur van tevoren in de rij
gebeurde
Dit
onder de zware manning door moet hoor je invjet-Raad een nieuwen hoofde
staan, dan ben ik bij de eerste 3
Russen.
druk
der
dan
„man
eens
trekt
coming",
benoemd
had.
Dat
en
4en kan dan op mijn gemak
redacteur
De radio-omroep van de Oosiedereen als een haas zijn voorjas een plaatsje op zoeken om lekker
zegt voldoende, wanneer men
tenrijkse vrijheidsbeweging richtaan, laat den man passeren en helemaal alleen te eten. Anders
thans leest, dat de politieke
Oostenrijkers
de
met
te
zich
tot
gaat dan verder met wassen en
redacteur van dit blad, Zhumoet je (als er al een paar menje
vroeg
woorden:
Het
dat
de
naar
bed
uur,
de
kov, een fel stuk tegen Japan
aankleden. Als
sen zijn) buiten in de wind staan
Russische legers Oostenrijk zulgaat en al die dames om je heen
heeft geschreven. Zoals men
te wachten.
len binnentrekken, is nabij. Eenbezig ziet, amuseer ik me. Er was
weet zijn Japan en Rusland
Eindelijk op de plaats van beieder, die de Russische bevrijders ook een groot verschil te zien
niet met elkander in oorlog,
aangekomen; het aflastemming
helpen wil, grijpe nu naar de wazelfs werd nog kort geleden
toen iedereen zeeziek en weer
van
de
boot ging goed alleen
penen. De dood aan het fascisme. beter was. Terwijl zij ziek waren den
een visserijverdrag tussen beiDe ambulangzaam.
de landen hernieuwd. Ook is
De Duitse gouverneur van hadden de meesten geen tijd om ontzettend Bep van Noortwijk
is
het merkwaardig, dat de
Oostenrijk beval alle bruikbare zich op te maken, met het gevolg lance van
ogenblik
dat
Óp het
Noordamerikaanse bevoorramannen onder de 45 jaar zich op dat de meesten er erg te bleek al ingewijd. van
was,
boot
af
haar
de
wagen
jaar
uit zagen en ten minste tien
te geven voor het aanleggen van
ding van Sovjet-Rusland gekwam er iemand naar haar toe
schiedt via Siberië, dus de
ouder. Nu ziet alles er weer floverdedigingswerken.
die vroeg of zij een Raf-man met
rissant uit en ook weer mooi geVolgens de radio van BrazzaRussische havens die vlak tehet ziekengenover Japan aan de kust
ville heerst er in Bratislava een verfd. Vanochtend was er in- een beenfractuur naar iets
wat zij
wou
vervoeren
Noordamerikaanse
liggen.
grote paniek, terwijl de vaderspectie. Wij slapen nu lang door, huis
meteen
deed.
natuurlijk
schepen kunnen daar natuurlanders zich organiseren om bet want er is hier niets anders te
komen;
wel de Russilijk niet
Rode Leger te helpen. Het doen dan slapen en eten. De boot
België binnen.
sche, die 'bevriend' zijn met
schijnt, dat Berlijn de aandacht is veel te klein om een flinke
Wij werden toen meteen in de
Japan.
meer naar het Oostelijk front zal wandeling te maken; trouwens
auto's geladen, Het convooi werd
gaan wenden en het Westelijk het dek staat propvol. Daarom
Algemeen verwacht men dat
front zal verflauwen. Zweedse ga ik na 6of 7 uur in de regel opgesteld en daar gingen wij Bel-*
op een critiek moment, als deze
niet meer op het dek, want je gië binnen. Het is zo jammer, dat
correspondenten te Berlijn zegbevoorrading overbodig is, of
koortsachtig
breekt je,nek over de kabels. men gewoonlijk rijdt tegen de
gen, dat de Duitsers
langs een andere weg zal
bezig zijn voorbereidingen re Een meisje dat beneden slaapt ;s avond en in het midden van de
plaats vinden, ook deze twee
trekken voor de slag om Wenen. over een van die kabels gevallen nacht. Het begon te regenen, en
landen in oorlog zullen gaan.
De gehele toestand ten Zuiden met het gevolg, dat zij niet meer iedereen had weer het idee dat
Zo is de politiek.
lopen kan. Ik heb in Londen een zij in Nederland terug waren.
van de Donau moet zeer verward
boekje gekocht: „French for the Engeland is ook Europees wat
zijn (Londen, (ff) 28.12).

maakten aansluiting met elkaar,
terwijl in het Noordoosten Maarschalk Rodion Malinovsky een
krachtige aanval begon op de
vijandelijke linies aan de rivier
Hron. Er zijn aanwijzingen, dat
de voorhoede van Malinovsky
reeds op de Westelijke oever van
de Hron strijdt, terwijl de samenvloeiing van deze rivier met de
Donau al door de troepen van
Tolbukhin geflankeerd is (Moskou, i/P) 29.12).
BOMBARDEMENT OP
WEST-DUITSLAND.
1200 Noordamerikaanse vliegende Forten en Liberators en
500 Britse zware bommenwerpers
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V .EK-Meisje van Curaçao
beschrijft haar tocht.
van berichten over
en
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van
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Churchill en Eden hebben
thans Athene verlaten. Vóói
Churchill vertrok, ging hij,
niettegenstaande hij de vorige
dag aan het vuur der scherpschutters of machinegeweren
was ontsnapt, toch weer naar
het vechten kijken. Dat was
in het hart van Athene, waar
de Britse troepen in gevecht
waren met de linkervleugel
van de ELAS. Churchill zal,

Kantoor benoodigdhedenl
GENERAL
I
OFFICE SUPPLY

DAGBLAD AMIGOE

2

per contact met de natuur, hier is
dat is verboden door echter van de andere kant te
den militairen commandant. Die trouw gecopieerd, zoals in het
schilderstuk van de. Tafelberg
zegt en ook zeer juist: de militairen kunnen, drie maaltijden per waar met een al te grote nauwdag in hun barakken krtgen en keurigheid alle details werden
de mensen van Brussel hebben opgetekend. Zeer geslaagd is cpn
groep bomen, zowel wat kleur
niet al te veel. Als zij de militaiMeisjes achter de bosjes.
Men
ren in de restaurants laten eten als wat tekening betreft.
Het was wel grappig telkens zou er ook niet al te veel over ziet hoe de schilder het beeld
als het convooi stopte. Na eer zijn voor de mensen hier. Wij volkomen in zich heeft opgenopaar uren liepen alle meisjes de
[mogen wel een kopje koffie drin- men en hoe hij het heeft weten
Ken ergens en taartjes eten. Wij
te verwerken. In sommige schilwagen uit, de weg af en gingen
'betaalden voor een taartje 20 derijen aarzelt hij nog om vrij
wij achter de heg of bosjes iets
ergs noodzakelijk doen. Het lijkt
francs. Dus die dure liefhebberij naar het palet te grijpen en hier
komt een zekere gedwongenheid
heb ik opgegeven. Kleren zijn hemisschien wel een beetje ras:,
maar als de nood hoog is en et
lemaal duur, maar je kunt ze naar voren. Een klein bijtintje
krijgen. Elly [Nederhorst] moest hier en daar zou wonderen doen.
geen toilet in de buurt is, moet je
Van dezen schilder zijn er eneen khaki das kopen. Het was
het wel ergens doen.
goede aquarellen, zee en
kele
Wij kwamen op onze plaats
een wollen gebreide, maar kostte
2y/
lucht zijn uitstekend geslaagd,
van bestemming aan om 6 uur
francs.
's morgens, geen eten gehad sinds
slechts de rotspartijen zijn nog
beter,
in
Engeland
Eten
12 uur 's middags en allemaal
wat oppervlakkig van kleur en
maar fruit in België.
hier is de mogelijkheid die de
dood op, vooral de „drivers".
waterverf biedt
Ik was bij Elly [Nederhorst] in
Het eten is over het algemeen transparante uitgebuit.
voldoende
niet
de ambulance en heb de hele w;:g ,in r_ngeland veel beter. Hier kan
Bij broeder Smit zien wij juist
door voorop gezeten. Al die verIje truit kopen zoals druiven, aphet
tegenovergestelde van zijn
halen dat België zo ontzettend pels en peren in overvloed. Niet
mede-jtentoonsteller.
Hij laat nog
gehavend was, kunnen wel waar Lo heel erg duur, ongeveer 20
te veel invloed oefenen op zich
zijn, maar wij hebben er op onze [nancs per Kilo. Over het algetocht niets van gezien. De haven Imeen Kun je hier wel de luxe door het geziene, hij werkt nog
was wel beschadigd, maar dan
dingen in overvloed krijgen, maar te veel fotografisch, maar hij zal
ook alleen maar de haven. De .nee cic nodige. Ue mensen zien hier door veel schilderen en tewegen waren ook nog goed. Wij er over het algemeen goed uit en kenen van zelf wel los komen.
Wij wensen beiden veel succes
zijn nu ingekwartierd in een erg
ook goed gekleed, ik heb oen
mooi flat-gebouw, ongeveer tien Klein zijden zakdoekje gekocht en
toe èn met deze tentoonstelling
in een kamer op matrassen, die ook opgestuurd. Ik hoop dat het èn met hun verder werk.
W. E.
op de grond neergelegd zijn. Ik
veilig aankomt.
heb hier ook weer mijn bedroll
Vvij stonden naast een jongen
meegesleept en mijn plaid uitgeTELEGRAMMEN NAAR
m de tram die pas uit Nederland
pakt.
NEDERLANDS INDISCHE
gekomen was, dat bleek de beste
Ik stond werkelijk stom verKRIJGSGEVANGENEN.
vriend van Pietje Duinker te zijn
baasd over al de dingen die je in (zoon van Duinker van CuraEr is een regeling getroffen
België krijgen kan: alle mogelijke cao). Pietje is ondergedoken en
met
het Noordamerikaanse Rode
luxe-artikelen, alleen afgrijselijk naar Zweden gegaan en is nu
voor het verzeaden van
Kruis
duur. Dingen die je in Londen leerling-stuurman. ben jongen
naar Nederlandse
telegrammen
niet krijgen kan zie je hier bij de
die
in Eindhoven _, veraltijd
krijgsgevangenen
en burgerlijke
vleet, maar bijv. voor een kam,
ons dat die Philips tabrietelde
die je in Engeland niet krijgenj Ken nog helemaal heel zijn, dat geïnterneerden in het Verre
Oosten.
kunt, betaal je hier 25 francs.
I> er nog
electriciteit is, dus warm
Dit is een mededeling van de
Ik heb gehoord dat " kammen water etc. Ik begrijp werkelijk Nederlandse
te
ambassade
niet meer te krijgen zijn in Neniet wat je nu moet geloven. De Washington.
Telegrammen
derland, dus heb ik er weer een een vertelde dit, de andere dat.
naar Nederlands Oost Indië zulpaar extra gekocht. En voor een
Enfin ik zal wachten tot ik er len worden gezonden door het
tanden borstel 30 francs.
,
zelf ben.
internationale comité aan het
__.__.,,
Rode Kruis te Tokio en dan perluchtpost doorgezonden of per
eerst beschikbare gewone post
naar hun uiteindelijke bestemming. De ambassade verklaarde
dat per jaar één telegram naar
DE CHRISTINA
eindigde Doctor Goslinga.
een bepaald persoon verzonden
BEWAARSCHOOL.
De aanwezigen bezichtigden kan worden, die door Japan is
hierop
de school en waren vol opgegeven als te zijn geïnterEen geschenk der Zuslof over de keurige en practische neerd, hetzij in Nederlands Indië
ters.
indeling van het gebouw, dat uit hetzij in een ander land in het
Verre Oosten. Een familielid van
Hedenmorgen wijdde Zijne drie localen bestaat en een overeen
Nederlands geïnterneerde
Zijne Hoogwaardige Excellentie dekte speelplaats.
Vej.net
Christina-bewaar-<
aan
0.P.,
Moge
de
kan
de locale afdeling van
Mons. Petrus I.
de
groot
school
Santa
Rosa
tot
het
Rode
Kruis verzoeken zijn
Apostolisch Vicarius van Curatelegram
van niet meer dan 10
cao, de nieuwe bewaarschool te voordeel strekken.
woorden door te sturen, welk
-ianta Rosa in. Allereerst hadden
liturgische
plechtigheden DE TENTOONTSTELLING telegram onder dezelfde regels
de
valt als elk telegram dat door
plaats en werden de kruisen geIN CENTRO SOCIAL
een Noordamerikaans
burger
zegend en in de localen opgeCATOLICO.
verzonden wordt. Volledige inhangen. Hierna nam Zijne HoogHet zijn wel twee zeer uiteenlichtingen betreffende de naam,
waardige Excellente het woord
de
schilders
lopende
figuren,
adres en nationaliteit van den
om allereerst de Zusiers geluk te
en
Brakkeput
van
Broeder
Smit
afzender en de naam en het adres
wensen met deze mooie bewaarwerken
hebhun
Maters,
die
Jan
op
van den geadresseerde moeten
school. Een bewaarschool
van
de
tentoongesteld
ben
in
zaal
opgeven worden (Aneta).
Curacao is vooral daarom ze van.
Centro
Catolico.
het
Social
groot belang, omdat er in de huisWij willen hier niet de schildegezinnen aan de kinderen niet zo
rijen
afzonderlijk bespreken, maar
JONG HOLLAND KEERT
veel wordt medegegeven. Deze
TERUG.
algetot het
bewaarschool is een geschenk ons liever bepalen
zij
bieden.
der Zusters van Schijndel aan de mene beeld dat
Hedenmorgen keerde Guillerin de eerste
zien
We
Bij
Maters
bevolking van Curacao ter hermo Pardo van Jong Holland per
fantastidenking van het feit, dat de plaats het zoeken naar
het vliegtuig naar Curacao terug. Het
Zusters binnenkort 25 ;aar op- sche lichteffecten, vooral inoverblijkt, dat zijn been niet gebroken
geel-paarse gamma. Soms
Curacao zijn.
is. De overige spelers zullen morneerst dit het gehele doek en
Het is daarom ook vanzelfspregen terugkeren.
4
een
kend,
vervolgde Monseigneur, wordt het onderwerp bijna
de
tekebijzaak.
Jammer is dat
dat onze gedachten gaan naar
C.P.I.M. SCHAFT
ning
wel wat verwaarhierbij
Moeder Christina, de Overste der loosd wordt. Wij
DUURTEBIJSLAG AF.
kunnen ons het
Zusters, die nu in het h-spitaa);
voorstellen van een
Met ingang van 17 December
ligt. Zij is ook binnenkort 25 jaar enthousiasme
speelt schafte de CJP.I.M. de tijdelijke
schilder
die
met
kleuren
ware
zij
en
is
een
op Curacao
maar o.i. mag dat nooit ten koste duurtebijslag af voor alle uur-,
pionierster van het onderwijs ge~
van de voorstelling zelf zijn. week_ en maandloners. De duurweest en daarom, ~o vervolgde
Deze schilder houdt ook niet getebijslagen werden van die daMonseigneur, wil Ik voorstellen „noeg
met de werkelijkcontact
tum af als verhoging bij de vaste
deze school de Christinaschool te
ontstaan wel eens
heid.
Hierdoor
lonen gevoegd.
noemen.
fouten, die weliswaar
technische
Zijne
HoogTot slot wenste
zo erg in het oog springen,
GESLAAGD.
waardige Excellentie den lieer niet
maar
die bij nader toezien toch
A. W. A. Lendering geluk, die
Verreweg het
Vakexamen voor beweder op zulk een kundige wijze niet ontsnappen.
geschilderde
beste
is
zacht
het
noembaarheid tot klerk
deze bouw tot stand braent.
een lanonder
stemmingsbeeldje
te Aruba.
Hierna nam de Heer Lendering taarn,
van
eenzaamheid
die
in
de
het woord om namens het comité zijn eigen licht staat met een
Geëxamineerd: 4 candidaten;
van de bewoners van Santa Ro4, te weten de dames:
geslaagd:
vluchtig aangegeven figuurtje er E.
sa de Zusters geluk fe wensen
R.
Ponson
en N. van Meeteonder. Ook is er een uitstekend
met de school en te danken voor
en
ren
Heren
de
B. Tromp en
tegen een heu-lit prachtig geschenk. Namens stuk met bomen schilder,
Wong-iA-Soy.
E.
G.
die de
velrug. Deze
het comité bood de Heer Lendebenaar
kleurenschoonheid
drift
Vakexamen voor bering een enveloppe aan.
moet
elke
schilder
zit
welke
noembaarheid tot komNu sprak Doctor Wybojan
aanraden
mies der belastingen 2e
Goslinga om de Zusters geluk te hebben, zouden wij
de
nemen
met
meer contact te
klasse te Aruba.
wensen met deze prachtige belaten
veel
en
zich
niet
te
natuur
wees
waarschool. De Inspecteur
Geëxamineerd: 8 candidaten;
verleiden door het scheppen van
op de verdiensten van. 'iet biegeslaagd: 5, te weten de Heren
zonder onderwijs, dat al heel ver schilderijen uit de herinnering of M. A. P. Brown, P. A. Dan ia, E.
zelfs volkomen te fantaseren.
teruggaat. Hij herinnerde aan
en P.
Wellicht zijn de stukken ook wat S. Jandroep, A. S. Lauffer
Pastoor Putman, die reeds onderWindt.
groot opgezet. De kleinste zijn G. de
wijs in het Nederlands gaf en die
het beste gelukt, bij de grotere
een Nederlandse grammaire uitExamen kwekeling L.O.
Wij
zijn
gapingen.
soms
onderwijs.
stukken
Het
biezonder
gaf.
Geslaagd op 22 December
hopen dat de schilder Maters
heeft veel gedaan voor het Cudoor zal zetten op de ingeslagen 1944 op Curacao: Mejuffrouw
racaose kind en heeft grote veren de
diensten voor de verbreiding van: weg met wat meer aandacht voor Maria Bibiana Rijnschot
Heer Antonio de Jongh.
tekening en werkelijkheid. Schilde Nederlandse gedachte.
geestderen
en
eist naast liefde
Doctor Goslinga gaf toe, dat
drift ook vakkennis en voorbehet biezonder bewaarschoolonPADVINDERS STELLEN
reiding. Het tentoongestelde bederwijs nog steeds het stiefkind
GOEDE DAAD.
meer kan berciIs van de onderwijswetgeving.. wijst wel, dat hij
Op de avonden van 15 en 16
n. Reeds nu zijn er uitstekende
De inspecteur stipte nog aan r*
December voerde de Nederlandse
j,t uitaten en meer studie kan d*t
grote voordelen van het bewa; *
Padvinders, afdeling Curacao,
ten
goede
resultaat
slechts
<ei
"„
ste
schoolonderwijs voor de hygiëi
een toneelstuk op in Club Asienmen.
Na nog een gelukwens gebrac
tentoongestelde
stukken
to.
De opbrengst dezer avonden,
var,.
in de
te hebben aan den Pastoor
een
blijkt
j
Smit
diedie
afgestaan werd voor hulpben broeder
de Parochie en de bevolkin

het landschap betreft maar toch
pas, als je in België komt krijg
je een -Nederlands idee: slootjes
en een weide. Vee zagen we niet
zo er^-j veel; hier en daar een paar
koeien.

Wij mogen niet in de restau-

rants eten,

Curaçao

.

DI

Vrijdag, 29 December 1944.

CURACAO.

. hoevend Nederland,
bedroeg bij—. De Padvinders l-CI
echter
rond getal
na

’

IMELANDIA

500,

maakten er
een
van. Inderdaad, mooi werk dezer
padvinders.

EEN TWEETAL ZILVEREN
JUBILEA BIJ DE C.P.I.M.
Het aantal zilveren jubilarissen
bij de N.V. CPIM/CSM neemt
gestadig toe. Zo zijn het aan het
einde van dit jaar de Heren J.
Teunissen en L. Ketting, die hun
25-jarig jubileum in dienst der

Verbonden Petroleum Maatschappijen mochten vieren.
De Heer Jan Teunissen trad
op 22 December 1919 in dienst

van de B.P.M, te Amsterdam,
waar hij, nog geen 15 jaar oud,
op het Laboratorium te werk gesteld werd. Zijn vrije tijd maakte
hij zich ten nutte door het leren
van het glasblazersberoep en als
zodanig was hij tot 1925 in het

Amsterdamse Laboratorium werkzaam, waarna hij op 24 September 1925 naar Curagao vertrok.
Hier werd hij tewerk gesteld in
de Smeeroliefabriek. Behoudens
een korte periode van tewerkstelling te Rouaan is hij Curacao
steeds trouw gebleven en bekleedt nu de positie van assistent
van den Chef Blikken- en Smeeroliefabriek.
De andere jubilaris is de Heer
Leendert Ketting, die van 29 December 1919 tot 31 Juli 1924 op
de Benzine-Installatie van de
te
Rotterdam
„Koninklijke"
is
als pijpfitgeweest
werkzaam
8
van
Hij
Augustus
op
werd
ter.
uitgezondat jaar naar Curacao
den en is hier na de hiërarchieke
weg aller destillateurs doorlopen
te hebben thans reeds een lange
reeks van jaren werkzaam in een
belangrijke positie op de Trumbles en High Vacuüm Installatie.
Op 22 December werd de
Heer Teunissen des morgens
door den Heer D. N. Verschoor,
Chef Personeel, van zijn woning
afgehaald en daarna in hartelijke
bewoordingen en onder overhandiging van de gebruikelijke enveloppe-met-chèque door den
Directeur der N.V. CPIM/CSM
Ir. Jan Noorduyn gehuldigd.
Daarna was op de Blikken, en
Smeeroliefabriek gelegenheid den
jubilaris geluk te wensen, waarvan zeer velen gebruik kwamen
maken en werd het gezelschap op
de gevoelige plaat vastgelegd.
Eenzelfde plechtigheid vond
hedenmorgen plaats, toen het de
beurt was van den Heer Ket-i
ting, in de bloemetjes gezet te
worden. Hedenmiddag om 12 uur
zullen de beide jubilarissen met
hun dames en enige goede vrienden in aanwezigheid van hun
afdelingscheis de gasten van den
Heer en Mevrouw Noorduyn
zijn, die te hunnen huize een
no<niraa: aanbieden.
Hedenavond recipiëren de beide jubilarissen in de Sociëteit
Asiento en wij twijfelen er niet
aan of ook van de zijde hunner
vrienden en collega's zal grote
belangstelling b!iiken re bestaan.
Beiden kunnen met rechtmatige trots op hun eervolle loopbaan
terugzien.
VERAL
NIEUWS
van

De radio van Bussel zeide, dat
er een griepepidemie in Duitsland
De toestand
is losgebroken.
schijnt in het biezonder in de
Zuidelijke streken van Duitsland
erg te zijn.

Stimson zeide, dat sedert
—
het Duitse offensief 13.000
nazies

gevangen werden genomen. Ook

de Geallieerden boekten eveneens
zware verliezen.
Het Engelse Ministerie van
Binnenlandse Veiligheid deelde
mede, dat de Duitse bommen en
vliegende bommen 8098 Britse
burgers gedood en 21.037 zwaar
verwond hebben gedurende de
eerste elf maanden van 1944.
— De Spaanse Ambassade te

—

Washington ontkende na ontvangen berichten uit Madrid, dat er
onlangs een aanslag op Franco*
zou gepleegd zijn.

CHURCHILL GAAT RAAD

GEVEN.

John Ni*scon zeide in een uitzending via de Atheense radio
dat Churchill en Eden naar Londen vertrokken waar zij Koning
George van Hellas aan zullen
raden de instelling van een regentschap goed te keuren. Vol-

gens een verklaring van de Britse ambassdeur Leeper, bezocht
de Aartsbisschop van Athene de
beide Britse leiders op Woensdagavond en deelde hen mede
dat er bij alle partijen op de conferentie een zeer groot verlangen
bestaat naar de onmiddellijke
vestiging van een regentschap.

Dit zal waarschijnlijk de oplossing van vele andere problemen
van de conferentie vergemakkelijken. Churchill en Eden zouden
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ENGELSCHEN REGISSEUR
ALEXANDER KORDA
'*Warner 8r05.,, brengt op het
sympathieke
waarin optreedt de
doek:
Indische Jonge Ster De levensgeschiedenis van een
Britsch
S A B LI
van de meest vooraanstaande
ÖOY» "téraire figuren van de vereenignaar het bekende werk van
W A Ii n
N
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Rudyard Kipling
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Een rolprent,
die zich
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Een fijn, uitgezocht blijspel, dat
alle lachfilms van 't afgeloopen jaar
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DANNY KAYE
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Geen kind-

____________________________________________________^^

dit voorstel aan den Koning van
Hellas namens de Britse regering
ondersteunen. De Aartsbisschop
die de conferentie voorzat gaf
Churchill en Eden voor hun vertrek een uitvoerig verslag van dc
besprekingen
28.12).

(Londen,

(/P)

STETTINIUS NAAR EDEN?

In New Vork werd door de
National Broadcasting Company
omgeroepen, dat Stettinius misschien den Britsen minister van
Buitenlandse Zaken Anthony
Eden zou ontmoeten om eerstehands inlichtingen over de situatie in Hellas te krijgen (New
Vork, |(/P) 29.12).
DE DUITSERS GEVEN TOE.

||

DE HEER EN MEVROUW

f

A. P. LOEWENTHAL-KNIPPING

3§k

geven met blijdschap kennis van de geboorte van

f

GERTRUDE

BONAIRE 28 -12 - 44.

Geallieerden felle aanvallen doen
tegen de Noordelijke en Zuidelijke flanken van de Duitse legers in België. Deze toegeving
kwam van een militairen zegsman
van de Wilhelmstrasse, die de
toestand beschreef als een gevolg
dat men had voorzien. Het Duitse
communiqué maakte echter geen
melding hiervan, doch zeide, dat
er aan alle sectoren van het Belgische front hevige gevechten
plaats vinden zonder dat de algemene toestand echter belangrijk veranderde (Londen, i/F)
29.12).

DE LAATSTE DER
SATELLIETEN.
Pravda", dagblad van Mos-

kou, beschreef in een artikel van
G. Zhukov, politiek redacteur
van dit blad, Japan als de laatste
der satellieten van Hitlers Duitsland. Het lijdt'steeds nieuwe nederlagen te land, op zee en in de
lucht aan het front des Stillen
Oceaans. Maar de vereende
krachten van de anti-Hitler coalitie zal tenslotte dit fascistische
beest kelen in zijn eigen hol. Dit
moet thans wel duidelijk worden
aan velen in Japan, ook al is men
ver uit de buurt van het Europese krijgstoneel. In hogere kringen is men in Japan danig bevreesd. De regering-Koiso staaf
voor een gecompliceerde interne
aangelegenheid en de oorlog doet
steeds nieuwe beroepen op de
nijverheid van Japan. De Japanse
militairisten zullen voortgaan de
economische controle te verscherpen (Moskou, i/P) 29.12).

JAPANNERS BIJ BIRMA
AFGESLAGEN.
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hebben wij een grote variatie in
dranken de beste merken tegen
de laagste prijzen.
Doet dus uw inkopen bij;

WIJVICO Madurostraat IM3
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Een zegsman van het Chinese
leger zeide, dat een nieuwe Japanse tegenaanval bij de grens
van Birma is afgeslagen. De vijand had kennelijk bedoeld tot in

beoosten de Mayu-bergen in het
Noordwesten van Birma. Drie
dorpen werden er op de Japanners
veroverd in de vallei van de
de dood toe te vechten. De aanval vond plaats ongeveer 15 km. rivier de Mayu. Vele dode Jabeoosten Wanting, in de buurt panners vond men, evenals materiaal, houders en van allerlei,
De Russen vechten in het
van het door de Japanners bezetgruis
maar
aan
door
de
geslagen
hart van Boedapest.
te dorp Mangpeng, dat 19 km.
Churchill heeft verklaard
ten Noord-Oosten van Wanting geallieerde bombardementen. Het
weinig steun van de Noordame-i
ligt. Bij Kweiyang deed het Chi-< Britse 14e leger wist 15 km. vooruit te komen langs de weg van rikanen inzake de vestiging van
nese leger ook nog aanvallen,
vijaneen regentschap in Hellas te
o.a. op de spoorlijn, maar men Shwegying naar Yeu. De
evener
was
delijke
tegenstand
was niet in staat door de Japanse
ondervinden. De Noordamerikawel krachtig (Kandy, (/F) 29.12-. nen denken, dat George toch
linies heen te breken (Tsjoengnooit meer zal terugkeren, daarking, i(7P) 29.12).
om is het best dat de Koning
TOKIO GEBOMBARDEERD? aftrede. Engeland heeft meer
VAN CEYLONS
verloren dan gewonnen door
zeide,
HOOFDKWARTIER.
van
Tokio
dat
Papandreou te steunen, denken
radio
De
'vijandelijke' vliegtuigen werden kringen in Washington. Wash-i
Het communiqué van Kandy waargenomen, die Tokio en Yoingtonse diplomaten menen, dat
(San
naderden
doet weten, dat Brits--Indische kohama
Francis- Elas meer steun in het volk heeft
29.12).
troepen voortgaan over de vlakte
'(/P)
co,
dan Papandreou,
1

Laatste
nieuws.
—
—

Vrijdag ,29 December 1944.

DAGBLAD AMIGOE DI CURACAO

Overzicht van Buitenlandse Gebeurtenissen
gedurende het jaar 1944.
Januari.
4. De Russen trekken over de
Poolse grens.
22. De Geallieerden landen bij
Anzio, 30 km. bezuiden Rome,
achter de Duitse linies.
30. Noordamerikaanse troepen
landen in de Marshallgroep op

Kwajalein.

Februari.
1. De 16 Republieken van de
Sovjet Unie krijgen een grotere
autonomie.
17. Noordamerikaanse troepen

landen

op

Eniwetok

in

de

Marshallgroep.
29. De Geallieerden landen op

de

Admiraliteitseilanden.

Maart.
3. Noordamerikaanse vliegtuigen voor het eerst boven Berlijn.
10. lerland wijst het Noordamerikaans verzoek om diplomatieke vertegenwoordigers der as
uit te wijzen, af.
20. Duitse troepen bezetten
Hongarije.
24. De Duitse bezetting van

Roemenië wordt erkend.
31. De Russen maken een eind
aan de olie-concessies van Japan
in Sachalin.
April.
1. Rusland vernieuwt de visserijvergunning voor Japan.
3. De Russen in Roemenië.
5. Telefoonverbinding Engeland—lerland verbroken; verscherpte censuur op telegrammen.

10. Odessa valt in handen der
Russen. Het Rode leger trekt
over de Hongaarse (oud-Tsjechische grens in de Karpathen.
12. Victor Emanuel verklaart
zich ten behoeve van Kroonprins
Umberto te zullen terugtrekken
zodra de Geallieerden Rome
bezetten.
14. Generaal Nikolai Vatutine
de bevrijder der Oekraïne, sterft
na een operatie.

16. Tarnopol valt in Russische
handen. Van de Duitse bezetting
zijn er 16.000 gedood. Er zijn
slechts 2400 over.
17. Badoglio treedt af als
eerste minister, maar krijgt opdracht een nieuw cabinet te vormen op nationale grondslag.

23. Hollandia op Nieuw Guinea
door de Noordamerikanen veroverd op de Japanners. Het eerste stuk bevrijd Nederlands gebied.
24. Finland verwerpt opnieuw
de

Sovjet-voorwaarden

waarbij zij de Duitse linies door-

breken.
27. De Russen veroveren Lwów
en andere belangrijke steden.
Augustus.
I. Mannerheim vervangt Ryti
als President van Finland,
10. Nantes en Angers in
Frankrijk veroverd.
11. Churchill bezoekt Italië.
15. De Geallieerden landen in
Zuid-Frankrijk.
20. Geallieerden steken de
Seine in Frankrijk over.
23. Voorbarige melding van
Parijs' bevrijding. Marseille bevrijd. Roemenië capituleert.
25. Parijs bevrijd.
26. Bulgarije vraagt wapenstilstand.
28. De Geallieerden steken de
Marne over in Frankrijk.
31. De Russen in Boekarest.
September.
3. Brussel bevrijd. Finland
capituleert. Lyon in Frankrijk
bevrijd.
4. Antwerpen door de Britten
genomen.

5. Rusland verklaart

10. Luxemburg bevrijd.
11. Roosevelt en Churchill te
Québec bijeen.
12. Le Havre valt in Geallieerde handen.
13. Tito's troepen maken aansluiting met de Russen.
14. De Nederlandse grens
door de Geallieerden overschreden. Noordamerikaanse landing
op de Palau-eilanden en op Morotai.

15. Maastricht bevrijd.
17. Geallieerde luchttroepen
landen in Nederland in de omgeving van Arnhem.
18. Eindhoven bevrijd.
22. De Russen nemen Tallinn,
hoofdstad van Estland.

October.
3. Het verzet der Poolse vaderlanders in Warszawa ten
einde.
5. Geallieerde landing in Hellas bekend gemaakt.
6. De Russen rukken Hongarije binnen.
15. Hongaarse regering van
Horthy vraagt wapenstilstand;

vrede.

Salweenfront,
18. Cassino in Italië valt eindelijk na zes maanden hevig

vechten.
25. Bruggenhoofd en hoofdmacht maken contact in Italië.
29. Vijfde en Achtste Leger
vorderen in Italië.

ge samenwerking tussen België
en Nederland als een ideaal be-

ve.

3

NIEUWE KRANTEN.

In het bevrijde Nederlandse
schouwd mag worden, daar beide
gebied
zijn volgens de Vrije
Venraai in Nederland bevrijd.
landen eikaars verschillen in
Nederlandse
Omroep, 4 nieuwe
19. MacArthur met een invaaanvullen,
economische structuur
kranten
verschenen.
Twee van
in
terug.
de Philippijnen
dit toch een hinderpaal voor de
sieleger
kranten
zijn
de
studentenbladen,
20. Aken gevallen. Beograd tol unie zal kunnen blijken, daar
nl. de „Viking", hetwelk in Tilbevrijd.
het zou kunnen leiden tot overburg
en „Vox Carolina", hetwelk
heersing van het ene land over
25. De Japanse vloot in een het
in
Nijmegen
uitgegeven wordt.
andere. Nederland is echter
zee- en luchtslag bij de PhilippijDe
twee
andere zijn: „Strijdend
niet uitsluitend een landbouwnen verslagen. De Russen nemen
Nederland",
een orgaan van de
Kirkenes in het Noorden van land, evenmin als België uitsluistoottroepen
van
de binnenlandse
is,
tend een industriële natie
en
Noorwegen.
strijdkrachten,
waarbij
de plaats
ge26. Geallieerde landing op beiden waren internationaal
van
niet
herkomst
vermeld
wordt
Zuid-Beveland. 's Hertogenbosch oriënteerd.
en „De Stem", een R.K. blad, dat
De tolunie was in overeenen Van de Laarschots geboortein Breda verschijnt. Tevens werd
plaats Bergen op Zoom bevrijd. stemming met de noden en behoeften van beide landen, die vermeld, dat het blad „Trouw",
27. Tilburg vrij.
dat tot nu toe dagelijks in Breda
dezelfde belangen hadden en met verscheen,
29. Breda en Goes vrij.
een weekblad geworhun handel en scheepvaart be30. Zuid-Beveland geheel beden is. In een andere uitzending
hoefte hadden aan een zo uitgevrijd.
van de „Federal communieatiöns
breid mogelijk internationaal vercommission" werd gemeld, dat
November. keer.
„Herrijzend
Nederland" nog 5
De tolunie zou een nauwe eco1. Geallieerden landen op
nieuwe bladen genoemd had.
nomische samenwerking in de
Walcheren.
werken met andere landen.
3. De Chinezen heroveren hand
Onder
de resultaten van het tolLoengling. Vlissingen bevrijd.
„COMMENTAAR
verdrag valt ook een eenheid in
6. Middelburg bevrijd.
politiek, maar deze
economische
8. Roosevelts herkiezing tot
Het Nederlands Militair Gezag
eenheid zou eveneens noodzakePresident bekend. Generaal Patpubliceert
thans een twee-kvekelijk zijn op monetair en fiscaal lijks
„Commentaar" ten
ton opent het offensief in Oostblaadje
gebied, zowel als voor de loonFrankrijk.
behoeve
van
de Pers en andere
prijsregeling. Het neerhalen
12. Duits slagschip „Tirpitz" en
van de oude tariefmuren kan niet lichamen, die zich met publieke
in de grond geboord.
geschieden door het vaststellen voorlichting bezig houden en ten
16. De Noordamerikaanse le van
quota, maar alleen door een behoeve van de officiële instanen 9e legers openen de aanval op
ties in het bevrijd gebied. Het
werkgevers-overeenkomst.
Duitsland.
blad
wordt niet in het publiek
De opinie van Professor Kaag verspreid.
19. Fransen bereiken de Rijn.
Het tracht officiële
dat momenteel het tolver20. De Japanners snijden was,
maatregelen
te verduidelijken ten
drag gunstig was. Hij zeide, dat
China in tweeën.
gerieve
van
ambtenaren bij de
de Geallieerde landen er even29. Churchill meldt ingebruikvan
oefening
hun plicht. Het
eens van overtuigd waren, dat
neming van Antwerpens haven.
nummer
eerste
dat juist verscheeen krachtig verbond tussen Bel30. Poolse regeringsomwentegië en Nederland de belangen nen is, geeft een uitvoerig over-i
ling. Japanners dringen de provan de wereld ten zeerste zou zicht betreffende de voedselsituavincie Kweitsjow in China bindienen en een oppositie van tie in het bevrijd gebied (Aneta).
nen.
Britse zijde, zoals vóór de oorlog,
kon
worden waargenomen in beDecember.
EISENHOWER EN DE
paalde gevallen, wordt nu zeer
BUITENLANDSE
4. Onlusten in Athene uitge- zeker niet verwacht Aneta).
ARBEIDERS.
broken.
5. Geheel Albanië bevrijd.
BISSCHOPPELIJK BEROEP
Generaal Eisenhower deed een
10. Frankrijk en Rusland sluiOP
ARBEIDERS.
op de Nederlandse arbeiberoep
ten een verdrag van bondgenootders
in
Duitsland om te trachten
schap.
Door de Bisschoppen van
met
elkaar
en met andere arbei-(
16. Churchill steunt de RussiBreda en 's Hertogenbosch werd ders van Geallieerde
landen in
sche eisen ten aanzien van Polen een beroep gedaan op de Neen
contact te komen
de instrucin het Lagerhuis. De Noordamederlanders om uit vrije wil de ties te volgen, die via de Gealrikanen landen op Mindoro in de Zondagen en Christelijke feestlieerde radio gegeven worden.
Philippijnen.
dagen te werken bij het ontladen De oproep kwam
voor op strooi17. Duitsers ondernemen tegenvan de treinen, die voedselvoorGeallieerde
biljetten,
door
die
offensief aan het Europese raden aanbrengen. De boodschap
over Duitsland werden
■vliegers
Westfront.
werd voorgelezen in de Katholuitgeworpen en waarin de Duit18. Duitsers invaderen Luxemlieke kerken en luidde o.a. als Isers gewaarschuwd werden zich
burg.
volgt:
te misdragen tegenover de
20. Valencia op Leyte geno„Wij gewagen met dankbaar- "niet
buitenlandse arbeiders.
men,
heid van het feit, dat onze GealVolgens de Luxemburgse radio
23. Churchill en Eden naar lieerden thans verschillende trei-j
luidde
de boodschap aan de arAthene.
nen zenden met voedselvoorraden
beiders
als volgt: „De Opperbe28. Aanslag op Churchill in ten einde de voedselsituatie te
velhebber beschouwt u als solAthene.
verbeteren. Door de transportdaten. Nederlanders, zoekt conmoeilijkheden kan het niet vertact met elkander en met andere
meden worden, dat het ontladen Geallieerde arbeiders. Luistert
daarvan op Zondagen en Chrinaar de radio en geeft deze bilstelijke feestdagen plaats vindt.
jetten aan anderen door. Volgt de
Het spreekt vanzelf, dat het deze instructies, die ge krijgt. Weest
dagen toegestaan wordt om te
uw hoede tegen uitdagingswerken; wij gaan zelfs verder en op
agenten.
Onthoudt alle namen
doen een beroep op allen van wie van Duitsers, die u slecht behande grote taak, die hen op deze werk geëist wordt, om gewillig
Kerstmis wacht, welke moeilijker hun medewerking te verlenen ten deld hebben" (Aneta).
en inspannender is dan ooit tebate van vele brave, vermoeide
voren. Ik wens hen kracht voor
mensen" (Aneta).
OPSPORING GEROOFDE
de toekomst en in hun beproe-"
BUIT GEVRAAGD.
DE ZWEEDSE HULP AAN
vingen" (Aneta).
NEDERLAND.
De Nederlandse regering heeft
HET KERSTFEEST VAN DE
De Kerstweek zag verdere een verzoek gericht aan de regeIRENEBRIGADE.
vooruitgang van de Zweedse ringen van lerland, Zweden,
Spanje, Portugal, Zwitserand en
De Nederlandse bevolking actie tot hulpverlening aan Nevan
Sociaal
derland.
De
leden
de
Turkije om maatregelen te nemen
heeft met de soldaten van dé
Democratische Jeugdvereniging teneinde te voorkomen, dat een
Prinses Irene Brigade het Kerstfeest gevierd, maar de viering organiseerden op grote schaal geheime handel zou ontstaan in
in restaurants en goederen, goud of andere bezitmoest in ploegen plaats vinden, inzamelingen
dancings.
Een groep kantoortingen, die door den vijand uit
aangezien een deel van hen steeds
collectie
ter
hand
meisjes
nam
de
de bezette gebieden geroofd zijn
op wacht was.
groep
in
de
kantoren.
Een
en om te helpen bij het teruggeIn het bevrijde gebied heeft de
vrijwilliZweeds^Nederlandse
ven van dergelijke goederen aan
bevolking de Nederlandse soldatezamen
om
gers
dagelijks
kwam
de rechtmatige eigenaars na de
ten vriendelijk ontvangen, maar
oorlog. Het verzoek was gebamet Kerstmis wilden ze toch nog kleine houten Nederlandse popschilderen, waarvan er seerd op een van de besluiten,
iets extra's doen. Zij vroegen de pen te
werden, waarverkocht
50.000
goedgekeurd op de monetaire en
commanderende officier om toegeheel voor financiële conferentie van de
opbrengst
van de
stemming en waren'reeds weken
Verenigde Naties te Bretton
van tevoren druk in de weer om Nederland bestemd is.overhandigdame
oudere
Een
Woods.
te trachten een kip of kalkoen op
de kop te tikken en de cantines de 10 banknoten elk van 1000
De regeringsvoorlichtingsdienst
kronen aan den directeur van de
te versieren. Op hun beurt zonhet verzoek bekendmaakte,
den de jongens van de Brigade bank te Upsula om besteed te die
zeide,
dat de regering aan de
aan hun talrijke vrienden speciaal worden ten bate van de noodlijneutrale staten vroeg om te helgedrukte kerstkaarten, die nu in dende bevolking. De directeur pen
geld
het
voor
Finland
de geroofde buit op te sporen
menig huis een ereplaats innemen. stelde voor
zodat
na de oorlog het vervoer
sprak
de
Degenen, die op Eerste Kerstdag te besteden, maar zij
naar
terug
de thans nog bezette
uit,
dat Nede wacht hadden, hebben he,t uitdrukkelijke wens
zou worvergemakkelijkt
landen
derland eerst geholpen zou worKerstfeest op de tweede dag gesamenwerking
is
den. Een goede
den. Het geld werd overgedravierd (Aneta).
van vitaal belang voor de stoffegen aan het Rode Kruis, waarKarel,
lijke welvaart van de bezette
voorzitter,
Prins
van de
OVER DE TOLvoor
landen, voor de bescherming van
bepaalde, dat 6000 kronen
SAMENWERKING
Nederland gebruikt zou worden het leven, have en goed van hun
BELGIË
NEDERLAND.
en voor Noorwegen en Finland burgers en voor het gevoel van
veiligheid en vrede na de oorlog.
Professor H. A. Kaag, hoogelk 2000 kronen (Aneta).
leraar aan de R.K. Leergang te
Tilburg en adviseur van de algemene Raad van Landbouw,
Handel en Industrie in bevrijd
Nederland, gaf in een adres aan
de Nederlandse Kamer van
Koophandel in Brussel, het Nederlandse standpunt weer betreffende het onderwerp van de mo17. De Britten bezetten Athene.

KERSTBOODSCHAP DER
KONINGIN.
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina zond Zondag de navolgende boodschap aan de Nederlandse strijdkrachten:
„Ter gelegenheid van Kerstmis
en Nieuwjaar zend Ik u mijn beste
wensen. Onze gedachten gaan
uit naar

onze zwaar

beproefde

landgenoten en de Nederlanders

de overzeese gewesten, die
onder het vijandelijk juk leven.
Moge het ook door uw aandeel
in de krijgsverrichtingen u gegeven zijn krachtig mede te werken
"en met dezelfde moed en vastberadenheid die tot nu toe door u
getoond werd, de bevrijding van
ons land en van Nederlands Indië
in

te bespoedigen".

KERSTBOODSCHAP VAN
PRINS BERNHARD.
Juni1.
Zijne Koninklijke Hoogheid
2. Via Cassilina afgesneden
Prins
Bernhard bracht in Zijn
door Geallieerden. De Paus
spreekt over de bittere nood in Kerstboodschap, die Hij via Herrijzend Nederland uitsprak, hulde
Rome.
4. Clark breekt met zijn Vijfde aan de Nederlandse strijdkrachLeger door de Hitlerlinie heen op ten en de leden van de onderverscheiden punten en dringt grondse beweging, wier com-i
mandant Hij deze Kerstmis is. Hij
door de poorten van Rome.
zeide:
West-Europa.
6. De inval in
„Ik wil een paar woorden spre11. Russen openen het offenr
ken
tot allen, die onder mij dier
sief tegen Finland.
14. Noordamerikanen landen nen. Een jaar geleden leefde de
in de Marianen. De Gaulle keert vurige hoop in al onze harten,
dat dit keer het ons gegeven zou
in Frankrijk terug.
zijn Kerstmis, deze heel biezon15. Superforten beginnen met dere dag voor de gehele mensbombardementen op Japan.
heid, die men het beste in de
19. Japanse vloot lijdt ernstige familiekring kan doorbrengen,
verliezen tussen de Marianen en weer thuis te zullen vieren in een
de Philippijnen.
volkomen bevrijd Nederland.
22. Russisch offensief op het Helaas is dat dit jaar nog niet
centrum van Duitse Oostfront.
mogelijk."
27. Cherbourg veroverd.
Na de Nederlandse brigade
geprezen te hebben, evenals de
Juli. eenheden, die zich sinds de inva3. De Russen bevrijden Minsk, sie gevormd hebben, bracht Hij
speciale hulde 'aan de onderhoofdstad van Wit_Rusland.
9. De Britten nemen Caen in grondse beweging, zeggende:
„Ik denk in het biezonder aan
Normandië.
12. Nieuw Russisch offensief die leden van de verzetsbeweging
aan Baltisch front.
die nog steeds doorgaan verzet
van
te
Tojo
plegen onder de onmenselijke
19. Premier
Japan
terreur van de Duitsers en die
afgetreden. Koiso volgt op.
een voorbeeld voor een ieder zijn,
20. Hitler ontkomt aan moordzowel hoog als laag. Als hun
aanslag.
25. De Geallieerden openen een commandant heb ik het volste
vertrouwen in hun toewijding aan
groot offensief in Normandië,

Aan de Weldoeners
van het Kerstfeest 1944

HARTELIJKE

DANK.

Namens de Jongens
„HUIZE DON BOSCO'
Brakkeput,

VERHUISD
ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN
naar

Pietermeaiweé
Telefoons

4.

;

”.

NS KONINKRIJ.

voor

Mei.
1. De Paus wijst een verzoek
van Mussolini om betrekkingen
te hervatten af. De Conferentie
van eerste ministers van het
Britse Rijk te Londen bijeen.
6. Gandhi wordt om zijn ge»
zondheid vrijgelaten.
8. Tsjechisch-Russisch verdrag
over het bestuur in Tsjechoslowakije getekend.
9. Sebastopol heroverd door de
Russen.
12. Het offensief tegen de
Gustavlinie in Italië geopend.
15. De Chinezen openen een
verrassend offensief aan het

oorlog

aan Bulgarije, dat kort hierop
capituleert en oorlog verklaart
aan Duitsland.

de nazies voorkomen de overga-

1

1

Administrateur

1614

Referendaris

'

1614

Afd. Agenda
)
Domein
)
Rek. met Derden)
Afd. Begrooting
Afd. Comptabiliteit

1148
1818
1628

|

S, V* Racind Club Curacao

I$

Wenscht leden, donateurs

i

en begunstigers

i

|
f
|

1

een Gelukkig Nieuwjaar toe

%

DE HEER EN MEVROUW

$

I
&

f

1

-

A. POLVLIET CROES
. geven

fö

s

§

$

met blijdschap

kennis van de geboorte van
hun dochtertje:

$

1

CHRISTINE GRETCHEN MARSHA

fé

ARUBA 25 DECEMBER 1944

BEATRIXSTRAAT.

*

|

VERLOOFD

Si

S

Serita V Oduber

|

$

Mario F. Arends

*

§»;

lg

ARUBA

Eenige kennisgeving

December 24, 1944.

SPECIAL
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OFFER
to offer at very

We are pleased
attractive prices, the followingj articles, which are now received;
Auto -"olish, Radiator Cleaner, Tube Repair Kit, Radiator Rust Résister. Hot, Patehes, Hyd. Brake Fluid
Tire Gauges for Automobiles and
Trucks. Rubber Valves, Vabe Cores,
Valve Caps, Shockabsorber
Fluid, U, S. Auto Batteries, Refrigerator Beits, Chamois, etc etc,

Stock being very limited, kindly call on vs and take
advantage of this special opportunity
Curacao

/Vlotors

Limited

Phone 18 2 8

—

Wederom Verkrijgbaar!
PARKER „51"

netaire
en
tobjsamen werking
tussen Nederland, België en Luxemburg. Professor Kaag wees
erop, dat de twee overeenkomsten
tussen de landen wijzen op de
voorbereiding van een volledige
Tol Unie en economische een-

heid. Hij zeide, dat het tolverdrag
zal leiden naar een vrije markt
tussen de landen en het verdubbelen van de vroegere markt, en
zeide voorts, dat, hoewel vollecU-

(De pen die droog schrijft met natte inkt)
bij

alle vooraanstaande zaken en bij

PALAIS ROYAL
Heeirenstraat No. 23

2—l

Agenten.

HET IDEAAL
biedt aan:
Verschillende soorten worst, ham en kaas.
Tevens schol.
Ook nog een beperkte
hoeveelheid
Piel's Bier verkrijgbaar.
Breedestraat 8 (P)

Tel. 1473

Installatie^ Curagaos

'staande Comités een geheel
nieuw Comité voor deze geheel

Zaterdagmorgen installeerde!
Zijne Excellentie Gouverneur Dr.j
Petrus A. Kasteel het Nationaal!
Curacaos Steuncomité te zijnen
j^aleize. Zijne Excellentie sprakl
.
Je volgende rede uit:

nieuwe actie gewenscht was.
Variis modis bene fit: op het
doel bereiken komt het aan, en
niets verheugt mij meer dan de
zekerheid, dat bevoegden den nu
gekozen weg het doeltreffendst
nachten. Ik vlei mij met de hoop
U mijn doel verwezenlijkt te
Imogen zien en dat Uw Comité,
((overeenkomstig den opzet, inder-

Nationaal

Steuncomité.!

._

Mijne

Vrijdag, 29 December 1944

DAGBLAD AMIGOE DI CURACAO

4

Heeren.

Uwe aanwezigheid hier vindt
zijn oorzaak in het feit, dat U
bij Beschikking van 18 dezer als'
Curacaosch Nationaal Steunco-;
mitè werd geconstitueerd en een
officieele installatie van dit Comité gewenscht is.

Het Nederlandsche Nationaal
Steuncomité dankt, zooals U bekend, zijn ontstaan aan het initia_
tief van het Opperbestuur. De
Regeering heeft een Comité gevormd en Nederlanders en Nederlandsche Onderdanen, verblijvend buiten het door den vijand
bezette gebied van het Koninkrijk opgeroepen, door geldelijke
bijdragen hulp te verleenen aan
onze zwaar getroffen Rijksgenooten in en buiten Europa.
Uw Comité zal voor Curac_Tv
deze hulpactie vertegenwoordigen. Zijne Excellentie de wnd.
Gouverneur van Suriname heeft
in zijn ambtsgebied reeds eenzelfde Comité geïnstalleerd.
ik hoop
Wij komen iets later
toch goed.
Het was mijn wensch, hier een
Comité in het leven te roepen op
den breedst mogelijken grondslag
zonder dat zulks zou leiden tot
een vele leden tellend lichaam,
gelijk de ondervinhetwdk
gemakding zoo vaak bewees
kelijk werken belemmert.
Uiteraard ging de gedachte
eerst uit naar het reeds bestaande, om dit te activeeren en coördineeren. Verstandige menschen
hebben gedacht, dat het ook an-i
ders kon en dat naast de be-

—

—

—

J'n

1

—

’

’

ARTHRITIS IN 30 MINUTEN

VERHOLPEN.
De nieuwe verbazingwekkende
ontdekking ROMIND verwijdert
de pijnen, veroorzaakt door arth-

ritis, reumatiek ,ruggijn, neurita
en Sciatica als bij toverslag. Binnen 30 minuten na de eerste do-

sis verdwijnen de pijnen en na
een paar dagen lost dit wonderlijke medicijn het vergif in het lioorchaam op en verwijdert
zaak van de meeste storingen.
Gezwollenheid, zuur en stijfheid
in de gewrichten verdwijnen en
U gevoelt zich jonger, normaal,

de^

levendig geschikt om Uw werk te
verrichten en van het leven te genieten. Deze resultaten zijn gegarandeerd bij ROMIND, anders
wordt het geld teruggegeven bfl
het terugzenden van het lege pakje. Hoe uw geval dan ook mocht
zijn, koop deze nieuwe wetenschappelijke ontdekking. De garantie beschermt U.
WEER JONG EN KRACHTIG
BINNEN 24 UREN.
Zij, die last hebben van uitputting nervositiet zwakte onzuiver bloed, vergeetachtigheid, en

die oud en „op" zijn vóór hun tijd,
zullen blij zijn te vernemen van
een nieuwe uitvinding van een

Amerikaanschen dokter.
Deze nieuwe uitvinding maakt,

om vlug en
gemakkelijk uw lichaam te sterken uw bloed te verrijken en te
zuiveren uw geest en geheugen te
stalen, zodat u zich een heel ander iemand voelt in slechts 8 da-

dat het mogelijk

is,

gen.

Deze uitvinding, die een aangenaamd huismiddel is, gemakke-

lijk tg gebruiken in tablet-vorm,
begint zijn werking in 24 uren en
is evenwel absoluut onschadelijk,

Het succes van deze verbazingwekkende uitvinding ViTabs genaamd, is zoo groot in
America, dat het ook hier gedistribueerd wordt door alle apothekers. Wij garandeeren u volle
tevredenheid of uw geld terug.
Met andere woorden Vi-Tabs
moet u zich flit en jonger doen
gevoelen of u stuurt het lege pakje terug. Een speciale dubbele
flesch van 48 Vi-Tabs kost weinig en de garantie beschermt u.

pen door meer dan eens hun steun
te bieden voor hulpverleening op
meer dan een terrein.
Omtrent dat lijden en dien
nood der onzen in Nederland en
Indonesië kan niemand zich nog
illusies maken. En de pers èn
officieele rapporten èn brieven
melden telkens meer en meer de
beangstigende hoogte, waartoe
de ontberingen van de onder het
juk van den bezetter zuchtenden
is gestegen en, helaas, nog zal
stijgen. Millioenen zullen direct
noodig zijn, om na de bevrijding
te kunnen voorzien in zelfs maar
de allereerste behoeften van hen,
aan wie het oorlogsgeweld have
en goed en bestaansmogelijkheid
een beroep
ontrukte. Hier wordtons,
die aan
van
gedaan op elk
kon
vijand
den greep van den

thans zijn werkzaamheden aan.
Wij hopen in staat te zijn het in
ons gesteld vertrouwen waardig
te
te tonen. Wij hopen in staat

deze nieuwe steun-actie van
Curacao aan de allerwege gekoesterde verwachtingen te doen
zijn

weten ons
daarbij van Uw volle steun en
medewerking verzekerd en wijl
zouden het op hoge prijs stellen,
U hieraan verdere uit-

beantwoorden. Wij
indien

willen geven
door op U te nemen het EreVoorzitterschap van het Curacaos Nationaal Steuncomité. Inl
bet vertrouwen, dat Uwe Excellentie hiertoe bereid is, heb ik de
Comité,
eer U, namens het gehele
aan te
Voorzitterschap
dit Eredrukking

zoudt

bieden.

—

waren zin

des woords.

Moge, Mijnheer de Voorzitter,
hetwelk ik thans
dit Comité

—zijn geïnstalleerd —

verklaar te
onder Uwe leiding en met aller
medewerking hier veel, zeer veel
voor onze beproefde Rijksgenooten in Nederland en Indonesië

bereiken.

Moge door de geestdrift en
het oprecht medeleven van allen,
Curacao toonen, dat het wel de
laatste in de Grondwet en de
kleinste der Staatsdeelen is, maar
dat het zich in edelmoedigheid
tot

den naaste en in warme

ge-

voelens voor het geheele Koninkrijk niet laat overtreffen.
Na deze rede van Zijne Excellentie den Gouverneur sprak de
voorzitter van het Comité, de
Heer J. v.d. Velden nog de volgende woorden:
Excellentie,
Het is met

zekere gemengde
wij
dat
zo juist onze
gevoelens,

installatie als lid van het Cura-

„THE ALL-AMERICAN

PARAGLIDE”.
„The Washington Star" meld-"
de Zondag, dat in Washington
thans een copie ontvangen is van
een klein geheel in het Engels
gesteld blaadje „The All-American Paraglide" genaamd, dat in
Nijmegen gedrukt werd op de
persen van „De Gelderlander",
kort nadat de Geallieerden door
de lucht vervoerde troepen daar
geland waren. Boven aan de le
bladzijde van het uit .blaadjes
de volbestaande krantje, stond „Nedergende aankondiging:
landst vaderlanders geven een
brochure uit voor „alle Noordamerikaanse bevrijders". Deze
krant werd mogelijk
verschijnen voor de

gemaakt te
troepen van

de 82e divisie van door de lucht
vervoerde troepen en hun familieleden, door de edelmoedigheid
van de burgers van Nijmegen in
Nederland. Zo ver wij weten is
dit het enige blad van dergelijke
aard in Nederland en wij drukken
onze hartelijke dank uit aan de
Nederlanders, wier hulp tijdens
deze campagne van enorme
waarde is geweest. De krant
werd gestuurd aan den Heer en
Mevrouw Wells uit Washington,
wier zoon,

valschermen

james

Wells, deel nam aan de verovering van de brug bij Nijmegen.

uiterlijk frisch houdt en er altijd keurig uitziet. Hij zal U wel zeggen dat U nog steeds het
meestverlangde meisje in de wereld is.
er wat doen moet: Dagelijks— 's morgens
Zie hi
'smiddags en voordat U naar bed gaat wascht U Uw
gezicht goed met Palmolive zeep, Neemt ook dagelijks
een schoonheidsbad, Palmolive is vervaardigd uit een
geheim mengsel ,van olijf, en palmolien bekend sedert
de oudheid als het beste schoonheidsmiddel dat de natuur.^voortbrengt Het zachtreinigende rijkeschuim, verdiep in
schillend van dat van alle andere zeepen, dringt
en
gezond
jong
schoon
ce Porien oor en maakt Uw huid

-
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Kerkberichten.
.-

»

Week van 31 Dec.

Is U bang om hem te kussen
wegens zijn slechte adem ?

■

1944 t.m. 6

jan. 1945.
Zondag onder het Octaaf van

|g'

„

__rr

Hij nadert Uen

«■■

fc

fluistert ro-

Kerstmis.
Ma.: Besnijdenis van Onzen
Heer Jezus Christus.
Vr.: Eerste Vrijdag van de
maand, in het biezonder toegewijd
aan het Allerheiligst Hart van Jezus.
Driekoningen.

Za.:

W,

K^/AT

s^k.

CATHEDRALE
ST. ANNA-KERK.

.

6"******.

Jp*^

Gebruikt Colgate Tandpasta. Zijn
schuim dringt tusschen de tanden

Ékm.

Dentists recommend

ci.anV%e*h C-stops

Otrabanda

Pastoor:

M.v.d.

Eisen 0.P.,

tel. 150'/.
Zondag:

5.30 H. Mis.
7.30 Kindermis.
9.__ Hoogmis (N.),

met
19.— Oudjaarsavondlof
Pontificaal Te Deum.

preek en

Weekdagen:

H.H. Missen om 6. en 6-30 uur.
Ma.: H.H. Missen om 6. en 7
uur.

8.30 Gezongen H. Mis.
Do.: 7.— Congregatie.
19.— Lof.
Vr.: 6.— Gezongen H. Mis.
-__■__->■-■---_■■--■-____-■■■----■-M-888-*^^

Biechten: 's morgens na de H.
Mis, op verzoek en na 16 uur.
H. ROZENKRANSKERK,
Pietermaai

Pastoor C.D.v.d. Looy 0.P.,
spreekuren: 8 uur en 19.45 uur.
tel. 2170.

Zondag:
5.30 H. Mis.

'

——

Weekdagen:
en 6.30 H. Mis.
Ma.: 6.- en 6.30 Stille H.H.

!6.—
,

f

"lissen.

7.— Gezongen H. Mis.
Za.: 6.—, 6.30 en 7 H. Missen
ledere dag om 19 uur Rozenhoedje.

Biechten: Na de H. Mis, Zater*Jdag tussen 16 en 18 uur, en 's

[avonds

na Rozenhoedje.

H. FAMILIE-KERK, San Mateo.
Pastoor: Th. Exler O.P. tel. 2413.
Zondag:

H. Mis.
6.15 H. Communie
6.30 H. Mis.
7.45 Kindermis.
.9.— Hoogmis.
19.— Lof.

(5.-

uitreiken.

§liaat

Weekdagen:
H. Mis.

en geurig zijn.

is zoo gemakkelijk te bereiken,

indien U
bij Uw dagelijksch bad Cashmere Bouquet zeep

Cashmere Bouquet zeep maakt de huid scheen,
zacht en geurig. U gevoelt zich veiju gd
daardoor, terwijl Uw lichaam nog uren na Let

bad aderlijke zachte geur bewaart.

Cashmere Bouquet zeep

is

zuiver, en

bevat

geen zure, bijtende bestanddeelen. De kleur
is een prachtig wit. Cashmere Bouquet is

een luxe zeep. De ovale vorm, de drie-,
voudige verpakking, de onovertrefbare geur
samengesteld uit 17 kostbare essencen, a.
dit tezamen maakt Cashmere Bouquet een

"_B-______________-_-______wwa_____i^________^___H_-____B____-_-__**~*

Ma.: 7.— Gezongen H. Mis.
Do.: 6.30 H. Mis, waarna Congregatie.
19.— Aanbidding voor

Uui huid ftnsch

CASHMERE BOUQUET ZEEP,

6.— en 6.30

de vrou-

wen.

Vr.: 6.— Gezongen H. Mis

met zegen van het Allerheiligste.

Za.: 6.30 Gezongen H .Mis.
Biechten: na Lof. Zaterdag de gehele dag.
ledere 2e en 4e Zondag van de
maand Predicarie in het Neder-

Vr.: 7.30 Gezongen H. Mis.
Za.: 7.— Gezongen H. Mis.

Biechten: elke dag na H. Mis en
Zaterdagmiddag.

KERK VAN HET H. HART,
Janwé.
Pastoor A. C. de Valk 0.P.,
9 uut
tel. 2365, spreekuur: 7
Zondag.
behalve

—

Zondag:

lands.

KERK O.L.V. VAN DE
BERG CARMEL,
Groot Kwartier.
Pastoor P. Elie 0.P., tel. 1967.
10 uur, Zon-,
spreekuur: 8
weekdagen.
"eest- en

—

Zondag:

5.— H. Mis.

7,

..

Dit

7.— H. Mis.
Kindermis.
4 8.
9.
Hoogmis.
Oudjaarslof
19.—
met preek (P.)

u..i_-_

ontsnappen.

beset van
In het voortdurend voorrecht,
het niet te waardeeren
dat wij genoten door gedurende
al deze oorlogsjaren gespaard te
blijven voor de verschrikkingen
van den oorlog, en op het voorbeeld van Hare Majesteit de
Koningin, die hier voorging met
de vorstelijke gift van £ 50.000.
moge ieder van ons met mijde
hand afstaan, iets offeren in den

êlllj

Uw schoonheid waardeeren, wanneer U

zal

JLjLUw

geroepen en aanvaarden wij de
thans op onze schouders gelegde

taak volgaarne, andererzijds betreuren wij het uit het diepst van
ons hart, en dit is een gevoelen
alle lagen der bevolking zal hetwelk heerst bij de gehele bedaad
Jvermogen te bereiken.
volking van Curacao, dat de inGelijk ik reeds zeide, ben ik bij stelling van dit steuncomité
de samenstelling van het Cura- noodzakelijk is, een noodzaak gecaosch Nationaal Steuncomité boren uit de harde, wrede werniet geheel naar eigen oordeel te kelijkheid, zoals wij allen die
rade gegaan, doch heb dankbaar kennen en onder ogen dienen le
de voorlichting gebruikt van ter- zien.
die
Terecht zegt Uwe Excellentie,
zake zeer wel georiënteerden,
Comidat het lijden van onze Landgeop het gebied, waarop Uw
sporen noten in Nederland en Nederté werkzaam zal zijn, hun
hulp lands Oost Indië alles overtreft,
Voor
de
hebben verdiend.
heeren, wat de meesten voor mogelijk
en het advies dat deze
Beschikking
hadden gehouden. Het bruut gewier namen in de
vervat,
zijn
weld van een meedogenloze vijvan Uw benoeming
bieden,
and heeft ons nationaal volksbemij wel hebben willen
staan met voeten getreden. On*
ben ik hun zeer erkentelijk.
ik
derdrukking viert hoogtij; vernieOok U, Mijne heeren, ben
bereidtiging kent geen grenzen.
zeer erkentelijk voor Uwe
te
benoeming
willigheid, een
Dat hier geholpen moet worfunctie, die
een
in
aanvaarden zeer dankbare zal den is een ieder duidelijk en ook
weliswaar een
in het Staatsdeel Curagao reeds
on-,
kunnen zijn, doch die tevens
eerder begrepen. De reeds door
getwijfeld een belangrijk deel van Uwe Excellentie vermelde prachtijd en werkkracht zal vergen.
der alhier werkdit voor tige resultaten
nog werkzaam
In het bijzonder geldt
Velden, die zaam geweest en
Van
der
Heer
den
zijnde organisaties en comités
van het Cuvoorzitterschap
het
leggen hiervan getuigenis af. De
Steuncomité
Nationaal
hoog gestegen en
racaosch
en die nood is echter
nemen
willen
heeft
in zicht.
op zich
deze het einde is nog niet
daarvan ben ik zeker wijze, Veel, zeer veel is nog nodig.
een
taak zal uitvoeren op van
geen
Dezerzijds zal er naar gestreefd
die het vertrouwen
van Curacao
onzer beschamen zal. ons land worden de zosteun
getroffen
zwaar
zijn
aan
Sedert de vijand
Curacaos
werhet
en
in
Landgenoten,
overrompelde, werkten
Curacao
Steuncomité te doen
Nationaal
Staatsdeel
het
ken in
coen
culmineren. Daarvoor is echter
verschillende organisaties
ander
nodig de medewerking van allen.
mités, de een langer de
individu
voor
eenzelfde doel. Daarvoor zal op iederonzer
korter,
Custeunverlening in onderscheiden en op elk onderdeel
beroep
Oorlogssamenleving een
vorm aan Nederlands waarhjK racaose
Dat deze medegedaan.
worden
slachtoffers. En met
beduiniet
zal worden
werking
Zeer
ons
prachtige resultaten.
in navolhier,
dat
bijeenen
onthouden
dende bedragen werden
voorKoninklijk
is,
zi,
het
dat
ging van
gebracht en mogelijk brengen
worden
hand
zal
gulle
beeld, met
nog meer bijeen zullen
zij
evenals
gegeven, daarvan zijn wij overdat
wenschelijk,
en
andere tuigd. In dit verband moge niet
de Comités, die op de Arub
i
onvermeld blijven, dat de eerste
eilanden, met name ook op
Door
werken, en zullen werken, waar giften reeds binnenkwamen.
en
Ontwikkeling
Dienst
van
de
mogelijk en dienstig, samenwerovergemaakt
werd
Ontspanning
king zullen zoeken met dit tomi4.312,79, zijnde
een bedrag ad
'
van de op 28
Want van dit Comité wordt de netto opbrengstjl. gehouden uiten 29 November
veel verwacht.
in
voeringen der Militaire Cabaret
onzen
Het lijden van de
De Deur
Nederland en Indonesië overtreft Club Revue „Dat Doet de opDicht", tezamen met
alles wat de meesten voor mogenoodbrengst der aldaar verkochte
lijk hadden gehouden. De
verlichting
programma's en der in de zaal
zakelijkheid, dat ter
werd
gehouden _collecte. Voorts211,50
van dat lijden, allen de handen
bedrag
ad
een
ineen slaan, behoeft geen lang ontvangen
van een colopbrengst
te
ik
behoef
de
zijnde
betoog, zoo min als
gehouden
dagen
verzekeren,
dat Overheid en lecte op de dezer „Liberty". Dat
particulier initiatief elkander mode-showsinvandank aanvaarde/
ook deze,
moeten aanvullen, een wenschevan
Cugaven een aansporing moge zijn.
lijkheid, die de Staten
racao getoond hebben te begrijExcellentie, ons Comité vangt

__

Houdt uw Huid Zacht en aantrekkelijk... van Top Tot Teen.

Nationaal Steuncomité tot
hulpverleening aan slachtoffers
van het oorlogsgeweld in Nederland en Nederlands Indië hebben
aangehoord. Waarderen wij het
enerzijds hogelijk door Uwe Excellentie tot deze functie te zijn
caos

—

Kindermis.
8.30 Hoogmis. .

18.30 Oudjaarslof met Preek (N
en P.) Zang van het Nederlands
Mannenkoor.
Weekdagen:

6.30 H. Mis
Ma.: 7.30 Gezongen H. Mis.

aKÊKK^ma*alÊ^**^&**BK&mßaEßmßaa6mKnÊUÊt^MnKïi

19.— Lof.

Biechten: 's morgens na H. Mis
tot 8 uur; Zaterdag van 16 tot
19 uur.

KAPEL ST. MARTINUS
GESTICHT.

— Lof.
Weekd, 6.— H. Mis.
Zo.: 7.— H. Mis; 16

Di.: 16.— Lof.
Do.: 17 tot 18 uur Aanbidding

5.— H. Mis.
6.30. H. Mis.
7.45 H. Mis voor de schoolkinderen.
8.45 Hoogmis.
19— Lof met Rozenhoedje.
Weekdagen.

6.30 H. Mis.

voor de vrede.

5.30 H. Mis.
8.30 Hoogmis.

Gevraagd:

19.— Lof.

KERK H. FRANCISCUS VAN

Weekdagen: 6.30 H. Mis (behal
ve Zaterdag).
Biechten: elke dag na H. Mis tot

Pastoor Th. Bartel 0.P., tel. 34;
spreekuren: alle weekdagen van
7.15
8.15 uur, alsmede om 10
uur en om 18.30. 's Zaterdags alleen van B—9 uur.
Biechten: Alle weekdagen 'smorgens vóór en na de H.Mis.

of zelfstandige KOK / KOKIN

's Middags om 15.30.
's Zaterdags en 's Donderdags
voor éérste Vrijdagen van 15.30

De Ruyterkade 61

ASSISIÊ, Oranjestad

9 uur. Za. van 16 tot 18 uur.

H. TERESIA-KERK, Juicio.
tel. 1367
spreekuur 7
9 uur
(behalve Zondag).

Pastoor H. Penninx O.P.

—

Zondag:

5.— H. Mis.

B.— Hoogmis.

— Aruba,

—

uur

af.

Zondag.

Huishoudster

voor Hollandsche Keuken

GOED SALARIS
Aanmelden;

"TROPENWEELDE"
van

12
5

(Ariba Dempel)
2 )
6 ) n. m.

-

-
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