20ste JAARGANG.
per
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kwartaal: voor

overig indi»
/ 10.—» buitenland ƒ 13.—; (bij maandel
betaling resp. ƒ 3.10.' ƒ 3.60 en ƒ 4,-);
alles bij vo o r.4.1 1 b•t a 11 ng.
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Zoowel kwartaal- als maand-abonné'i
verbinden zich voor volle

blender-kwartalen.
Losse nummer» 15 cent.

wet niet meer zou spreken van „Nederlandsche onderdanen", doch van

Dan komt de heer. De Waal nog
even terug op de, door het Volfcsraadslld Roep, gegeven samenvatting
nleuwa,*■
OeeatelUk leven."
„van de vele moeilijkheden bij de InDerdeblad;
Wat de dag brengt' stelling van. een Indisch burgerTelegrafische . berichten.
Culture»
schap", waarbij hij, De Waal, nog eens
Financien en handel.
dat „de Instelling van zulk een
stelt,
Vierde blad; Stadsnieuws,
Kunst
burgerschap
onvermijdelijk met zich
vakbeweging. —Sport.—Pamllie.berlchten'
zou medebrengen een onmiddellijke
Radlo-rubrlek,
Feuilleton,
Zondagsblad;. Geschiedkunde -Voor regeling van een groot aantal zeer
ingrijpende kwesties op civiel-rechFilm en theater
dames. I_' Voor de Jeugd,
Kerst-pryspuzaJe,
Scfaaak-rubrlek
terlijk, sociaal en economisch gebied,
daar zonder zulk een regeling het
voorgestelde instituut zonder Inhoud
'zou blijven". Waarop hij dan laat
volgen: „Ook dit verandert echter,
als men den door mij aangewezen weg
•

_

—

_:

—

—

—

_.

_

.

■

Indisch of
■

IEN

Bezoek

zijn.

Immers, waar het op aan komt, Is
dit:.

Mr. De Waal heeft breed uitgemeten de moeilijkheden, die zullen voortspruiten uit de instelling van een Indisch burgerschap. Nu spreekt hij wel

van allerlei schoone mogelijkheden,
die het gevolg zullen zijn van een
Rijksburgerschap, maar zullen zich
bij de verwezenlijking van deze moniet eveneens
gelijkheden
moeilijkheden voordoen? De schrijver
zwijgt over dit toch zeker niet te
verwaarloozen punt. Dat zij er echter zullen komen, kan wel afgeleid
worden uit het perspectief, dat mi.
De Waal zelf ons aan het eind van
schildert. Hij
zijn beschouwingen
zegt nl.:
„De wet stelt de eischen, welke zullen gelden voor toelating tot het
Rijksburgerschap. Daarnaast blijven
bestaan onderdaanschap (waarbij dan
Zien wij nu met den heer De Waal
bipatriditeit
de thans voorkomende
naar de voordeelen. Als eerste lezen
vermeden dient te worden) en vreemwy:

delingen.
Zij, die zich aansluiten bij het Rijksburgerschap, zullen dezelfde staatkunvolgens regels, door
dige rechten
genieten.
de wet te stellen
Maar
en hier komt dan de verdere uitwerking voor den wetgever
op civiel en strafrechterlijk gebied.
Om een voorbeeld te noemen: de Indonesiër, die Rljksburger wordt, krijgt
dezelfde agrarische rechten als leder
ander, die dien status bezit. Ook bijv.
dezelfde mllitieplichten."

„Het zeer duidelijke voordeel van
den term is het volgende. De wette, lijk» regeling
van het Nederlander; schap geeft geen enkel aanknooplngsvan rasse-1 punt voor de mogelijkheid
i discriminatie. Het spraakgebruik doet
1 dit wel degelijk. Ais in advertenties
1 om een „Nederlandschen" werknemer
I' wordt gevraagd, weet iedereen, wat
bedoeld wordt. Neemt men nu in de
\ plaats
van Nederlanderschap het
waarbij
! woord
„Rüksburgerschap",
! „RUksburger" dus is: een burger van
, het Koninkrijk der Nederlanden met
Wie deze passage aandachtig leest,
alle daaraan verbonden staatkundige
ziet
de moeilijkheden voor zijn geesreebten, dus ook binnen het Rijk in
opdagen. Een Rijkstourgertesoog
grondgeals
het
engeren zin bedoeld
schap
allen, die het deelachtig
zal
: bied in Europa, dan vermijdt men mJ.
gelijke
rechten geven op
worden,
rassenkwestle.
de
civiel
en strafrechterstaatkundig,
zijn
Er kan dan nog slechts sprake
De Waal. Een
aldus
mr.
gebied,
van „RÏjksburgers" en van hen, die lijk
Is hier: zulbelang
vitaal
van
vraag
slag
Met
een
dien status niet bezitten.
op één
Indië
len de Rijksburgers in
is het ras-criterium uit wet en hopeNederland
zij
in
staan,
verdwenen."
zoodra
lijk ook spraakgebruik
lijn
komen, wat deze rechten betreft, met
Wij gelooven, dat de heer De Waal de moederlandsche Rijksburgers? Annu op zijn beurt wel wat te
veel dere vraag is: zullen Rijksburgers in
weinig
Indië dezelfde staatkundige rechten
naar de theorie ziet en te
Rijksburgers in Nerekening houdt met de practij*. uitoefenen als de
zij hier? Derblijven
al
derland, ook
Wij zouden ten dezen aanzien het volvan InRijksburger
als
de
vraag:
de
gende willen opmerken. WU hebben
donesische origine dezelfde agrarigisteren"gezien, hoe de schrijver van sche rechten krijgt als ieder ander,
de Rijksburger van
«eenlng.is, dat het „sana"-gerichte impliceert dit, dat
Indo-Europeesche oriNederlandsche,
zal
*root-kapitaal moeilijkheden
gine ook dezelfde agrarische rechten
de
In«cheppen.als.het zal gaan om
zal krijgen als zijn broeder van Invoering van een Indisch hurger- heemschen stam?
Deze en andere vragen dienen zich
«chap. Welnu, dit zelfde groot-kapiaan, waarop de heer D*
onmiddellijk
taal zal dit evenzeer doen, als
niet in gaat,
ganschelljk
Waal
het zou gaan om de invoering van laat
op geeft.
een
antwoord
staan er
een R y k s burgerschap. De heer Eerlijk gezegd, hadden wij Andera
De Waal weet even goed als wij, dat verwacht, nadat hij zoo positief het
een Indisch burgerDij tal van groote concerns de rassendenkbeeld van
hiertegenover
verworpen,
kwestie bU de personeelspolitiek nog schap heeft
zijn denkstelligheid
groote
als
altijd een belangrijke rol speelt: deze met zoo
RUksburgerschap
beeld van een
stelling behoeft geen nader bewijs. het Juiste aanbeveelt. Heeft hij overeerste
Welnu, zou de heer De Waal meenen, tuigend aangetoond, dat het worden
zal
kunnen
dat
op een goeden dag de denkbeeld niet
!

—

—

—

—

wanneer

New-York.

-

ANITA LOUISE

(Alle leeftijden).

vertoont een mysterieus en spannend detective-verhaal:

..CHARME CIIAN
AT TREASURE ISEAND»

Cesar
ROMERO
MATINéE'S Zondagmorgen 10 uur
en Zondagnamiddag 4.30 uur:
CLARK GABLE MARION DAVIE3
in „CAIN AND MAB E L"
Pauline
MOORE

Sidney
TOLER

I

.

-

■

(Alle leeftijden).

:

■

HOOGGERECHTSHOF.
Het presidentschap.
te Batavia

Onze redacteur

■

schrijft:

Reeds werd gemeld, dat aan
mr. J. Elshout, president van het
Hooggerechtshof van Ned.-Indië,
op verzoek eervol ontslag is verleend. Naar wij vernemen komt
voor benoeming tot president in
aanmerking het oudste lid van
het Hof.mr. dr. M. A. G. Harthoorn, die mr. Elshout op de

'

;

J. V e r,b o om. Is al sedert *jr Er wordt, zoo betoogde de heer Ver1913 in Indië. Was de eerste vijf jaatj -boom by het algemeen debat, niet
huisonderwijzer, eerst in Klaten, dan '"genoeg gedaan om de geestdrift en
te Soerabaia, tot 1918. Dan trekt ide bezieling, die er is in de maatschapjournalistiek. 1918—1919 West-Java-' pi], te binden en te leiden. Het werk
redacteur van ,het ,JSoerab,aiasch-, van den R.P.D.' noemde htf in dit
Handelsblad" en volgde in die kwali- ■ opzicht ten eenenmale . onvoldoende.
teit het eerste zittingsjaar van .den:', ipaarirelateti nu, ofihierin
Volksraad; op • de perstrtbunt" Lang- /grt(' miskenning scr-MÜt^ten*-aanzien
duurde de verbintenis met de pers 'vanKdeze nog zoo jonge instelling,
echter niet. Nog in 1919 komt de heer hopen we, dat de heer Verboom zich
Verboom bij,het secretariaat van het ook nog eens, met een zelfde arguSuikersyndicaat te Soerabaia, om er mentatie, even critisch stelt tegenover het Nirom-beleid, dat in dit optot 1935 te blijven; wordt er secrezicht
veel méér te wenschen overSuikerproefstavan
Syndicaat,
taris
tion en Suikerpensioenfonds, was ook laat. De heer Verboom heeft hierbij
het Ondersteueen dubbele kans, want hij zit ook
nog thesaurier
in den Raad van Advies i.z. den
ntngsfonds.
Nirom-omroep.
Aan de roepstem van de Vaderlandsche Club gaf de heer Verboom,
Buiten al wat in direct of indirect
als zoovele anderen, gehoor en bij de verband staat met deze ernstige
verkiezingen van 1935 komt hi] in tijdsomstandigheden, en daarbij als
den Volksraad, als opvolger van mr. hoofdpunt het politieke beleid
der
R.A.A. Fruin, die er ook van het regeering
„naar buiten zoowel als
Suikersyndicaat, voor de V.C., zijn naar binnen", zijn er dan nog velerweg heen had gevonden. Ook is lei onderwerpen, welke de V.C.-leider
de heer Verboom lid van het College zich reserveert bij het algemeen devan Gedelegeerden.
bat en bij verschillende begrootingsAls leider van de V.C.-fractie omafdeelingen: de toenadering tusschen
vat de heer Verboom een ruim gede verschillende bevolkingsgroepen,
bied en zijn taak is er, sedert den het Indische burgerschap, het onderoorlogstoestand over lndië is gekowijs enz; om ten slotte het verweer
men, zeer stellig zwaarder op ge- iegen critiek op de V.C.
met het
worden; ook al heeft er verdeeling subtiele geval der vroegere . N. S. 8.van werkzaamheden met de andere sympathieën onder de leden
niet
fractie-leden plaats. Bovendien is te vergeten !
hij redacteur van „NederlandschHoe dat zij, in Verboom heeft de
Indië", het bekende weekblad van V.C. een leider, die weet wat hy wil
de V.C. .
en waarheen 't moet. gaan; zijn
Gemakkelijk ■ heeft, , noch maakt dikwijls met veel klem voorgedragen
de V.C.-leider'het zich'niet; hij is woord dringt door; omdat hier een
een consciëntieus werker en onvergoed vaderlander te spreken staat.
moeid, vooral wanneer 't er op aanMet de woorden uit het oude Wilkomt om én Regeering èn Volksraad, helmus: „Standvastig is gebleven
maar niet minder het publiek daar- mijn hert in tegenspoed", kenschetste
buiten, telkens weer voor oogen te hij de groote opdracht, die wij allen
houden, wat bizondere noodzaak en voor deze moeilijke uren, van Willem
plicht is in dezen oorlogstijd. Primair van Oranje en van ons voorgeslacht
is voor hem het defensie-belang; ook hebben meegekregen. Daaraan diede lichamelijke opvoeding wordt door nen wij allen getrouw te zijn en wie
hem van dien gezichtshoek uit bedat niet kan en niet wil, behoort in
keken; èn de afweer tegen defaitisdeze maatschappij niet thuis. Kort
tische invloeden; ten aanzien van en krachtig werd 't gezegd en men
de jeugd is het onderwijs een
beherkende er in den energieken
langrijke factor, de groote nationale fractie-leider.
waarden moeten daarin veel meer
tot uitdrukking komen.
V. MS.
-

!

—
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New York, 20 Dec. (United Pr.).
heden
Prinses Juliana arriveerde
een
alhier uit Washington voor
bezoek.
3-daagsch
v

;

nen in
„Nationale commentaren"
ook
van de hand vanf dr. Tj ipto
destijds door ons besproken —en
hij doet dit met instemming, omdat,
zooals onze Jezers weten, dr. Tjlpto
behoud van den , 1 band tusschen 01067
derland en Indlë wil, maar dit mag
toch niet, kan toch niet voldoende

KAY FRANCIS
in „MY BILL"

Haag.
Den
kaansch gezant te
Nclson A. Rockefeller coördinator
van
der cultureele betrekkingen
Hendrik
en
Latijnsch-Amerika
Willem van Loon.

—

'f

Vrijkaarten zijn niet geldig !
MATINéE'S Zondagmorgen 10 uur
en Zondagnamiddag 4.30 uur:

■

zaten voorts aan William ' Bullit,
ambassadeur
oud-Amerikaansch
Amerite Parijs, G.A. Gordon,

De schrijver meent,

versche-

wij

Ida\isibo\srï

deelgenomen • had aan' het concert
in Den Haag op den dag, waarop
de Prinses'werd geboren.
Aan het diner in het Witte Huis

—

teert de schrijver uitvoerig, blijkbaar
om zijn uitspraak kracht bij te zet-

l\\

persconferentie
Roosevelt een
voor vrouwelijke - journalisten bijhartelijk om
lachte
woonde. Zij
sommige gevatte antwoorden.
' Navan de
Na een concert
apOrchestra
tional Symphony
hartelijk
plaudisseerde H.K.H.
Kindier,
voor den dirigent Hans
die in Rotterdam was geboren, en
van
noodigde hem uit In de loge
Roosevelt.
president
Kindier vertelde Haar, dat hij

—

dat wanneer
slmpelen
„den
de
Grondwet
of
de
wet
V. (Slot.)
regel" geeft: „Er Is een Rijksburger■
schap", dan „openen zich nieuwe
perspectieven voor een ontwikkeling
slotte geeft mr. De Waal binnen het Rijksverband" en hij laat
KiM
wat hl] noemt een „eigen tracé": hij er dan verder op volgen:
beveelt de Instelling aan van een
„Ik geloof juist, dat wij een ruim
Rijksburgerschap, want hij beseft
terrein voor .verjongende ontwikkeling
zullen ontsluiten en dat de nieuwe
'wel, dat er in dezen tijd, waarin
vele veranderingen, welke zich op
en
naar schrijvers eigen woorden „de
elk gebied ongetwijfeld zullen verwosamenleving wordt bewogen.door een
nen, goede bedding, een nieuwe werkverheugenden drang naar meer eenplaats zullen vinden.
heid, meer samenhang, meer onderZoo opgevat kan het door mij verling vertrouwen en waardeering", iets
dedigde Instituut een nieuw uitgangspunt vormen voor een nieuwe en beop dit terrein zal moeten geschieden.
tere samenleving, een nieuw beginpunt
Nu hij afgebroken heeft, wil hij er
voor een goede en gezonde ontwiktoch ook opbouwend werk voor in de .'. kelingspolltlek, waarvan dan het verouderde en gehate voorzetsel „koloplaats geven: 'een' streven,, dat op
Tromt te vervallen."
niale"
verdienstelijk
reeds
als
moet
zichzelf
er
nu
gekenmerkt,
worden
want zijn
zelfs iivdit tijdsgewricht niet te veel
Dit.klinkt hooggestemd en \.len
met
ons zullen deze woorden sjmpadie
volstaan
met
neerhalen
critici,
Maar
klinken.
in de ooren
thiek
wat anderen hebben opgericht, danmr. De Waal,
hiermede.
alleen zal
wel pogen op te richten?
zullen wij er.toch niet komen. Wel ci-

9.45. presenteeren •

voor slechts enkele dagen lntroductieTVOorstellingsn van een.glorieuse film-trlomt;

■

_

•

Tarief voor 'advertenties:

*

7 uur en

VM
Londen, 20 Dec. (A.N.P.).
dat
Washington wordt gemeld,
met-Mrs.
gisteren
Juliana
Prinses

Tweede bied; De w«de wereld -1
Binnenland,
Persstemmen
uit 'den
Van
onze boekenplank
Volksread.
Probolinggo's dure ziekenhuis
Oost-Java

artikel,

«?

Familie-berichten: 10 regels f 3.«»*»v»v* ■•'elke regel meer ƒ 0.50.
reg.
Gewone advertenties < f 0.50 per
minimum 10 regels.
Bij abonnement belangrijke kortst

Diner in het Witte Huis.

Fractie-leiders.

?_

een

Exploitatie

,

:

uit
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PRINSES JULIANA
IN AMERIKA.

VOLKSRAAD-PORTRETTEN.

—

ten,

tot'

„DE. INDISCHE COURANT".
Van' '.GeunsstraaV, Sckrabaia.
Telegramadres „Indcourant".'

.Hoofdredacteur: E. JANSEN.

C. BLOOT.

°

De door hem gekozen, term „Rijksburgerschap" heeft, zegt mr. De Waal,
voor- en nadeelen, waarvan hij dan
eerst de laatste de revue doet passeeren. Deze 1 liggen, merkt hij op, in
het internationaal recht, waarbij hij
als zijnmeening doet gelden, dat de
term eigenlijk in strijd zou zijn" met
dén monarchalen regeeringsvorm
van ons land'en met de historische
onze wetgeving,
bewoordingen van
die uitdrukkelijk spreekt van „Nederlaridsche onderdanen". De schrijver
op het
beroept zich hierbij echter
oordeel van Van Vollenhoven, die
gesteld heeft, hoe het in het internationale recht gebruikelijk is, de
natlonalen van een monarchaal geregeerden staat'als „onderdanen" aan
te duiden, die van een republlkeinsch
geregeerden staat als „burgers",
maar, aldus Van Vollenhoven, „natuurlijk tenzij de landswetgeving van
die termen afwijkt". De Waal trekt
hieruit dan de conclusie, dat een afwijkende term ook onder de monarchie mogelijk is. Ergo: hij reduceert
de beteekenis van hetgeen hij als een
nadeel noemde, tot nul.

Ultgeefster" N...V.'

"

het rassenonderscheld
Dit nummer bestaat uit VIJF bladen. RUksburgers,
plotseling niet meer gekend zou worden? Neen, naar onze vaste overtui~-~~~
;
ging zou deze term-wijziging niet
1 N H
u D:
het minst practlsche voorIndisch af R()ksburdeel brengen en moet het mede hierlente, bl»d
Algemeen nieuws,—Stadsnieuws
gM-schap
om niet vooral te doen zijn?

Rijksburgerschap?

83.

No.

1940.

DE INDISCHE COURANT
Directeur: J. M.

ÉÉRSTE BLAD.

21 DECEMBER

ZATERDAG

*

van.

»

—
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verwezenlijkt, zonder dat tevoren vele
moeilijkheden
uit den weg zullen
zijn geruimd, hij is
aldus onze con—

clusie —er

niet in geslaagd te
bewijzen, dat dit met zijn denkbeeld
w è 1 het geval is; ook op den weg
naar de verwerkelijking van de Idee
van een Rijksburgerschap liggen vele
voetangels en klemmen, al Is mr. De
Waal er danook behoedzaam langs
heen gestapt.
De vraag, of aan een Indisch danwel aan een Rtjksburgerschap de
voorkeur moet worden gegeven, Is zoodoende geenszins beantwoord. Hetgeen dan echter niet wegneemt, dat
De Waals, beschouwingen aandacht
verdienen van leder, die, niet aan de
oppervlakte der dingen willende blijven, diepere belangstelling heeft voor
Indlë's toekomst. Elke ernstige poging,
geljjk die van mr.'De Waal, aangewend, om een bijdrage te- leveren ter
opbouwing van deze toekomst
hoe
velen, vooral in de particuliere samenleving,
doen
deze
lets in
richting?
verdient, naast oprechte
—

—

waardeering,
studeering!

tevens nauwgezette be-

TRAGISCHE DOOD.
Sergeant-monteur uit vliegtuig

levenloos

20 December (A net a).
Hedenmorgen bezochten de generaalmajoors Maurer en Van Oyen Z.V.H,
den
en daarna den MangkoeJavaansche dansen
ncgoro, waarbij

Solo,

werden aangeboden.

De maleman Sriwedari.

De laatst gehouden

Maleman
Sriwedari bracht netto
ƒ 3473,23 op voor het Ned. Steunfonds.

,

George

BRENT

(Alle leeftijden).

,

,

ranglijst opvolgt.
Mr. Harthoorn is tevens buitengestaats-admi-'
woon hoogleeraar in

nistratief recht en staathuishoudkunde aan de Technische Hoogeschool
te. Bandoeng, ■ voorzitter

van den Raad van Beroep voor belastingzaken' te Batavia, lid van de
directie van het Kon. Bat. Genootschap, yan'; Kunsten en
pen, voorzitter, 'van de afdeeling
Rechtswetenschap van genoemd genootschap en voorzitter van de Ned.Indische Journalistenvereniging.

COULANCE.
Boete bij vooruitbetaling.

Gistermorgen, vertelt „Het Nieuws",
heel vroeg reeds, kwam een Europeesche dame van den Soerabaiaweg de
zaal van het : Landgerecht binnenstappen. Haar djongos was door de
politie geverbaliseerd, vertelde ze den

DE DJEMBERSCHE MEIHISTORIES.
Motie in den Volksr.aad.
heeren V e r b o o p
Janssen is
en'
t
motie ingediend, luidende als volgt*

Door

de

STti i

gehoord
De Volksraad,
debatten, dringt er bij de regec
ring: op aan, een onderzoek in f:
stellen naar de vraag, of de voorva'
malige
assis'cnt-resident
Djember al dan niet in zijn tegen
woord ige functie, kan wordcr

gehandhaafd.
De toelichting zegt:
Hetgeen volgens d*
dagbladen bij de rechts-

zaak tegen den hoofdredacteur van „De Indische Courant" is ge
zoowel
ui'
bleken,
verklaringen van den
assistent-resident zei!
als uit verklaringen van
andere getuigen, doet
of de
twijfelrijzen,

Landrechter, maar och, het was zoo'n
goede boy en moest hij nou van zijn
loon nog de boete betalen ook? Als
de Landrechter nu even wou zeggen,
hoe groot die boete zou worden, zei
dan assistent-resident op
de voorbeeldige werkgeefster,
zijn plaats is bij hel
achterlaten.
geld
ze
het
alvast
kon
(actieve) bestuur.
Tielenius
De taxatie van mr. L.
geld
ƒ
was
2.50
en
het
Kruythoff
Eenerzijds' schijnen zijn uitlawerd prompt op de groene tafel getingen en gedragingen te wijzen
deponeerd. En toen de djongos een
op een pro-Duitsche, derhalve
uur later verscheen en de Landrechanti-Nederlandsche gezindheid,
ter hem „echt" tot een rijksdaalder
en op een conflict tusschen zijn
veroordeelde, kon hij meteen, met
persoonlijke gevoelens en zijn
de vooruitbetaling, naar het kantoor
plichten als bestuursambtenaar.
voor de boete-inning verdwijnen
Anderzijds duiden zij, volgens
hooger bedoelde verklaringen, op
VERTREK VAN DUITSCHE
.een gemis aan voortvarendheid
en kracht bij het optreden tegen
VROUWEN.
vijandelijke elementen en poten-

Animo niet

groot.

bemiddeling

van den Zwitserschen consul te Batavia hebben
dezer dagen, met goedvinden van het
8.8., weer acht Duitsche vrouwen
passage besproken om naar Duitschland terug te keeren. Het aantal uit
de residentie Batavia
vertrekkende
Duitsche vrouwen is, .volgens het
~Bat. Nblad", hiermede gestegen tot
zeventien. Voor geheel Indië ligt het
nog steeds, vrij
ver beneden de
Door

honderd..

.

•

HIJ MOCHT NIET MEEDOEN!

Ik bedankte,

maar

u?...

CONFERENTIE VAN PERDI.

echter

'

'

-

Officieele bezoeken.

de het slachtoffer
aan de kust.

„THE RAINS CAME"
Tyrone

POWER
MATINéE'S Zondagmorgen 10 uur
en Zondagnamiddag 4.30 uur:
ANITA LOUISE
DICK POWELL
in „G OI N G PLACES"

KRATONNIEUWS.

A n e t a seint uit Batavia, dat
tijdens schietoefeningen met mitrailleurs, gehouden met Glenn-Martin
de
sergeant-monteur
vliegtuigen,
L. L e y d e r uit Glenn-Marin
No. 598 in de nabijheid van Bali in
zee viel. De eerste nasporingen waren
vruchteloos. Eenige uren later spoel»

:

Myrna
, LOY

Het gebeurde, vertelt de „Loc.",, bij
een der V.0.C.-en op Java. Een meneer, wien het meedoen met het korps
was geweigerd, kwam bij den commandant om Inlichtingen vragen.
Hij kreeg te hooren, dat hij .vroeger
bij de ns.b. aangesloten zijnde, daarom niet mee mocht doen. De meneer
wees op de vele andere ex-n.s.b.-ers
die een plaatsje in het korps hadden
gekregen en zeide: bovendien... (in
te vullen den rang van den commandant), ik heb dan en dan bedankt,
drie maanden eerder dan u!"

gestort.

(Voorheen Princess)
machtige en opzienbarende film-productie

.vertoont een

Inheemsche

journalisten.

De bond van de Indonesische journalisten „Perdl" zal op 28 en 27 December
haar jaarlijksche conferentie In het gebouw van de Sono-

harsono te Solo houden. Verschilzullen
lende actueele onderwerpen
aan een grondige bespreking worden

onderworpen.

tieele vijanden.

Wat dit laatste betreft, heeft
de regeering onlangs verklaard,
dat betrokkene aan de hem gegeven instructies met betrekking
tot de tegen deloyale personen te
nemen maatregelen ten volle en
met voortvarendheid uitvoering
Hiertegenover
gegeven.
heeft
volgens persstaat echter, dat
verslagen der rechtszitting
de
assistent-resident zelf als getuige
heeft verklaard, geen instructies
te hebben ontvangen, en tevens
dat in Djember veel later dan elders tot interneering van vijandelijke elementen is overgaan.
V. z. v. dit verschil in de geheele
residentie Besoeki was te constateeren,' zou dit wijzen op tekortkomingen van het bestuur in die
residentie.
'■[','
Hoe dit ook zij, in leder geval
dient zekerheid te worden verkregen, of de assistent-resident al
dan niet blijk gegeven heeft van .
een gezindheid, niet in overeenstemming met die, welke van een
bestuursambtenaar in het bizon—

—

der in deze tijden-mag-worden
verwacht en geëischt.

DE OPZOUTPRODUCTIE
MADOERA.
Gunstig verloop.
Onze redacteur te Batavia
,
.
schrijft;
■•';,
De zout-productie op Madoera
is, dank zij den langen Oostmoesson, bizonder meegevallen;
. echter is hieraan een einde gekomen door de inmiddels ingetreden regens.

ZATERDAG 21 DECEMBER

SOERABAIA, 21 DECEMBER 1940.

PLECHTIGHEID

BIJ HET
ROODE KRUIS.
druk

met dt

van de diploma'» aan de pas
geslaagde verpleegsters en helpers van
de transport-colonnes, een speciaal
woord van opwekking tot deze nieuwe
aanwinsten van het Roede Kruis richtte.
„Het bestuur van het Roode Kruis",
aldus dr De Nooy, „heeft gemeend, aan
de uitreiking der diploma'* een kleine
plechtigheid te moeten verbinden Immers door het ontvangen van de diploma's wordt de verbintenis destijds vrijwillig aangegaan, bezegeld.
Dr. De Nooy, was evenals het bestuur
ervan overtuigd, dat wanneer Indië ooit
in oorlog zou eeraken, de leden van het
Roode KruLs allen op hun posten zullen zijn.
„Er zyn", aldus ging spreker verder,"
door den oorlog en de bezetting van
Nederland, vele nieuwe regelingen ontstaan in de organisatie van het N. I.
Roode Kruis. Een nieuwe regeling was
bijvoorbeeld noodig, omdat de voorzitster van het Nederlandsche, dus ook N.Indlsche Roode Kruis. H. K. H. Prinses

!

j

uitreiking

Juliana, Nederland moest verlaten, en
thans in Canada verblijf houdt.
Dr. De Nooy wees er verder op, dat

de diploma's afgestempeld zijn door de
politie. De Roode Kruis leden kunnen
door dit stempel, bij ongelukken op
straat, als. deskundige helpers en helpsters de politie assistentie verleenen.
De voorziter besloot zijn toespraak met
het voorlezen van de statuten van het
Internationale Roode Kruis,
ontleend
aan de Conventie te Genève.

Uitreiking vaandel.
Hl«rna betrad de heer J. Piet,
plaatselijk Rood e Kruis helper, het podium, om na een welgekozen toespraak,
namens de Chineesche leden van de
transport-colonne, den voorzitter het
vaandel te
overhandigen. Tevens,
werd bij deze gelegenheid, aan den voorzitter namens de andere leden van de
transport-colonnes een Roode Kruis
auto-vlaggetje overhandigd.
Zeer getroffen dankte de voorzitter
den heer Piet en de milde gevers voor
het vaandel, dat hij het symbool noemde van de. goede samenwerking
tusschen het bestuur en de leden.
Het vaandel vertoont op een wit veld
van zijde, het Roode Kruis, zwart afge.-'
biesd.
Boven staat: N. I. Roode Kruis; onder
„Soerabaia". Het geheel is afgezet met
rood koord, roode tressen en kwasten.

DE VERBINDING OEDJOENGBOVENSTAD.
Ontwerp door den

raad

aangenomen.
Gisteravond is door den gemeenteraad
van Soerabaia het ontwerp met kostenbegrootingen en teekenlngen van het
plan tot verbetering van de verbinding
Oedjoeng
bovenstad,
wil
reeds eenlge malen schreven, aangenomen.
Dit plan beoogt een afdoende verbetering in de zeer slechte verbinding van
de Oedjoeng met de bovenstad. Het eerste onderdeel, de aanleg van een toegangsweg naar het M.E., werd reeds op
25 September Jl. door den raad goedgekeurd. Het thans aangenomen plan omvat de volgende onderdeden:
1. verbetering weg-Pekoelen;
2. aanleg verbindingsweg brug Pegirian
Kapasari; •
3. aanleg verlengde Batavlaweg.
De begrooting sluit op een totaal bedrag van ƒ 456.100. Burgemeester en wethouders zijn gemachtigd, de uit wegenaanleg bestaande werken in eigen beheer te doen uitvoeren en om ten behoeve van'deze werken een regeerlngssubsidie aan te vragen tot een bedrag
overeenkomende met 3 ,i deel der uitvoeringskosten, aangezien met dit plan in
belangrijke mate het landsbelang wordt
gediend.
Het plan omvat In het kort de volgende werken: De momenteel zeer smalle
weg-Pekoelen zal op een breedte van 25
ma worden gebracht, inclusief beplantlngsstrooken, fietspaden
en trottoirs.
De smalle Pegirian-brug zal worden vervangen door een gewapend beton-balkbrug van het zelfde type als de brugTJantlan. De aan te leggen verbindingsweg brug Pegirian
Kapasari beoogt
een doorgaande verbinding tusschen de
Oedjoeng en de bovenstad. Het gedeelte
vanaf den weg PegirlanfOost tot aan
den weg Sidotopo zal nieuw moeten worden aangelegd, terwijl de wegen Sldotopo-lor, Sidotopo en Simokerto zullen
worden verbeterd. Ook deze weg Is geprojecteerd op 25 m. De nieuwe verlengde Batavia-weg is geprojecteerd vanaf
den Oedjoengweg naar den nieuwen vernaar het M.E., waardoor
bindingsweg
een rechtstreeksche verbinding wordt
verkregen tusschen het havenkwartier
en het établissement. Ook deze weg
wordt 25 m. breed.

waarover.

.

—

De actie is begonnen.
steun
Gij zult uw plicht
tot het uiterste aan onzen
heldhaftigen bondgenoot
niet willen verzaken.
Griekenland strijdt óók
voor de vrijmaking van Ne—

bezochte bijenkomst van de plaatselijke
van het Nederlandsen Indische Roede KniLs in de bovenzaal vaa
den Kunstkring het vaandel aan het
bestuur van de afdeellng uitgereikt.
Klokslag acht uur opende de voorzitter, dr. De Nooy de vergadering met
een woord van welkom tot de aanwe-

waarna htj, In verband

ƒ

—

—

Geneeskundige Hoogeschool.
Geslaagd voor het candldaatsexamen Iste gedeelte mej. M. d e Vlieger en de heeren D. C o r n ellssen, Hoo Swie TJlong.
J o ed j on o Mardjana, M.
Joenoes, Lle Eng TJlong,
F. .Khohongglem, Mac fadoem Zahlr, Noesmlr,
Oetojo, M. Pljatno Wlmbowlbowo, r. Prohoema n, B. S. Rasad, Soekonto, R. Soemarto,. Soepart o Jatmtn, L. F. Soes m a n.
T 1 o a Slok Kwan, TJoa
Slok Tjhlang
en Yap
H. o n g. Om,

—

derland I
Gij zult, zooals gij reeds
deedt voor de andere fondsen en uwe Stadswacht, willen geven met milde hand.
Inteekenlijsten
zullen u
binnenkort worden aangeboden.
Doet uw plicht: helpt den
oorlog winnen I

FEEST DER CHINEESCHE
Vijftien jaren vrouwenemancipatie.
De Chineesche jeugd, vertegenwoordigd In de vereeniging Hsing Chung Hul,
heeft gisteravond een aanvang gemaakt
met de viering van een feest, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan der
dames-afdeellng.
In het clubgebouw der vereeniging aan
Djagaian werd in verband hiermede een
recepectie-avond gegeven, die o.m. werd
bijgewoond door mevr. Van der Plas, als
voorzitster van Covim en door den Chineeschen consul.
Aan dezen avond was o.m. een. expositie verbonden van dameshandwerken,
waarbij een collectie wollen kleedingstukken, welke bestemd zijn voor het
Covim-werk, ten bate van oorlogsvluchtelingen.
De zaal was voor deze gelegenheid op
passende wijze met groen en lampions
versierd; links en rechts van het tooneel waren 11 an s aangebracht met
Chineesche geluksspreuken, in gouden
letters op zijde geborduurd.
De opening van dezen receptie-avond
geschiedde door de presidente der dames-afdeeling, mej. E. D. L 1 e m. die
na alle personen en firma's voor de betoonde medewerking aan het welslagen
van het feest dank te hebben gezegd, in
een keurige toespraak, een terugblik
wierp op het 15-jarig bestaan der damesafdeeling. In w»ik» tijdsperiode een
evolutie tot stand werd gebracht in de
maatschappelijke positie van de vrouw
en het meisje der Chineesche samenleving.
Spreekster herdacht om. het initiatief,
dat door de pionierster van deze vrouwenafdeeiing, mevr. Tan IngHie
werd genomen, die met een klein groepje
Chineesche vrouwen de afdeellng oprichtte en een moeilijken strijd heeft
gevoerd tegen vooroordeelen, die toen
bestonden en die nog niet alle zijn overwonnen, maar waarvan het gevolg is, dat
thans vele Chineesche meisjes en vrouwen zich vrijer kunnen bewegen in het
sociale leven, waarin zij zich een blijvende plaats hebben veroverd.
Spreekster wees verder op den grondslag van'de damesafdeeling van Hsing
Chung Hui, die alle dames van Chineeschen Jandaard tot elkaar wil brengen.
Met den wensen uit te spreken, dat de
damesafdeeling, welke thans 250 leden
telt, met aller medewerking tot grooter
bloei mag komen en een driewerf hoera
op de afdeeling, besloot mej. Liem haar
toespraak.
De voorzitter der plaatselijke afdeellng
van Hsing Chung Hui, de heer T j o a
Slok Kit, sprak daarna een speciaal welkomstwoord tot de aanwezigen,
in het blsonder tot mevr. Van der Plas
en den Chineeschen consul. Als blijk
van waardeering van het afdeelingsbestuur, voor het werk in de damesafdeeling verricht, bood hij de presidente namens de vereeniglng een fraai handbouquet aan. De expositie-leidster, mej.
Liem Tjlen Kwle, dezelfde,die
destijds voor Hal Tang. speelde, ontving uit zijn handen eveneens een bou-

quet.
Mevrouw Van der Plas wenschte In
een toespraak de damesafdeeling nog
vele lustra toe.
De president van het hoofdbestuur van
Hsing Chung Hui, de heer T J a n
T o, a n H i a n, wierp in een rede
eveneens een terugblik op de positie van
het Chineesche meisje van voorheen,
welke positie hij vergeleek met de rol,
die het hedendaagsche Chineesche meisje speelt in de maatschappij. Namens
het H.B. sprak hij zijn bewondering en
hulde uit voor de, in de afgeloopen periode van vijftien Jaren tot stand gekomen veranderingen en verbeteringen m
de Chineesche samenleving. Hierna
kregen andere sprekers gelegenheid om
de Jubileereude damesafdeeling, ter gelegenheid van .haar 15-jarig bestaan gelukwenschen aan te bieden. De meeste
der redevoeringen werden in de Nederlandsche taal gehouden en het trof ons
hoe vloot enkele woordvoersters en
woordvoerders zich van een hun vreemde taal bedienden.
Een prettige spreekster was o.m. mevrouw Tan TjongHan,
een woordvoerder der Semarangsche afdeeling van Hsing Chung Hul, de heer
Tio'TJwan Ble, en een kranig redacteurtje van het centrale orgaan van

H. C. H. met hun toespraken uitbundig
succes oogstten, v

Oelukwenschen werden voorts aangeboden namens de Nlas-vereeniging, Pantl-HarsoJo, de Handelsvakschool, IL' C.
T. N. H„ het centrale orgaan, waarin op
geestige wijze het proces der vrijmaking
van het Chineesche meisje en de vrouw
werd beschreven, de vereeniglng Excelsior, de Chineesche Verkoopersbond en
de Oost-Java Badminton Bond, waarna
me], Liem alle spreeksters en sprekers
dank zégde. .3UUMJU
Ververschlngen werden rondgediend,
waarna een zeer geslaagde tooneelavond
werd gegeven;

Om te onthouden.
amusement het. werk' doet
starneeren," zal niemand er dat' werk
Als

voor laten

schieten.

Maar voor „T Ij d b e e 1 d"'maakt
ledereen wel even tljrt. Want dat
tijdverdrijf is even nuttig als aangenaam.*

zittine ran dit

OUDEJAARSREDE VAN DEN
BURGEMEESTER.

jaar.

gegadigde aan, zoodat de burgemeester
reeds spoedig zijn oudejaarsspeech kon
afsteken. Om 8 u. 10 viel de laatste
hamerslag van 1940.
Nadat de heer mr, P o s t m a met
enkele hartelijke
woorden door den
burgemeester was verwelkomd bij, zijn
terugkeer in den Raad, werd aan de
afwerking der agenda begonnen." . De
drie voorgestelde begrootincswijzigingen
ontlokten siechts het verzoek dezelve
voortaan den Raadsleden
wat eerder
te doen toezenden/opdat meer.tijd aan
de bestudeering ervan kan worden be
steed, hetgeen werd toegezegd.
Het voorstel tot vaststelling van de
behoeve
de
wegenlrjst' ten
van
straatbelastlne gaf aanleiding aan
den heer Soendjoto de sugde
hand
te
gestie
aan
doen
om een speciale commissie voor die
wegenlrjst In het leven te roepen, aangezien de Raadsleden niet den tijd hebben elk der 1.100 wegen, welke die 'lijst
omvat, stuk voor stuk in beschouwing
te nemen om na te gaan, of. de klasslficatie wel juist is. De Burgemeest e r wijst er op, dat de huidige wegenlrjst reeds vier Jaar van "kracht is
de
geweest en op gezette tijden aan
hand van omstandigheden werd verbeterd; de commissie voor de bezwaarschriften kar. best • het werk van het
door den heer Soendjoto bedoelde commissie verrichten, doch er bestaat geen
bezwaar tegen benoemde bezwaarschriftencommissie eens te verzoeken : haar
meening terzake te, doen weten,*terwrjl
het volgend Jaar de wegenlrjst nog eens
grondig kan worden doorgenomen.
Hiermede wordt accoord gegaan.

extra
en zou-er nog een vervolgschoolworden,
-te
bij geprojecteerd wenschen
waartegenover Wethouder mr. Y a P
het aantal vervolgscholen
opmerkt,
geacht,
alleszins' voldoende' kan wordencijfermavan
de
hand
hij
aan
hetgeen
teriaal aantoont
zegt toe,
De burgemeester

dat'

dat het volgend jaar, bij de vaststelling
van het nieuwe diejarenplan voor het
Inheemsch onderwijs deze kwestie nog
eens grondig zal worden bekeken.
Nadat de voorgestelde subsidie-uitkeeringen zonder meer onder den hamer
zijn doorgegaan en de heer Soendjota,
een korte vraag bij de rondvraag heeft
gesteld, spreekt de burgemeester een korte

oudejaarsrede

uit, waarbij hij oon. het volgende zéide:
wolken en
. „Begonnen met donkere

dreigende voorteekenen, is het Jaar 1940
voor " het Koninkrijk der Nederlanden
een Jaar van intense beteekenis geworden doordat de oorlog Is losgebarsten
en Nederland bezet Is geworden door
een vijand, voor wiens levensvisie feitelijk geen woorden zijn te vinden.
Wij zullen niet vergeten en niet stilslaan, wij belden onzen tijd en wij zullen kómen en dan zal aan ons de kans
zijn en wl] zullen die weten te nemen.
De oorlog heeft het land offers gevraagd, welke bereids werden gegeven,
doch meer offers nog zullen worden ge-

bracht.
Dit alles, dit spreekt wel voor zichzelf, heeft ook beteekenis voor deze stad.
. Dit zal invloed uitoefenen op de normale gemeentelijke huishouding, doch
wij weten dit en zullen ook daarnaar

handelen. JHBPPI
Het Jaar 1940 hebben wij thans achter den rug. Wij zijn in dit Jaar sterk
geworden, militair en economisch. Ook
de gemeente is krachtig. Wij zullen een
politiek blijven voeren, welke er op is
gericht om deze kracht te handhaven,
in het belang van land en stad.
Wat 1941 zal opleveren, weten wij niet,
dit is God's hand en wat onze bondgenooten en wij ervan zullen maken. Het
zal goed zijn er rekening mede te houden, dat het komende jaar hard zal zijn,
What’s a name? doch ook wij zullen dat zijn. Laten wij
niet vergeten, wat er gebeurd is en zoo
De mededeeling van den burgemeester, dat de :n de lijst voorkomende naam de toekomst ingaan.
„In den regel is het toch zoo: sa cen
.Klrm?r!st»eg" ten rechte moet
ïijn
t
tijd komt het licht. Zoo zal het
harden
dr.
„Knippensteeg" ontlokte aan
HIJ
volgend
jaar gaan.
mans de opmerking' dat eerstbedoelde
wij de hoop uitspreken, dat
Laten
naam inderdaad niet zoo aanlokkelijk
1941
een
groote stap zal beteekenen in
is, want hij doet denken aan de mogede
richtingvan
de; bevrijding; van ons
lijkheid van „U weet wel", • waarop' de
burgemeester snel repliceerde, dat zulks land. Wij wenschen onzen bondgenooverder maar buiten debat moest blijven. ten en Nederland alle goeds en welslagen toe.
(Overigens .geven- beide namen >*Jn
Met dit vooruitzicht, staande aan den
„mogelijke" beteekenls elkaar niet veel
"■
vooravond
van het oudejaar en in het
t0e.... Red.).
<■!»,■
■
gezicht van 1941,. wensch .ik. uen de.
Beperking
uwen all én een zalig uiteinde toe en een
goed nieuwjaar.

in

-

,

snelheid

De heer Dubbeldam vindt in
het voorstel inzake maximum-snelheid
voor autobussen aanleiding nog eens te
wijzen op de onverantwoordelijke snelheid, waarmede. gewone automobielen
langs den Darmo Boulevard plegen te
rijden, tot groot gevaar voor de schoolkinderen, weshalve'spreker zou willen
weten, of die beperking van de maximum-snelheid ook niet tot gewone automobielen zou kunnen worden uitgestrekt,
hetgeen evenwel volgens den burgemeester teveel bezwaren met zich
zou medebrengen; de kwestie is daarvoor
te principieel, er zou bovendien een algeheele bebakening van de stad met
aankondigingsborden
moeten plaats
hebben
Intusschen zal de politie nogmaals
op het door den heer Dubbeldam gesignaleerde gevaar worden geattendeerd.
,

Inheemsch onderwijs.
De heer Soedarwo acht de voorgestelde uitbreiding van het Inheemsche
onderwijs nor niet verstrekkend genoeg

Woord van dank.

De heer Van,,den Hamer
heeft hierop namens den Raad dank
gezegd en erkentelijkheid betuigd

de. krachtige woorden van

voor

den burge-

meester, welke allen uit het hart waren
gegrepen. Spreker memoreert, dat toen
de groote ramp over ons land kwam, de'

Raadsleden elkaar hebben beloofd om
datgene te doen, dat noodig is, onder
alle omstandigheden, om ten slotte Nederland weer Nederland te doen worden.
dankt
den burgemeester
Spreker
voorts voor diens krachtige leiding In
het afgeloopen Jaar, daarbij de verzekering gevende, dat ook in het komende
Jaar op de algeheele medewerking van
den Raad zal kunnen worden gerekend.
Met den wenscht, dat het den burgemeesters gegeven moge zijn ook in het
komen Jaar op dezelfde krachtige wijze
leiding aan de gemeente te kunnen geven, eindigde de heer Van den Hamer,
zijn kort wederwoord, waarop de bur-

gemeester dankte voor deze oprechte woorden.
Te Bu. 10 volgde toen sluiting.

VERBETERINGP
METB

Een wensch, die eindelijk in
vervulling gaat.
—

*é
U het beite
voorkomen en Het snelite onderdrukten door
•»*
8 eb,u;l1
"««»'ombekende en univerteele
ervan kunt

RB*sW§«

»«"
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middel:

AFSCHEID.
Van Julien Foorman te Bandoeng.

-

0

0

„

.Eenigen tijd geleden werd, o.m. In den
Vjolksraad, gepleit voor het totstandbrengen van een betere postverbinding
tusschen Java en Ball.
Tot' dusver wordt de voor Ba'J bestemde post van Java vla Banjoewangl
naar Boeleleng verzonden, van,waar de
,
verdere distributie plaats heeft
Met Ingang van 1 Januari 1941 komt
hierin een verbetering tot stand.
Met ingang van dien datum, zal nl.
naar wij vernemen, 2 maal per dag
de voor Bali besteinde.. post; via
Banjoewangi en Gilimanoek door
middel van de kortere veerverbinding getransporteerd worden,' ter- ]
wijl door middel van dezelfde verbinding de post nit Bali naar Java
1 maal per dag xal worden verzon- '
Dit beteekent, dat'een brief, die met
den nachtexpres 's morgens te Soerabala
wordt aangebracht, nog Idienzelfden
middag naar Ball kan worden verzonden
en 's avonds'te Denpasser kan arrivee-

De nieuwe orkèstmeester van. den
Cercle heeft een afscheidsavond te ren.
Ontegenzeggelijk zal deze voorgenoBandoeng gehad, welke duidelijk
men verbetering der postverbinding tusaantoonde, hoezeer het werk van deschen Java'en Ball de vervulling zijn
zen serieuzen en gedegen musicus in van een lang gekoesterden wensen.
de bergstad werd op prijs gesteld.
Deze dagen zullen wij nog enkele naEen jaar lang heeft hij in S a vo y dere officieele mededeellngen aangaanH o m a n van zijn kunnen getuigd de deze postverbinding publlceeren.
en met zijn wakker groepje artisten
het muzikale peil
van Bandoeng
HET
hooggehouden.
Bij
het afscheid
bood de heer Klein, de manager van
Toegestane codes.
het hotel zijn afscheidswenschen aan,
Met
ingang van 23 December ajs. is finmet een hartelijke speech, waarbij h\J
der dezelfde voorwaarden als voor de
de hoop uitspraak, den heer J. Foorreeds ingevoerde codes Is voorgeschreven
man nog eens terug te zien.
De naam, welke het orkest vooruit In telegrammen in, het bultenlandsch
voor zoover althans het land
gaat, tó geen ijdele. De heer Foorman verkeer,
evenis ' een rasaryst en; zijn orkest staat van bestemming zulks toelaat
; gebruik
eens
het
van
de navolgende
op een hoog niveau. In dat opzicht codes toegestaan:
kan het bestuur van den C e r c 1 e
Acme Commodity and Phrase code
zich gelukkig prijzen, met het nieuwe faf gekort acme"); Pettersons Internaengagement.
tional code thlrd edltlon (afgekort „pet").

TELEGRAAF-VERKEER.

—

—

van 31

kranegara.
Wegens den daarbij

■
betoonden moed,

Bovenstaande annonce
kost één gulden, groo-.
annonces naar rato
advertenties moeten
vóór of uiterlijk op Vflj-

tere

~

_

en moed van den overledene ten voor-

ëindigd.

HET „RIJSTBERICHT.”
In Januari voor het Hof.

Januari.zal jlezeg wij in het

~

„Bat.. Nwblad'f, het '■ Hooggerechtshof de

zaak In hooger beroep behandelen van
den hoofdredacteur en redacteur van de
„Indische Courant" terzake van het zg.
„rijstberlcht", dat een onrustverwekkend
karakter had.

Zooals men weet, heeft de Raad,van
Justitie alhier den hoofdredacteur,veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk en den redacteur,
die het bericht schreef, tot twee maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk.

ONDERWIJS.

„HETAARDRIJKSKUNDEONDERWIJS OP DE M.S.”
Geen „stom geheugenvak”.
INTERESSANTE CAUSERIE OP
OUDERAVOND.

Haast geen plaats was gisteravond onbezet in de groote aula van het Openbaar
Lyceum, waar, vóór den eigenlijken ouderavond, mevrouw H. F. O. Roozen, een
causerie hield over „Het aardrijkskundeonderwijs op de Middelbare scholen".
Met een kort woord leidde de rector, de
heer B. Möllenkamp, spreekster in, wier
zeer Interessante lezing wij hier In het
kort weergeven:
„Het aardij kskunde-onderwljs op de
M. S. heeft een belangrijke verandering
ondergaan, die helaas nog niet tot het
publiek is doorgedrongen. Op de vraag
„Wat is aardrijkskunde?", zullen zeer
velen antwoorden: „Een vak, waarvoor
Je veel uit het hoofdmoet leeren: namen , van plaatsen, rivieren, bergen,
voorts middelen van bestaan, producten
schijnbaar zeer onbeduidena en
uitsluitend een geheugenvak. Om het.te
leeren, behoeft de leerling geen aanleg,
geen bizondere belangstelling, geen intellect te hebben, alleen maar „geheugen". Over het algemeen hebben ouders
een minachting over het vak
als zij
in hun herinnering teruggaan, dan kunnen zij.van het vak aardrijkskunde uit
hun eigen Jeugd ook niet veel anders
weergeven. Maar daarin ligt nu
de
groote verandering, die zich in deJuist
laatste
—

—

Jaren heeft voltrokken.

Deze verandering kwam in 1921, na invoering van het Nieuw Academisch Statuut, waarbij de studie der aardrijkskunde ' universitair mogelijk werd als sociale georgraphie, ingedeeld bij de vereenigde faculteiten der Wis- en Natuurkunde, Letteren en Wijsbegeerte. ,De
studie is zoowel te Amsterdam als te
Utrecht mogelijk, doch tusschen belde
richtingen is een groot verschil: de eerste is meer sociaal georiënteerd, de laatste meer physlsch." SHMMfIM
Nadat mevrouw Roozen de beide studie-richtingen eenigszins in détail had
uiteengezet, ging zij voort met het beschrijven van de wijze, waarop dit hooger onderwas bevruchtend kan
inwerken op het middelbare. „De leerboekjes
geven het geraamte van de aardrijkskunde-leerstof, de leeraar vult deze stof
aan met datgene, wat hij noodig acht,
om, gelet op de jeugdigen leeftijd der
leerlingen te komen tot dat wat de sociaal-geograaf met zijn onderwijs bereiken wil, nl. Inzicht en kennis van de
maatschappelijke verhoudingen. Het
landschap,. het physische landschap, is
daarbij alleen van'belang, voorzoover het
de maatsrhapDellJke verhoudingen beïnvloedt. Hoofdzaak van'het onderwijs,
zijn mensen en maatschappij.
\

De

...

beeld .aan de jongeren.
Na kapitein Hazenberg sprak Ridder
L o hy, sergeant van het reservekorps, eveneens drager van het Ridderkruis, die memoreerde hoe' 8 maanden
geleden'in de militaire sociëteit alhier
het 45-Jarig ridderjublleum
van den
overledene werd gevierd. Spr. wees eveneens op het voorbeeld gegeven door 'den
kleinen soldaat, die een 3 meter hoogen
benteng hielp bestormen.
Daarna spraken een •vertegenwoordiger van d«i Bond van Inheemsche gepensionneerde militairen (81.9.M.) en
tanderen waarna, onder het salvo van
het vuurpeloten en het doffe geroffel
van de trommen de kist In de groeve
werd neergelaten.
Militaire muziek speelde een Koraal,
waarna de godsdienstleraar R i r,l-m a s s e aan de band van Mattheüs
24 een grafrede hield, die hij met gebed ' besloot.
Even later was de plechtigheid ge-

ajs.'

i. O. van der WEERDT |
1-1-1941M'
p.f.

.

werd hij bij Kon. besluit van 9 April
1895 no. 32 benoemd tot Ridder 4de kl.
13-Juni
in de Militaire Willemsorde;
1896 werd de overledene bevorderd tot
■'
korporaal.
■
Welhaast 46 Jaren droeg Ridder Pattipelluhu het eeremetaal.
Bij zijn begrafenis was er alle reden
om te wijzen op de dappere daden van
den overledene en deze ten voorbeeld aan
de Jongere generatie te stellen.
In, een kernachtige toespraak voerde
nis eerste spreker kapitein Hazenwoord, die in stramme
berg het
militaire houding dezen overleden zoon
van Ambon van den ouden stempel
een laatsten soldatengroet bracht, niet
alléén namens de Ambonneesche compagnie waarover hij het bevel voer:,
doch óók namens het geheele 3dè bataljon, waarvan het vaandel versierd is
met hetzelfde eeremetaal, dat door den
overledene werd gedragen.
In een krachtige Maleische toespraak
stelde hij de. trouw, plichtsbetrachting

December

Als voorbeeld geven wij
hieronder een model,
ter grootte van 5 regels
over één kolom.

"

■

autobussen.

[■«■y tSfe/A

debestelling plaats van den op 73jarigen, leeftijd overleden gepenslonneerden Ambonneeschen korpo-u,
raal U. rattlpe i In h
Ridder der Militaire
Willem* orde 4de klasse.
tot de oudDe overledene behoorde
19
het
ridderkruis.
ste dragers van
geboren
op
Saparoea
1867
December
trad hij op 16 Januari 1887 In dienst
van het N. I. Leger, waarbU hij in 1894
deelnam aan de Lombok-expeditie
Het Ridderkruis verwierf hU tijdens
T Ja
de bestorming van het versterkte
-

u

Slechts een klein uur heeft Soerabala's
Gemeenteraad gisteravond noodlg gehad om de agenda der laatste openbare
vergadering van dit Jaar at te werken.
De meeste punten gingen zonder,' de
andere na slechts korte opmerkingen
onder den hamer door en voor de rondvraag meldde zich slechts een enkele

Ook dit Jaar zal, evenals
de vorige Jaren,, een
ieder In de gelegenheid
worden gesteld, gebruik te maken van
onze speciale kolom
„Nieuwjaarswenschen",
gelukwenschen
welke
eenmaal zullen worden
afgedrukt' in'ons ï blad

KerobangOp de" begraafplaats
Koening had gistermiddag de teraar-

OSTVERBINDG

Soerabaianeti

afdeellng

zigen,

De laatste

NIEUWJAARSWENSCHEN.

LAATSTE GANG.

Met militaire honneurs.

GRIEKENLAND.

ALI.

Gisteravond werd tijdens een

’S RIDDERS

Soerabaia’s gemeenteraad bijeen.

■

'

DE STEUNACTIE VOOR
Geeft met milde hand.

Uitreiking van een vaandel.

EERSTEf BLAD IL

DE INDISCHE COURANT.

.

STADSNIEUWS.

1940.

December; a.s.
3 uur n.m. vergezeld
van bet kostende op het
kantoor van De Indische Courant, Af d. Advertenties, bezorgd zijn.
dag. 27

De vergevorderde rassenkunde ■ geeft
de verdeeling der rassen over het aardoppervlak, en hierbij sluit een indeeling
der menschheid In. cultuurgroepen aan
het onderwijs in de aardrijkskunde
ontsluit zoo het leven der natuur-, haif

—

cultuur-

volken. De
«n. beschaafde
met een primitief

11. komt In kennis

stadium, hetwelk zijn. eigen voorvaderen eveneens hebben doorgemaakt; Vooral hier in Indië, een land met yele gebruiken, opvattingen, Instellingen

van

primitieve en'half-cultuur-volken, kan
door het aardrijkskunde-onderwijs veel
wat onbegrijpelijk scheen, helder worden.
Vóór alles is het de taak van den leeraar

aardrijkskunde-onderwijs t« geven In
contact met het ltvtn zelf, den'leerling
op zijn plaats ais burger in het maatschappelijk ;leven voor te bereiden"
Eenige Jaren geleden ging van het
dept. van O. en E. een schrijven uit, op
de scholen gemeenschapsgevoel aan te
wakkeren'door het onderwijs, waarmee
gepaard ging een streven om een acte
Burgerschapskunde in te stellen. Spreekster heeft toen het dept. een uiteenzetting gezonden «om aan-te toonen, dat
een aparte bevoegdheid hiervoor niet
noodlg was, daar het doctoraal examen
sociale gêorgiaflë voiuccu aan de eisenen
voor acte B. K. De,acte Is niet ingesteld.
„Door de trieste oorlogsontreddering
is er nu echter het streven moreele opvoeding te geven om oorlog in de toete vermijden,
komst zooveel mogelijk
doch mijns inziens behoeft men geen
nieuw vak te bedenken om de moreele
omdat vele
opvoeding te bevorderen,
vakken, w.o. aardrijkskunde, reeds onopzettelijk moreel opvoedend werken.
Aardrijkskunde, op de L. S. hoofdzakelijk-topografie, wil op de M. S. niet al*
leen kennis, maar vooral Inzicht geven
inzicht in."levensverhoudingen, zoo
bijvoorbeeld in de economische .ontwikkeling der volken, hun sociale maatregelen (of het ontbreken 1 daarvan) en
den terugslag op het economisch leven,
de godsdiensten en hun economische en
maatschappelijke gevolgen; ras-, taaien godsdienstverschillen: der volken en
den poliüeken weerslag.
Wat het lessen leeren betreft: vele
—

11. èn hun

ouders

meenen, dat

het

uitmuntend is, als het kind een les kan
opdreunen, doch dan blijkt bij het opzeggen meermalen, dat de 11. niets weet
van het hoe en waarom; dat hij In het
geheel niets snapt van den samenhang
der verschijnselen. En om dezen samenhang te zien, dat is niet eenvoudig, dat
kost leeraren maar ook leerlingen veel
Inspanning, méér inspanning dan voor
het uit hoofd leeren van een lesje noodig is. Zoo moeilijk is het verband te
leggen, dat het in de eerste klas voor
een mondelinge beurt ten volle tellen
kan om met het geopende dictaatschrift
in de hand de les weer te geven. De les
wordt eerst uit het boek geleerd, daarna zelf tot een uittreksel verwerkt, dit
résumé wordt besproken
weer gemaakt, waarna het verbeterde uittreksel van het bord wordt overgenomen.
Het aardrij kskunde-onderwijs op de
M. S. is méér dan topografie, meer dan
uit het hoofd leeren
van een lesje:
aardrijkskunde Is niet het voornaamste vak van de M. 8., behoeft dit ook
niet te worden, doel) het onderwijs in
zijn huldigen vorm, bezield door d« idealen van den sociaal-geograaf, is een vak,
dat iedere leerling, welke richting hij ook
na het Lyceum moge kiezen, de zoo hoog
noodlge maatschappelijke kennis tracht
mee te geven, zonder welke logisch denken over maatschappelijke verschijnselen, dat van lederen staatsburger gteischt wordt, niet mogelijk is. en dit
doel, de aardrijkskunde op de M. 8. te
zien als een noodzakelijk vak
dat doel
hoop ik te hebben bereikt." •
De heer Möllenkamp dankte mevrouw
Roozen voor haar goed doorwrochte rede, en legde nogmaals den nadruk op
de fout van het klakkeloos uit het hoofd
leeren
„misschien komt dit door het

en.

—

—

klimaat, dat remmend werkt; zonder
denken heb Je 't Immers al warm", zei
de rector, waarop eenlge hilariteit ontstond In de zaal —; hij drong er bij de
ouders op aan, de kinderen te doordringen van het principe om te 1 éér e n
denken, hetgeen een moeilijke taak
is, die niet vroeg genoeg kan. worden
aangekweekt.

Hierna werden de ouders In de gele, met de
leerkrachten
kennis te maken en over de leerlingen
te spreken.
genheid gesteld

GEESTELIJK LEVEN.
LEGER DES HEILS.
SOERABAIA.

Kerst-demonstratie.

Hedenavond half acht

zal In de grootehuis voor Zee- en
Landmacht. Embcng Malang «7-77, door
alle vereenigde afdeclingen van het Leger des Hells te Soerabala een groote

te zaal van het

Kerstdemonssratie

worden gehouden,
waarin verschillende Kerststukken, tableaux, zang en muziek ten beste gegeven zullen worden.
De leiding van dezen avond berust bij
majoor A. R. Kyle, directrice van bet
WIII. Booth-ziekenhuis alhier.
ledere belangstellende !s hartelijk welkom. Toegang vrij.
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KAT FRANCIS
BONITA GRANVILLE
ANÏTA LOUISE
in de prachtige mm:
\
I
PRISCILLA LANE
I
D C PA rk TUT inirill
i
THOMAS MITCHELL
g.;iï/; V/nCCKj
„M YBIL L" en een aardig voorprogramma.
"iet
~~

"

/•

S& r:,&^^ ffilßtD W
"

•■—-——

_—__.

"

2

—™~

S

'

-

-

*3

...

—

I-J DE

*

-

HE I R I'S'H
/I

rVJK

MV,

ALAN HALE.

'

*

Entrée

'„

*

en

025

'

04 °-

Toegankelijk

voor aUe

.

HANDELSBANK N.Y.

I

r« »■ I■E■B ■ ï ■ I ■ 3'« T■s! ■ ï■ I■ï ■ 3 ■ S»S'«
,

NEDERLANDSCH INDISCHE

]

i

te

Gevestigd

Batavia.

g

Gedurende de

i

geven'- wij bij

KERSTWEEK

1

JJÖfi*?*?

■

wÊ II W
ffl.a Bet
h% n VLB ■■

£•?

,

.

VREEMD GELD

•

REISCREDIETBRIEVEN

I SHIRTSenPYAMA's

1I

I

Uül'l

'|I

f\

/
?

nog

meer

wordt

geapprecieerd. |

I

iw Voor dit bedrag kunt U gratis keuze maken uit alle
«J
&
'jféi artikelen, welke wij verkoopen zooals: .
$g DASSEN
POCHETTES
MANCHETKNOOPEN —' gf
SOKKEN
ZAKDOEKEN
HOEDEN $
RIEMEN

.

4249

|

.

I

DENKT AAN

p

KERSTMIS KORTING i
|

"ü"f]!'B .JBJIB

EEN WIJS KERSTMAN, GAAT NAAR

1

201

'

CORRESPONDENTEN OVER
DE GEHEELE WERELD

scnonl<en e

|

i

•

i» ■

'

*iëS?ï>'

"
*

$

Wi i hebben van die uitnemende, practisch'e \
geschenkjes voor Dames en Heeren, waarmede j
U eer inle9 t en toch niet kostbaar, leder i
cadeautje wordt afgeleverd in aantrekkelijke, i

c

£
'

Ifurf

§

leeftijden.

Denkt U
aan Uw Kerstman

.

*

««

■'::■ 5 ■'- ■31 ■ 'I B 'E ITI S ■ !"■ 15a' K «ra Hl-I

UW KERSTMAN

I
l

•

?

'!!!•

—

—
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GRADA L. SCHRöDER
en
Mr. L. G. GELPKE.
8. O. Wo'nolangan. Probollnggo
1 Padalarangweg la, Batavla-C.
21 December 1940.

Uitsluitend geldig voor onze Soerabaia
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VIERT UW KERSTDAGEN

—

(EIl

P. J. VASTENOU.
1
Huwelijksvoltrekking op 7 Januari 1941.
Huwelijksinzegening In de ProKerk te 10 uur v.m.
Receptie ten huize van de Bruid,
Societeltstraat 68 van 11-12 uur.
DJember, 16 December 1940.
8529 ,GANZEN

J

Mtestantsche

EUROPA bij deFKERSTBOOM!

r,

I

\j\f

KERSTSOUPER
van 24 op 25 Dec.

A. B. SMITS

E. F. CAMERIKHuwelijksvoltrekking 3 Januari
1941 om 9.30 u. v.m.
Huwelijksinzegening In de H.
Hart Kerk Coenboulevard.
Ontvanguren van 11 u. v.m.
t
12 u. n.m.
l

<

op 25 December.

I

,„;„„,,;

P- couvert
„

-

(LUNCH)

F 1.50 p. couvert.

Vanaf 23 December verkrijgbaar:
&

KALKOENEN p. pond ongevuld ƒ I.—;

&

idem

/ca

KERSTDINER

p. pond ongevuld ƒ 0.45;
EENDEN
'
]
KONIJNEN p. stuk / 1.25.
BRAADLOON extra /
diners
zBestellingen voor soupers

Ondertrouwd:

gevogelte

&

konijnen

gevuld ƒ 0.50.

Soerabala.

0.50 per pond.

telefoon 777 Z.
telefoon 2323 Z.
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Boekhandel KOLFF
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StiHe nacht, heilige nacht.
Het gelukskind.
Kerstnacht.
Daar kwam een rijsje groeien,

(
(

{
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Jo Vincent
y.

Soerabaia

MEUBELSHOW
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PASAR BESAR

SOERABAIA.

I. V. E. V. O.

|

S C H O 01
Kramat 93. BATAVIA-CENTRUM, Telefoon Wl. 909
Goedgekeurd bij
•

Besluit Dir. v. O. E. ddo. 6/4/1935 No 8982/A.
ELECTROTECHNIEK
RADIO-TECHNIEK
WERKTUIGKUNDE
BOUWKUNDE
&

AFDEELINGEN

:

en per 1 Februari 1941. RADIO-TELEGRAFIE.
'
(opleiding voor: beperkt. 2e en Ie klasse certificaat).
Schoolgeld ƒ 15— Aanvang nieuwe cursus
telkens op 1
1 Aug. Minimum toelatingseisen: Verklaring 7e kt! L Febr. en
S
Duur opleiding voor alle afd.: 2>/2 jaar. Prospectus gratis op

■

aanvraag.
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Louis Tulder
d. Linden's Kinderkoor.
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Kerstwijding.
Oudejaarsavondwijding.
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1|Firma K.K.
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heil,'9e nacht.

De •"•'d«r*je» lagen bij nachte
Waarheen Pelgrims ?
Kers ied
d
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KERSTETALAGE
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Pension „LU Cl A"

VRTJCHTENH. „HOLLYWOOD"

Tel. Z. 460
Simpang 80
feestdagen
a.s.
Voor de
Heerlijke versche Amerik. vruchten, Noten en kastanjes. Ook
verkrijgb. keur. versierde Kerstmandjes, met of zonder bloemen
't Meest gewaardeerde geschenk!
Doet tijdig Uw bestelling.
-

Goebeng Podjok

:

27

—

SOERABAIA

—

Telf. Z.

1952.

LEVERT ETEN BUITENSHUIS.
«93

8527

KERSTVEN DU TI E.

24 DECEMBER* a.s. zal, na afloop van onze
te ca. 11 uur een groote partij
Commissie-vendutie
wekelijksche
worden geveild.
en
DRANKEN
PROVISIëN
prima
Op DINSDAG,

!

<

van Hoogendnrplaan 108,
Maandag.
23 December 1940.
«P
Aanvang 9.30 v.m.
Van een goed onderh. inb., w.0.:
rott. zitje, hl. pott, kapst. spgl.,
bekl. zitje, staande klok, spgl.
kasten, gram. m. kast m. pi.,
stilletje, bollampen, eompl. cetk.. \
kop. prauw, toiletsp. m. kruk,
med. kast, legkasten, ladetaf.,
staalb. bedd., port. serv., glasw.,
pott: e. pann., fietsen, enz., enz.
Kijkavond: Zondag. 22 December 1940 v. 6 tot 7.30 t«.m.
E. T. WATRIN.
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VENDU- EN

llotmurnatlrf-

I

NOG ENKELE KAMERS BESCHIKBAAR

KEURIGE HUISVENDUTIE
KSÈHMen huize van
MEVR.iM. BERKHEMER,

8522
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ZEER EENVOUDIG
IN ONDERHOUD.

<

Ivor,

n
O

ë!
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,

Langs dezen weg betuigen wij
onzen hartelijken dank aan
Dr. J. J. A. A. VREEDE
de. liefderlj ke behandeling
tijdens, de 1 ziekte van mijn Inniggeliefden i Echtgenoot,
L. H. PRINS.
Mevr. de Wed. R. PRINS-Vos.
Modjokerto, 21 Dec. 1940.

9943

DH

VLOERBEDEKKING

m. s. noach:

Sti,,e naeht

<

D

ba

EFFEN BRUIN 200 cM. BREED.
EEN ZEER SOLIDE

-7-»-...'.>,1V,.

|°i

{

■— t

Mede namens de familie.betulgen wij langs dezen weg onzen
hartelijken dank aan Vrienden
en Kennissen voor de deelnemlngin oris smartelijk verlies.
Mevr. de Wed. R. PRINS-Vos.
en Kinderen.
Modjokerto, 21 Dec. 1940.
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[LINOLEUM

—

Ikerstpla ten I

gevuld ƒ 1.25

,

-

JS^
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LEONIE V. VAN EGMOND

Daendelsstraat 116

Zaak.

.

kennisgeving.

IJZEREN TUINZITJE, rottan
zitje, houten zitje, STAALB.

LEESL., port., KOPER. KROONLAMP,
SCHRUFBUREAU m. st.
m
COMPL. EETKAMER, HANGKLOK, FRIGIDAIRE (4 ft.), 1
en 2 pers. BEDDEN, lI4NGLEG-SPIEGELK4STEN. KEURIGE TOILETSPIEGEL met
bankje, schoenrek, med. kastje,
Spenkast, IJskist, SERVIES en
GLASW., keukengerel, enz.
Kijkavond: op Zondag, 22 December van 6
7.30 n.m.

•

ONDERTROUWD:.'

Algemeene

—

4

8498

■■i

ZELDZAME AANBIEDING NIET!

■

■

SCHOENEN, enz., enz:

J&

t. h. van den WeledelGeb. Heer
G. J. NOOIJEN,
Kemoeningweg 34.
Aanvang 9.30 v.m.
V. e. NETTEN INBOEDEL, w.0.:

—

Isavelkoull
.

In plaats van kaarten.

.

-

A

Sldoardjo, Stationsweg 84
S'baia, Kedonganjardw. str. 15.
Woensdag, 25 December 1940.
Oeen ontvangdag.

;

gp

HUISVENDUTIE

op Maandar, 23 December 1940

—

.

Eenlge

«•

COMMISSIEKANTOOR

GEZELLIG en INTIEM

KERSTDINER
PRACHTIGE GROENTENSCHALEN
met afneembare knop

BIJPASSENDE SAUSKOMMEN
COCKTAILSHAKER

F
„

„

BOWL, KRISTAL

M/VERZILVERD BLAD

OLIE en AZIJNSTEL
TOASTREK M/JAM en BOTERSCHAAL
LIKEURSTEL OP BLAD

„

„

„

„

55—
17.50
16.50
30-

25—
16.50
27.50

ENDUTIE
ERHUIZINGEN

U kent onze CRUSH-STROOP !
Neem U eens ter afwisseling onze GRAP E
FRUIT-STROOP onze heerlijke LIMONADE
Soerabaia

föffi 1 3 113Vjfcj

_"

BEPAKKINGEN
NIEUW

Malanß
BRITISH JEWELLERS

—

•

TOENDJOENGAN 16.

M. S.

en

GEBRUIKT MEUBILAIR
Kaliasin 121
Tel. Z. «20.

NOA C H,

—

442C

ZATERDAG

DE INDISCHE COURANT.

1940.

21 DECEMBER

EERSTE: BLAD IV,
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1 MAX FACIOR
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WHITEAWAY
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BewANecnu
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KERSTSTOLLEN 1
I
KERSTen
NIEUWJAAR %IC/ KËRSTTAARf EN 1
Vervrooiykt Uw interieur
met

'

TULBAND

i\

MARSEPAIN

-

-

KERSTBROOD

||

dooien bonbons
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■• :':''pHi

*BB%y JgpM; --■-■•:

'

t

ffa

*ig||fHVr||

'

.ƒ?

KI

te laten

door bij ons

behangen

/

&S&C

We hebben nog groote

I

"^

%P

G&

per rol

4108
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INSTITUUT DE

X

<£B

Chocolade Kersrkransjcs
Chocolade Kcrstklokjes

|.UXE

L IKEURBONBONS

3a ENDER^&JIAIJG■

-

vanaf

jOPI

|

1

BEAUTÉ

„PER INE»

GEDIPL. SCHOONHEIDSSPECIALISTE en
n
COIFFEUSE

1

met eenige jaren praktijk in
Holland.
DEMODE R N S T E

PERMANENT WAVE

Soerabaia.
Pasar Besar 33
Telefoon Zuid 3998.
4259.
—

,

f/t

.

,ƒƒ//ƒff/ffl

'

'

Belegt Uw geld in

f fflmfactdi w^^ 1
/7

HUIZEN
gebouwd door het

BOUWKUNDIG BUREAU

B. G. T A •"..'■N•
Pasar Besar 72

Telf.' 3002'-' 3003" 2;«*--

-

-

VANAF:'-•F 3600.•-■■■■

4442

1 VOORALUW„MAXFACïOR S
,

BENOOÏ)ÏGDHEDExN.

,,

1

Airesverandéringen.

,

■ voorkoming •van

teleurstelling dienen S. adresveranderingen voor abonnementen pp
'een zoodanig tijdstip te worden
, Ter

bijzonderdaags tevoren in het
bezit zijn van de administratie.

opgegeven, dat 'de

jj.

v. WHITEAWAY

LAIDLAW,

1,

TOENDJOENGAN

-

-

SOERABAIA.

Voor BED en KAST, een STOEL o! LAMP
Gaat men nog steeds naar MOLENKAMP.
Juliana Boulevard 9

,—

.

Soerabala

—

'.';"''.'.'•■''

'

■•:'.■•■'"'

succes,

'n Electrisch geschenk is een modern geschenk

!

Practisch nut vereenigd met een aantrekkelijke üitvoe-

Tel. Z. 2857

:

Verhuur en Verkoop van Modern en Antiek Meubilair
Gemakkelijke'betalingscondittes

4123
I

;

..'_

.

.

'

..

___

In onze toonzaal vindt U een ruime sorteering,van die
smaakvolle, handige electrische apparaten, die in elk

■

■

VRAAG en AANBOD
GEVRAAGD

V^^n^^MfnflflVl^H^ttflilHßttßlSftflEitf9K^^AHflËÏßlMtfb^S3R^Mb^Vi^9

I

bedrots^™br;

Goldberg's BELTISTOS glazen.
Deze glazen bestaan uit een combinatie van
verteglas en leesglas in-één geslepen.
Handiger dan het gebruik van -2 verschillende
brillen, 'niet waar ?
Alleen verkrijgbaar bij J. H. GOLDBERG.

\{:

-

Uitvoerige sollicitaties onder No. 2934 Reclame-Bureau A.de la

Mar/. Batavia-C.

'

8519

Bekwaam Dameskapper

GEVRAAGD VOOR SPOEDIGE

HOLLANDER

bij groot bouwbedrijf

wm^nm

GAATHETOMÜWOOEER?

INDD3NSTTREDING

MONTEUR

.biedt zich aan>voor direct.
Brieven onder No. 2937, Reclame
Bureau-A. de la-Mar, Batavia;
Centrum. /
8534
.(

Soerabala

/—

*****

-*-.

#»•

—

GEEFT 'N ELECTRISCH KERSTGESCHENK

/

M

Klfl

r

Tel. Z. 1270-1271;

'

j

van Europeeschen of Chinccschen landaard
bekend met reparatie en' behandeling van
dieselmotoren
en andere machines.
Alleen practisch ervaren per- ■ Toendjoengan 85
sonen komen in aanmerking.
In Hoil. Brood-, P. & D.-, en
Salaris naar bekwaamheid.'
Banketbakkers-W- 1 N K E L, Bij gebleken geschiktheid goede
annex terras (op Java) kan ge- vooruitzichten.
plaatst worden:
Leeftijd niet boven 40 Jaar.
een jon? lIOLLANDSCH
Brieven onder No. 8517, Indische
:
echtpaar,"

bekend met deze branche, goed
met publiek kunnende omgaan,
met kennis van eenvoudige administratie en organisatie. Con- .!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
dities en vooruitzichten nader
te bespreken.
Brieven onder No. 2911-de la
en
Mar, Batavia-C.
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■"••'
.

—

£
|
','>

J

volea.s.
en pfc„£
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presenteeren wij een bijzondermteressante
film uit de Egyptische filmstudio's
:

jol JFÊL ür
«3»
■■■

DEZE FILM BEHAALDE BIJ DE
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niet duur behoeft te zijn om er „succes mee te hebben".

en hier "in mijn krant, zie'ik'opperbest, 'dank-zij

voor Houtaankap- en Zagerijbedrijf in de Buitengewesten
""'
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"'■

nfi2
40ö2

.

UIfIHAR
•««"«>.;:
QAMIUA''!

IJ (i l!l

IUH

~

Si'

DECEMBER' 1940.

De

DE .INDISCHE

de Wereld.

Wij

redden Brittannië.

De geregelde R.A.F.-aanvallen op
de Dultsche industriegebieden' schlj

-

een uiterst ' demorallseerenden
invloed te hebben op de Dultsche arbeiders.'Een neutraal onderdaan, die
kort geleden door Dultschland reistien

reld ils., Vergeleken; met. schaken'. •Is
hetizoo-eenvoudig.', als \ kienen.' „Go" de, vertelde
is het nationale Japansche ] spel* «n
het
volgens' de Japanners -,'
menj;het
leert'men
vijf
"minutem
in;
maar:
'
In dertig Jaren nog maar net.

slaap te krijgen, veel

kent'.

meer'slaaptadan wel

bletten In moeten nemen,
goed

in
veroorzaken

sterfgevallen

Duitschland.

-

•■

~

;

achthonderd

sterfgevallen tengevolge van dezelfde oorzaak. De Gestapo
heeft thans dé arbeiders gewaarschuwd zich een beetje in te toornen
met die slaaptabletten.want anders...
: (Ja, wat"anders?).
Dat zullen Hess en Hlmmler nu
niet; zoo vreeselijk plelzierlg vinden,
want die hebben nogal groote flnancleele belangen bij chemische fabrieken, welke slaaptabletten producee-

ren. fUKÉHHI

Adelaren zijn niet zoo
sterk.

.
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zeide'

k.

*

zoo.
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■Wij kennen allemaal dié grimmige
oude geschiedenis van het kind, dat
door een'arend van een bergweitje
werd ontvoerd en medegenomen naar
het arendsnest; boven op de bergen.
En thans is bewezen, dat deze tjseHke geschiedenis nooit-van-ze-leve
gebeurd kan zijn.

Twee Amerikaansche ornlthologen

hebben het verhaal heel lang betwijfeld. Eén jaar of wat geleden besloten zè een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheden van het verhaal.
Ze wisten
-

een.

pas geboren goudte pakken te krijgen, de sterk-

arend

ste en koppigste aller adelarensoorten en - dit. dier 'op te lelden in den
geest der oude jachtvalken, dus zoo,
dat het idier uitvloog om.prooi te
vangen en
terugkeerde naar zijn
meesters.
Toen het dier „volwassen" was en
In den bloei, zijner adelaarsjaren
'

moest zijn gekomen, experimenteerden zij \ met het „laadvermogen" van

een,

•

N.I. SPITFIRE-FUND.

.

„ROLL OUT THE BOMBERS”.
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laten tot het inzenden van bijdragen voor dergelijke Spitfires.
Alle betalingen, onder het motto
.„Spitfires" in ons fonds gestort;
zullen voor dat doel blijven aangewend.
Zooals bekend zullen de twee
.eskaders Spitfires (elk van
'twaalf toestellen), die wij reeds
naar Engeland hebben gezonden,
vliegers
door Nederlandsche
worden bemand, indien deze beschikbaar zijn, doch tevens
weten wij dat op het oogenblik
zooveel jachtvliegers niet beschikbaar zijn.
,
Maar ook weten we, dat Nederlandsche vliegers aanwezig
zijn en er op zitten te wachten
bommenwerpers te besturen.
Aldus: „R o II o u t t h é
b,o m b e r s".
'Het,voor één bommenwerper
benoodigde
bedrag
beloopt
(f 190.000.—), het
£25.000
equivalent van vijf Spitfires en
we hebben nog maar zes weken
den:tijd. Doch we brachten in
drie weken tijds tien Spitfires
voor Churchül bijeen. Dus nog...

-

•

-

ifióll oat the bombers."

de oorspronkelijke,
„M
van
1

e n

De man, die Pasteur
beroemd maakte.
De; Duitsche Intocht in Parijs is
gevolgd ;door: zeer vele zelfmoorden
Onfier.'hen',treft men den naam van
Joseph'Meister.: Het is niet onmogelijk.* dat 'gij dezen' naam nog nooit
eerder hebt gehoord., Toch is hij geen
onbekende,- In het . bizonder voor
hen, die de film over Pasteurs leven
hebben gezien.
De;meest ontroerende episode van
de film;was■ wel.die, waarin een opgewonden; V'moeder
den grooten
smeken
Pranschman om • hulp kwam zoontje,
voor haar negen Jaar oude
dat ; door;
dollen hond" was gebe-

een.

vree

-

tevoren : proeven op.menschen ge-

„Eens zult

worden.”

Treffende

-

—

en:

—

Hij kent hem...
Uit een
hoofdartikel van de
„Deli Courant" over Churchill is het
volgende:

—

—

;eefs.

.

.

->

'■■:■■

Dan kunt GU het hoogste offer
brengen voor Koningin en Vaderland
en onze stad Semarang.
'

dat de Stadswacht zich In het uur
van gevaar zal geven tot het uiterste.
De afmarsch van de stadswachters
na de plechtigheid had een keurig
verloop. Telkenmale klonk een welverdiend applaus ailt d- tribune op.

Hierop sprak resident De Jong namens den gouverneur van MiddenJava, die wegens uitstcdigheid verhinderd .was de plechtigheid bij te
MR. H.
wonen. Spr. wenschte de Stadswacht
Mr. H. Marcella, gewezen procugeluk met haar installatie en de burreur-generaal bij het Hooggerechtsgerij met het feit, dat zij erin gehof van Nederlandsch-Indië, is uit
slaagd is uit eigen en aller kring de Zuld-Afrika te
Batavia teruggekeer-J.
plaatselijk weerbaarheid met een be!
Welkom
langrijk onderdeel te versterken.
Aldus sneert „Het

MARCELLA.

,

Zij
Pasteur zijn nieuwe
r.ab les
middel op, den Jongen
toe te passen. Pasteur had nog noo:t

INSTALLATIE SEMARANGS
STADSWACHT.

—

isMBEBBfI^RVBH

ten.

—.

—

:

!"

BINNENLAND.

„Wlnston Churchill weet iets van
Om dat te bereiken
Gij zult het
nu reeds ondervonden hebben
is oorlog af. Hij heeft er zeven bosken
veel en harden arbeid noodig. Slechts over geschreven. Hij wéét dat deze worgestage oefening kan u vormen tot steling geen oorlog is in den ridderlijeen eenheid, die op een enkel woord ken, mannelijken zin van het woord.
of teeken van haar commandant, Maar hij -weet ook, dat wanneer de
eensgezind uitvoert Wat bevolen wordt. oorzaken van dit misdadig verschijnsel
Uw reactievermogen in dien zin
te niet worden vernietigd, de wereld gescherpen is het doel van de onmisbare doemd zal zijn om steeds dieper in een
exercitiën. De kostbare wapenen, die poel van vuil naar beneden' te worden
u straks in
handen zullen worden gedrukt. Daarom schuwt hij dezen oorgegeven, hebben slechts waarde, inlog niet. Daarom vecht hij, sterk
en
dien die handen waardig zijn voor het geïnspireerd; feller dan hij ooit tevoren
gebruik. Dat eischt veel en voortdugevochten heeft. En dan deze vergelijrende inspanning, dat zal u wellicht king met vroeger:
soms vervelen, maar de erkenning van
De ridder In de middeleeuwen vond
het groote nut, daaraan verbonden
als hij de lans kon
zal u stellig over moeilijke momenten strijdersvreugd
kruisen met een eerlijk en dapper tebij de oefening heen helpen.
Het is geen ijdele fantasie, noch genstander. Maar als hij het zwaard
ongerijmde zwartgalligheid indien wij tegen den draak ophief, om het monster
erop rekenen, dat Gij eenmaal zult te verslaan, dan was deze vreugde felworden geroepen uw vreedzaam en ler en hooger. Het was de vreugde van
veelal belangrijk werk te laten varen een taak, die de wereld van een gruom
te wapen te snellen. Als het wel verlost. Het was de vreugde om een
plichtsvervulling, ver uitreikend boven
m0et...... zoo weet dan, dat uitstekende wapenen, groote geoefendheid en den drang van eigen strUdersgeest.
een sterke physiek wel onmisbare facZulk een ridder is Churchill, vechtend
toren zijn, maar dat u daarmede alvoor een wereld die door een monster
leen er niet komt. Dan moet er zijn wordt bedreigd en
vastbesloten de overeen groote innerlijke kracht, dan moet winning te behalen,
zonder welke verer zijn een warme liefde voor de goeder leven geen zin heeft".
de zaak, waarvoor Gü strijdt, dan moet
er bovenal zijn een sterk vertrouwen,
dat God de Heer Uw schild zal zijn,
waarop Gij bouwt.
Tenslotte sprak de commandant
Gaat aldus den strijd in
als het van de Stadwacht, kapitein De Haze
-noet
dan is uw strijd niet teverWinkelman, die de verzekering gaf,

deel «al : ■ nemen,
waarbij het er, niet toe doet hoe lang
die zal duren of hoe groot de opofferingen'«uilen zijn; welke worden gevraagd p of. welke middelen'; er ook
rullen.moeten worden toegepast; en
dit alles -; óök wanneer de militaire
uitrusting, welke; onmiddellijk ter
beschikking is, onvoldoende zou lijken,', vergeleken met die van andere
naties."
'De .schrijver van deze verstandige

Kam p f

eens.

„Maar dan moest het nu maar
gebeuren, want deze. vrijbuiter van de
straat, die voor. niemand respect heeft
dan voor wat er In:het volle'leven
'van zijn kwajongensborst bruist en
schuimt, en zonder wiens brutale tronie geen
verkeersongeval compleet,
geen burenruzie echt, en'geen bekeuIs,
ring het krantenbericht waard
deze vrijbuiter van de straat. op
.
zijn voor vleeschwaren bestemde, doch
voor speelsche circuscapriolen gebruikte flets-met-monstermand, Is de
verpersoonlijking van ons weerbarstig,
vrijgevochten volk. En als hij dan bij
het passeeren van • den overweldiger
gij geroepen
met sierlijken uithaal het, Je weet wel
boooooven 1" uitgalmt, dan zoudt ;e
hem wel In een lijstje willen zetten,
redevoeringen.
aangenomen dat ge hem er een plezier mee zoudt doen. Hetgeen allerOnze correspondent te S e m a
minst
het geval zou zijn
rang schrijft:
zit
Er
in den uittartenden humor
Onder groote belangstelling werd
van-de-straat
veel • meer dan alleen
Dinsdagmiddag in het stadion de Segrapje, Vaarom wij ons letterlijk
een
marangsche Stadswacht geïnstalleerd.
tranen lachen. Als een boekhandelaar
Op de officieele tribune zagen wij o.
naast het portret van Hltler mevrouw
m. den resident ter beschikking, dr.
Brauns „Hoe leer Ik zwemmen?"
De Jong, kolonel Cox, resietaleert: als het overwinnaarsllea
„Wlr fahren gegen .England" wordt
dent mr. Van Bruggen,
commangetorpedeerd door het refrein van
den plaatselijk militair
de straatjeugd „Plons, plons", als de
dant majoor T e e r i n k, voorts
spot over den inval In Engeland (één
vele reserve-officieren en talrijke
dag voor het verdrinken,. zes
voor
andere belangstellenden.
Dover) van mond
bij
het
aanspoelen
een
Precies vijf uur kondigde
dan zijn dit de
tot mond gaat,
hoornstoot de komst aan van kolonel
een geestesgezondvan
symptomen
militair
Cox
en den. plaatselijk
heid, die hoog over alle isolement
commandant. Na den gebraikelijken
heen boekdèelen tot ons spreekt, het
groet, kon de plechtigheid een aanhart verwarmt,
een jubel van
dankbaarheid doet losbarsten. En als
vang nemen. De Landwachters, die
er over de n.s.b. en haar vriendjes
een keurigen indruk maakten, stongéén grappen worden gemaakt, dan
den In carré-vorm opgesteld.
stemme dit dezen lieden tot nadenDe voorzitter van het plaatselijk
tot nadenken namelijk over
ken,
Stadswacht-comlté de heer H. B.
die
waar ter
puzzle-zonder-oplosslng:
der
Stapel opende de rij
sprekers.
nog een veilig plekje zal.zijn
wereld
Spr. dankte voor de belangstelling,
ter bescherming tegen een volk, dat
waarna hij den goeden geest roemde,
de misdaad van het landverraad zelfs
die alle Stadswachters bezielt sedert
geen spot waardig keurt I
de oprichting van het korps.
Een legioen van den geest in ons
Als voorzitter van het comité sprak
Moederland, met den dag groeiend In
de heer Stapel het vertrouwen uit,
aantal en In kracht. In zijn vanen
dat de Stadswachters op den ingeslaheeft het de schoonste tradities van
gen weg zullen voortgaan. Wat beons volk geschreven. Geestesvrijheld
voor zichzelf, verdraagzaamheid Jereikt moet en zal worden, haalde spr.
anderen, recht en gerechtigheid
gens
uitlating
een
van
een
Ameriuit
ais de waarden, die een volk verhookaansch journalist, die kortgelegen
gen. Als dan de overweldiger- met
Java;bezocht. Doelende op wat een
bloedhanden naar den Jood wijst,
zijn
hier
wachten
eventueelen invaller
te
in de Godshuizen het waardig
wordt
staat, schreef deze journalist: „They
protest openlijk voorgelezen, en onze
will have a heil of a fight".
jeugd gaat vóór den verschoppeling
Na een driewerf hoera op de Kostaan hem dekkend met eigen
ningin droeg spr. de Stadswacht als
toekomst en eigen leven,
zoueen In de naaste toekomst waardeden wij de poorten van Prins
vol onderdeel aan kolonel Cox
Willems universiteit kunnen binen
majoor Teerink over. De militaire
nengaan,
na hemzelf en alles
waarvoor hij streed en stierf te hebmuziek bracht het Wilhelmus ten geben verloochend? Zouden wij oprecht
hoore.
kunnen volhouden, in de college-zalen te worden verrijkt, als de verToespraak majoor
armingv reeds in ons hart en in onNadat de inspectie van de stadszen geest toegang zou zijn verleend ? I
Immers neen I
wachters had plaatsgehad, sprak majoor Teertak een gloedvolle
rede
Dit jaar gaat ten einde loopen. Laat
ons in alle leed over de onzen ginds
uit, waaraan wij de volgende passade dankbaarheid betrachten,. ingegeges ontleenen:
ven door de zekerheid van dit weten:
De. gebeurtenissen. van den jonaeen nieuw Nederland herrijst.. Ginds
sten tijd hebben geleerd, dat de vijbouwt een land aan zijn toekomst.
and in Europa tot zoo laag peil is
Ginds groeit en bloeit een volk, te
gezonken, dat door hem geen onderonverzettelijker en te schooner omdat
scheid gemaakt wordt tusschen het
het een groeien en een bloeien tegen
volk en het Overheidsorgaan ter bede verdrukking in is. Ginds schaart
zich een legioen ten strijde, dat zich
scherming van het volk. Wij hebben
legioen van den geest mag heeten en
goede gronden om aan te. nemen,
die wij de keurtroepen wetea van jong
dat een eventueele vijand in
deze
Holland, de hoop des vaderlands, de
gewesten even satanisch in zijn opverwachting van een koninkrijk, de
treden zal zijn, als in het Moederland
bouwstof van een wereld !
van de overweldigers is ondervonden.
Zoo kunnen wij dan zeggen tot wie
Welnu, laat ons daarop voorbereid
de
martelaren zijn voor tie zaak van
en
ons
daar
zijn
met waardige (en
en recht, van God, Oranje en
vrijheid
dus betere) middelen tegen wapenen.
Nederland: Houdt moed! Want achEen dezer middelen is de Stadswacht.
ter u staan de duizenden en tiendulHierop riep
majoor Teerink
de
zen, die de knieën voor den Baal van
stadswachters van Semarang een
dezen tijd niet hebben gebogen en aan
hartelijk welkom toe in de gelederen
wie eens de overwinning zal zijn over
den oorlog en over den vrede beide."
van het leger. Spr. zegde hun daarbij
allen steun toe bU hun streven: te
worden een orgaan,
waardoor het
leger zonder stoornis zijn taak kan
volbrengen. Wij zien In u de toekomstige beveiliging van den
dolkstoot In den rug, aldus spr.

;

uitgave

, De „Locomotief" schrijft, dat Ver
wel nooit een dissertatie zal zijn geschreven over het verband tusschen
den slagersJongerT en den onultbluschbaren
vrijheldsgloed in het
Nederlandsche hart..'

Teerink.

waaraan; Engeland

Ze;staan,. In

Houdt moed!

■

itaat' stellen' tot: aan de overwinning
toe\volite .houden in "eiken strijd,

eerste.

*

—

waardevolle; medestander ter wereld,
zoo]lang.'men.mag rekenen op een
krachtige; en' vasthoudende regeering en op den geest,van zijn groot
aantal i inwoners,. welke: Engeland in

"

•'•

•

•;

Met twee «pond aan; zijn pooten
vloog de adelaar nog zonder moeite
en Inspanning. Met vier pond bleek
duidelijk, dat het dier zich moest Inspannen en met acht pond legde het
■vrijwel onmiddellijk af.
■ Met andere woorden: 'de sterkste
adelaarssoort ter wereld ziet geen
kans. een , pas-geboren baby te dragen.'.; laat staan een spelend kind, dat
een jaar of wat ouder is, dan die

.

kort.

:

PERSSTEMMEN.

den adelaar, door het dier te beladen

met gewichten.

is voor, hen. baby
Een maand, of wat geleden waren
Weg dus met het oude verhaaltjel
er alleen In Beleren twaalfhonderd
gevallen In', onderzoek van '. lieden,
Leo Hulsman.
die gestorven waren tengevolge van
een •te zware; overdoseerlng. slaaptabletten. De maand tevoren waren «sr

i

Nazi-vliegtuigkerkhoven als
.De
dat
.Een

dezer dagen; dat de artenminste eenigen

beiders, teneinde

;,Go"-spelers > worden ■ in ■ negen«
gen Ingedeeld, al naarmate hun vaaraanvliegpunten? digheid in het Go-spel. Slechts één
Japanner \ls ooit:. eerste; klasse [ Gospel,
men
speler ti geworden 'en: slechts; negen
dertig jaar pas leert!
.wisten. de tweede klasse ', te '. bereiken.
Slaapmiddelen
Vroeger, moesten' alle Japansche y. ge;
.
1200
per neraals ! en»,
admiralen hun!strateglsche ; kwaliteiten;- aantoonen,". door
maand;
een der hoogere graden In het „Go'V
spel
te. bereiken alvorens 'tot een
Het, is mogelijk,, dat de'lezer noe
Daan, doch ~ besloot tenslotte • -Vm; hoogere ; rang •te 'worden'.bevorderd.'
nooit j den«naam van Sydney' Camm zijn carrière
rlskeerend, het kind Ie •"„Wanneer de oorlog' nog; twee,"J?r
heeft gehoord; maar er is geen leven- helpen.
Inderdaad werd de'Jongen ren duurt", aldus EngelschelGo-spede mensch: ter wereldrdie meer heeft
lers: „zullen er .wellicht In" Engeland
gered.
gedaanivoor, het land, waarop onse Deze
tweede-klasse-spelers
paar
geschiedenis heeft zich ia Pa- een
hoop: en ons verlangen is gevestigd
zijn."
'VtiMB&M
Engeland, dan Sydney Camm. Want Tiia vy fenvij f tig J aren geleden werkelijk
Geen andere verklaring.
afgespeeld.'
De
jongen,-die,toen
u'.rir
1 ca n e -Jager werd
de H
door
Pasteur werd gered,,was'Joseph
onder, leiding van meneer Camm
Meister. Hoewel zijn naam'en hijzelf
Is het ■ verhaal reeds'.bekend',.' ,van
ontworpen..
die
•
door
publiek
het
zeer
de
drie Itallaansche miliciens,
snel
werden
■
. zy n. naam ) behoort, overigens niet vergeten,
toen
het geval eenmaal gekeurd moester, worden?
te worden genoemd, zonder dat daar- achter,den rug
De, eerste -1 zei;: dat : hij ; eehi zwak
was,-bleef ; Pasteur
aan onmiddellijk wordt gekoppeld die met den eersten
mensch.'dlen'hljvan hart had. De dokter onderzocht hem,
van-den, ontwerper van de'. S p 1 tredde,' in ? contact '■' en schudde' het; hoofd ■en keurde'" hem
f 1 r,e,?Reglnald Mltchell, die helaas hondsdolheid
. .'.:.''.:. V 1
het eindigde er mede,'dat ; Meister volstrekt goed.
niet; meer,) kan zien,*.welk een werk portier
De tweede
practisch
verklaarde
Institute, Pasteur
werd
het
bij
doorJ zijn, geesteskind, de S p i t- in Parijs.' Hij was dat nog altijd toen blind'te! zijn. De dokter; zag.!geen
f.'ljrie,'wordtoverzet ten bate van de
Duitschers.in Parijs . binnenruk-; kans dit IJselijke, feit te'constateeren
drie i jaren geleden ten en Joseph 'Meister; een;
Groot-Brittannlë:.
einde" en de knaap werd goed gekeurd.
is del man,, die de Sp l t f 1 re
Toen kwam de laatste.:
aan het leven, dat. eenmaal
maakte
heeft' ontworpen, overleden.
Wel;
.is .er, met Jou. aan! de
".;'.'"
door Pasteur werd'gered:"
hand? i informeerde de.. dokter
Mltchell was geboren in: Stoke-onTrent. V HIJ was zoon van een; drukGeen prijzen voor de R.A.F. Ccistiscïi
ker,* doch werd door zelfstandige stuNiets '—■
de Italiaan —, létternlèts.,
gauw rhogellj k
Ik
i
wil
die de; kunst.' de uiterst ingewikkelde'
-IJJ
. Officieren ■ em mannen i,Van \de Koop de EngelschenUos en hoe; gevaarkunst,van het ontwerpen' van vliegmachines/; de baas.' Hij was op zeer ninklijke' Engelsche Marine krijgen lij ker, het is;; hoe: beter. Ik Vwll graag
prijsgelden voor het'gevangen hemen een medaille hebben van den.Duce
jeugdigen-leeftijd reeds ...uiterst bevoor betoonden moed ': en plichtsbekwaam in het door hem;gekozen,vak of .vernielen ,van vijandelijke; oorlogsschepen. Er werd een.•:bedrag van
en: hij -was pas < dertig jaar,;toen hij meer
dan;twee ton verdeeld onder de
De dokter'onderzocht hem."
-ontwierp,-, dat de
het watervliegtuig
zeide hij. ■
Volkomen»ln<orde
Sc h n f e 1d e r C u p.voor Groot- mannen, ■• die, bij Jutland ' • vochten;
terwijl; het' gevecht' bij; de: Falklamds• De I candidaat hikte' "van schrik.
wist He jwinnen.
eilanden" den deelnemers ■ een bedrag
Maar'slgnor.— zeide hij:,^ : heeft
De S pit f ir. e, welke hij ont. daarnet
wierp, kort nadat', hij veertig: Jaren van f, 120.000 ter. verdeeling ; bracht: u niet gehoord.,' wat :ik
Ik volkovertelde?. Merkt u nlèt,"■ dat
werd,, is; zij n laatste creatie' geweest. De mannen; dle'de'„Q r a f
kry gen eveneens een be-f men [geschift ben?" . . .:,':'•.
i Camm\'; Is; zes-en-veertig; Jaar., en aanvielen
'nader
drag,;
dat
zal worden vastge\
':
geboren In >, Windsor.: Als ! schooljonuitgesproken' steld door den „Maar schalk
gen i had; hij, reeds
«wak '..voor j vliegtuig-modellen. Mit- ,v an; h'e t P„r,y zen h o f."
Hoe wel'deze „Maa r.s c hla 1 k'
chell,* die' als. Ingenieur' in' een '■
va
n h e t P.r y zen h o f", ook
motlevenfabriek ■ begon,; ging pas
daarna' vliegtuigen/ bouwen,.'." Camm bezit neemt van de, neergeschoteni of
was: echter r vliegtuigenbouwer' - van tot dalen gebrachte vyandeiyke vlieg-'
het oogenbllk, waarop hy de :univer-; tuigen kry gen de R.A.F.-vliegers geen
slteit .verliet, af. En hy heeft ook op prijzengeld. I Een ' nieuwe,, ";,Pryzendit.oogenblik nog maar één hobby... wet",. welke;dit feit nog even' ,yast
na; het; begin• van
legde, werd i
> ,
vliegtulgmodellen..
den• oorlog ,'. .vastgesteld* .Misschien
Deze f woorden .werden dezer
Eénrichtinig-verkeer. vermoedde \de J Engelsche,; Regeering
dagen door.lord'Beaverbrook.in
dat'er.wereens'een >te grooten .wissel
op
kunnen \ wor£
een radiorede gebruikt, en hier,De militaire experts over de ge-; denhaar/schatkist'
• getrokken, 1 wanneer.-ze ?de ï Raft
door.wordt.het huidige stadium
""heelelwereld "zyn het wel ongeveer menschen 7 moest gaan ,1 honoreereiï
van
"den< oorlog''getypeerd';'het
eens "over wat er, zou gebeuren wan- voor het, ineerbrengen van ' vy ande.
stadium
waarin > het: defensief
■
j neer. de Dultschers In Engelandi zoudenken plaats maakt voor het
ïyke vliegtuigen. 1
den (.binnenvallen. .Wat'dat betreft, '~ „Met allen
offensief.
'is er.niets nieuws onder.de zon: de ten vijaradeijkemogelijken'spoed"moeDit," gepaard aan de zoo goed
vliegtuigen worden In.. grootste Duitsche,
experts
militaire;
bekende betoogen uit Londen;
geleverd bij den .".maarschalk van
■
vanivroeger wisten \ reeds,\wat. een
waaraan' uitdrukking werd gePrtjzenhof',',". vandaar dat •er zoo
ihvasie. in' Engeland •' zou' be teekenen. het;
geven door, kapitein r Harloff en
Engeland
'„met
en
daar
allen
in
Hier ■is iVon Moltke's opinie: „E e n hier
andere, personen', da 'de Nedermogelijken
spoed"
vliegtulcomplete
•in vasie i n Enge 1a nd. Is genkerkhoven, welke;respectabele aflandsche strijdkrachten in Engede n
minsten
• z o*n]d : e'r
land nog immer-- bommenwer'ontstaan
. t w;|] f ê T'm ogel y k.
Ik' zo u metingen hebben, aan het
pers noodig hebben heeft het N.l.'
zrjn.:\
d 1 e ;k u n n e n'v.'o r g a n 1 s e e-,
Spitfire-fonds doen besluiten,
Men,probeert de,plaats van deze
ren. M a ar ik z o u niet kerkhoven
I
:een
actie ln\te*zetten voor een
te houden. De rek,u nn e n
bel o ven
oo k den: Is nogalgeheim
I
welke
of
■■'■ vermakelijk: ze beginmaar één van myn manvóór e i n d'J a n u a ri a.s.
groot
worden,
nen
te
dat
ze
wel
zpo,
nen t e r.u g te kunnen
aan de 'Nederlandsche strijdeens zouden kunnen worden gebruist
r e n g e n."
krachten zullen worden aangeaanvliegbaken voor!de Duitsche
ToensVon Bismarck gevraagd werd als
boden. Zooals gebruikelijk zul■
toestellen;
welke
aan
beurt
nog
de
naar' zyn meening' over een invasie moeten'• komen om • hun plaats '• op
len'de'gelden door bemiddeling
antwoordde bJJ: ' „I k we e t we 1 den hoop' oud' roest' in, te nemen. . .
■vanxhet- .Prins Bernhard-fonds
wegen om En, honderd
.
worden \ overgemaakt.
g e Ta'n'd bin n en t e k o
■ Wij zijn ons-bewust, dat vele
Men speelt Go.
. plaatsen ■ in Nederlandsch-Indië
■/m-e n,'m a a r ik w e e-t er
op eigen ■ gebied': inzamelingen
maa r r .é é n ';u 1 't.;.",
Wanneer alle dingen rustig en stil
Een moderner. Duitsch- beroemdhouden voor een : Spitfir e, welke
heid zei het 1 volgende • over de Brit- zijnen de „1 u c-h t b e w a k e r s"
ook hun eigen naam zal dragen
in Engelands steden , niet al te' veel
'\ en wij' wenschen'hen
in dit
te doen hebben, wijden zij zich nog'streven.
niet
te
ontmoedigen,'
De waarheid over al eens aan. het beoefenen van het
zoodat toij de "gelegenheid open
edele 'spel genaamd „Ge", 1 dat,! naar
Engeland.
men wil,'het moeilijkste spel ter we\
meest
,
„De Britsche natie Is de

in
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onze beginselen tot waarborging van
enz. enz. Dat
geestelijke vrijheid
alles moet niet gereserveerd worden
voor een enkel '. onderwijsvak. als 'dat
(Van
redacteur te Batavia.)
der staatsinrichting; bij.tal,van andere vakken kan, er op . ongezochte
wijze van getuigd worden. Maar, zelfs
daarvan,
de meeste leeraren, zijn
naar de praktijk uitwijst,, nog; niet
eens, doordrongen. «Wij. meenen, dat
liet deze tekortkomingen van ons
onderwijsstelsel zijn, waarop, de]heer
Verboom . doelde;' tekortkomingen,
welke in dezen tijd allerbedenkelijkst
zijn. Ook de historie'der,N.S.B.,heeft
dat bewezen,'want hoe kon't'anders
lijkheden geopperd.
De heer Loa zijn, dat zoovelen zich (lichtvaardig
ONDERWIJS EN
SekHie meende, dat een loongrens en uit onwetendheid; tot die ; verderals criterium het [ voordeel heeft van felijke ' ideologieën • lieten' overhalen? '
duidelijk te: zijn en■ een houvast" te
Regeerlngsgemachtigde \ wilde
De
De Volksraad ziet nu met zijn bemaar,elk
welke
op
bieden;
erkennen, dat „vooral in de
alleen
voorstel,.
grootlngsbehandellng het einde natijdsomstandigheden 'een
deren; het tempo wordt flink vol- wijze»ook geformuleerd/ zou hem huidige
sterkere bezinning op die 'nationale
gehouden; verschillende sprekers zien welkom, zijn.' Hetzij, met een loonwaarden noodlg is." Het klinkt zwak
van repliek af, wat behalve tijdwinst criteriüm, hetzij* met "een: arbeldsook nog het voordeel heeft, dat;het criterium, of' met een combinatie en weinig overtuigend,- 'terwijl,'de
van bellen. De- heer 'Wirjopranoto zaak urgent is, omdat de Jeugd van
debat zich voornamelijk tot de hoofd- kwam
hierna met de zonderlinge thans 'de komende; maatschappij zal
;
Van
een
avondverpunten beperkt
BBBHBHHS
gadering kon ook DonderJag worden aanmerking, dat het niet.de taak vormen.
afgezien. En het is nu wel zoo goed vaneen*individueel lid is, dergelijke
als zeker, dat de Volksraad Zaterdag moenjkheden op te lossen; wij \hebben altijd gemeend, dat er tusschen
ajs. naar huis kan gaan'om een welgemeen
TE BANDOENG.
verdiende < rust te genieten, tot de Regeering . en Volksraad
zou
overleg
zijn.
van
eerste helft
'Januari:
Bij de Justitie-begrooting heeft in
Cp Nieuwjaarsdag.
Advertentie-concurrentie.
den tweeden termijn speciaal het
Onze correspondent te B" a n
terrein der arbeidswetgeving nog
Wat het antwoord in'tweeden ter'eens de- aandacht gehad. De heer mijn van den, Regeeringsgemachtig- d,o en g" meldt:SßffHflMHHfl
Op 1 Januari a^s.izal.ln,deigroote
Smit (werkn.). heeft in snel- de voor Algemeene Zaken betreft, bij
zaal
van de sociëteit Concordia, te
omtrent
verschillentrein-vaart
I
(Regeede begrootingsafdeellng
onderwerpen
zijn
meening ring en Hooge Colleges) valt,alleen Bandoeng. een openbare'., herdenking
de
verlangen
gepre- ten.aanzien van de kwestie der con- plaats hebben van de f rampzalige
en
nader
gebeurtenissen
het afgeloopen
hij
zeker
op in- currentie van officieele' of semi-ofciseerd, waarbij
jaar, waarbij tegelijk een blik zal
leden ficieele'periodieken tegen de dagstemming van verschillende
worden geslagen; op de naaste toekan rekenen. Zijn'pleidooi om tot bladpers nog een opmerking te makomst,,
die. bemoedigender is dan uit
voor
zaken
sociale
een departement
ken. ; Dr." Levelt' verklaarde, dat de
•
te komen vond steun bij mr. Blaauw Regeering' de moeilijke positie van het directe verleden rechtstreeks zou
afgeleid.
kunnen
worden
(1.E.V.).' Welihad de;heer. Smit met een groot deel der., dagbladpers niet
vernomen, dat thans onderschat, doch zij wil dit probleem . De: bijenkomst. zalvoor, een. ieder
voldoening
toegankelijk zij n en zal een spontane
(eindelijk) uitbreiding van het Kanin rulmer 'kader bezien, het niet
toorman' Arbeid in overweging,is en juist achtend, dit: uitsluitend te. be- uiting wezen van wat er;leeftMn de
een-;comité
ontkende hij.niet, dat het verband perken tot'de advertenties in dag- burgerij. Er,heeft zich.
mogelijki groegevormd,
en
van
dat:zooveel<
departement
Justitie
vormen
tusschen
bladen; zij wil ook de andere
pen en!organisaties representeert en
voordeelen van' overheldsrecl&me er bij betrekgenoemd. kantoor zijn
de voorbereiding op i zich '-, genomen
het
beheeft, maar daarmede wordt
ken. Dat is weer echt bureaucratisch, heeft.
lang, om tot een"; zelfstandig deparomdat de zaak daardoor zoo omSprekers zullen zijn de heeren R.
tement te komen'niet opgeheven.
vangrijk'en-ingewikkeld .wordt, 'dat
A.
Schotman, voorzitter van den
dat
van
de
opwijzend,
Er voorts
er het ergste van te vreezen,valt; als
werknemersorganisaties hier te lande de Regeering het probleem op derge-" Ned. Indischen, Plantersbond," en, de
H.V. Quispel, .officier der , Komaar enkelen, over voldoende midIntusschen heer
lijke wijze gaat bezien.
ninklijke
Marine, hoofd van f den
organisatie
delen beschikken' en :,als
dagbladdirecties alvast gezijn *de
voldoende, sterk zijn, betoogde spr., waarschuwd, om er voor; te zorgen, Marine-voorlichtingsdienst.
'dat het daarom te meer de taak der dat toch de concurrentie van het
overheid is, de organisatie van werk- dagbladwezen binnen eigen ". begrenBANDOENGS BEVOLKING.
nemers te . stlmuleeren. Hierbij sloot zing op dat heel'ruime terrein m
zich aan de hoop, dat de Regeering beschouwing komt: het is een kwesGestadige toename.
in de toekomst aan overleg tusschen tie, welke. volstrekt niet' alleen
de
werkgevers '.. en werknemers steeds directies raakt, maar
Onze correspondent te B, a.n-.
het geheele
meer zal deelnemen. Tevoren had de dagbladwezen hier te lande' en dus d o e,n g meldt:
heer Smit nog efen de positie der uiteindelijk ook' het publiek.
De: bevolking . van Bandoeng: bejournalisten ter sprake gebracht,
stond ulimo 'Novembeerl uit 28.551
waaromtrent,'de Regeering de sugChineezen,
Onderwijs en nationale Europeanen,
25.775
gestie aan de hand had gedaan, dat
173.857' Indonesiërs en. 13.000 gekawaarden.
tusschen de belanghebbenden in hun
zerneerden en interne huisbedienorganisatie en de betrokken directies
den, ■ totaal; uit ; 241.183 personen..
Het debat, waarmede de Onderover verbetering der salarissen over- wijsbegrooting; werd afgedaan, geelt
Int November is ; de- bevolking! toeleg zou worden gepleegd. I n wat de ons aanleidlpg' tot. een enkele, kantgenomen met 925 personen van wie
enquête onder de : handelsemployé's teékening, bij het 'antwoord, "dat de er 268 van
Europèeschen landaard
'*,
•
betreft, waaronder, ook de Journalis- Regeeringsgemachtigde.'' 'prof. dr. zijn.
■ <';
ten vielen, merkte', spr: op, dat de Hoesein DjajadlnlngraCden heer.VerRegeering nu wel de bevredigende boom gaf naar '. aanleiding j van de 'n
HET COLLEGE VAN
uitkomst ten" aanzien van : Lindeteves ce, maatschappij: bestaande bezwaren
had vermeld, doch", dat de; Volksraad tegen het" huidige, onderwijsstelsel.
,ook,wel een en ander wil vernemen Het, stelsel. werd door .den Regee-'
Op reces.
over firma's, waarvan] de" resultaten ringsgemachtigde ", uitvoerig verde: mededeeling van den
zoo
waren.
een
gunstig
Blijkens
welke
argumenten,.
niet
digd met allerle','
den
Volksraad ( aan de
voorzitter,
van
onderschrijven.'
De vraag, of er onder de tegenwoorkunnen,
we gereede,
leden van het College van Gedelegeerdige omstandigheden .'een regeling Maar, één ; belangrijk 1punt bleef, bulv. z. v. thans te voorzien is
voor de werkloosheidsvoorziening, zou ten beschouwing,, dat Juist, ook de den zijn
zijn te treffen,'verwees de Regeering heer .Verboom op hV oog. had; naar r- voorloopig geen
naar, de pas ingestelde Commissie we meenen. Want de heer; Verboom ties te .verwachten,.welke op korten
voor . arbeidsverhoudingen."- De. heer had ;er, terecht'op'gewezen, dat; de termijn dienen te worden behandeld.
Met. het oog \ hierop; zal.: ingaande
Smit was,hiervoor erkentelijk: mr' nationale ;waarden' in'; de afgeloopen
niet,"
evreesde,
dat
Blaauw echter
die
decennia,' zoowel in* Nederland' als in op den dag der sluiting,van de buide zaak dan zou blijven liggen, want Ned.-Indië, : volledig
tengewone zitting van den Volksraad,
zijn verwaarer is bij de behandeling van de Ordon- loosd. '.Twijfelt . de Regeering hier een r e ces .van'hetiCollegejvan
worden \ gehouden,
nantie, voor bemiddeling i.z. arbeids- aan,' welnu,' dan moet zij maar eens Gedelegeerden
verhoudingen al op gewezen,'dat deze laten] nagaan, hoc'. bitter weinig„' de dat op 6 Januari a. s. eindigt.'
De eerstvolgende "vergadering van
Commissie zeer. veel werk,zal heb- tegenwoordige Jeugd'— product dan
wilde
de
heer
Blaauw
het, College van Gedelegeerden zal
ben. Daarom
toch van', ons onderwijsstelsel
deze kwestie liever door het Kantoor wee t, van de beginselen onzer staatsderhalve (Uiteraard tbehoudens, on-,
van Arbeid laten behandelen, of aan structuur,' van de staatkundige 'i.c. voorziene omstandigheden, plaats
de Commissie. zou : voor de indiening de democratische beginselen,
van hebben op' Dinsdag,7 Januari:l94l.
van haar rapport een termijn gesteld
moeten worden.
Ten aanzien van het anüere begebied
langrijke onderwerp op het
der ; sociale voorzieningen: de ouderdomsverzekering vroeg de heer. Smit
aan; de Regeering, de mogelijkheid
Mijn mislukte Zending:,. door Goering is Sir Nevile Henderson ' het'
eener noodregeling alsnog nader te
beste te' spreken," en ', zelfs met' betrekHr Nevile • Henderson. (VertaUitg.
Tollenaar)
ng Emmy
king tot Goebbels komt er in dit boek
1940.
rnie-Bibliotheek,
Batavia
nauweiyks „een onvertogen woord" voor.'
N.S.B.-ers.
Henderson kan niet vergeten dat Goeon ...wile Henderson bracht twee . en
De N.5.8.-ers hadden de aandacht dertig'
humor
Jaar door inden Brltschen dl- ring i vriendeiy k is, gevoel
van de heeren Smit en' Verboom. plomatieken
waarvan de laatste heeft, vaak vatbaar was voor rede en
dienst,'
Eerstgenoemde was niet voldaan met twee, van. 1937.t0t 1939, als'gezant te sterk den indruk maakte den, oorlog, te
het uitvoerig relaas omtrent de lei- Berlijn.' Een weinig benijdenswaardige willen voorkomen;; In" het geval. van
ding ' der Bataviasche Arbeldscentrapositie: moet dat• zijn; geweest in dat Goebbels schynt het.'s mans attractie
le.' het volstrekt onjuist achtend, dat Nazi-Duitschland, waar . een neurotlcus als redenaar te zyn, die Henderson voor
eenjN.S.B.-er, er een belangrijke en psychopaat de leiding heeft en alleenhem inname Henderson ■ houdt van het
functie heeft,; wel geen directe lei- heerscher. is, waar. een fatsoenlijk man Duitsche.volk,'het ware Duitsche volk.
ding, maar toch een vertrouwenspost, ais Von Neurath moest wijken voor een HU heeft respect voor Duitsche arbeidsterwijl de man te maken heeft met avonturier en duisterling als Von Rib-, prestaties en discipline. Hy noemt'soms
menschen, 'die! maatschappelijk misbentrop;'waar het booze heerscht en Hitler '„een: genie", zy het ook' een .verdeeld zijn en daarom te eerder vathet goede word verstikt en tot zwijgen dorven genie; Voor het: karakter ' van
baar zijn voor besmetting door onen
gebracht.
Hitler. koestert hy. wel .verachting
gewenschte theorieën. Als leider is de ' Enkele, anecdoten uit dit boek zijn ook voor dat' van Hlmmler en Ribbendoch overigens. is'hy niet . In
man er, in geen geval op zijn plaats, algemeen bekend geworden. („Hermann trop
want htj staat, bij : allen, bekend, als houdt ;van dikke .vrouwen". „Neem dien staat tot fulmlneeren. Aan'de hand der
een aanhanger van de N.5.8.-ldeoloHermann niet meer. mee, Adolf", aldus of f lcleele stukken vertelt hy, het re'.aas
Spr.
verandert,niets.'
Daaraan
God tot Hitler. „Eiken'keer als hij hier der, feiten die. achtereenvolgens voorgieën.
ster. weg".). Sir vielen en ten slotte tot den oorlog voer-;
bleef dan ook bezorgd en vroeg zijn komt, neemt hij
werkNevile
Henderson
houdt
van, dergelijke den.' In den loop van dit relaas vindt hy
overplaatsing naar een anderen
hij
soms
verhaaltjes,
met
en
iets. vele ■ malen • gelegenheid \ den nadruk' te
de
heer'
Smit
vertelt:
kring." Anders zal
een'-m'oti e komen,. welke zeker waarmee hij zichzelf bespot, hetgeenhu-de leggen'op de c verregaande '! onbetrouw-"
hoogste vorm .van' humor; is." Deze
baarheid van Hitler, op zyn wraakzucht;
veler steun zal vinden.
mor is ook eigen aan den Hertog van zyn ydelheld; zyn wreedheid;, zyn ge-,
: Hoe uitvoerig ook de uiteenzetting
der Regeering was en hoe grondig ook Wlndsor' en' aan Prinses Jullana, reden mis aan' grootmoedigheid,' zyn ;1 neuras-"
thenie en zyn hulchelary; doch met de-[
als waarom wU van deze twee houden.
haar" onderzoek, argumentatie
deel ze;verhalen. sleept
grootste
[ het
ben
voor
ons niet mee."
„Ik
geden,heer:
Smit
voren
naar•
door
lüj
waarna
worden
er
niet
door
zegt
Wij',
'getroffen. Het
Henderson;
Schotsch'Y
bracht blijft, er. ongeschokt. door.
opdischt
zichzelf,'
„adembenemend".
over
Dat
ve'rhaalïls;
niet,
een
verhaal'
meer
De heer Verboom (V.C.) sprak
' de'.'' zuinigheid de wijsheid' be-,
de
hertenjacht
van
wel'«adembenewaarbij
is.
wie
over
de
algemeen
N.5.8.-ers/.van
Ik werkelijk eens mendcr, bijvoorbeeld.
BPMRK
de> maatschappij' nu eenmaal niet droog. „Ditmaal was
; In Engeland heeft men zich dan ook
plaats.
een
andere
op
hij
ad
zegt
rem",
een
moeigediend is; zij moeten over
Neurath aan dit boek geërgerd en,heeft het
lijke periode worden'heen geholpen Dal was nl. toen Goering, Von
hem strenge; kritiek ontmoet. Het Jis over ..'t
Von
generaal
Blomberg
.wijlen
en
en daarom beval de V.C.-leider de inalgemeen:te slap,;vooral ia'.fle.' oogen
wat
doen
vroegen,
hij
diner
goed
na
een
aan.
is
Wat
stelling van werkkampen
nazi-groet
van het Britsche volk van.thans, ..dat
als
iemand
.hem'den
zou,
er tegen?, zullen velen met hem vraden'oorlog.eiken dag : en \ eiken ' nacht
Hitler*/;
Henderson
zei.,
„Heil
bracht
óf!
gen; met concentratiekampen zijn
salüeeren,
dat
zou
aan
den lyve ondervindt. Dat .volk is
hij stram
dergelijke werkkampen toch zeker antwoordde,
meening,'dat• Henderson's• invloed
van
elkaar,'en
„Rule
Brittan-'
tegen'
hakken"
niet te vergelijken.
nla"' zeggen. Niemand heeft overigens grooter had kunnen zyn.' zoowel op Hitop Ohamberlain. Het is van
ooit „Heil Hitler" tot hem gezegd, beler
Niet-Europ. werknemers. halve
één ; vestiaire-Juffrouw 'en Miss meening, dat Henderson; meer van
Door den heer Loa Sek Hle (Chuns Unlty Mitford, en van de laatste zal het Dultschland! had kunnen' weten'en dus
Hwa Hwu!) werd voor een,wettelijke wel een grap zijn geweest.
ernstiger waarschuwingen had kunnen
regeling bepleit l.z. den opzegtermijn
Het mooiste en best geschreven deel richten tot Downlngstreet Als hy ver.voor niet-Europeesche werknemers. van dit boek Is het hoofdstuk over» de moedt, dat'er dichtbij de grens troepen worden samengetrokken, stuurt hy
hertenjacht bij Goering op diena landDe, Regeerlngsgemachtigde, mr. EntOost-Pruisen.
Over
twee van zyn attaché's per auto op onIn
goed
had
allerlei
moeiRomlnten
hiertegen
hoven,

verplichtingen". Ik ont.

in. d e,ze ■n,V oó k v o o r
degemeente zoozwaren
t ü d elkemoree let erp licht 1 n g,\b eh a lï;«. d l
geme e n
tege n o v e r.' 'd e
hu n»-b e lag.
t e na re n- om -zoo
,z u i n i g
t 1 n g g e 1 de n
en effectlefmogeltjk te

ke n
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GEDELEGEERDEN.

Nu'rijst bU mij de .vraag," is een
liessaldo van ƒ 7200.— gemotiveerd ten
bate van 571 personen, van;wie slechts
23 uit de le.' en' 2e." klasse; de 3e klas
heeft nog de meeste reden van bestaan,'
daar, hier \ 34' zieken \ verpleegd zijn.'flpf
- Ik beweer,,' dat»dit 'verlies • onverant3e klas heeft eenlge
woordelijk: Is;
de; eerste Jplaats
reden \ van bestaan,'
omdat dit de hulp aan minvermogenden
betreft en in de tweede plaats door, het
aantal'.patiënten,: dat" opname? verzocht
heefti en't waarschijnlijk in; de' toekomst
.
grooter wordt.
,'■'.'
Ook 'zljh^-de ll exploitatiekosten' voor
deze klas'belangrijk minder: dan voor de
eersteens tweede klasse. '■■•»- 't ■'.
Ik' zou t in overweging Tgeven,- óf i het
geheele ziekenhuis "A. te j sluiten,* óf "de
sluiting.van de klassenjl en 2.'die!niet
in een■ bestaande t behoefte 1blijken": te
,voorzien,"en handhaven',van de 3e klas.'
waaraan dan .misschien]gecombineerd
zou kunnen worden de overbrenging van
afd. B. 4 naar.'A.*; in "een; tempo ,van il'i
2iJaar, naargelang van',de financieele
draagkracht van de gemeente, door,verbouwing , van ziekenhuis 'A', met gebruik-,
making van het gesloten complex Ie en
2e klas. i '3B4PMHMSHMtiPVBB|
Ofschoon, het tweede ) plan \ mij per-,
sooniyk het sympathiekst is; wil ik toch
even jde i financleele consequenties l van
geheele sluiting i van ) het ziekenhuis' in
-".'.'." '..'..
'-■',
beschouwing nemen./
Ik heb de vaste lasten,' die dan nog op
de; gemeente. blijven : drukken, als volgt
i |
getaxeerd: ••-':" • -'.V :
l'.'vWachtgelden ƒ 1600,—" Rente en afschrijving 1f 2179,—/ AXI.E.M.' ƒ: 120,—,
erfkoelle en ; waker:/ 91,25, onderhoud
gebouwen 1ƒ > 100,—i Verzekering J 58,50.'
'sTotaal: \ ƒ 54148,75.,
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Men'zou, dus met evenveel reden van
een kraamvrouwen -inrichting ? als van
een ziekenhuis kunnen'spreken."
Wat het.aantal'verpleegdagen .betreft,- gelden dit 538 werkelijke ■ zieken
en 509 kraamverpleegden.nHMHHm

dèrzöèk,uit. Getrouwelijk,vermeldt hij.
dat de'een .700 myieiTen de andere 500
;'myieri'öj> dlen'dag aflegde, doch zy zagen geen troepen; Het
ten',

was; alsof zij zoch-

in: een .woonhuis in. plaats .van

;

in

een land met;een,enorme; oppervlakte.
Toen'de oude president Hacha'— natuurlijk ' midden' in: den' nacht."— werd
'gedwongen; de overgave '.van .TsjechoSlovaklje met zijn handteekening te bekrachtigen; waren'Jntussehen de;. Duitschers reeds lang over.dê grens getrokken. Sir;Nevile Henderson .erkent, .dat
hy; zoo ontmoedigd' was,\dat; hy; maar
naar bed ging, want alles was toch verloren, en dat ■ hy den • volgenden morgen „uit de krant", zag; dat dr. Hacha
zyn Canossa prompt had gevonden. Dat
van [den Inval■ der } Duitschers i in Bohemen: hoorde hy. pas \ later.: Misschien
konden de' militaire; attaché's• van' het
gezantschap ook.toen',weer nier vinden.'
waar i de naald in den'. Dultschen; hooi*

?

~ f.'
berg lag.
Men vindt in Engeland dit alles nogal
zwak; en men is daar van meenlnj, dat
een 1 Britsch'; gezant; in; Dultschlan d in
'1939 .veel meerpyien op zyn boog moet
hebben. Hy moet een compleet splonhage-systeem; bezitten en ■ volkomen op
de: hoogte 'f zijn',van» al'.e i plannen
Hitler.' Ook'moet' hy^niet; erkennen een'
zeker vertrouwen te hebben'ln Goering,

beul en brandstichter,' of • in' Fiinck,' een
man met zekere;afwijkingen, j Het' Is
waar, : dat. Slr '. Nevlle Henderson, vaak
bepaald naïef is. In zijn 'eerste tafelrede
na aankomst. In' Dultschland, citeerde
hy. het -echt Amerlkaansch-sentlmen-"
teele, larmoyante:lied: fï.l did not ralse
my son to be a soldier"; Hoê zal men in
:

het,volkómen gemllltalrlseerde en gekaDultschland gelachen hebben.
■ Oninlddeliyk • voor den inval; in' Polen

zerneerde

was Henderson.by Hitler,om hem het
antwoord: te' brengen . van "de Britsche
regeering. Hitler was kalm 'en 'vriende-

lijk, en „het,was, geloof, ik,*het; eenige
van myn gesprekken met Hitler; waarby
ik het was, die het.meest gesproken
had". Ten slotte .vertelt' hy \ Hitler het
geval met Blilcher by ! Waterloo.'
:

cher," die tot zyn' soldaten: zou :; hebben

;,Voorwaarts,"myn kinderen,*
heb' my n; woord gegeven
aan myn broeder Wellington en ge kunt
niet verlangen; flat'ik het niet nakom";
Daarna stond de oude veldmaarschalk.
gezegd:

voorwaarts, ik

;

■ den:
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Ie kl. kraamvrouwen en baby's
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had j Henderson kunnen'," weten,". Juist
i Henderson. Daargelaten nog de vraag of
Blücher ■ ooit die .woorden -„. gesproken
heeft. Er zijn heel wat mythen rondom
Waterloo*ontstaan'en;Hitler,'een cynische volksjongen," denkt over die dingen
'

v

;

met; f inancieele'.'consequenties bij

>,

1

;

.

;

>
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;
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den raad;voor,te brengen, over de
totale overbrenging van het ziekenhuis B." naar het -complex van A,
eventueel,,lndien die
in een'tempo van één fa, twee jaar,
geschiedt/waaruit de raad dan kan
overzien, of die overbrenging binnen
de flnancieele i draagkracht tvan de
gemeente valt.
;.*'-

anders dan '■ een'Engelsche."aristocraat.
Henderson kent Duitsch en
kon dus tot Hitler spreken'zonder:tolk.
Bovendien had hij alle gelegenheid veel
van .'Dultschland en de Duitschers te
Ik wê'nsc h n o gi. ev e n toe
weten. Maar eigenlijk blijkt het niet,'
dat dit het geval was. Een uitzondering t e~J 1 c h t e n,\; d a t'. 1 k aanwas het, dat'deze: Britsche■ gezant de d r,l ng. op onmiddellijke
slu 11 in g van d e'. 1 e e n 2e
taal ] van het land sprak.' Alleen Mussoklasse-en
HnT spreekt, behalve Italiaansch,. ook vansde 4e overbrenging
klasse.naar
nog. Fransch,'* Duitsch en ■ Engelsch en
ziekenhuis A.; om d a t wij
ook Rlbbentrop kent vreemde talen, alb i n n'e n k o r t .w e e r,. 1 n de
thans Engelsen en Fransch; Maar overiperl o d e k o m,e n, da t ;do o r
gens '.wordt telkens ] over ;; het' lot, van
1 n.zl e k enEuropa' beslist door, lieden; die elkander, hulsß. pa tien ten „geweipersoonlijk niet kunnen verstaan'en met gerd moeten worden en
een l tolk moeten 'werken. In München anderen vroegtpig moeis Mussplinl; de' eenige; die met iederten worde n/o ntsla g e n.
Ik vpstig uiv aandacht ouk op dit oneen! kan spreken.';. Zelfs \ Daladier ] kent
alleen ;zün moedertaal." Ook Hitler kent toelaatbare feit: Aan den eenen kant
een duur ziekenhuis zonder. patiënten,
alleen \ Duitsch.' Engelsche ; krantenknipaan : den anderen kant' een ziekenhuis,
sels moe te;» voor hem. vertaald worden.
dat overbelast is.
Te München moest tijdens de conferentteïa'li'esgin drie talen worden verSympathieke houding van den
taald,' „hetgeen' het' nemen van een
besluit vertraagde". ' Zoo was:het ook
voorzitter.
te Versailles waar Lloyd George en Wllvoorzitter
eon i geen' Fransch I en • Duitsch \ spraken,''
Tindt.'dat in het voorstel
in den heer Bakker veel aantrekkelijk*
de I Italiaan | geen | Duitsch I en | Engelsch;
Ja; inderdaad is de bezetting.van de 1«
de; Japanner > alleen !,wat' Engelsch,
en en l 2e
alleen de oude Tijger misschien, naast kooperklasse van dien aard; dat het goedzou; wezen,* indien i deze) patiënzijn.eigen taal, ook nog wat Engelsch ten, op,
kosten "der gemeente naar Makende., Onder.. zulke . omstandigheden lang of Soerabala
getransporteerd en alwordt over het lot van de wereld beslist! daar verpleegd zouden worden.
Wij kennen de gevolgen.
Spreker, heeft f getracht,': een flnanDruk en uitvoering van dit boek'laten cleele basis te vinden in samenwerking
niets, te, wenschen over, doch;de.vertaondernemingen;, de
met' verschillende.
heeft echter roet in.het eten geling is
Het'is"niet oorlog
noodig ln'hetNederlandsch te spreken worpen. Ofschoon hl] weinig heil ziet in
vanJMr.'Chamberlaln, of van Slgnor deze richting verder;telwerken, zal hij
nog een laatste poging wagen.
Mussolini.- ot van Herr Hitler. Dit is een toch
Na bespreking met de commissie zal
te slaafsch navolgen van het Engelsch.'
spreker
de . eerstvolgende raadsverOok
wat' taal "en grammatica betreft; gadering ophierop
terugkomen.
draagt dit werk de sporen van over. De raad gaat hiermede accoord,' waarhaasting.
BpHÉBKri op de burgemeester zijn voorstel In Oe■ M. C.
meenteblad 40 terugneemt.
',Slr Nevlle

'

~>

•

en> „kraamvrouwen",, welke
laatsten:ik:niet ziek,noem en waarvoor
opname i in; een ziekenhuis niet
meestal!
urgent'en een; luxe is. 1
In' 1939 i bedroeg. het' aantal verpleeg„zieken"

Maar;is,het.niet onverantwoordelijk,
Af deeling. ie en 2e! klas kunnen,, met
dat wij aan een ziekenhuis, dat bewezen
behoud van één: kamer. ; voor noodgeheeft, niet in een bestaande behoefte te
vallen,' omgebouwd, worden'met betrekkeUJkwelnlg kosten voor de 4e. klas; -Voorzien, evenveel, geldtweggooien, au
de 3e klas is reeds aanwezig en vereischt onze z.g.n. straatverlichting,kost?
" ' Er'wordt graag en Veel geschermd met
dus geen extra' kosten.'VMMß
Ook de aanwezigheid van operatie- en een-moreele verplichting.tegenover de
kraamkamer. beteekent een; belangrijke mede-oprichters; laten wij die, kwestie
besparing.^apaOHHHai
eens nuchter' bekijken.^kfaPMßKß
s
En bij de gemeente èn
Over bediening gesproken.
diverse
instellin. Naar aanleiding
van Gemeenteblad bij: de
zat; eigenbelang.voor.
40 heb ik de begrootingscijfers van bet gen
De A.N.IEM. heeft haar; bijdrage van
ziekenhuis wat aandachtiger, beschouwd
lang dubbel en dwars terug1000.—
ƒ
en moet mi) het volgende van het hart: verdiend, al
door
strcomleverantie en kunopgenomenen.
per
drie
De nog. geen
beschouwing laten.
dus
wi)
nen
bulten
\
dag, volwassenen, ,en kinderen samen
De fabrieken'droegen
(ik spreek- niet' van ,■ zieken, want dat
g e z amen 1 ij k. ƒ2 0.0 00, d e
zou \*i persoon, per i dag:zijn) '• hebƒ 4 1.000 bij. De
lemeente'
ben ter hunner beschikking: 1 hoofde
a'dd e
o or
e
i
k
fia'b
r
1
n.*h
verpleegster, 2 i mantrieverpleegsters,
a<
u
t
1
a
a
g e1
u
ntt'o'e
n
m
h
kokki, 1 huis jongen, 2, baboes,-lwascherso n e e 1 al een
baboe, 1 extra wasebbaboe, 2 erf jongens br e l d'p
v as t en d o k t er-;C hiijurg in
en 2 wakers. -^MPMMMP^MBrfi
Zoo'n bediening zullen ze thuis zeker, dienst op eenbepaald
niet hebben en ik denk dan*ook niet tl x um, ,d o c b g,e e n ,g e leg e n h e 1 d tot op nam e. e n
dat 'hef personeel: zich' doodwerkt.
operatie voor
licht
eventueele
ƒ 720,—»
Verder gebruiken ze aan
e m'p'l oyé '«.Do orde
wat met, het' AJT.I .EJtf.-ziekenhuistarief hun
zieen ivrij: gebruik ; van '■ 500 K. W. ü. ) per oprichting;: van,een',
vit Kle kwestie
,
maand inhoudt.
o n d e r v a'n-g e n'i e n;b e t e eDit kwantum wordt nor wel overschreden! (Dat voor, de patiënten 17.000 watt kende dit o p d e n. d uu r
e nSpost
per dag,-soms'niet, voldoende is, noem bezuiniging
hulp
beaan
geneeskundige
ik een schandelijke verkwisting. Ter
voegder plaatse informecrend, werd' mij ondergeschikte n.,,
De gemeente. van; haar: kant, rekende
gezegd, dat dit verbruik „rijkelijk hoog"
op
pndememingsdokter' voor het
„'■
.
„huishoudeziekenhuis. .
Ook f de. bezoldiging'
De eersten, die roet in het eten gooilijk", personeel ad ƒ 675.— breng, ik onder uw aandacht.
mHSWNHHH den," als gevolg van de malaise.' waren de
.
stellen,' boe fabrieken, die hun dokter-chirurg atde
willen
nog
vraag
zou
Ik
■ .'
vorderingen"
schaften en. hun - personeelformatie
post
.? „afgeschreven»
een
mogelijk i is; ik; weet niet, hoe [ groot: ze (eventueele: patiënten)' ' belangrijk in
is, doch dit komt er, minder op;aan."ln krompen.'MoH||M|BQMMMHi
.De gemeente was ; toen in zekeren zin
geen enkel ziekenhuis wordt een patiënt
opgenomen, of er moet van;te voren-10 de dupe , en, Kan er, nu, niet,. moreei
dagen verpleeggeld. voldaan ;zljn.V,- Na aansprakelijk voor; gesteld .worden; het
die *10 dagen; moet;. gesupverloop I
ziekenhuis ten : bate. van enkelen en ten
pleerd worden.voor ,* de volgende; 10, dkoste; van de gemeenschap in; gang te
."' ;'•"
agen." Hier .wordt streng de hs*d aan ge.'
■
houden.
houden; gebeurt dit te Probollnggo niet?,
Stemmingmakerij.
■Ook op de kleintjes/die bij elkaar.één
groote maken,'wordt blijkbaar niet gelet;
In verband met het behandelde agendaom maar eens'een voorbeeld te noemen: punt ueroortOYe u:mij.'mlj:even op een
Kosten ivoor zeep en desinfectie voor afd. zijweg te begeven. Het eigenaardige feit
.A.ibedr.aagtJ/ 436.r^'.voora04&lverpleegdoet; zich'- voor,: dat; .telkens»als een o!
dagen.Af<LB. met ; 13.000. verjfleegdagen andere ziekenhulsaangelegenheid In den
aan;zeep noo : raad behandeld" zal l worden,* er •al lang
heeff slechts'vóór*
■
digr Hebben de patiënten in, afd," B«mln'van, te voren buitenaf Stemming? tegen
der'behoefte|om'gereinigd en;gedesinhet" onderwerp i wordt: gemaakt • en' het
fecteerd te worden; dan die van afd. A.?, publiek door:
absoluut onbevoegden en
'.""Met brandstolihet zelfde verschijnsel; niet ter 1zake op de hoogte zijnde buitenmagen
. is
'omT' té i koken "voor 13 .ööö
staanders,'door onjuiste voorstelling van
voor brandstof ƒ - 30.—';, uitgetrokken, zaken wordt beïnvloed tegen een raadsA;
tegen •■ ƒ 20.— voor de i 1000 magen'in"
de bron» van stemmingHet I gaat | erJniets[om,lwat; er gekookt besluit.'Mocht:
makerij
bij.
gemeente-personeel lighet
dan
hoeveelheid,
maar,
wordt,'
om de i
en'
gen,'wat op mij dien'indruk maakt, zoo
zou> af d. B." een ,veel' groo ter .brandstofnoodig ik u' beleefd' uit;, hiertegen de
verbruik moeten'hebben dan nu het ge- 'strengste
maatregelen te nemen. Dergeval'is/in; vergeiyklng'met afd.'A.;"
indicipllnalr. gedrag zou een wan•
Een en ander geeft: mij den indruk, lijk"
bij geen enkel
dat de gemeente het ziekenhuis niet als toestand béteekeneni en zou
een goed en tuinig huisvader beheert.?;. particulier' lichaam getolereerd' worden;
onmiddellijk ontslag zou het gevolg zijn
Wat betreft het voorstel in gemeentevan dergelijk querulant'optreden.
blad "40, wil Ik er op wijzen,' dat het gouOm nu op het. .eigenlijke onderwerp
hoofdverpleegsters
in
vernement v alleen:
te komen, resumeer ik het volgendienst heeft in de drie grootste C. B." Z.'s, terug
de:
Ik
zou u willen'voorstellen.
Batavia,
Semarang:
en'
nl. te Soerabaia.'
dus ziekenhuizen met een 700 bedden.
a. Tot onmiddellijke
Slechts : dan is er de ".verplichting '■ een
sluiting
van de Ie en
verpleegster Ie klasse aan te stellen, ln2e klasse van.het ziedien: er ,70 < bedden l zijn;; beneden de 70
ke nhu 1 s;A. iOver te: gaan
bedden. wordt. verpleging door Inheeme' n :d e '4 e ;k la's se 'v r o ugeacht.
voldoende
.
verplegers
sche
. wenafdeeltng
betalende patiënten van zie\
Dultschland,
Engeland
als'
in:
zoowel In
ke n h u 1 s B. s po e d 1 g s t
r Voorsteeds bekend j als
naar d e ,/v.r.ij ge k o m e n
waarts". „Ik; herinnerde • HiUer; aan dit
va n'.z 1 e-lokaliteiten
verhaal; HU mag ervoor een oogenblik!
te
1
A.
s
over
kenhu
van onder den indruk zijn geweest maar
b re n.g e n.
het had geen doel".
b. Het: gemeentebestuur op te
Neen,'dat het geen doel zou hebben,
dragen, spoedigst; een, beschouwing

;

•

r

•

.

van.

■

.van.

■ betreffende'

,

;

-

vergadering,van den stadsgemeenteraad
Probolinggo wederom"" eenlge' aangelede i gemeentelijke
genheden
Ziekeninrichtingen behandeld.,
Waar deze quaestles sedert langen tijd
in het brandpunt der. publieke belangstelling : liggen, t geven , wij hierbij'. een
overzicht van de besprekingen, . welke
hierover, gevoerd werden.:
De burgemeester, had zich in Gemeenteblad n0.'40, tot~ den "raad gewend met
een bezuinigingsvoorstel op »de ziekeninrichtingen, naar. aanleiding ■ mede
van hetgeen het lid Gapar.Wlrjosoediblo
terzake j had in ( het midden gebracht, i
Bij de algemeene beschouwingen heeft
het lid, de heer H. Bakker over het
ziekenhulsbeleid' scherpe crltlek geuit.
De begrootingetjfers nagaande,' kom ik,
aldus
tot de'conclusie, dat het
opgegeven aantal verpleegdagen een zeer
onoverzichtelijk beeld geeft van den werkelijken stand .van zaken.
Ik onderscheid t in de eerste, pjaats,

'

>

■

HERDENKINGSAVOND

Eenlge dagen• geleden werden'op een

,

~

■

"

_~

,

*

<

VOORSTEE TERUG.

beheeren.
• Elke gevoels- en moreele kwestie moet
hiervoor opzij geschoven worden.
Het'Verlies'op het ziekenhuis bedraagt
nog, meer dan/onze" geheele» armzalige
straatverlichting, ko*t; ik geef toe,' dat
de gedeeltelijke verduistering, waarin wij
al lang vóór den oorlog leven, harde noodmogen zijn, dat
klassenlndeellng." Door die zaak is en wij dankbaar
fing i
de:
werkelijk goede bevolzoo'n
Frobolinggo
opheffing worden'de kosten. belangrijk
king heeft.'Anders zou het er met dieflager en vallen misschien binnen de flstallen en onveiligheid anders uitzien,
gemeende
draagkracht van
dan nu gelukkig het geval is.
Hierdoor zou dus een besparing van
circa ƒ 3000,— verkregen worden.
Ofschoon ik natuurlijk geen kostenta-,
xatle omtrent mijn tweede plan kan
geven,,,wil. ik toch deze.suggestie:nader toelichten. '-linMßml
In alle vorige verbouwingsplannen is
geen rekening gehouden met de ophef-

'

Advertni-cou.

MAATSCHAPPIJ.

BURGEMEESTER NEEMT, ZIJN

;

"

enArbidsctal.

7

De departmn-

onzen correspondent.)

(Van

onzen

Arbeidswetgeving.Zelfstandig
journalisten.BatviscbeN.S

ziekenhuis.

Probolinggo’s dure

UIT DEN VOLKSRAAD.

Van het aantal van .70 bedden is Probollnggo nog verre af l
.'
Als bezwaar tegen mijn voorstel hoor
ik al mompelen over „moreele

■
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DE INDISCHE COURANT,

OOST-JAVA NIEUWS. voSSnrti', ln
™7 J*re n. onder vde

tot
ont-

aD(le

aienst 1940, groot

/

■

4015,—.'

in.

»

•

en

van■

(I

gemeentekas gestorte
•

waarborgsommen, tot een-totaal
be25,508,44 reeds «ebeel
werden belegd...
.Het komt noodlg voo.r het bedrag
van ƒ; 11.462,— beschikbaar te houden voor"; • eventueele ,verhooginge.i
een'.nota vanitoelichting gevoesd van
de kapitaalsverstrekkingen aan
waaraan wij het .volgende
de bedrijven,'indien de ramingen van
de kapitaals-uitgaven van die bedrijAlgemeene begrooting.
nen, .welke voor 1941 in; totaal worDe gewoneft dienst s sluit meteen den geraamud op ƒ. 22.375,—
te laag
uitgaven mochten blijken ten gevolge van plotei\\ ontvangsten!tegenover
een
selinge'prUsverhooglngen van door
be1
drag van ƒ'334.887.— in 1040 of hetimagazijnbedrijf in 1941 aan
be'

d/Jts:va?',7'

—

—

-

>,

der

Landsuitkeeringen volgens de,werkelijke uitkomsten' van r de Landsmlddelen. aanTde. gunstige 'resultaten van
de 'eigen; Inkomsten in 1939i en; aan
het blokkeeren, van daarvoor In aanmerking, komende ultgaafposten.ln
verband met den onzekeren toestand
als gevolg .van het uitbreken /van den
oorlog. Wat betreft de voornaamste
uitgaven van den gewonen dienst het

'

;

volgende:

;

■■■■■■■

'

.Voor het gewoon onderhoud van de
in .verband,met de stijging
van'de imateriaalprijzenfen* ten gevolge' van 'de vermeerdering: van \ het
wegen '•'ƒ,835.—
_aantal te onderouden
'hooger' geraamd r dan< vorig i Jaar.v De
raming voor 1940 bedroeg; !{ BBoo.—;
In'; 1941' komt een' 8-tal wegenen
aanmerking
waar.voor]in;totaal is; uitgetrokken!: een
bedrag' van 'f: 6810.—.'
Voo/het tverbreeden] en i herstellen
van een?3-tal-bruggen is een bedrag
.

;

wegen.is,

'

—

y

,-van ƒ 1300.— -beschikbaar?gestelde;
terwijl.voor de.verdere uitvoering .van
het „afwaterlngsplan" en de ;,kampongverbeterlng':.; uit eigen middelen
worden afgezonderd de bedragen'van
'resp.\ ƒ! 5088.—' en •ƒ 9142.—.
\'i Voorts is ook opgebracht een bedrag
van ƒ:3500.— voor den noodzakelij''ken■-,aankoop
„vrachtauto
,-voor het , transport van materialen,
ook t.b.v;*de GE.B.-en,voor het trek-;
ken van-de, kleine brandspuit.
l
■-.-.■ De:," totale raming '■ van taf deeling;
! .Werken" is' in 'verband
{Bet;* het bovenstaande 'f \
géslelfl* dan- vorig jaar.
"

;

van,een,

*

<

.

;

:•

!

•

Jfer

1

■'

Openbare Veiligheid.

.

"

—

niet Is gerekend.
„Uit het bedrag van ƒ 11.462,— moeten 1
worden .bestreden| de, kosten* van � eventueele (buitengewone)
werkzaamheden ; (uitbreidingen) - van
de bedrijven, die in den loop van
1941 noodzakelijk mochten., blijken
en waarvoor. ,nog geen*gelden zijn
uitgetrokken. 4&«BSBHÉaCÏBÖteS
Resumeerende. kunnemwU aan de
hand ,van' deze, begrootlngscijfers ten
volle concludeeren, dat de financieels
toestand van deze gemeente volmaak:
gezond' is' ,te ;.'. noemen f en' hierdoor
naast' het gewone onderhoud nog
verschillende verbeteringen tn uitbreidingen tot stand; kan brengen.

„

—

-voorts

.

,

'

\

Kerkberichten.
Protestantse hé "Kerk.]
m: Kerkdienst.
f «'25 December 1940 9 uur v. m.'Kerkdienst *-,:*
'31 December 1940 8 uur n. m. Kerk-

'

ZS&EfUÊSSBJBBQBMBm

Kerstmis.! 3 Gelegenheid
tot' blechthooren van ; half vij f; tot' 8

Vigilie

uur;n. m.

25 Decembe 1940.«Kerstmis. In den
nacht .van' 24 op 25 December, om 12
uur precies; plechtige Hoogmis, waarna twee H.' Hï missen j onmiddellijk

-

,j

voigen.'WßMhjMPßpHMßMl
zeven,

zeven
In den.morgen: half
uur en half acht H. Mis waaronder
eveneens Kerstliederen zullen worden
gezongen. : "\" V .'; i ; . .

's Avonds om half zes plechtig Lotj
N.B. Vbor.de Nachtmis op Kerstmis
zullen" de kerkdeuren pas om kwart
over: elf
geopend:

n

"26_December,2e Kerftdag. öïri*tf?UY
v.mT;en.om' 7 u.* 30 vin' H.' Mis"met
'zang.'
;
of'i". '
Op den '.. 2eh.Kerstdag 's avonds

Post-en

E>: v

t

Telegraafdienst.

25 en i26 December a.s. is de
"voor,
: :
st'
is
"luchtbescherr
van*het Post-'en Telegraaff
m'ngsdoeleinden.een. bedrag ' van kantoor' te" Madioen' als volgt gere/. 2000.—- opgebracht.
gel:
i
n s t: ■ Woensdag 25
P.o'st
die
Openbare Gezondheid.
.12 1940 postloket gesloten.
r Donderdag
pro26—12'. 1940 is het
pagandajen'de preventieve;. 'gezond- postloket geopend van 8
10 u.,v.m. 1
heidszorg"; de ,>choolverpleging".; en voor de aanname en* afgifte van aan„exploitatie, onderhoud' en assurantie geteekende" en' geadviseerde stukken,
van>de<ambulance-auto" zijn in deze verkoop van,post- en zegelwaarden
bntwerp begroottng '," ,".\ opgenomen," alsmede T voor de af giste van bewijzen
waarvan de ramingen zijn gesteldop van v terpostbezorging .van' gewone. en
dienstzendingen. '.'•',■ i' :
resp. ƒ 750.—/ ƒ 600.— en ƒ 550.—.

Voor*J941

v

•

~

.

—

,

—

;

:

zal er.'slechts;één
Onderwijs.
postbestelling worden uitgevoerd • n.l.
Verschillende uitgaven zijn in deze ten jlO ïu."130 ivjn.*;,l a v 'Uf '*3SI II
ftPostontvangsten. verzenbegrooting: opgenomen" voor «verbetering en uitbreiding van het onderwijs, ding:! Op beidei dagen' als jfeestdagen.
i e n s t: 25/12
o.m/, wordt, met het oog, op; het.zeer
10 u.
groot ei, aantal. candidaa tleerlingen, 'en 26/12-1940 geopend,van 9
hetwelk Itelkenj are wegens'plaatsge- .v.m.' '
'• Gedurende deze openstelling:
brek moét worden af gewezen/ui tbrei'de Va f deeling- Uzerbewer- nen telegrafische postwissels worden
king,van.den Ambachtsleergang met aangenomen en uitbetaald.,
2 parallelklassen met Ingang van het
'"■

Op

beide

Finale

&&.

;

;*;•'

dagen

>

~

::

-

;

.

?•-

BODJONEGORO.

*

"

..

ziekenhuis.

j
|

i

DE VROEDSCHAP

MALNGSCHE

VERGADERT.

de'

economische

"

■

,

>

'

Onvoorziene
>

-

De

Buitengewone dienst.

kocht".

"

gingen

..

aan
Eenlge hamerpunten
De. buitengewone,dienst:.; sluit met
vooraf.
begrooting
de
van
een totaal,van. ƒ. 645.853,—-j aan uit- behandeling
toelaextra-agendapunt:kwam.de
Als
gaven ]tn\f J 857.415,— aan, ontvangraadslid
nieuwe
«...O.esten. Het voordeelig'"verschil be- ting van het
Na onderzoek der geloofsn.
u
a
g
n
-r
draagt ƒ 11.462,—.
deze totgelaten.
;-Dlt gunstig verschil is voornamelijk brieven werd
kwam de clou van den avond.
Hierna
om
toe te schrljven'aan de' volgende
«•e eeneentbegrootlng-lMl.'«tandlghedfn:
,

«

>

-.

-

—

—

—

!

•

—

1

•

"

Zoutland

Covimleidster.

'•

Tweede begrootingsvergadering.

Kon meestal de ontwerp-begrooUng
van de stadsgemeente ia een enkele verworden, dit .'Jaar,
gadering behandeld
ding", uitgetrokken een , bedrag, .van bleken daarvoor reeds 2 vergaderingen
ƒ -8650.— voor aankoop van gronden noodlg, en in Januari, wacht de derde
ea het v'aanbrengen : van een nieuwe bijeenkomst. En nog steeds zijn we dan
afrastering.
aan* de algemeene .beschouwingen toe.
In een antwoord op de algemeene beTer. tos voeging aan de reserve voor
Europeesche
schouwingen der raadsleden in eeuten
inrichting van' nieuwe
In
termijn'was de burgemeester ruim 1 u.
evenals
begraafplaatsen wordt ■,betrekking tot
1940 een bedrag /van ƒ 1500.— afge-, 30 aan.het woord..Met
gewenschte uitbreiding der straatW.
kon het college van B. envan
,De reserve stijgt hierdoor tot verlichting
bedrag
(dus
een
voor
voor eenderde
van de gevraagde lift
/ 3 530 instede
mille) meegaan met den|raad... terwijl
Overige
en
dit bedrag uit „onvoorzien'! zou worden
voorzieningen.
geput.
■
De vërhooging van bepealde ranungen
„Subsidie aan instellingen van liefveel
dadigheid? dan» wel maatschappen] k werden uitvoerig bestreden, waarbU
gebracht
werd
sprake
voor
ter
cijfermateriaal
begrooting
nut":komt in,deze.
met reen i raming van ƒlooo.— of
De zitting.
ƒ 216.~* meer dan in 1940.
burgemwte»
Voorlhet gewoon onderhoud van . Teea de voonittèr.
vergaderinr
teSurede
de sportterreinen en den aanleg van Boerstra,
waren
opende;
Donderdagavond,
de.
een'3e'tennisbaan is opgebracht een wethouders en'lo raadsleden
bedrag? Tan /'2.320.—.
Afwezig waren mr. Himpel;(l.E.V.J
de heer Vro o m (1.K.P.), terwijl i»
uitgaven.
de vacature-Adam Juist .dien -ochterx
Voorï.Onvoorziene uitgaven" wordt bij
enkele , candidaatstellln* . voorzier
tenslotte Si 15.782.— of. ƒ 818.— meer
uitgetrokken dan in 1840.
publieke tribune was „uitver-

sociale

GRISSEE.

-

■

DèjCriineesche begraaf plaats zal
binnenliet'al.te langen ; ttjd,vol raken'.* In s de begroeting is voor uitbrei-

onzen correspondent.)

NOGMAALS

KAPITEIN

Bond

/

>

.

Begraafplaatsen.

MALANG.

(Van

:

onzen

—

schooljaar] U941/1942i. noodzakelijk
geacht.Woor, 1941,worden de daaraan
verbonden,kósten geraamd op ƒ 9.855,
te «weten;/» 800.—-v00r.,, bezoldiging
van 2 extra-leerkrachten en ƒ 9055.—
voori uitbreiding «van gebouwen, inventaris' en: werktuigen.,

KERKNIEUWS.

—

R. K.'--K er k.. 24 December 1940.

geen,lof.

GEESTELIJK LEVEN.

'

-

aanbrengen {vs.nl eiectrische verlichting
in,,"'ttampongwegen
uitgetrokken

..

■-

>

>

wïïm

.

'•

22 December. 1940 8 uurn.'

.

l\l

,

•■

v; Evenals ivoor i 19401 Is voor. het
.

.

:

"meerdere' ontvangsten-

'

■

Dit ruime batig slot was te danken

aan', de

|

-

-

doelde-bedrij ven'.te [verstrekken miook gazljnsgoederen; • waarop bij de •' opvan> stelling van.de bedrijfsbegrootingen
,

\

-

\

"

I

—

*•

■

«s

.

—

.

iontleeneV

In de, ontwerp-begrootlng

■

«•

-

nog ' geraamd
een
bedrag
ƒ 61.165.—zijnde het restant van het
voorlooplg batig slot van den gewonen
dienst 1 1939.' groot >ƒ, 84.888.—.

leeszaal.

.

~

«••>

:

onzen S.-correspondent.)

Jv\

°

i»JB jn .de

DJEMBER.

correspondent.)

vroegerli

het Waterleidingbedrij f,; aanged or ? e atroomafnemersenlwai*

S!S

onzen

■

-

,WU i ontvingen *de ontwerpen der
algemeene-.en- bedrij isbegrootineen
de, : Stadsgemeente Madioen'over
het dienstjaar 11941. Deze;begrootin«
zal In. den;loop van de maand-Januari In den Gemeenteraad worden behandeld., De algemeene. indruk -'van
deze begrooting is, dat zy evenals vorige 1Jaren I er' wèlverzorgd uitziet en
zeen overzichtelijk is. s
; BU.de.ontwerp begrootingen
'is no*

(Van

(Van
Ia ■ hoofdzaak' gold deze. repliek mr.
Voor het Spitfire-fonds.
Van Weenen,' die bij de algemeene. baOpenbare
De
opbrengst van de Spltfire-feestehet
schouwingen .namens den raad
-'mét de : tijdsomsUodigverband
In ■
lijkheden Is nog niet geheel' bekend,
woord gevoerd had.~2BMMpDVfl
van bet publiek
voorziening
is
de
heden
ongeveer.
tusschen
ea
ƒ
doch
zal
2000
De .voo r z. bellechte' de, ramingen,
van be«
probleem
met
lectuur
een
goede
welke;voor verhooging volgens mr. Van ƒ 2.500 in liggen.
Dit
klemt
des te
geworden.
teekenla
Het
:aantal
Weenen. In' aanmerking : konden" komen gen, importeurs,
uit
de
aanvoer
van
boeken
meer
nu
firma's, toko's enz. is
teneinde geldend voor de verlichting
. ,
stil
staat.
geheel
.vrijwel
Europa
zoo
mede
van
groot en de
werking
alle
te maken "Achtereenvolgens beschouwde
Teneinde het leesgraag publiek deszijden Is zoo overstelpend geweest, dat
s: p" r.r in; dit: verband uitvoerig l" het het
ondanks
In de gelegenheid' te stellen
niet
is
om
namen
te
noemogelijk
waterleidingbedrijf, „"het v; «rondbsdrtlt, men.
om
goede
van
en veelzijdige lectuur te
Vc*l
Spitflrevernemen,
'dat
het
U
wrlw.
WIJ
de opcenten op de persbneele : belasting.
is
door
genieten
het regentschapsbestuur
alle
medewerkcomité
medewerkers en
Wn 'cng*dwong«n,
de [ roolgelden •: en' de \ kampoogverbetehet plan opgevat om een eenvoudig Insters
zal
bedanken.
volpersoonlijk
.WU
ringsubsidie..
i\, . ; .;.■,.:.■'■
gerichte en voor een leder toegankelijke
staan met te vermelden, dat het aanta. ' tolHr**tLbat
«mi VVEC
; HU kwam tot de conclusie, dat de ont*oo »en«Vkalija
te openen. Daarvoor zijn echter
leeszaal
of
vorm
firma's
dat
een
anderen
In
etc.,
«raart») f M Joa£ bEjh
vangstramingen practlsch niet voor.verd«-.lriiKk«e»r«en<lrtak.
die èn door den geringen
noodlg,
boeken
steun verleende, 50 bedraagt, waarvan *o ét .••,«--t»
hooging :In aanmerking; kwamen.
door
de vaak hooge prijzen
voonaad
én
T
'
10 .uit Soerabaia.
' W£x.le oen tturer'firoa'uct. tmar natuur
'JT^VO'C
«H
niet'door het regentschapsbestuur aledéie> dTulTenasp-nartrata*. Et* roacttit&trmm
Meritjan
vervaardigde
Het
sf.'
op
de
De straatverlichting.
dosis In Ma half il» ntw nutt WeXjtot aanleen kunnen worden aangeschaft.
met natuurgetrouwe
Spitflre-toestel
ronussisfende. beerlijk frlsaeha Snak.
Met
Daarom Is dan ook een beroep gedaan
Mr. ,Van Weenen had een;verhooging afmetingen,, hetwelk' leders bewondeledere »e»r bruisend WIX eoelt
6e tlotelaxja
actie Mnaenetroomen: een weldaad voor Bw> I
van Si 15.000 voorgestelde memoreerde de ring opwekte, zal, worden bewaard om
op degoedgeefschheid van'alle IngezeOrgenen. 41e 'door tekort aast
fieele ««stel.
.voorz.' Zeer: uitvoerig ging spr. op dit eventueel te zijner tijd weer dienst te
tenen van het regentschap om boeken,
activiteit waren ingesluimerd, komen «-oer tal
verlichtingsthema In. Intenslveerlng van doen. jj| taßifeS
die niet meer worden gebruikt, af te
etiaeh bruisend leven.
ZT
de lichtsterkte; achtte I spr., na de .verstaan en zoo mogelijk gratis.
ovorlolf.g val vrdwijnt alt vimi' kaf Scaawas
Sneeuwwitje en de 7 dwergen.
schillende ! aangebrachte verbeteringen
wordt pewoT i/ank tn veerkracht g
Alle soorten boeken zullen In dank
(de lichtsterkte werd reeds met 80% op-,
ta oek «aeK »a 9 vaar leurdlr *n »ot ulowa
hierbij aan de tweede
herinneren
worden
aangenomen; zoowel belleWU
gevoerd); noodlg: Do verlichting .was soanerfia. Dames. 41e aroeirarhaar tocrlueht moest en
llefdadlgheldsopvoering van de kindertristlsche als studleboeken, wetenschapnemen
tot
UJdrooYenee
en
vermoeiende
eefeber, doch alleszins voldoende.. . .'.
pelijke en encyclopaedische werken zulningan. gebruiken nu WIX. Ca vaat 'varraaaaaef
operette „Sneeuwwitje en de zeven dwerDe voorz.' kon evenwel Instemmen met
resultaat. WtX boudt 't
len welkom zijn. Ook boeken In Indovan
mevr.
gen",
leerlingen
welke
door
de
Itrhtaia Bt en den feeet
het Idee om ƒ 1.000 beschikbaar te stellen
,11,
nesische talen zullen tot de waarde van
De»an
Zaterdag
Leeuwen
aettef
binnen
21
.vlj/f'//
.voor partleele verbeteringen,'om*ƒ'2.4oo cember as.
uit. Inderdaad, wex Is .--'
•
jfmttttfi''
de te stichten bibliotheek bijdragen en
gesede
Brantas
r
sociïteit
in
uitbreiding
.
voor
normale
uit; te trekken'
prettig-, i emakeluk en
Qv\ l.r*lXG*
derhalve niet minder worden gewaardoeltreffend tegelijk.
der verlichting In | nieuwe starten en in de ven wordt. De zaaldeuren worden precies
n" vilV ëf/aa?
gesloten.
(waarvan
helft
om
6.30
uur
deerd.
I
(dt
minstens
kampongs I
Wei IST«.-krljEb«»rb'j all*
■'•(afré"
Waar het doel zoo bij uitstek het alapotheken en tokohouders fy~)
voor uitbreiding der kampongverlichtlng,
Am 'V' n o^^
Protestantsche kerk.
gemeen belang dient, vertrouwt het
'dus niet Intenslveerlng); terwijl voor verWIJ vernemen dat dr. Sikken van
lichting, van het nieuw* gebied het opregentschap er op, dat allen willen meMadioen.voortaan;tweemaal per maand
gebrachte bedrag van ruim 'ƒ,1.500 verdewerken aan de verwezenlijking daarhoogd zou worden tot ƒ 2.500. ZoodoenIn' de ;Protestantsihe kerk alhier zal
van.
de zou o.m.' Gang Lang worden verlicht. preken. Ook zal' ZWEW. regelmatig
De werken ; kunnen. naar de regentspreekuren houden, welke nader zullen
Voorts konden B. en W. ermede instemschapssecretarie
worden gezonden, doch
men.'om f 1.200 op te brengen voor het worden bekend gemaakt.
men
kan
eveneens
volstaan met opgave
MOUSJI!«IrJO
VifJ
stationsplein. ,\ Om > practlsche redenen
De' Kersfeest-viering voor de kleinadres,
van
aan
hetwelk
de boeken kunvinte
werd voorgesteld, deze bedragen
tjes, d.w.z. de leerlingen van de le, 2e,
r.^ te .DRUIVENZOUTy
nen worden afgehaald. •
den >uit den*post „onvoorzien".,.
3e en 4e klassen van de lagere scholen
Mr. Van ?,W e e n e n 'vraagt uit-, en
de kinderen, die niet jonger zijn dan
4288
stel, om op de rede van den burgemees4 Jaar, heeft plaats in het kerkgebouw
ter te antwoorden.Vrijdag 20 December des avonds om
De voorz.'schorste opnieuw de bijeen- op
.In.BodJonegoro, is men thans
830 uur.
komst.
dus
reeds'een heel eind op weg. Zij,
voorz.'.verr
Schaakwedstrijd.
■ Na'heropening ontried'de
die over een verbandtrommel willen bedaring der vergadering..
schaakvereenlglng schikken, wenden zich tot Zuster Alder*
De
plaatselijke
:
Mr.", Van,Weenen. stelde daarZondag 22 December.
vertrekt
, Zaterdag
..Koedawanengpati"
van het Zendingsziekenhuis alhier.
op voor, toch tot uitstel over te gaan. In
stemming'' gebracht,: werd dit voorstel 21 December as. naar Malang om aldaar
TE SOERABAIA.
met 9
5 st." a a'mg'e n om en; een vriendscbappelijken wedstrijd te
R. K. kerken: O. L. Vrouwe-kerk, Ketegen uitstel, stemden de > 4 wethouders spelen tegen de Malangsjhe; club ,P. T.
pandjen: 6 uur van. Stille H. Mis. 7 uur
plus Ka de n Sar dj o n o.
M.", welke Jubileumfeesten viert. Er zal
MODJOKERTO.
v.m. Hoogmis, 8 u. 30 v.m. Stille H. Mis,
dus
. De 3de begrootlngsvergadering zal
aan 20 borden worden gespeeld.
6 uur njn. Lof (Kruisweg). H. Hartonzen
(Van
correspondent)
In Januari 1941 plaats vinden.
kerk. Coenboulevard: 6 uur v.m. Stille
beker-wedstrijden.
H. Mis, 7 u. 30 v.m. Hoogmis, 9 uur v.m.
De elndwedstrijd van de steden-wedKerstwijding.
De C.O.V.I.M.
Stille H. Mis, 6 uur n.m. Lof (Kruisweg).
welke door burgeDe sub-commissie der C.O.VXM.
zal'in de strijden om den beker,
te Christus Koning Hulpkerk, Van SanZondag, 22 December
uitgeloofd, zal
werd
meester
Scheltema
6 uur v.m. Stille' H. Mis. 7
Protestahtsche Kerk alhier,' een Zondag 22 December op het gemesnte.ijk Modjokerto stelt zich voor om bij ge- dlckstraat:
uur
v.m.
Stille
H. Mis, 8 uur vj». H. Mis,
noegzame
Januari,
deelname
medio
een • uur
Kerstwijding worden gehouden.^waar
sportterrein Koewak plaats hebben tusLof. Don Bosco-kapel, Prinn.m.
cursus'aan
vangen
Jte
voor
het
j
behalen
optreden'ds.
F."
als sprekers zullen
schen Blitar en Ngoenoet. Het belooft van het kleine Covim-lnslgne. De cursus cesselaan 115: 6 uur v.m. Stille H. Mis, 7
Jonkhof,' predikant der Gereformeeruur vjn. Stille H. Mis, 5 u. 30 n.m. Lof
een Interessante wedstrijd te worden.
omvat; lessen over.de volgende onder(Kruisweg). Havenkerk, Oedjoeng: 6 u.
de Kerk, met het onderwerp:,.,Licht",
werpen: bekorte E.H8.0.-lessen,
Bedrijfsfonds desa-banken en
be45 v.m. H. Mis.
en ds.', J.'',van: der Woude, -predikant
v
korte luchtbeschermirgslessen, stadshet
dér.Protesttntsche gemeente
Zondag 22 Dec, 4e Zondag v.d. Adloemboengs.
verkenning, hygiëne ■in huls en koken
onderwerp:'„Vrede". De muzikale ver„Rorate Coell". Oeen gloria.
vent.
.
Het' college vtri. Gecommitteerden in groote hoeveelheden. Plaats en tijd 2 DeusMis:
zorging van dezen avond-la ir. handen
qui. 3 Voor kerk en Paus. Credo.
worden
aangeboden
zullen
nader
bekend
regentsehapsraad
gemaakt. Preaf, v. d. H. Drievuldigheid.
van \den" heer' S. • Reldsma, die met heeft den
zijn kcor : een kerstprogramma zal een ontwerp-besrooting. houdende vastVrije Katholieke kerk „St. Bonifaeius",
stelling van.de, begrooting van het beR.K.-kerkdiensten.
' ' ■
geven. '.'.•-.•. '','..■:".
Serajoestraat 11: 8 u. 30 v.m. H. Mis.
drijfsfonds
•
voor
het
ten
volgende.
jaar,
;V Ongetwijfeld'', zullen • velen in deze
Kerstmis: 24 op 25 December: NachtFrot. gemeente: H o 11. dien«t:
gemeente raiijprecies
'c nachts 12 uur. Alleen toeernstig*; ;tU den!:-behoefte gevoelen- behoeve. van'.de.lpUndsche;.
Boeboetankerk
9 u. 30 v.m. ds. Lindeijer
t
ln,
credietlnstelllnge"n
fre
v
gankelijk voor hen die voorzien zijn van (bevestiging v. lidmaten, en bediening
'dezc Kerstwijding- te:bezoeker~ .De 1 Kediri: De werkelijke
ontvangsten". In een Joegangskaart.
toegang is.geheelvrijJHet
v. h. H. Avondmaal). Darmo-kapel 9 u.
totaal ƒ.4662,04
25 December: H. Mis met kerstliede30 v.m. ds. Eckenhausen en 7 uur n.m.
uur Is gesteld op 's avonds yh a l>f, het vorige jaar hebben"in
de
ramingen
de
vo&r
bedragen, terwijl
ren-om 5 u. 45 mln..vjn.; H. Mis t* ds. Lindeijer. Jeugddienst:
a c h t. De | programma'» zullen in
jaren IS4O en 1341 resp. ƒ-4.663,64 en Sidhoardjo om 7 uur 45
min. v.m.; Lof Noorderkerk 7 u. 30 v.m. de heer Le Mat.
dë kerk worden uitgereikt.'"
ƒ 4.303,31 groot zijn.. Het vermoedelijk
Darmo-kapel 7 u. 30 v.m. ds. Eckenhauom 6 uur 's avonds te Modjokerto.'
1941
bedrijfsfonds
bedraagt
saldo.,
Mal. dienst: Noorderkerk
sen.
Kerstdag
Mis
om
6
.Tweede
u. 30
H.
HARLOFF
9 uur v.m. de heer Laloe. Boeboetankerk
/;«9.31, zoodat ƒ 3.344 bijgedragen moet min. v.m.
6u. 30 njn. idem. Buitendienst:
worden.
' Zondag 29 December: Hoogmis od 5
(22 Dec.) en Soemenep.m
Pamekasan
u. 45 min. v.m. ; stil'.e H. Mis om 7 u. 30
Dec.)'ds. Bleeker
(kerstfeest-viering).
v.m.;
Lof
min.
om 6 uur n.m.
(21 Dec.) en Socmenep (22
Pamekasan
Voor een tweede lezing.
Dinsdag
31
Lof
om
December:
6 uur Dec.) de heer
(Van onzen correspondent.)
Ririmasse (kerstfeest-vien.m.
De • Vereêniging : van reserveoffiring).
kapitein
Woensdag 1 Januari 1941: stille H.
cieren alhier slaagde erin.
Gereformeerde kerk, Pregollan BoenCovim-expositie.
Mis om 6 u. 30 min. v.m.
bewegen een
dr.
der 26: 9 uur v.m. ds. J. Plomp «n 6 uur
tweede lezing : over,; den oorlog In L-Het is zeker een; goed teeken des
ds. H. O. Meynen.
Het Ned.-Indisch Spitfire-fonds. n.m.
Nederland te komen'houden. Als tijds, dat ook van Ide zijde der BodjoOost-Javaansche
kerk, Vlaductstr. 23:
datum % werd- f. daarvoor . vastgesteld negorosche' dames In alle nuancen beDe secretaris
van de propaganda- 8 uur v.m. goeroe indjil R. Harsono.
betoond,
voor
het
langstelling
.December.
wordtl
t:e"r.'dU;g
a
'2a
Z
groep te Modjokerto van het Ned. InChin. Chr. kerk, Djoharlaan 4: Zondag
wereldgebeuren, dat zich-aan het volDe-lezing wordt gegeven In de socië8 u. 30 v.m. Mal. dienst: pandita O. F.
disch
Spitfire-fonds,
ons
mede,
deelde
Patty en 10 uur v.m. Holl. dienst: ds. K.
teit ! Concórdia;' dere'_voerdracht is trekken Is.
dat het aantal contribuanten voor geDrukke werkzaair.hïden zijn de redede Graaf, van Modjowarno. Woensdag
bedoeld als «vervolg: van de lezing, 1 nen,
meld
gestadig
fonds
toeneemt.
geweest, waarom de Bodjonegoro25 Dec. 1940 (le Kerstdag): 8 u. 30 v.m.
Woensdag: Jl.? gehouden.
Voor het aanbrengen van 56 contrische Covlm zich tot op den dag van de
Mal. dienst: pandita Oei Soel Tiong en
expositie op een dezer dagen, nog niet buanten verwierf de heer Ismall, hoofd10 uur vjn. Holl. dienst: ds. H. A. C HIIschrijver op het kantoor der sf. Gempolofficieel aan het publiek heeft voorgesteld. Deze tentoonstelling van gebreide kerep, den titel van ..fllght lieutenant".
BLITAR.
Pinksterzending: Zondagavond 7 uur
truien, sokken, i, bivakmutsen, bouffanVoor het aanbrengen,van 14 contriPlampitan 130; spreekster zr. M. A. Alt.
(Van
correspondent.)
ten, e.a. endergeed was een goede, gebuanten verkregen den titel van „flying
Pinksterkerk: Zondag 8 uur v.m. Zonlegenheid,'- om aar, het publiek te toonen officerV.de heeren O. F. Lettinga
«n
dagsschool voor kinderen 0.1.v. vr. Van
Ons
wat noeste vrouwen-arbeid In een heel Massios,: mej. Van der Krogt,
mevr. Gessel; 9 u. 30 van. Holl. dienst; 7 uur
tijd kan presteeren. De Covlm Plijner en het zoontje
korten
van den heer n.m. Mal. dienst; de beids laatste dien;.;Het is een lange.geschiedenis vol upa heeft dus
in werkelijkheid nimmer stil David.
sten 0.1.v. br. Van Gessel. Voorts lederen
gaat nade-'
and'downs, die
de leiding van mevr.
Onder
eestaan.
De
betrekkelijke
Spitfire-insignes, Woensdag en Zaterdag 6 u. 30 non. Bijren tot zijn happy end.'Binnen'kort zal Wutrich! verrichtten de Bodjonegorowelke binnenkort uit Batavia verwacht belstudie, landraadszaal Ardjoeno-boul.
begonnen kunnen worden aan den bouw
sche moeders en dochters een. arbeid,
gemeente-zievan een hyper-modern;
worden,. zullen na ontvangst aan ge- 0.1.v. br. Van Gesesl.
waarvoor 'wij niets anders dan bewonArmenische kerk: Zaterdag 5 u. 30 n.m.
noemde personen worden uitgereikt.
kenhuis.
dering hébben.
Avonddienst; Zondag 8 uur v.m. Och' Het was kort na den oorlog van 14-18,"
Op deze. expositie in Hotel Bodjonetenddienst en 9 uur van. H. Mis.
In den tijd v van hoog-conjunctuur, dat goro. hebben we de vele brei-artikelen,
Christian Science Society (Scheepmawelke eerstdaags naar het strijdtooneel
de planters hier in»de omgeving bsslo34): Tak van de Moederkerk
kerspark
ten tot den bouw van een, ziekenhuis. zullen worden, opgezonden, keurig ■ ge(Van onzen correspondente)
„The
first
church of Christ. Scientlst in
geëtaleerd
op
Gelden werden bijeen gezameld, var. de bundeld en gesorteerd,
Boston ü. 8. A.". lederen Zondag 9 u.
gezien.
tafels
langs
verwerd
een
ruime
subsidie
regeering
30 v.m. en lederen Woensdag 8 uur njn.
Manjar.
kregen,' een destijds beroemd ontwerp,
Toespraak van de
Alle diensten in de Nederlandsche taal
van, ziekenhuizen takende het plan. en
Mei een zware regenbul van 50 mm, uitgezonderd den laatstea Zondag en
opgewekt: toog:mens 'aan den arbeil."
welke 12 December jl. te Manjar viel. den tweeden Woensdag v.d. maand, welMaar toen het varkentje op een oor na
„Ik heet i allen welkom en dank In werd de zoutaanmaak van het Zoutland ke in het Engelsch gehouden worden.
gevild was. trad de eerste malaise in. De het blzonder voor hun komst de Raden Manjar als geëindigd beschouwd. De Leeskamer geopend lederen werkdag van
bouw moest ■ worden "stopgezet. Eenlgen: Ajoe, mevr. Satorius en al de dames dit aanmaak van zout voor dit jaar is door 10 u. 30
12 uur v.m., Dinsdag en Donden lang aanhoudenden Oostmoesson derdag van 6
tijd i later, toen j de. regeering plannen de Covim altijd
7 uur n.m. Zon- en
medewerking
heb,hun
voorspoedig geworden.
feestdagen gesloten.
smeedde tot kazerneering van de stadsnaar we hopen :
verleend en
ben
politie, viel het oog op het bijna afgenog verleenen zullen. Dames, die nog
TE MALANG.
werkte complex.' . \
Speciale vergunning.
niet biJ,ons\zijn aangesloten, vereenlgt
kerk: Zondag 9 uur v.m. de heer
Prot.
• Hei; département 'iC van B. B. kocht
Covim.
u en sluit aan bij de
Diverse curVoor het bezoeken van de Chlneesehe O. van Haasen. 7 u. 30 n.m. Adventshet-den p:anters af tegen een zacht sussen in massa-kookkunst, in breiden, begraafplaatsen
boodschap ds. Jonkhof, ds. J. v. d. Woude.
Manangkoelie
en Seprijsje.'Maar ook-deze plannen vonden in E.H.8.0, etc, staan voor u open, die
mardempo
bij
Grlssee
worden
speciale
Gereformeerde kerk: Zondig il u. 30
een ontijdig, einde bU de intrede van u klaar zullen maken voor de taak, die vergunningen
verstrekt.
v.m. ds. F. J. Jonkhof, 6 uur nm. geen
u wacht als de nood aan den man komt.
de greote. malaise-UJd In 1929.
Bezoekers voor deze begraafplaatsen dienst.
het eenige
Mos bedekte de: onafge werkte muren .'Maar dames, dit isteniet
moeten zich eerst.tot den Chineeschen
maken.
heb
Ik
noodlge
gereed
om
u
Chin. Chr. kerk. Oorschotweg: Zondag
en een weelderige, plantengroei verborg
wijkmeester
die een pas ver8 u. 30 v.m. Holl. dienst: ds. H. A. C. Hilal meerdere malen immers tegen velen strekt, die wenden,
het overblijfsel^vantwovele grootsche 'uwer
het
ass.-wedono-kangezegd: Wij moeten ons zelve klaar toor wordtweer bij
dering en 10 uur vjn. Mal. dienst: ds. H.
plannen aan'den eritlsehen blik. Totdat
vervangen door een roede A. C. Hilderlng.
ons
zelf
werken;
moeten
aan
maken;
we
25 Dec. 1940
voor; korten". tijd *de Padhulsdienst be- we moeten ons zelf doordringen van den kaart; hiermede kan men dan de be- (Ie Kerstdag): 8 Woensdag
u.
30
vm
Holl.
dienst:
graafplaatsen bereiken.
om een geschikt gebouw.
ds. Hwan Tlng Kiong en 10 uur v.m. Mal.
jreest van opoffering, saamhorigheid en
Een, kreet; varilverontwaardiging van werken voor het algemeen welzijn. Want
dienst: ds. Hwan Tlng Klong.
van Evangelisatie.
de Blltarsche l' Ingezetenen" deed hem al hebben wtj overwonnen, dan nog zijn
Ptnksterzending Zondag 9 u. 30 vm.
verschrikt fafdelnzen.1 want lntuseshen opoffering en wederzijdsch begrijpen en
Zondagmorgen, 22 December aj., aanHoll. dienst, Kasün Koeion 4, zr. M. A.
had de: geraeentebegrootlng geen zooverdragen noodlg om In een gelukkige vangende/te 9 uur wordt voor de leden
opgeleverd.' wereld, een sfeer van licht en vreugd, te van den' Bond van Evangelisatie, afd.
danig 'jl voordeellg
saldo
TE LAWANG.
dat de zlekenhuisplannen weer onder het leven.
Grissee/en belangstellenden, een EerstProt.
kerk:
Zondag 0 uur v.m. da heer
stof jvandaanlwaren; gerakeld en ver■i Geachte aanwezigen, in het bizonder dienst' gehouden. De dienst wordt geS. Reldsma.
gunning was aangevraagd aan V. en W. zy die mevr. Hooreweg,
leid
door den Evangelist Van den BoDuitshof f en
TE BATOE.
om voor • dit doel het, lnmidde:s door
geholpen, de venkamp en wordt gehouden In
Draalsma
de
mevr.
hebben
Prot. kerk: Zondag 0 uur T.m. dj. B
8.8. aangekochte;'complex, te mogen gjdachte dat ook onze stad paraat landraadzaal aan de Heerenstraat ,te
F. Wlldenranck.
occupeeren. En.nu is dan eindelijk antmoest zijn als eens de nood aan den liriwee.
woord binnen \ van V. en W., waarin de man zou komen vervulde u allen. VanEen H. Mis.
gevraagde vergunning wordt verleend.
daar uw ijver en uw voorbeeldig werken,'
.Zondagmorgen
22 December aj. te 7
Het wachten Is nu alleen nog maar op welke ik hier volgaarne prijs. Als vooruur
komt
Zijn
Eerwaarde
pastoor Maasde vergunning t van den gouverneur van ,! zitster van de plaatselijke Covlm-afdeesen
uit
Soerabala
de
Heilige
Mis lezen in
De Kerstfeest-viering van de Pinksternog,!
Oe«t-Java. ■» Gememoreerd zU hier
ling neem ik al deze tentoongestelde de lokalen van de
Landraadszaal aan zending zal plaats hebben te Plampltan
dat. winneet! voor 1 Juni 1941 met den gcederenen in ontvangst en Ik ben verde Heerenstraat.
130. op 34 December e.k. te 7 uur n.m.
bouw wordt begonnen, van het regentzekerd, dat als er meer noodig mocht
Zang en klndertableaux. Voor ledereen
schap e« aijbsjdle zal.worden genoten zijn, een nieuw beroep op u niet vergeefs
(GEDEELTELIJK GECORRIGEERD.)
toegankelijk.
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zal wezen."
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Wat de dag brengt.

DE INDISCHE COURANT.

DERDE BLAD I.

NIEUWE DUITSGHEEISCHEN AAN FRANKRIJK.

Duitschland komt te hulp.

Abetz zou van Pétain geëischt hebben afstand van de
oorlogshaven Toulon en uitlevering van- de Fransche vloot.
De Fransche regeering zou wel bereid zijn- tot nauwere
economische betrekkingen met Duitschland, maar elk voorstel
in strijd met de wapenstilstandsvoorwaarden zou verworpen
worden. De Duitschers gebruiken thans graaf De Brinon
blijkbaar als hun werktuig.

De berichten omtrent het concentreeren van Duitsche troepen te
Triest en het toestroomen van groote
aantallen soldaten en hoeveelheden
oorlogsmateriaal over de Brennerpas
wo'rden, ondanks de tegenspraak, meer
en meer bevestigd. Volgens de laatste
telegrammen zouden er Duitsche
troepen te .Turijn en te Tarente zijn.
Wat de:bedoelingen hiervan zijn,
kan slechts gegist worden, Turijn is
geen haven,, maar het zou kunnen
zijn, dat de Dultschers nadat zdj te

Halifax opvolgens
Londen,

New-York,

19

-

W,

e 1 Is,, de

schrijver

"Britsche

bekende

bevindt zich als

De Duitsche troepen in Tarente
zouden vermoedelijk voor Albanië
bestemd ztjn, zooals ook de transsportschep*i met Dultschers
te

I

aan boord van de Yankee-clipper, die
heden met 10 passagiers naar Europa Is vertrokken.

—

I

De Britsche vloot in de Adriatische Zee doorgedrongen; ZWITSERLAND.

Dec. (Reuter). De Berlijnsehe correspondent
van hei „Aftonbladet" verklaart, dat Pétain een schrijven aan Hltler
deed toekomen, doch niet werd onthuH, wat de Inhoud was.
Gemeend wordt, dat de Wilhelmstrasse rechtstreeksch contact
met Vlchy weigerde, doch slechts via Abetz wenscht te onderhandc-

Het'is

sterk eskader, waarbij
ook kruisers,
torpedobootjagers en
andere . lichtere eenheden ingedeeld
zijn, dat de Adrlatische zee in Noordelijke richting
is. opgevaren. De
schepen bevinden zich ter hoogte
van Barl en Durazzo zonder vijandelijke eenheden ontmoet te hebben,
hetgeen beteekent dat de Britsche
vloot thans de verbinding tusschen
Italië en Albanië volkomen beheerscht, zoodat de Duitsche transpor tschepen, welke uit Triest mogen
komen, geen kans zullen krijgen troepen te landen en gevaar loopen in
den grond te worden geboord.
een'

'

Nadere berichten maken melding
van; Duitsche eisenen aan Frankrijk,
welke door Abetz tijdens de besprekingen, die hij met Pétain heeft gevoerd en, waarbij Admiraal Darlan
aanwezig was, naar voren gebracht
heeft. Duitschland zou de oorlogshaven, Toulon en uitlevering van de
Fransche vloot hebben geëischt.

Indien deze geruchten op waarheid
berusten en het is waarschijnlijk dat
althans de grond der berichten
juist is, dan getuigt dat weei van de
typische Dultsche methode, waarbij
eerst een verslagen vijand eisenen
worden gesteld welke oorspronkelijk
niet zoo zwaar Hjken, doch later komen, wanneer de overwonnene nog
meer verzwakt is, hoogere eisenen.
Indertijd heeft Churchill gelijk'gehad
toen hij vreesde ,dat Berlijn uitlevering van de Fransche oorlogsschepen verlangde. Men herinnert zich het
pijnlijk incident bij Oran, waarbij een
aantal Fransche oorlogsschepen door
de Britsche vloot onschadelijk gemaakt werd, nadat de Engelschen
eervolle voorwaarden hadden aangeboden, welke verworpen werden.

Naar

de door Abetz aan Pétain overhandigde
o.a.
van
eisenen
afstand
de marinebasis Toulon en van dé Fransche
vloot.

Britsche vloot beschiet Valona.
Londen, 20 Dec. (Reuter). Volgens een door de Admiraliteit
uitgegeven communiqué passeerden
£itschc slagschepen Woensdagnacht de Straat van Otranto en bombardeerden Valona, op welke
stad ca. 100 ton brisantgranaten werden afgevuurd. De Britsche
schepen bekwamen geen schade.

Valona verwoest.

Athene, 20 Dec. (Reuter).
De
luchtaanval,
reeds
gemelde
eerder
het kort werd reeds
gemeld, dat
Valona
Britsche slagschepen "In den nacht welke door de R.A.F, op
werd,
heeft
uitgeroerd,
gevolg
tot
van 18 December de haven van Valogehad dat kazernes, een
olieopna hebben gebombardeerd.
slagplaats, een autopark en 'geHet desbetreffende communiqué, bouwen ten. Noorden van de stad
uitgegeven door de Britsche admirawerden getroffen. Toen de . Brltliteit, luidt als volgt:
sche. vliegtuigen weer ' .vertrokken,
stegen rookkolommen op bij de kaLichte en zware eenheden van
zernes en de olieopslagplaats.
de Britsche Middellandsche ZeeDe R.A.F, viel ook
haven
de
vloot hebben onlangs In de Adrlavan
waar
gebouKrioneri
aan.
tische Zee geopereerd teneinde de
wen v in brand werden gezet.
Italiaansche zeeverbindingen met
Albanië te belemmeren.
Danzig gebombardeerd.
De opperbevelhebber in het
Lonlen, 20 December (Reuter).
Middellandsche Zee-gebied meldStrenge
verduisteringsmaatregelen
de,' dat in den-nacht van den 18zijn
de
vroegere vrljstad DanIn.
den December . 1 kruiser en' een
zlg ingevoerd, tengevolge van
de
aantal torpedobootjagers onder,
luchtaanvallen,
Brltsche
welke
den'
onder-commanbevel van
kortgeleden
plaatsgehad;
hebben
dant vice-admiraal 11. D.Pridaldus • kondigde •de „Danziger. Vorin
ham-YVippcll
-Noordelijke"
posten"
het voorna £.mste narichting de Adrlatische Zee binzi-orgaan
Danzig
te
aan.,De ponenvoeren tot een punt ter hooglitie dreigt met zeer strenge strafte van Barl en Durazzo. Geen
fen, indien de voorschriften
niet
vijandelijk
schip
nageleefd.
worden
werd ontmoet.'ln den-'
zelfden nacht passeerde een eenheid slagschepen onder bevel van
den opperbevelhebber
door de
Straat van Otranto en voerde een
hevig bombardement op Valona
uit, een belangrijke aanvoerhaven
van de Italiaansche troepen in

Londen, 20 Dec. (Reuter). In

—

"

.

•

—

VER.-STATEN.
BOODSCHAP VOOR PÉTAIN.
Van pres. Roosevelt.
Washington,

20 Dec. (Reuter).
tijdeelde

President Roosevelt

dens de heden gehouden persoon,
ferentle mede, dat nog niemand is
aangezocht voor het vervullen . van
Kennedy's post als Amerlkaansch
ambassadeur te Londen.
De president legde er opnieuw
den nadruk op, dat zijn plan tot
„vrij geven en leenen" van
ooreen
logsmaterieel aan Engeland
om
Congres-actie noodig maakte
het uit te voeren, doch herroeping
van de Johnson-act is onnoodlg:
Roosevelt deelde
voorts mede,
dat de nieuwe Amerikaansche ambassadeur te Vichy, admiraal Lea•hy,
persoonlijke boodschap
een
van hem aan Pétain heeft
overgebracht, waarin"verklaard wordt,
dat Leahy een oude vriend van Pétaln is.

■ Gedurende deze operaties werd
in het gehefI geen tegenstand van
den vijand ontmoet.

Bardia ingesloten.
Cairo, 20 Dec. (Reuter).
Gemeld wordt dat Bardia vrijwel
geheel door de oprukkende Britsche troepen is ingesloten.
In deze versterkte plaats bevinden zich 10 a 20 duizend man
Italiaansche troepen thans als
ratten in de val.

Eden in zijn oude functie?
Londen, 20 Dec. (United Press).
Een hardnekkig gerucht wil,
dat
n. G. Welis.
Lord Halifax
ambassadeur
in
Washington wordt en in het kabinet door Eden zal worden vervanH. O. Well j Is voornemens gen, terwijl Lloyd George regeekort verblijf In Engeland ringslid zal worden en zoodoende
sleur
der vernaar de Vereenlgde-Staten terug te Churchill.van de
antwoordelijkheden van
Binnenkeeren.
landsche Zaken ontheft;
Hudson
zal mogelijk de opvolger zijn van
Eden.

GROOT-BRITT ANNIË.

Londen, 20 Dec. (Aneta Reuter)
Heden werden raiders in de eerste uren van de duisternis boven
minstens 11 provincie-steden
gemeld, doch er hadden weinig inciNieuwe maatschappelijke staat. denten plaats.
Londen, 20 December (R e u t e r).
Gemeend werd, dat eenige bom„Wanneer wij dezen oorlog winnen men in het gebied van Liverpool
en dit zal stellig gebeuren
moet neerkwamen.
een punt van ons streven zijn een
maatschappelijken staat te stichten,
PORTUGAL.
waarin voordeelen en privileges, welke tot dusverre werden genoten door
slechts enkele personen, ten deel zulEX-KOPNING CAROL.
len komen aan allen, zoowel aan
anderen als aan jongeren van het
Te Lissabon verwacht.
volk als een geheel".
Deze verklaring werd gedaan door
den Britschen premier Winston Churchill tijdens een toespraak, welke hij
Woensdag uitsprak in het Harrowcollege, waar hij zelf zijn studie heeft
genoten.
De Britsche premier haalde de verklaring van Hitler aan, dat een groote
klove bestaat tusschen degenen, die
op de Hitler-scholen zijn geweest en
hen, die het Eton-college hebben bezocht. Hij voegde
hieraan toe
dat
Hitler echter over
het hoofd ' heeft
dat
de
gezien,
groote
meerderheid van de jeugd
van
Engeland
dergelijke
nooit
scholen
als die
Ex-koning Carol.
van Eton en Harrow heeft bezocht,
(Reuter).
Berlijn, 20 December.
doch door hun beD.N.B,
. uit
Het
meldt
Lissabon,
en
kwaamheid
dat ex-kcning Carol van Roemenië,
moed de bewondedie thans in Spanje vertoeft, vanring van de geheeof morgen te Lissabon wordt
daag
le wereld hebben
verwacht. Gemeend wordt, dat hij
weten te verwernaar de V.S. zal vertrekken.
ven.
—

—

Bardia in gevaar.
Londen, 20 December.
de
Naar verluidt zijn
strijdkrachten, die rond

Nieuwe luchtaanvallen.

CHURCHILL OVER DE
TOEKOMST.

Een

Poolschc

brigade

(Reuter).
Britsche
Bardia
ring der

defileert

buitensten
binnengeItaliaansche i defensie
drongen. Deze defensie strekt zich

ten te Alexandrië

ongeveer 25 km. lengte.
Het belegerde Italiaansche

van'minister Eden.

opereeren, den

tijdens het bezoek

uit rond de haven In een boog van

gar-

(Nadruk

Lavl.het -

Fransch-Duite

Frankijtoep

afgewzn.

pig is, heeft reeds laten weten, dat

ringsten weerstand meer zou kunnen bieden.
schrijft
Het nieuwsagentschap

voorts, dat niet alleen Laval

zelf

bereid was het risico van-een oorlog rr,et Engeland te loopen, doch
dat beweerd wordt, dat hij ook een
zegsman te Vichy heeft uitgelegd,
dat slechts door dit risico te aanvaarden en daarbij alle hulpbronnen waarover het Fransche
volk
nog beschikt, te requlreeren
het
verbond met Dultschland werkelijkheid kon worden op basis*van betrekkelijke gelijkheid. Toen Pétain
dit vernam, schudde hij Laval van
zich af, die
afgezien nog van al
de taak van regeehet andere
ren zeer bemoeilijkt had.
—

—

DE DUITSCHE MACHINATIES.
Londen, 20 December (Reuter).
in Frankrijk

heeft

Laval-crisis
tenminste nog het voordeel dat zij
DultscWand's plannen om Mussollnl te helpen, teneinde te voorkoDe

men, dat de Duce door de Britten
verslagen,
en de Grieken wordt
het
aldus
verklaart
bemoeilijkt,
vrije Fransche nieuwsagentschap,
dat hieraan toevoegt dat het niet
behoeft te worden betwijfeld, dat
dat
Laval het Duitsche plan
reeds
tweeërlei bedoelingen had
voorhad aangenomen. Het plan
—

—

STAUNING IN ONGENADI

verboden,)

Bij de nazi’s.
Dec. (Reuter).
Een telegram van de Duitsche grens
meldt, dat de Deensche premier
Stauning de nieuwste persoon Is, die
zich den toom der nazi's op den hals
heeft gehaald wegens „het spelen van

Londen,

20

dubbel spel".

Nieuwefbaetrskeingd
ingetredenanDosrteocdnhtslag
vanDuitsche dor
Pétain

De Duitschers zijn thans bezig een
mooi huis op luidruchtige wijze te
Versailles voor Pétain in te richten,
maar de grijze maarschalk, die kop-

DENEMARKEN.

voor de autoritei-

Laval had Frankrijk aan Duitschland
willen uitleveren.

;

het wijzigen van de vroeger
aanhouding. (Zwitserland
genomen
heeft de U. S. S. R. nooit erkend.)
De Raad voegt hieraan toe, dat
hij echter op geen enkele wijze gekant Is tegen het ontwikkelen van
betrekkingen
economische
tuswordt
schen beide landen en het
voordeelig» geacht, wanneer
deze
zouden kwinen worden verbeterd.
Ondanks de materieele moeilijkheden werden hiertoe reeds verschillende regelingen getroffen.

Zuid-Albanië.

Maar Admiraal Darlan Is er de nizoen blijft kraohtigen weerstand
bieden,' ondanks de aanvallen der
man niet naar om de sterke Fransche Britsche en imperiale troepen.
vloot, welke nog in zijn bezit is, zoo
maar. uit te leveren. Het is te hopen,
dat deze nieuwe actie der Duitschers
een storm van verontwaardiging in
Frankrijk zelf en in de Fransche koloniën zal doen ontstaan en dat Frankrijk ontwaken zal uit zijn lethargie
om opnieuw den strijd aan te binden.

hij zich toch niet in Versailles zal veskijkje
tigen, al .wil hij er wel een
nemen. Hij zal er weinig voor voelen
om;er als gevangene, zij het ook in
een; vergulde kooi. behandeld te worden.
In verband met het bovenstaande
1* het mogelijk dat de concentratie
van Dultsche troepen te'Turyn toch
Is geschied om pressie uit te oefenen
op Frankrijk. Indien Pétain zou weigeren de gestelde eisenen, welke in
strijd zijn met de oorspronkelijke
voorwaarden van den wapenstilstand
in te willigen, kan er een nieuwe
strijd .ontbranden, waarbij Frankrijk
dus weer aan de zijde der Britten zal
vechten. Weygand staat nog altijd in
Afrika met een sterk koloniaal leger.
Wy zijn benieuwd naar de verdere
ontwikkeling van de situatie, welke
vol spanning is; Dit weekend kan verrassingen brengen.

economische

Bern, 20 Dec. (Reuter). Het antwoord van den Bondsraad
op de
vraag van een der cantons, of de
diplomatieke en economische
bemogelijk
trekkingen met Rusland
zouden kunnen worden
hersteld,
verklaart, dat de huidige rampzalige Uiden zich niet leenen
voor

verluidt, omvatten

De vloot-actie.

voor

betrekkingen.

Stockholm, 20

Triest hoogstwaarschijnlijk wel naar
Albanië zullen varen. Het lijkt althans onwaarschijnlijk dat de Dultschers .van Tarente naar Afrika zullen'.worden vervoerd. Want hoe komen zij over de Mlddelandsche Zee,
zoolang de Britsche vloot er de baas
is?
Toen wij het bericht kregen van
Duitsche
troepentransporten uit
Triest, verwachtten wij dat spoedig
het bericht zou komen van een actie
van de Britsche vloot in de Adriatlsche zee. En nu kwam daar het telegram, dat Britsche slagschepen de
Straat van Otranto gepasseerd waren
en Valona hadden gebombardeerd.

SOVJET-UNIE NIET ERKEND.
Geen bezwaar

durende vele Jaren bekleedt
Lord
Halifax een groote ervaring heeft
en dat hij voorts in staat zou zijn
een .uitgebreide kennis
van
den
geheelen oorlogstoestand
mede
naar Washington te nemen.
Indien Lord Halifax deze benoeming zou aanvaarden zouden eenlge wijzigingen In het Britsche
kabinet noodzakelijk zijn en het zal
dan in politieke kringen • geen verwondering wekken, indien
Llcyd
George zitting zou nemen
in het
oorlogskabinet, in, de een of andere functie, waarin hi.l niet het bedepartement
heer over een
behoeft te voeren.
—

-

Valona gebombardeerd.

(Reuter).

lobby-correspondent

opvolger
den wordt genoemd als
van wijlen
Lord
Lothian
als
Britsch ambassadeur .te Washinglobby-corresponton, schrijft de
dent van Reuter nog, dat als ouden
onderkoning van Britsch-Indië
Zaminister van Buitenlandsche
ken
welke functie hij reeds ge-

passagier

Turijn geconcentreerd

zijn, naar
vervoerd
Oenua
zullen worden.

Lothian?

Lonmeldt, dat in , welingelichte
thans
de
naam
densche kringen
van Lord Hallfax wordt genoemd
als opvolger van Lord Lothian.'
In aansluiting op het bericht, dat
de naam van Lord Halifax
thans
te Lonin welingelichte kringen

(H aH. O.

December

20 December.

Reuter's

H.G. WELLS.
vas/.Sh ang h a 1).

van

zag.o.m. in den doortocht van Duit.
sche troepen door Frankrijk
op
weg naar Italië en het gebruik van
de Fransche Zuidelijke vlootbases
door de Duitsche
onderzeebooten
in de Middellandsche Zee.

Men meent, Jat het kabinet
te
Vichy Laval er toe bracht aan Pétain voor te stelltn Parijs en ver.
volgens Versallles
bezoeken,
te
waar
zonder dat noodzakelijkerwijze een staatsgreep werd
gedaan
Laval Pétain zcu hebben
overtuigd van de noodzakelijkheid
omzijn regeering naar Parijs over
te brengen, waar
rechtzij
streeks onder
van
de
toezicht
Duitschers zou zijn en niet den ge—

—

De conferenties te Vichy.
Aan de Fransche grens,
20 Dec.
(Reuter). Men gelooft, dat de vele
Fransche
bijeenkomsten van het
kabinet een gevolg zijn van
een
nieuwe phase in de Fransch-Duitontsche betrekkingen, welke is
staan na het ontslag van
Laval
en het bezoek van Abetz aan Vichy.
De berichten uit Vichy
versteren
ken den indruk, dat Pétain
beFlandin op bevel van Abetz
reid zijn nauwere economische betrekkingen met Duitsch'.and onder
oogen te zien, doch dat eenigerlel
in
Duitsche eischen, welke niet
overeenstemming zouden
zijn met

de voorwaarden van de

s.andsovereen'<?mst,

wapenstil-

door
Pétain zullen worden verworpen. Pets :n heeft n.l. als troef c- aanwezigheid van generaal V/ejgand in
Afrika.
Men beweert, dat Pétain zekere
n.ncessies aan Abetz noeft moeten
doen, o.m. de
bevrijding
van
graaf De Brinon,
die
naar vertegelijk met Laval
luidt
werd
gearresteerd. Tevens zou hij dien
De Brinon moeten benoemen
tot
Fransch
afgevaardigde
het
in
bezette gebied (welke functie
hij
trouwens reeds had.).
Het schijnt, dat de Duitschers
thans beseffen, dat Laval teveel in
discrediet was gebracht en zij kozen nu De Brinon als
werktuig.
Men gelooft echter dat het
niet
waarschijnlijk is. dat de Frar.schDuitsche betrekkingen op het
oogenblik veel gewijzigd zullen worden. Dultschland heeft reeds
het
toezicht .op de Fransche
Industrie,
terwijl het
indien ' het
eischen
van militairen aard zou stellen
het risico
zou
loopen,
dat Pétain zich gedwongen zou zien
om
af te treden, daarmede
generaal
V/sygand het teeken gevend,
dat
de tijd Is aangebroken om den tegenstand te hervaten.
'-

—

—

—

Slauniiijr.

In het
telegram worden
twee
vooraanstaande nazi-bladen aangehaald, waarin Stauning ervan wordt
beschuldigd „niet geheel met de
conservatieve elementen te hebben
gebroken".

De bladen voegen hieraan toe, dat
de binnenlandsche politieke moeilijkheden in Denemarken dagelijks toenemen en dat de aanvallen op de
Deensche nazi's mede door de Dultsche nazi's gevoeld worden.

DE

CHINA.
KUOMINTANG EN COMMUNISTEN.

BERICHTEN UIT NEDERLAND.
NAAR COLLECTIVITEIT.
GEZAMENLIJKE ELECTRICITEITSWINNING.

Financiën

echter

Berichten uit Chungking

wijzen erop, dat er nog een;
zijde aan de situatie Is,-daar
afloop van de crisis een betere
litaire samenwerking wordt

licht-

na

Shanghai, 20 Dec. (Havas/Shang.
hal). Hardnekkige geruchten doen
te Shanghai de ronde, dat de verhouding tusschen
de. Kuomintang
en.de Communistische Partij wederom gespannen is, daar het vler-

en

EFFECTENBEURS TE

Handel.

NEW-YORK.

VERKOOPKOERSEN.
Van Factorij, Handelsbank

mi-

ver-

wacht.

Gespannen verhouding.

samenwerking
met
de Britlsh
Overseas Alrways voor den gereEngeland-Llssabon
gelden dienst
vice versa.
EBMSSQ!

DERDE BLAD IL

INDISCHE COURANT.

JAPAN.
WAAR BLIJVEN DECADEN?

Soerabala, 2 1 D e c.

7M

57ft
48 Vi

—

*

13 V*

VERDUITSCHING.
Londen,

Dultsche

20

Dec.

(A. N. P.)

autoriteiten

De
benoemden

tot plaatsvervanger van den afgetreden beheerder van de Kon. Bataafsche Petroleum Mij. H. Lochner, een
zekeren Ekkerhard M. von Klaasz,
van het „Deutsches Benzol Verband".

Mutaties.

De directie werd met

Britsche

zege

het

merktmervan

door den as-bril

„Piloten van
verkenningsyliegtuigen, die sinds het begin van de
politieke
bruikelijke
wekelijksche
campagne boven libyë hebben gede
waarbij
uitzond,
overzicht
levendige
vlogen, hebben mij een
LyBritsche overwinningen in
blë werden behandeld, die
vol- beschrijving gegeven van
het
gens den spreker
den vorm van beeld, dat de Britsche
aanval op
een lawine hebben aangenomen.
Bardia in vogelvlucht oplevert. Zij
Spreker gaf vervolgens een overgeItaliaansche soldaten
hebben
zicht van de goedpraterij aangaanzien, die langs den weg naar Tode de nederlaag door de „as"-movoortzwoegen, terwijl Italiaangendheden en politieke
volgelin- bruk
vrachtwagens
en legerauto's hen
sche
gen, die extensief de nederlaag voorbijsnellen.
toeschrijven aan een
geweldige
Leden van een speciale verkenBritsche overmacht op het gebied
dienstdoet
welke
ningsescadrille,
gemechaniseerde
van
eenheden.
„oogen
van
het
boven
leger"
als
van
Dit is een erkenning
een door
hebben
het vijandelijk
gebied,
Engeland tot stand gebracht wongeleden sinds het begin van den strijd boder, want een half Jaar
het is „in
nog,
dat ven Libyë gevlogen en
Jammerde Ohurchill
„zelfs de geweren voor de Home hoofdzaak aan hun accurate waarnemingen en foto's te danken, dat
Guards en het thulsleger nog verbevelhebde Britsche militaire
moesten
worden".
vaardigd
precies waren.' ingelicht
Alvorens zijn politiek overzicht bers'
over denjuisten toestand, "van "-de
aan te vangen releveerde de omdefensie van Bardia en" in overeenDuitroeper ■ een staaltje van de
hun tactiek
sohe berichtgeving. Hij zeide,
dat stemming daarmede
opstellen.
konden
zijn landgenooten den 20sten
deHet is blijkbaar al eenige dagen
zer 's avonds In hun kranten een
het bede Italianen
bericht zouden aantreffen van het geleden dat
D.N.B, uit Stockholm, volgens hetsluit namen eenlg materiaal uit
welk de Britsóhe radio den 20sten Bardia terug te trekken.
tusschen
De voornaamste weg
's ochtends zou hebben
omgeroeBardia en Tobruk Is grondig door
pen, dat Donderdagnacht een hede B.A.F. met bommen Destrooid
vige Dultsche luchtaanval op Lonen
omroeen de Italiaansche .voertuigen
den had plaatsgehad. De
georuik
moesten
per zelde, dat de Britsche radio manschappen
dit bericht niet heeft omgeroepen, maken van den smallen kustweg.
Van dezen weg kunnen zij nog geen dat dien nacht zelfs In het gebruikmaken, ai is dit een gewaagop
heel geen Dultsche luchtaanval
de onderneming.
Londen heeft plaatsgehad.
De R. A. F.-bommenwerpers, welMorgen wordt de uitzending geke
in
in de laatste twee nachten boaan
Duitsche
terreur
wijd
„de
ven Bardia hebben gevlogen, werTsjecho-Slovaklje".
luchtafden niet beschoten door
Dezer dagen zal de Nederlandsche minister van Onderwijs, Van weergeschut, dat tevoren zeer:heBolkestein het woord voeren naar vig was en blijkbaar is het luchtSollum
dat van
aanleiding van de aanstaande Kerst, afweergeschut,
naar daarheen was overgebracht, in
uitzending van Radio-Oranje.
veiligheid gebracht".
Aneta meldt uit Batavia, dat Radio-Oranje Vrijdagnacht het ge.

—

—

"

twee leden

uitgebreid door de benoeming van
drs. G. F. Vromans en dr. R. Stephan.
H.
Aan mr. H. A. van Nierop en
Tenz werd eervol ontslag verleend als
commissarissen van de Banda Rubber Maatschappij, in welke functie
zij
werden vervangen door mr. P.
Hofstede de Groot en Herbert Cre-

mer.

Tapijten van surrogaten.

Schenking aan museum
Booymans.
Londen, 20 Dec. (A. N. P.)

Dr. D.

Hannema, de directeur van het Booy-

mans-museum, verklaarde heden,
dat het museum werd verrijkt door
de schenking van dertig moderne
schilderyen en aquarellen uit de nalatenschap van W. P a 1 t h e te
Rotterdam.
De geschonken stukken werden
afgebruikleen
reeds vroeger In
staan en zullen In de komende Kerstten toonsteUng alle te bezichtigen zijn.

DE SPOORWEGBOOMEN.

Protest Saneti-Jyosdschgerzichkt

maatregelen.

IN ESTRIJD

LEER.
Londen, 19 December (A.N.P.).
Alhoewel dienaangaande
betrekkelijk weinig in het buitenland uitlekte, blijkt thans dat de Nederlandsche

Protcstantsche

Kerken

bezich onvcianderlljk ten volle
wuil zijn gebleven van haar taak
en roeping.
Naar aanleiding van de maatregelen tegen de Joden richtten zes
kerkgenootschappen, zijnde: 1. de
Kerk,
Nederlandsen Hervormde

2. de Gereformeerde Kerk, 3. de

Kerk,
Gereformeerde
en gewonnen.
Kerken
in
4. de Gereformeerde
(A.N.P). hersteld verband, 5. de
Londen, 20 December
RemonVan de Nederlandsche radio werd strantsche Broederschappen, 6. de

Dooden

Christelijk

vernomen, dat tengevolge van het Doopsgezinde Kerk, een
gemeender spoorwegboomen schappelijken brief tot Seyss
Inhedenochtend (Vrijdag) een auto- quart, luidende als volgt:
vertegenbus met mijnwerkers bij Bocholtz
„Ondergeteekenden,
gegreopsomwoordigende enz.
door een locomotief werd
(volgt
pen, tengevolge waarvan * arbeiming) gevoelen zich naar aanleiders werden gedood en 9 gewond. ding van de maatregelen, waarbij
(A.N.P.). benoeming 'en bevordering
Londen, 20 December
van
(gemeente Joodsche ambtenaren wordt
Gisteren is bij Hulk
verBurkhout) een personen-auto door boden, gedrongen de
volgende
den trein
Amsterdam-Enkhuizen woorden aan Uwe Excellentie te
gegrepen, waarbij twee Amster- richten:
,
dammers werden gedood.
Zij achten' de strekking van de
niet sluiten

7.58

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

Closinr selUnf

maatregelen
kerk zelve door de
getroffen, voor zoover het jongste
Is
geslacht tot het Christendom
overgegaan en volkomen gelijkgerechtigd, zooals de Heilige Schrift
dat rcrlingt (Komelnen 10,
vers
12; Galaten 3, vers 28), in de kereindelijk
ken is opgenomen. En
de kerken zeer diep ontzijn
roerd, omdat het hier het volk betreft, waaruit de Zaligmaker der
wereld is voortgekomen, alsmede
het voorwerp voor de bede
der
Christenheid, opdat het zijn Heere en Koning leere erkennen. Om
enden ondergeteedeze *redenen
kenden zich tot Uwe
Excellentie
met het dringend verzoek, te willen medewerken
tot intrekking
van bovenbedoelde
voorschriften.
Zij doen daarbij een plechtig beroep op de belofte door Zijne Excellentie in een plechtig uur
geschonken, dat hij den zin van ons
volkskarakter zal eerbiedigen .en
ons geen Ideologie wenscht op te
dringen, welke ons vreemd Is.
Hetwelk doende etc, etc. etc."
Bovengenoemd

schrijven

van alle Protestantsche

voorgelezen.

werd

kansels

De Synode.

De Ned. Hervormde
Kerk
deed
terzelfder tijd de
bekendmaking
waarbij van de Synode voorlezen,
genomen maatregelen,
welke
K.L.M.-piloten.
belangen onder meer inhoudt: ~De Synode
geestelijke
gewichtige
Londen, 20 Dec. (A.N.P.). Een ten nauwste zijn betrokken, strij- wil met de kerk haar zonde belijden en erkent, in
dig met de.Christelijke barmharaantal K.L.M.-piloten met K.L.Mdankbaarheid
der Gods singuliere genade nu
binnenkort de tigheid. Voorts worden leden
toestellen hervat
zoove-

7.62

4.02'/» '4.03>i
4.03%

Het nieuws uit het Mlddellandsche Zee-gebied blijft zeer bevredigend. Op het oogenbllk is dit gebied het voornaamste brandpunt
te
van den oorlog. De Italianen
land, ter zee en in de lucht staan aan
krachtigen druk bloot. 'Bardia*! is
ervaringen
de
geblokkeerd en
kennende, welke wij tot dusverre
met den ' Italiaanschen tegenstand
hebben gehad, mag veilig worden
geacht dat deze plaats zeer spoedig in de handen der Britten zal

vaIIen.*QBHB&MCffUpMB4M

Graziani schijnt niet in staat te
of: wellicht heeft 'hij! er ook
om de plaats te bevrljgeen zin in
den, want de berichten van
de
Britsche . piloten wijzen slechts op
bewegingen der Italianen in Westelijke richting, naar Tobroek of in
het geheel geen bewegingen
op
Graziani
den eenigen weg, weike
zijn

—

—

:
kan'gebruiken.
Bovendien schijnt een actie
-

-•

••

van
den 7 uitersten linkervleugel van de
van 81Britsche strijdkrachten
wa uit
gaande te zijn, want een
afdeeling Australische cavalerie Is
eenige dagen geleden met zeer
veel succes in de nabijheid van Jarabub opgetreden.
Van
daaruit
leidt een weg naar Tobroek.
Er is geen reden om te gelooven, dat de Britsche operaties zulverovering
len eindigen met de
strijdvan Bardia. De Britsche
krachten bevinden zich in een gunstige geografische en moreele positie om den opmarsch door te.zetten tot Tob roek. Daarna is wellicht
een tweede slag noodig voor; de
verovering, van BenghasV;
In de Adriatlsche Zee- heeft de
vloot een krachtigen. aanval op'Valona gedaan en ■ Durazzo. bedreigd;
het effect van een ■ zoodanige actie
ter, zee zal voor de campagne in
Albanië zeer verstrekkend »zrjn en
de belangrijkheid ervan. was
te
—

len; zijn bewogen*

werken voor

onze

te bidden en te

Vaderlandsche

Kerk.^^BßßMß4HHHMnfll
God's woord

alleen bepale de
tegenover
de
overheid, door wier;hand God ons
gelieft te regeeren.:• Door
God's
woord voelt de kerk zich
beschermd. Op dat woord wil
zij
steunen.
Zrj dankt God te kunnen
uitspreken wat de kerk ook in deze
dagen met nadruk moet
blijven
houding der kerk

25%
35

35

22%
7%
75%
74%
48%

22%
7%

75
75

49%
3%
8%

■*~

8%
75%
42%
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0 sh.
1 sh.

Londen-Shanghat
Londen-Bombay
Londen-Hongkong
Londen-Singapore
Londen-Japan

128.84
27.09
19-51

Industrlals

Railways

Utillties

3"/» d. (Reuter’s Comm. Service
6'/« d.

sh. 3'/_ d.
2 sh. 4'/, d.
1 sh. 2',i d.
i

~

DE BANJOEMASCHE PAJONGS.
vraag.

"

door de onvermijdelijke tusschenhandelaren, die de pajongs van de bevolking in de desa's opkoopen, is nu de
prijs van een pajong,
die verleden
week nog ƒ o.l2^2'per stuk kostte,
gestegen tot ƒ 0,15, wat een prijsverhooging beteekent van 20 pet.

PEPER-CONTRACTEN.

128.89
27.14
19M

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.
Aneta.)

23.48

rate:

Wij vernemen, dat de vraag naar
Banjoemasche
pajongs in verband,
Londen, 20 December. (Reuter). met den regentijd met den dag toeGough,
Hughbert
Generaal Sir
commentator, neemt. Van verschillende plaatsen
militaire
Reuter's
komen de aanvragen binnen. Mede
schrijn:

via

Rubber.
Sheets spot

38>/«

38Vi

36»».
35'/«
38?»
3

33

38

Sheets Jan.
Sheets April/Juni
Sheets Jull/Sept.
Sheets fob.

38

38V4

38»i

34
26 3,4

Blankets Dec./Jan.

—

/«

Bark Dec./Jan.
Opening: nominaal. Slot: zeer lusteloos.
—

Londen, 20 Dec. (opening),
koopers

Sheets spot

verk.

11"/»
.

—

Londen, 20 Dec. (slot).

117»
11"/»

Sheets sp<*t

Sheets Jan.
Sheets Febr.
Sheets April/Juni
Sheets Jull/Sept.

IV/„

121 /,,

.

1*"/»

.

12'/»

,

12*/»

12*/,,
12V-,
12(4

New-York, 19 Dec. (4 uur n.m.).
Crépe spot
20V
2
20s
Sheets spot
20»i
Sheets Jan./Mrt.
20?»
20
Sheets April/Juni
20*»
Lusteloos,
i
New-York, 19 Dec. (slot).
20"/,.
Sheets spot
20*/„
20
Sheets April/Juni
20V»
—

Eerst informeeren.
Ter voorkoming van moeilijkheden,
verband houdende ' met mogelijken
doorvoer naar vijandelijk gebied,
wordt aan hen, die van plan zijn het
artikel peper
uit te voeren naar
China-havens of naar Dairen, in
overweging gegeven' alvorens terzake
contracten af te sluiten, zich hierover
eerst te verstaan met het Departement van r -onomlsche-Zaken (Bureau voor.v- .oerzaken) van het kantoor "voor den Handel).

«

—

.

Lusteloos.
Batavia, 20 Dec. (Hand. Verg. vla
Aneta). De noteeringen waren heden:
marktprijs 12.1»

njn.

Indicatie-noteering licenties a ongeveer
27 cents.
■■

Peper.

Goud.

Londen, 20 Dec.

Noteering te Londen.
Londen, 20 Dec. Goud in staven, fijn
per ons troy, open-markt-prijs £ 8.8.0.

Witte Muntok peper «pot 8 aanbod.
Zwarte Lampong-pcper 5% aanbod.
Batavia, 20 Dec. (Hand. Verg. Tla

Sheets

...

1

32-vi

raden uit de berichten van eenlge
Batavia, 20 Dec. (Hand. Verg. via
dagen geleden. Indien de' Grieken
in staat zouden zijn "hun
linkervraag aanb nom.
vleugel langs de ' kust
te! doen op- Zwarte Lampong e.k.
rukken en de smalle strook
van
laaggelegen land tusschen Valona
en Durazzo binnen te trekken, zouzwarte Lampong eJe
den 5 zij mogelijk veel sneller kunTslolr Betong p. oic.
nen oprukken dan door de bergen
tusschen Pogradetz en
Albasan.
Zulk een opmarsch zou het geheele
Italiaansche
defensie-systeem
in deze bergen veranderen en af■) heden gedaan 8.10.
snijden/ met minder verliezen aan
manschappen en tijden met
veel
beslissender resultaten dan
kunnen worden verkregen door slechts
de Italianen op deze linie terug te
(Heden gedaan Januari 20.75).
drijven.

Citronella-olie.

de Koningin en de regeering, welke dient te geschieden op alle samenkomsten der gemeente.
Vermeldenswaard is tevens
de
toespraak tot zijn
medewerkers,
welke 'door N.H. de Graaf,
oud-

Aneta)

ready

Batavia, 20 Dec. (Hand. Verg. vis
contract A (per kg. incl. drum)
vraag aanb aam.
;

Dec./Jan.

8ó

97ft

00

82ft

.—■>')
—

leider van den socialen
jeugd87>,4 &0
dienst, op 16 September werd ge')
gedaan heden 95.
houden, toen lüj ontslag had
*)
gegisteren 95.
•)
vraagd wegens de maatregelen tegisteren 90.
gen de Joden.
Hij verklaarde 0.m.:
„ledere
Zilver.
voorkeur voor een zeker 'ras
of
zeggen.
Noteeringen
te Bombay.
De Synode wil ten eerste
de volk is strijdig met het geloof van
Bombay.
20
Dec.
Onofficleele
noteerinin Wien God zich pau alle gen,
kerk herinneren aan het
hooge Christus
roepijen-annas: spot 61.2, eerste
in
menschen
gelijkelijk V7l\
open- verrekening 27 Dec. 61.1, 2e verrekening
goed van geestelijke vrijheid door
den Bijbel met nadruk
22 Jan. 61.1; de markt was prijshouvoorgestaan; voorts wenscht zU voor'fiè ■ Aciilerstelling van het Joodsche
Vrrb te tepalcii de plaats en de volk Is tevens strijdig met God's
Te Londen.
Londen, 20 Dec. Zilver noteerde: spot
aan
waarde van het Christelijk
gezin, Evangelie, aangezien het
God's ondoorgrondelijke
wijsheid 23'/M termijn 23. Geringe algemeene
alsmede de opvoeding van
de behaagde
uit het Joodsche
volk aankoopen, aanbod afwezig. Zaken klein.
jeugd, gedachtig aan de beteekemarkt was stil. prijshoudend. na ofttden
Verlosser
aan
alle
andere
nls van het verbond, van de gevol- De
cieele vaststelling stil, doch prijshou; schenken.
ken
te
nade en van de roeping : der ouledere verwerping van het Jood- dend; geen zaken.
ders, hen tevens bij'te staan in de
nakoming der doopbelofte en ten- sche volk is dus tevens een ver'■•
werping van
Tin.
slotte . wenscht 'zij'de kerk op
te er den nadrukChristus. Ik wensen
te
op
leggen, dat
wekken tot nieuwe
waardeering
Londen, 20 Dec.
boven strijd ,en oorlog alle volken
Prompt £ 257 vraag, £ 2571/4 aanbod.
voor den dag des Heeren.
Besluiten der Gereformeerden. gelijkelijk door het Evangelie wor- Lev. 3 mnd. £ 259? i vraag, £ 260 aanbod.
;

edan Inquart

onderhoud met persvertegenwoordigers dat het verkrijgen van grondhet
voornaamste
stoffen thans
vraagstuk is. Getracht wordt goede
surrogaten te vinden.

Moedig woord der Protestantsche
kerken in Nederland.

METCHRISLJK

20 Dec. (A. N. P.) De
Vereenigde TapijtenKoninklijke
fabrlek beoogt den bouw van een
ter
nieuwe fabriek te Moordrecht
vervanging van de te Rotterdam verwoeste fabriek.
De directie verklaarde tijdens een
Londen,

Italianen onder sterken druk.

\

Dow-Jones', averages:

(Aneta).

Londen, 20 Dec.

Toenemende
Londen, 20 December. (Reuter).
Gordon Young, een van Reuter's
speciale verslaggevers In de Westelijke woestijn, seinde:

10%
8%
33%
8%
84%
31%
67%
2*%

67», .

Electrlc..
Standard Brands.

89%
95

Londen/Java

ring.

„RADIO-ORANJE.”

13

/t

B'/»

»%

Chrysler Corp.
Oeneral Motors
Hudson
Curti&s Wrlght
Dougl. Alrcraft
Unlted Aircralt .
Dupont de Nemours

T.T.-noteeringen.

WEG NAAR TOBROEK ONDER VUUR.

-

Londen, 20 Dec. (A. N. P.) Aan mr.
H. A. van Nierop en mr. G. Hamburg
werd wegens verblijf in het buitenland eervol ontslag verleend als commissarissen van Gerzon's modemagazijnen.

DeR.AFlnuchiteafwsr
-Bardevsalrontia
offensief.

bedes

•

8%
33%
84%
21%

a).

______

.

zoo.

Nieuwe beheerder.

Manilla

13V4

71

id.
id.

Singapore

n e t

!<>?•

-

Bethl/ Steel
Rep. Steel
U. S. Steel
Anaconda
Kennecott
Int. Nlckel
Southern Paciflc
Unlted Alrcraft

*

.

Unlon
Vacuüm

Tydewater

1-89 \'2
45

,

Sheli

'<%

Standard 011

6.12

~

Cltles Services
Socony

7.64

•

De Britsche campagne in Libyë.

(A

vorige

,

van
alleen de vrije uitwisseling
goederen tusschen beide
landen,
welke echter ten aanzien van andere landen de douanetarieven behouden.
grenzen
De wegvalling van de
zal bijdragen tot een wederkeerlge goederenultwisseling.
het
Het A.N.P. merkt op, dat
geen betoog behoeft, dat de uitwisseling van goederen vooral beNeteekent het leeghalen van
terwijl
derland door Dultschland,
de afschaffing van de
Ned. Ingoedevoerrechten voor Dultsche
verren voornamelijk beoogt het
lagen van den Dultschen kostprijs
voor goederen In Nederland,/ van
Dultsche grondstoffen
gefabriceerd voor de Dultsche oorlogvoe-

New-Yorfc, 20 Dec

en Escompto.

Londen • U.M.
ingesteld.
ld.
As-commmies
Z.-Afrika
ld.
vroeger,
De dienst bestond reeds
December (Reuter). Australië
Tokio, 20
'
niet
Londen. 20 Dec. (A. N. P.) Maatvoldaan Gezamenlijke
werd eenigen tijd geleden, de-route-Jeger nog
DultNew-York/
doch
iJapansche,
verzoek van de' reregelen, welke in Nederland zullen voorzoover het de
en S. Francisco ld.
K.L.M.-plloten heeft aan het
sche en Itallaansche militaire
om
geering
de
communistische
troebetrof,
collectieve
en
onderbroken.
~ld. ),,
-toestellen
worden genomen voor
commissies zullen Zürlch
pen van den Noordelijken
oever economische
Bombay/CalcutU/
de
hoofdsteden
In'
provinciale af regionale electriciteltsvan de Yangtze in
hel>' Anhwel- worden ingesteld
. ld.
Rangoon
Uitwissching
genoemde landen.
douanetrenzen.
van
de
drie.
klangsl-gebled
te
trekken.
terug
werden
Zuid-Holwinnlng
ingeleid in
Uit
dat
deze
(A.N.P.).
Londen, 20 Dec.
De meening wint hoe langer hoé
Heden is .medegedeeld,
id.
Hongkong
land, waar een commissie van onder- Rome wordt gemeld, dat berich- meer
technische commlsveld, dat een strenge coördigezamenlijke
den
leiding
van
commishel
zoek onder
ten uit Berlijn verklaren, dat
de natie van de militaire
waarin is voorzien in
operaties sies
saris der Koningin, Jhr. mr. Van Karultwlsschlng van de
douanegiennoodzakelijk is.
op 27 September J.l.'te 'Berlijn
nebeek de Gedeputeerde Staten aden
zen tusschen
Nederland
onafhankelijkheid onderteekende , drie-mogendhedenDe graad van
ld.
zullen Swatow
viseerde tot de oprichting van een Duitschland niet beteekent de op- welke het militaire gezag
aan het werk
geniet, verdrag
.
ld.provinciale vennootschap met de zes richting van eeq tolunle.
gaan wanneer de voorbereidingen Foochow
wordt geacht de nationale weerid.
Shanghai
Berlijn standscampagne 'te belemmeren.
steden, waar stroom wordt verwekt,
Het beteekent volgens
voltooid zijn.
id.
Bangkok
Den Haag,

nl. Rotterdam,
Dordrecht, Leiden, Delft
en Gouda.
Deze vennootschap zou koppellijnen bezitten en de leiding hebben
der exploitatie van de gemeentelijke
fabrieken.
De commissie is er van overtuigd,
dat de regeling hoe eerder hoe beter
moet worden doorgezet, daar de voorgestelde productiewijze de thans zoo
hoog noodlge besparing in brandstof
en machines brengt
Als flnancleele regeling werd voorgesteld, dat de provincie een deel van
kapitaal
zal
het maatschappelijk
verschaffen, namelijk elf aandeelen
elk groot ƒ 10.000 van een kapitaal
van ƒ 430.000. Voorts zou Rotterdam
10, Den Haag 8, Dordrecht 5, Leiden
4, Delft 3 en Gouda 2 aandeelen nemen. Het dividend wordt beperkt
tot zes procent.
De commissie stelde verder voor,
dat de provincie een voorschot, benoodigd voor den aanleg van koppellijnen plus het noodige kasgeld
zou verstrekken, hetgeen tezamen
13 mlllioen gulden bedraagt.
Vooruitloopende op deze voorstellen,
verzekerden de Gedeputeerde Staten
koppelverbindingen door den aankoop
van materialen en halffabrikaten,
daar gevreesd wordt, dat de oorlog
deze schaarsch dan wel in het geheel
niet verkrijgbaar zou maken.
De aankoop geschiedde met medewerking van het rijk, en verelschte
twee mlllioen guldsn. Hierdoor werd
verzekerd, dat het werk aan de voornaamste koppellijnen, nl. tusschen
Dordrecht, Rotterdam, Leiden en
Den Haag reeds kon aanvangen, en
wellicht voor den winter van 1941 op
1942 zal zijn voltooid.

Slotkoersen.

.

Jan./Juni

—

,

•

De

algemeene vergadering van
Gereformeerde Kerken in
hersteld verband nam op 10 September de volgende
besluiten
aan:
1. De algemeene
vergadering:

acht het

rechtmatig-

'overheidsge-

zag- nog- steeds In handen van Koningin Wilhclmina. Door de bezettint kwam de macht feitelijk
In
handen van den bezettenden staat,
doch de souvereiniteit van de Nederlandsche regeering, met name
die der Koningin, is daardoor onaangetast. Onze
regeeringsvorm
en onze verhouding tot het
Huis
van Oranje vormen geen
onderwerp van beraadslaging. De
inzichten der kerken zijn dienaangaande gevestigd en zij kunnen de
geschiedenis van drie halve
eeu-

wen niet verloochenen.
2. De algemeene
vergadering
spreekt zich uit voor een bede voor

den

aangesproken.
Onderscheidt
geloof geen vijand, of

dus.ln het

het nu een Nederlander, een Jood
of een Duitscher betreft. Zij allen
behoeven evenzeer God's
erbarmen en genade.
Ik weet •■ niet wat de
toekomst
brengen zal, doch wij verwachten
kracht van God.
Hierna las de heer üe Graaf de
ontroerende psalm 23 voor.
Zijn
voorgevoelens waren maar al
te
juist. Hij werd op den
zevenden
October gearresteerd.
Tegen deze en andere arrestaties protesteeren talrijke in Nederland clrculeerende '
geroneografeerde blaadjes in scherpe bewoordingen.

jJIH.PI

iftw

Het op kaarten gedrukte gedicht
„Dertien Mei 1940" van den exhofpredikant Ds. Welter, die
inmiddels is overleden, gaat
van
hand tot hand.

De suikermarkt.

Uit New-York werden tot nu toe
geen noteeringen
ontvangen. De
tweedehandsch markt voor export
blijft onveranderd en verlaten.
De consumptie-prijzen zijn ongewijzigd.

DeNton452

Nivas-verkoopen.

rieur ateno

62Browns consump-

1940.

ivas.erkocht Supe-

TERDAG 2lt* DECEMBER

-

FAILLISSEMENTEN.
Te Soerabaia.

au s Ra&ds vonnia ddo. 21
failliet verklaard: Ong Klan
wonende te Kedirl, aldaar
vende onder de firma.Toko

Dec. la
Phiauw,
handeldrijBandoeng.

OORLOGSFRONTEN.

In Griekenland is een

Als men de kaart beschouwt, ziet
men, dat de kust van C Iren a
k a een In Noordelijke richting uitspringende bocht maakt, welke een
basis heeft van 500 km (de afstand

evenwichtstoestand

Bardl— A 1 n

Kol.b.d.E.A. STEINMETZ.
In G riek enland tiin
de operaties; tot Feen evenwichtstoestand gekomen In een lijn, die

van

Ch i mar a

aan

Adriatlsehe Zee

de

over Tepeleni en Kilsura naar Por rader aan
het meer van O c h r i d a.
Deze UJn is uiteraard approximatief. Over het algemeen
zijn hier de Grieken nog in den aanval. De vorderingen, die zy maken,
zijn slechts «eer gering en betreffen
meestal berg- of heuveltoppen en
kammen, die weliswaar in de berichtgeving van strategisch
belang worden genoemd, doch die
in
werkelijkheid hoogstens
invloed op
het slagveld zelf kunnen hebben en
dus slechts van ' t a c t 1s c h be.

kunnen

lang

zijn.-

Ook bieden de Italianen thans
krachtiger weerstand en in sommigesectoren, vooral in het Noorden en
het Centrum, voeren zy zelfs tegenaanvallen uit.
Zulks is waarschijnlijk toe te schrijven aan het ontvangen van versterkingen en wellicht door het gebruik
van troepen van beter moreel gehalte, terwijl de leiding en de aanvoering
vernieuwing en daardoor misschien
ook verbetering hebben ondergaan.
De grootste factor is 0.1. evenwel
gelegen in de weersomstandigheden
in verband met de aanwending van
de luchtstrijdkrachten. Deze steun is
in den modernen slag wel onontbeerlijk gebleken, vooral voor den aanvaller, wil deze zijn tactische successen
in strateglschen zin kunnen uitbui-

ten.
Het is dan ook niet onwaarschijnlijk, dat, zoodra de weersomstandigheden sullen zijn verbeterd, wij een
hervatting van den Griekschen opmarsen te zien zullen krijgen.
Het valt evenwel niet te ontkennen, dat de Italianen van dezen stilstand in de operatieèn kunnen profileren om zich in het terrein vast te
zetten en alle voorbereidingen te

treffen voor het
voeren van een
:.nrdnekkige verdediging. .
Dit zal ook wel de reden zijn, dat
.

-

de Orieksche troepen voortgaan met
hadnekkige aanvalen, Juist om den
hierbeschreven opzet zooveel moge-

te verijdelen.
anderen kant kan het
Grleksche Opperbevel van deze gelijk

Aan den

dwongen

pauze proflteeren om de
noodige maatregelen te treffen om
de inspanning en uitputting van het
Grleksche leger tengevolge van het
zesweeksche offensief zooveel mogelijk te neutraüseeren. Aan- en afvoer
dienen op peil gebracht te worden.
De noodige maatregelen dienen te
worden getroffen voor verpleging en
voor aflossing van. de troepen, die te
lang in de. voor:ie lijn hebben gevochten. Aanvulling van eenheden,
die verliezen hebben geleCen dient

h^^ l

a.

Kibrit).

De Engelschen vinden In de lijn
Slwa- oase een uitBardl
stekende aanvalsbasis voor een nieuwen omvattenden aanval op een Italiaansche verdedigende stelling nabij
Benghasl, dan .wel een
—

Het overbrengen van troepen

™

—

i

ac ivi telt noodzakelijk
m de lucht, en van elke blijft,
geled moet w <>rden geprofiteerd
om den vijand afbreuk te
doen.
vooral
,

,

,

lijn van de

.

In Lib y ë Is de Brltsche oprnarsch ong niet tot staan gekomen,
doch ook;hier is het tempo van de
e
aanzienlijk
vertraagd. Kt zal evenwel geen verwondering baren, als men rekening
houdt met de afstanden, waarover
geageerd wordt.
De afstand van Alèxandrië
waar de voorbereiding
van de huidige'
actie hoogstwaarschijnlijk plaats had,
tot ao 11 u m en Bardla de
meest vooruitgeschoven punten' van
den Britschèn opmarsch, bedraagt 50
km. Van Marsa M a t r u c h,
waar de Britsche voorhoede stond opgesteld, tot Sidi Bar a n 1 is de
afstand 100 km., terwijl de afstand
Van Sidi Barani tot Ba rdi a eveneens 100 km. bedraagt
De Engelsche berichten vermeldden
tot dusver nog niet, of en in hoeverre
bij de omtrekking van den Itallaanschen ZuldeHjken vleugel gebruik
werd gemaakt van de Si w ah- of
A m m o n-oase, die een kleine 300
km. ten Zuiden van Sidi Barani is gelegen en op ongeveer 400
km. afstand van
Alèxandrië.
Uit een bericht, dat de omtrekkende colonnes ongeveer 700 km.
zouden hebben afgelegd, kan dit
evenwel worden, afgeleid.
Het eerste, wat het Engelsche Opperbevel nu te doen staat, is de herorganisatie van de vervolgende troepen, die uiteraard na deze omtrekking, welke resulteerde in drie c o nvergeerende aanvallen, die
onderling hoeken van ongeveer 45*
vormden. Bovendien dient de aanen afvoer te worden geregeld, waarbij een van de daartoe
geschikte
baaien of reeden nabij de EgyptischLibysche grens in een operatiebasis
dient te worden herschapen.
Eerst na die hergroepeering van
de troepen, na organisatie van' den
verderen aan- en afvoer en na organisatie van den gronddienst van
de luchtstrijdkrachten kan er o. i.
sprake zijn van een nieuwen stoot
voor de verovering v van C I r e
n a i k a.
Tenzij eventueel blijkt, dat C 1r e n a 1 k a niet wordt verdedigd.
In dat geval zal de nieuwe operatiebasis naar de Oostelijke of Zuidoostelijke van deOroote Syrt e moeten worden verlegd. Hoewel
in dat geval de verdere opmarsen in
Westelijke richting wat vroeger zal
kunnen worden Ingezet, .zullen hieraan toch nog voorbereidingen
alhoewel niet zoo omvangrijk als voor
het breken van een krachtigen weerstand
dienen vooraf te gaan.

afsnijding
van groote Italiaansche
troependeelen zeer dreigend maakt.
Vooral
een
van
verdediging
B e n g h a s 1 is in dit opzicht
zeer riskant, terwijl dan niet alleen
de flank, maar ook de rug
van de verdedigende opstelling door
de Britsche vloot wordt bedreigd.
Uit dit oogpunt beschouwd, zou
het voor het Italiaansche Opperbevel raadzaam lijken, geheel C yre n a 1 k a aan den vijand over te
laten en reeds dadelijk terug te trekken op Tripolitanlë en aldaar, bijv. halverwege de Groote
S y r te, stelling te nemen.
De Zuidelijke vleugel Is dan aangeleund aan het woeste bergterrein
van Megarh.a en H a mm ad a
E 1 H om ra, dat uit met
stekelig struikgewas bedekte steenachtige steile: hellingen en ravijnen
bestaat. Hierdoor is een omtrekking
met gepantserde colonnes, zooal mogelijk, toch zeer veel moeilijker geworden.
Ook de bedreiging door de Britsche
vloot wordt
minder, "doordat
de
vloot-actle veel dichter bij Tripolis, het eiland Sicil i ë en
de Italiaansche vlootbasls
Pa nt el lar 1 a moet plaats hebben,
terwijl het meer bedekte terrein ook
het ingrijpen van de R.AF. meer

3~t Waa^

-

oogenblik zeer zeker verstreken; dit
moge wel uit bovenstaande bescnouwing zijn gebleken.
In A 1 o a n i e

zijn de operaties nu tot stilstand gekomen, zoodat
uit een defensief oogpunt de huip
niet meer van noode is. Uit een o ifensief,
oogpunt beschouwd, is
de hulp wel wat gering, terwijl het
optreden van in getalsterkte betrekkelijk zwakke
gepantserde eenheden, in den trant zooals dit m
Frankrijk geschiedde, in dit
zware bergterrein niet wel denkbaar
is.

Bovendien zou een inzetten van
Duitsche hulp op het Zuidelijke frout

wel een geheele omzetting van de
Duitsche strategie, welke tot dusver
blijkbaar Engeland nog altijd

-

I

aannemen.
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met zorg uitgekozen collectie
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De prijzen zijn voor de kwaliteiten,
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Cologne

en voor perstandaard
y kg.
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sheets 'tot / 0.33« i
crepe verkoopers tot

des PARFUMS

MAISON BAUME
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Heeft U ome uitgezochte collectie
AMERIKAANSCHE DAMESTASSCHEN

1617.

_

Nogr verkrijgbaar een mooie keuze van
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"

Toendjoengan 61

E

dezelfde kleur en sleutelketting.
Manchetknoopen, vestknoopen en
knoopen voor smokinghemden
(Evening-set).

"

„

|AU PALAIS

<*

*&

PRIJS

worpen.

inlicntinaen"

||

Bestaande uit:
Dasketting met gekleurde steen,

al gezien?
"

Door den legercommandant is een
verordening vastgesteld, waarbij de
mannelijke Nederlanders, die geboren
zUn in de jaren 1894 en 1895, voor
zoover zij niet reeds zijn ingeschreven voor den verplichten krijgsdienst,
aan den dienstplicht worden onder-

Tel. Z.

Goela toemboeh: Voor !Halang kwal. lev. Jan. nom. f 5.50 per 100
kg. franco wagon Soerabaia.
Rijs t: Voor Rretek lev. 'jan./
nom. ƒ 8091/2 per 100 kg. franco wagon
Soerabaia en voor O.J.S. I nom. ƒ 8.06''
2
per 100 kg. franco wagon
afd. Djember.
Djarakpltten: Voor Lamongan kwal. lev. Dec. nom. ƒ 9.i0 per 100
kg. franco wagon Soerabaia.
Rubber: Koopers voor standaard

Maart

dienstplicht.

"

i
g»

snufje.

—

2.90 per 100 kg. fob.

Koffie: Voor lev. Jan./Febr. vraag
ƒ 25 en voor Febr./Maart ƒ 25.25 per 100
kg. franco Soerabaia.
Kapok: Voor nieuwe oogst kwal.
B. ƒ 22£0, C. ƒ 2030 en voor kwal Noppen ƒ 2150 per 100 kg.
Kapokpitten: Voor lev. Jan./
Maart nom. ƒ 2.30 per 100 kg. franco
wagon Soerabaia.
Katjangosee: Nom. voor gesorteerde kwal. lev. Dec ƒ 9.25 per 100
kg. franco wagon Soerabaia.
Katjangolie: Voor de bekende
merken lev. Dec./Jan. nom. ƒ 17 per 100
kg. franco schaal goedang Soerabaia.
Gele maïs: Voor lev. Jan/Mrt.
nom. ƒ 4.04' i per 100 kg. franco wagon
Soerabaia en ƒ 3.99 per 100 kg. franco
wagon Pasoeroean.
Klapperolie: Nom. voor lev.
Dec. ƒ 1.95 per blik van 18Vj kg. franco
Soerabaia.
K e d e 1 e h: Voor pjn.l. Pasoeroean/
Probollnggo kwal. lev. Jan./Maart aanbod f 6.72 met vraag ƒ 6.M per 100 kg.
franco veem Pasoeroean/Probolinggo,
voor Ngandjoek kwal. lev. Dec./Jan. aanbod ƒ 6.47» i. met vraag f
t&ft per 109
kg. franco wagon Ngandjoek, voor Djombang/Modjokerto aanbod f 6.47« per
2
100 kg. franco wagon DJombang/Modjokerto, voor Djember kwal. lev. Jan./Mrt.
aanbod ƒ 6.72 met vraag ƒ 664 per 100 kg.
franco wagon afd. Djember en
voor
Amboeloeh/Woeloehan kwal. aanbod
ƒ 6.80 met vraag ƒ 6.72 per 100 kg.
franco
wagon Amboeloeh.
Kato e 1: Nom. voor lev. Dec/Jan.
/
226'/2 per 100 kg franco wagon Soe-

rabaia.

Inschrijving voor den

ZIEKENHUIS

-

j9Sf

.

$%

Soerabala

-

„

-

o.a.

Boordeknljpers

VERORDENING VAN HET
MILITAIR GEZAG.

l tV/^

X

|9

DIVERSE SOORTEN HEEREN-SETS

itrott*
ttU
e

;

Onze herziene tarieven voor gewone verplegine
«11 nSt
e
/ 10—Pd. 2e
klasse
ƒ «oad
P
Gekelde kamer
12.50
3de klasse A
5
(desfewenscht met telefoon) 3de klasse B
,'
De Directrice verstrekt gaarne alle nadere
Telefoon ZUID 97.

§

KEUR

Het nieuwste Amerikaansche

TWUXSTOF

Moskou, 20 Dec. (Unlted Press).
Stalhv riep het congres en de Russische communistische partij
voor
15 Febr. 1941 bijeen.

Modern en lmit. antiek.

I

TRANSPARANTE BRETELS& RIEMEN

'

DE COMMUNISTISCHE PARTIJ
IN RUSLAND.

ijBeddenmagazijn „R 00SEV E L T"
pjOemblongan
ONZE
ADRES voor STALEN en
iIf HFT
HEI
HOUTEN MEUBELEN.

'.•.avaÏS'-.

Van WIT BADSTOF

Dublin, 20 Dec. (Aneta Reuter).
Vrijdagavond werd door een onbe-

golven

HEERENSCHOENEN

AMERIKAANSCHE POLOSHIRTS

ƒ

THAILAND WIL ONDERHANDELEN.

Brindisi aan.
Rooskleurig ziet het er niet uit voor
Het
semi-officieele
nieuwshet Koloniale Imperium van Miisbureau
Agenzia
Romana
delle
s o 1 i n i.
Informazione verlclaarde:
Thans
acht
Engeland
„De Britsche strijdkrachten, die
biykbaar het tijdstip gekomen om
in alle oorlogssectoren tegen Itaook de overige koloniën aan te paklië worden gebruikt, gedragen ten
ken, of althans bezig te houden, zoominste 425.000 man, 150 vliegtuigen
als uit den inval in het Zuidelijk en oorlogsschepen,
een totale
deel van Italiaansch S o m a 1 i- ruimte van 500.000 tot
ton.

-

Fe

BOMMEN OP EIRE.

-

-ESQUIRE"

pr

'

DE OORLOG TEGEN ITALIË.

pers,

„ARROW"

$■'

GRENS

LAATSTE BERICHTEN.

beterd en aangevuld kan worden.
Hiertegenover staan echter ook
Treinen voor ander vervoer.
nadeelen, welke van politieRome, 20 Dec. (United Press).
ke n ,en. m.oreelen
aard
zijn. Een groot gedeelte.,van de. beDe
onthult, dat met ingang
volking- van -T ri p 0.l i'; t a n t/e" van 19' dezer.',97 treinen van den
moet aan den vijand worden overgeBrenherpas naar Sicilië zijn uitgelaten, terwijl schade aan prestige schakeld, inclusief 10
personengrooten Invloed op de Mohammedaantreinen van den Brennerpaslijn.
sche bevolking kan hebben.
Ook is het een zeer dubieus punt,
Aanval op Brindisi.
welke houding dan in den rug der
Rome, 20 Dec. (Unlted
Press).
Italianen de Fransche koloniën en Volgens een Italiaansch
communiTunis en Algiers zullen qué vielen R. A. F.
bombers in 4

.".mÏÏH™

S&
&

roepsmilitair zijn ontslagen.
een tweede schip.
De „Traant" bracht
in
den
Deze Nederlanders zijn nu vernacht van 15 op 16 dezer een plicht zich In December 1940, of bingrooten Italiaanschen tanker
ter nen dertig dagen na ontscheping In
hoogte van de kust van Calabrië N'ederlandsch-Indië aan t« Keven
tot zinken.
ter inschrijving voor den dienst.
Behalve de normale
uitzonderingen
DE FRANSCHE
zijn van deze Inschrijving uitgezonderd zij, die in dit jaar voor den
GESLOTEN.
dienstplicht in Nederlandsch-Indië
Vlchy, 20 Dec. (United
Press) zijn gikeurd of herkeurd en ongeUnlted Press vernam, dat de Duit- schikt zijn verklaard voor alle diensche
autoriteiten zonder opgave sten.
van redenen de grens tusschen het
onbezette en het bezette Frankrijk
De productenmarkt.
voor reizigers van de vrije zone
sloten.
Soerabaia 21 Decemb er.
Nadrukkelijk werd
tegengesproken, dat Duitschland
doortocht
Over het algemeen was de markt
voor de troepen door de vrije zone uiterst stil
en geen zaken. De
of het gebraik van Toulon of van ringen bleven vrijwel onveranderd.noteede Fransche vloot heeft geëlscht.
Copr a h: Nom. voor Java-coprah
zonder zakken ƒ 51.80 per 100 kg. franco
SMIGLY RYDZ ONTVLUCHT. wagon Soerabala.
Boekarest, 20 Dec. (Unlted Pr.)
Coprahkoeken: Voor oude
Officieel werd gemeld dat Smlgoogst lev. Dec./Jan. nom. ƒ 0.75 per 100
ly Rydz „gewoon weggeloopen" is kg. franco Soerabaia en voor nieuwe
uit het vroegere klooster in
het oogst ƒ 1.10 per 100 kg. fob.
dorp Tasma, 200 km. van BoekaOaplek: Voor lev. Dcc. nom. ƒ 325
rest, waar hij werd geïnterneerd.
De autoriteiten verklaarden, dat per 100 kg. franco wagon Soerabaia.
Gaplckmeel: Vraag voor oude
Smlgly Rydz slechts licht
belev. ready tot ƒ 1.60 per 100 kg. franco
waakt werd.
Soerabaia en voor nieuwe oogst nom.

Ten slotte zou Otizlanl
Saigon, 20 Dec. (Aneta Reuter).
door een dergelijken snellen terugGrieksche successen.
In een offlcieele
bekendmaking
tocht tijd winnen, welken hy kan beAthene, 20 Dec. (Aneta Reuter). zegt generaal Decoux, dat volgens
nutten voor het organiseeren van Een Grieksch communiqué
Thailand's offlcieele
bekendmamaakt king voor de
zijn weerstand in de gekozen, verderadlc het de ondermelding van de bezetting
■ van handelingen wenscht voort te zetdigingslijn en vooral van zijn luchtnieuwe posities na
gestrijdkrachten, welke zoozeer hebben vechten en voegt geslaagde
ten in den geest van goodwill.
eraan
toe,
dat
geleden. Nieuwe luchtstrijdkrachten een
„Dit komt overeen met
aantal soldaten en officieren,
den
kunnen uit I t a 1 ië overvliegen, inclusief een
wensen, die reeds
overste,
verscheidene
gevangen
terwijl de grondorganisatie, die nabij werden genomen
malen door de gouverneur-generaal
en veel aorlogsTrip o I 1 s waarschijnlijk nog inmaterleel, inclusief 2 batterijen van Indo-Chlna werd
uitgesprotact is .inwerking gesteld en nog verken."
geschut, werd buitgemaakt.

UIUUIUA

I

Zooals bekend is, werd reeds eerder
het ontslag der dienstplichtigen (met
inbegrip van het reserve-personeel)
der jaarklassen 1894 en 1895' opgeschort. Enkele categorieën van deze
bleven
daardoor
leeftijdsgroepen
echter nog vrij van den dienstplicht,
bijv. zij die zich na bovenbedoelde
opschorting in Nederlandsch-Indië
hebben gevestigd en zij die als be-

als het voornaamste
gevechtsfront kend vliegtuig bommen op
Eire
geworpen.
2
Bommen
beschouwt, be teekenen.
kwamen
neer op Kingstown en veroorzaakWij gelooven, dat der Britsche oorten lichte schade. 1 Persoon werd
logsleiding de waarheid van dit begewond.
richt niet onwelgevallig zou zijn!
Een half uur later werden bommen geworpen op Shantonagh en
Carrlck Macross, waar een boer
licht
gewond werd.
(GEDEELTELIJKG

bemoeilijkt.

-

—

Bovendien, is het niet een beetje

te laat voor de Duitsche hulp?
In Noord-A f r i fc a Is het goede

"

~

—

GrooteSyrte scheept.

maakt, het gevaar voor

,

1

Vs
ff'

mogelijk nog

uit

«

MIMI

«*>'.:

Italiaansche schepen

De berichten over Duitsche troegetorpedeerd.
pen en materieelconcentraties
m
Londen, 20 Dec. (Unlted Press).
B
r i en Napels lijken ons
niet zeer geloofwaardig.
De Admiraliteit meldt, "dat de ODe Brische vloot is thans weer boot „Traant" In den nacht' van
zoo goed ah geheel beschikbaar om 13 op 14 dezer ter hoogte van Kaap
troepenvervoer tusschen Italië Spartivento een geconvoyeerd vijandelijk voorradenschip
en Tripolitanlë te verhintorpedeerde en tot zinken bracht en
deren.

„

|

&

noe

wel?£rofi-

m^.H£

loopt

voorloopt

weinig valt te zeggen, blijkt.

meer Oostelijk gelegen verdedigende Barl naar Albanië lijitt
ons ook al zeer riskant. Als Dultscne
opstelling.
troepen bestemd zouden zijn om de
laa s h b n tcmji
Van Italiaansche zijde beschouwd, Italiaansche
•,
dl
wel et
troepen In Alb ade orgazijn alle verdedigende opstellingen in
ni ë te versterken, zouden deze
nisatie en voorbereiding voor
het Cirenalka al zeer ongunstig,
volgende van het
veeleer
betere
daar zij aan dezelfde euvels lijden Triestnabij Venetië of
teerende offensief moet geschieden. als
worden verzameld, om
de stelling bij S 1 d l B a r adan op niet opvallende wijze langs
als
r
eds
zee
werd opgemerkt, mag ni— nl. de
met de Britsche vloot de Oostelijke
««^
van de ad r i ai <len
SChen
op de linker en de woestijn op. de tische kust
v « acd
«In
Zee
te worden vermogelijk resput en gelegenheid
rechterflank en vleugel,
terwijl voerd en
worte
San Olovannl
elate
om
op adem te tornen, bovendien de bocht,' welke de kust™^£
d i Med u a te
?
worden ontt
at

ii
£i«H.

•

DERDE BLAD HL

'

BESCHOUWINGEN

COURANT.
land, waarover

*-

ingetreden.- Vertraging in den Britschèn
KRIJGSKUNDIGE
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ECORIGD.)
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VREEMDE

BALLAST

Een boot koos zee met een menschelijke ballast
bestaande uit mannen, die zich slechts door
spraak onderscheidden van dieren, en een vrouw
wier hart bijna volkomen ontoegankelijk was voor
liefde, fatsoen of medelijden.
Een van de meest opmerkelijke drama's vanden
laatsten tijd, met een rolbezetting van louter

groote sterren.
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Amsterdam’s
,

Onmiddellijk' voor

laatste

dagen

voor

de brute invasie.

de Duitsche

invasie heeft een staf-fotograaf in
Nederland getoefd en tot den dar
'

voorƒde • bezetting" van Nederland
door de Duitschers heeft hij foto's'
gemaakt, • grootendeels te Amsterdam, foto's, welke laten tien, hoe

'

tot

op

dat. moment ] de' Dnltsche

propaganda in ons land

nog. welig

■

tierde,, dank zij de later maar al

te duidelijk aan den dag getreden
activiteit der.vijfde colonne.

■

Het moeilijkste soort spionnen
en , propagandisten . vormden -de
honderden zakenlieden, handelsreizigers en zelfs journalisten, die
waardevoiie inlichtingen v verkregen,' langs slinksche vegen, vooral
in restaurants
e.d.,
omtrent
scheepsbewegingen, ladingen en
geldzendingen, welke gegevens, indien
zorgvuldig ' bijeengevoegd,'
duidelijke . richtingslijnen aanga.

:

ven. •:.■■
Wij brengen op deze pagina enkele interessante snapshots. Zij
illustreeren op. schrille wijze hetgeen reeds uit artikelen bekend «is
geworden.

Bloeiende nazi-propaganda. - Ondanks
razzia's
de
onder
locale N.5.8.-ers, lieten de autoriteiten de N.S.B. toe met
enkele harer activiteiten voort te gaan.

Hoewel denaam, wraede speling der, ironie, „Neutraal- luidde, was dlt café een van populairste rendezvous-plaastsen
De onschuldig uitziende vrouw,- oogenschijnüjk slechts belast me
Indierk «U r onraad. bespeurde,
d *^"
aanwezigheid van P» u .tle
weekbladen, had als voornaamste taak scherp te letten op
het
onder
tevai y* Tan'het'telefoonachter
haar
•
moest itj-op een electrlschen knop drukken, welken men juist
Stdnk yt^,^^Duitscher.
genaturaliseerde
•
iniromer. Eigenaar van het café was een
-

de!

de

-«

-

der Hotellansche

T^ l 1 30

-

.

-

.

(Nadruk verboden).

Recht tegenover Amsterdam’s nieuwste en grootste cinema waren arbeiders druk bezig een
schuilkelder te bouwen. Paradoxaal genoeg behoorde deze cinema aan de Duitsche Ufa-combinaUe.
(Nadruk verboden).

en

dancings in de nauwe straten achter de havens waren vooral in die dagen ware broeinesten van spionnen.
Alle kleine bars
De, cc'.icime Duilschc,, agenten hadden weinig moeite gegevens te putten uit onder invloed van sterken drank verkeerende zeelieden
(Nadruk verboden).
en lonkende oogen van t Duitsche vrouwen droegen daar ook de noodige steentjes toe bij. .
"

Inrazivm’sldaeeargdncjhknt

indelAmstraok

medemaken.DmedGuwnirasotkgnieru.vweszarmgnldn

iMlnmr—

IIITnhmIi

werdn huiz, 42icbz politer

voor
wdeolkrzcht.
(Nadruk

nitoemdhClbkScrasten bij

klaDntEeURNWvSGTawlHn.dodntaesgaeliks
HETgroep

kanschEenuvgermflsmcr»hitj.diouna'lstej,.f

eindbsUtag.

indezAmen

afwachting-van Hitldneorrgebacht,

verbodn),

metaril. nareth rijkwaren,

Aangezien toerisnutuvitrgadelselobhun t
zijn polivtietrknes
(Nadruk

was

WaarschijnlikplaHhtvsoeerwtkinijglrnuod

alerbstvanor Krasnpolky,ichtge

voruitscheda proagnd

EenDreisDbupaAtkamendrd gvitzonreds.

(Nadruk verboden).
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STADSNIEUWS.
,

RUGBY.

schen en" Armenlanen hier ter 'stede
werd! beoefend,. doch' er konden geen
wedstrijden' .wórden georganiseerd,"
*

omreden •er geen. tegenstanders»wa>

heelt men .echter t besloten, te-

genstandeni !te "„zoeken",\ want het Is"
;

de algemeene opinie,

dat juist rugbywedstrijden straks mooie recettes zul-

ien kunnen ï maken

CHURCHILL.

KUNST.

de heer
» eln&
Pireerd door den
machtigen'strijd die onze bondgenoo-

de
zihnen den naam
van Engelands 'grooten leider vormen.'
','.i Het*lstuiteraard nietiwel '•■ mogelijk
han
aangevoerd-door dit' gedicht „vertaald weer te ) geven,
Winston Churchill, heeft een gedicht
in het Engelsch vervaardigd waarvan .waaróm';wlj'het'hieronder, in, "den
Engelschen: tekst' laten ■ volgen:

™,;L

•

>oor

liefdadige
zooal3
het
Spitfirefonds,
doeleinden,:
het Roode Kruis, e.d.
Gebleken is," dat onze marine reeds
ee n T fllnk> aantal. rugby r spelers •. telt,"
ook in het Malangsche'zitten er wat
en als er nu'nog i wat brj, komen uit
andere *portkrlngen,\kan het beoogworden bereikt.'
de doel.vrU
in elk geval is op een Donderdagavond
gehouden vergadering besloten, alvast
gelegenheid tte openen tot training,
hetgeen»dan'zal geschieden op: het
fraaie,: daarvoor bij. uitstek" geschikte'
A.S.C.rveld, en wel. op'Dinsda- en

Atribute to Britons.
of; Brltaln, ; defenders
by

of Liberty,
r6d
Heav enly call,. flg
for. humanity,
m euner borabs,
ü
nor.sorrows have succeeded to subdue,
Z,Z : y? u uenchl Naz'lsm* whose dangerïyoui have in ; view'
T,hanks'to:the Old Hero.ï who <is alway» at hts task,.
u nward Christlan'Soldiers, de vll's work youwill
n ever : mind lf well-eamedvictory is' f behind, unmask;
neer,up, Chrlstmas is nigh, wlth promises.sure. and;kind.h arraony has, been the: watch- word
tof the } whole j nation,
u nto you other Monarchs
have'come'for.protection,'
Reconqueringthelr;lands is
sunshlne,.
1?*3 been <y°ur secret'weapon.wlthoufrepine.
"^f,
i,
H ope Falth. and Charity, are mlghtier than weapon,
i
ways your; enemies ha
tried to threaten;
Llberal-gifts, from*all over the world,>are,flowlng,
oyalty, . rlght through, your Dominions have been showing.
'

«

S

ht.

l

'

•

ar,

*->

■■

ve;

Liefhebbers voor deze sport kunnen
zich voor. nadere blzonderheden wenden tot den heer Gr Jordan, 'secretaris .van de A. S. C, telf. Zuid 2871 of
Zuid '4050.tegffiniybUH8ilUli%ijUI

OLWIJDNG.

Gisteravond

gaven de' altzangeres
Rie Och el, de fluitist ', Hen r i
Mok en de orgelist li. A. F. L e

Mat een kort, maar; heel mooi
-

concert, waarvan de opbrengst ten
bate van het,werk der Zending (Ned.

Zendeling Genootschap) In Oost-Java
kwam. De Kerk bevatte slechts een
beperkt aantal luisteraars,' maar die
hebben de sfeer eener zeer bizondere
wijding ondergaan. ...,. . r
C
Ds. E c k'e.n h t'iiien leidde
met een kort woord'als'lid van het
zendings-noodbestuur'de'drie medewerkenden aan den avond in.
LDe Jafwisseling en de combinatie
van vocale'een Instrumentale muziek
leverde, bij het zorgvuldig gekozen
programma, een,geheel op, dat de
aandacht volledig boeien kon.
.*• De heer Le Mat; begaafd orgelspeler, ving aan met een Gebed en Wiegelied (met een prachig motief) van
den,modernen, componist Gullmant.
Ook als ): begeleider voelt' hij; zuiver
aan, zooals bleek bij den zang van Rie
Ochel, die 2 oud-Fransche Kerstliederen deed hooren:„Venez, dlvin Messle" en;;,ll,estjné le dlvln Enfant",
Het eerste,* zoo simpel als het is, bleef
toch wat te vlak; in het tweede werd
"de T stemTder i zangeres: hoog, t blij ■en
licht in het fijne = couplet: „Ah, qu'll
.

-

,

est"charmant!" ■

beau,'qu'il

.Jammer, dat.het Ave Maria van
.'
;
Ca plet uitviel.'
De heer s Mok»'speelde 2 Fransch.classieke stukjes, een Largo van Leclair en een Gavotte' van Rameau.
Het.eerste_ was zeer
verheven en
[treffend, het tweede lichter; de bege'llding steeds voortreffelijk.
In „Nu laet ons allen Gode loven!"
een oud-Nederlandsch, lied, bewerkt
door A. v.d. Horst, werkten stem en
fluit en orgel zeer bizonder. samen.
Het resultaat was een verrassende
:klankenschakeering, die het;gehoor
in hooge mate boeide.
:.
„Herders hij Is geboren, ook oudNederlandsch, Is een eenvoudig 11edeke niet, ■ zooalsj in, het, programma
stond, met" de f luit, begeleid.,
Het mooiste," ' wat de' heer ■ Mok
presteerde, kwam hierna: het andante
.van W.B. Mollque, warm van klank
en rijk aan afwisseling;
nog een drietal
Rie Ochel zong
Kerstliederen,
oud-Nederlandsche
t.w. „Waer is die Dochter van Syoen",
„Herders Zang"-en „Nu zijt welle,
'
kome".
zij
te
treffen
'Zeer fijne, tonen wist
in het eerste dier zangen (O wonder
moeder, wonder klndt) en ook in het
slot van het tweede, dat gewijd en
gedragen klonk.
Met machtig geluld besloot het orgel het concert In het Grand'Choeur

,

'-

Het ■weekblad voor de Jeugd, ;,Jong
lndlë'7 mag zich steeds meer.verheugen: in ï een '■ gTooten" kring .van i lezers
en lezeressjes/. En "dat Is 'ook: te i begrijpen J als' men ziet welk ' een aardige lectuur het blaadje, geeft, jen
verder ook nog raadsels, voor groot
en kleln/.en', woorden Ivan .versjes'eh
liedjes, ,waar ide moderne Jeugdi zich
zeer 1 voor' lnteresseert.'S^ÏJfisSPßßß
Natuurlijk geeft het dezeiweekitó
de eerste plaats! een Kerstverhaal,'
een aardige,?:boeiende, geschiedenis;
verder wordt'er in beschreven hoe
zelf een Kerstkrans te" maken.
En
dan is er.nog een interessant verhaal,
waarin'de avonture nworden beschreven van een neger-Jongen.'in het oerwoud van*Brazilië. Ook de. beide,ver■volgvêrhalen-in-plaatsjes, ontbreken
niet, nl. ?,Rob 'de Zwerver'/ f (een' hyr
per-modern verhaal), en .„Kapitein
: Moonlight" ' (een
geschiedenis ï uit
den til d der zeilschepen). Tenslotte is
daar; nog de,kleurige bljlage-in-kletit:
ren met plaatjes van Walt Disney.

1

Een aardig Kerstcadeau.

•

■,

hetvan Kerstvaingbz

SOERABAIASCHEminpedaakt s
voorlomei-.~.s„o_lda,ten;

;••

'

—

.

*'

*

•■

„TIJDBEELD”.

„-.

.._..„.

-

Een

In de Boeboetankerk.

'est

„JONG-INDIË.”

-

KERST-CONCERTV

'

W; arriors

(alla Handel)

c ;;,van Gullmant. ';■ Het
\

.'•

Egypte-numr.

voor het gevoel eigenConcert was
lijk te snel—[teneindeDs.»'Eckenhausen sprak een kort
dankwoord tot de! zangeres
en de
—

week in

„Tijdbeeld" voor een

aan.

'groot; deel gewijd
Egypte;. zoo
in";beeld gebracht: de! opleiding ..en werkzaamheden der. soldaf
ten
en officieren, ,de Egyptische
'

RADIO-RUBRIEK.

SPORT.

?

■

Er komt leven in de Soerabaiasche
weet," dat deze inugby-wereld.'Men
r
teressante tak van sport den laatsten
tijd' bijna" uitsluitend door de Engel-

Nu:

Een onzer
aYid

willf

Oproep tot liefhebbers.

ren.

HELDENDICHT -OP

""

■

*

Weekeind-programma.

BELANGRIJKEG

Het volledige programma' voor dit
weekeind ziet er.als volgt uit:

(Van

INDEANTHR.

Zaterdag, 21 December.

Wat

Eersteklasse:

Aangvang 4 u. 30 n.m.
Brantas.
S..E. L. '.O.
-,Terr. S. E. L. O.MB|
Scheidsr. B. Huwae.

Terr. Tiong Hwa.
Scheidsr. M. Camonler..
M. K.'G.
H. K. T. H.
Terr. M. K. G.
Scheidsr. J. Uktolsea.
Annasher— M. L. D.'

t'der, piloten,3 er zij n! opnamen,van
'rouwende Egypte bij.een dood van

het
den

premier;'Sabry Pacha,; enz. Op den
cmslagyvan dit nummer een reusachtige* treffende opname *'vanf?Engelsche kinderenen een schullloopgraaf.'

DARJA COLLIN IN INDIË.

Verder, ztjiver, nog; foto's uit'het Am-,
sterdam tijdens'de laatste, dagen voor.
den; inval..: Ook de beelden uit' Ind'.ë
oJfm.T «ijnïer, snapshots van' 'de Gymnastiek;demonstratie der schoolkinderen ■ te ■ Soera'.' ._",'.
''"'.
bala.-.
beontspanningslectuur,',
de„,
Wat
1
treft:'er zijn, vele complete korte/verhalen,* térwijrêen'aanvang is gemaakt
met' het ;nleuwe ƒ feuilleton: "„Typen
Monte: Carlo", door Philips iOppenheim. ~Ook. de beide Denksportrubrieken Tzijnaer:ltvoorldelbrudgeliefhebbers, is.' er een Li beschouwing/
met voorbeelden uit de praktijk, over
het feit dat men moet ween af te
wijken van de normale regels en aanwijzingen; de Schaakrubriek geeft
nog; een partij weer,, gspeeld tijdens
te
het premier, reserve-tournoot

Binnenkort

'

*

van.

■

.•

DE ADELBORSTEN maakten een marsen door Soerabala, na
den avond te.voren'het einde van de ontgroenings-periode gewi^^^—— JL—m
vierd te hebben.
—

>

een tournée.

D ar J
Colli n, die de laatste. Jaren in
Europa ■ veel succes geoogst heeft met
haar. kunst en tot'voor kort een dans-,
school leidde In; Parijs, is dezer dagen
na"; een merkwaardige reis, welke ongeveer zes maanden duurde, in Indië aanbevond
gekomen. In haar gezelschap
zich* haar partner Edmée V , Monod de
FroidëviUe, die ook in Indië geen onbekende Is. Darja Collin heeft zich dadelijk
na hare aankomst met den Bond van
Kunstkringen .in verbinding:. gesteld
Waarschijnlijk zal zij: binnenkort . een
tournee door Java en Sumatra maken.
Eerst moet zij echter op haar verhaal
komen. Voor dit doel is zij naar Soerabaia
.vertrokken. Begin, Januari wordt zij In
Batavia terugverwacht.
De

bekende

danseres

»

—

Scheidsr. Poetiray.

R,e ser v e Hoofdklasse:
Aanvang 4 u. 30 n.m.
H.B.S. 11.
Ajax II
—

Terr. Ajax.
Scheidsr. J. Risakotta.
D e r'd.e klasse.
Aanvang 4 u. 30 n.m.
Tiong Hwa
Excelsior 111
Terr. Excelsior.
Scheidsr. A. Haurisa.
Zondag,' 22 December.
Hoofdklasse:
Aanvang 4 u. 30 n.m.
Excelsior.
H. B. S.
—

m.

—

Scheidsr'.

K. Hakhof.
Grensr. Eiternlch en Lübach.
Ajax*—|Mena Moeria.
Terr. 'Ajax.
Scheidsr. J. Bobblnk.
Grensr. Croln en Soekardl.
D e r'd e k 1 a s s e
Aanvang 4 u. 30 n.m.
Mena Moeria in.
T.'H. O. R. 111
Terr.T. H.-O. R. .
Scheidsr. F. de Laat.
Vierdek 1 a s e:
Aangvang 4 u 30 njn.
Happy 11.
Tiong Hwa IV
-Terr. Tiong Hwa.
Scheidsr. H.' van Hien.

ren. £BnMBaQMffHHHBSMMHM
De nachtelijke uitzendingen behooren
tot de interessante gebeurtenissen.
Meestal krijgt men dan stations te
hooren, die op een ander tijdstip Indic
niet bereiken.
De voornaamste golflengte tijdens de
nachttelljke uitzendingen is steïtU de
49 m. band. Deze schijnt bij uitstek hier-

:

—

&

—

voor geschikt te zijn.

Te hooren is dan het Zuld-Afrikaansche station Durban op 48.81 m. Niet
altijd even krachtig,
doch regelmatig
even onder
hoorbaar. Op de 49 m.
komt zeer zwak
Kaapstad 4920 m.
Belgrado door. Kaapstad zelf was ook
niet denderend. Dan is er nog te hooren
op pl.m. 49.30 m. Nairobi.
Ankara op de 31.70 m. is reeds om 23
uur present. Om dien tijd is dj ontvangst beter dan na middernacht.
Radio-Oranje is lederen nacht—zooaia
bekend
te beluisteren. De meeste luisteraars zullen uitsluitend deze uitzendingen via de Nlrom beluisteren.
Dat ook „Vrij België" een uitzending
verzorgt op de wijze van Radio Oranje
zal niet iedereen bekend zijn. Deze uitbestemd voor het bezette
zendingen
België
worden eveneens te Londen

Vijfdeklasse:
Aanvang 4 u. 15 n.m.
H. B. S. IV
M. L. D. 11.

—

—

Veteranen.
Aanvang 5 u. 05 n. m.
Mena Moeria
Tiong Hwa.
Terr. H. B. S.
Scheidsr. A. Chattelin.

—

—

Zevendeklasse:

Aanvang 4 u. 15 n.m.
S. E. L. O. 111.
T. H. O. R.
Veteranen:
Aanvang 5 u. 05 n.m.»
M. L. D.
T. H. O. R.
Terr. T.H.O.R.
Scheidsr. L. Eiternich.
Annasher ll
Zeemacht 11.
Terr.' Annasher.
r
Scheidsr. S. Mahlèr.
Ajax lU.
H. C. T. N. H. n
:Terr.*S. E. L. O.
Scheidsr. J. Tirajoh.
Zesdeklasse:
Aanvang 5 u. 05 n.m.
Brantas II
R. K. S. Hl. .
—

—

—

—

'—

—

verzorgd.

Wij ontvingen deze uitzendingen op
vla de Singapore-zender op 30.96
m.
Ook op de 49.95 m. moeten deze uitzendingen, welke uiteraard In het Fransen
en Vlaamsen worden gehouden
te beluisteren zrjn.
Iran kregen we op de 30.98 m. niet
bizonder hard door. Bovendien zijn wij
de Arabische taal niet machtig, zoodat
het gesprokene ons geheel ontgaat.
Dit Egyptische station moet na ..üddernacht krachtig doorkomen. Zelf hebben wij dit nog niet geconstateerd.
Londen, San Francisco, -Penang, Singapore. Perth e. a. kwamen lederen
avond behoorlijk door.
Nirom-uitzendingen. Ook de afgeloopen week bracht het programmawederom
verschillende bijzondere attracties. Concerten die de aandacht verdienden waren o.a. die van het Madrigaal-koor
oJ.v. mevrouw G. Barbas-Van Koetsveld van Ankeren, de Batavlasche Orkest Vereeniging „Toonkunst" en het
Omroeporkest 0.1.v. Frits Hlnze.
In een volgend overzicht zullen we de
Nirom-uitzendingen uitvoeriger bespreken.
V
K o o p v a ar d ij-k w a r t i e r.
Hierop maken we den luisteraars nog
eens extra attent. lederen Dinsdag- en
Vrijdagmorgen van 8—« uur 15 Javatijd
hebben deze uitzendingen plaats. Deze
bestaan uit uitstekende causerieën door
bekende Indische personen.

—

—

—

Scheidsr. Sluimer.

PING-PONG.

Om het Oost-Ja va kampioenschap.
,WU vestigen nogmaals de aandacht op
het internationaal individueel pingpong open tournament, dat door de vereeniging Shiong Tih Hui, afd. Soerabaia
binnenkort wordt georganiseerd en dat
onder leiding zal staan van den heer Go
BienïLiong. Nankingstraat-Zuid 22
Het lnleggeld bedraagt ƒ 0.50 voor heeren-deelnemers en ƒ 0.35 voor dames.
:"De inleggelden zullen worden bestemd
voor een liefdadig doel.
Inschrijving kan geschieden uiterlijk
tot 10 Januari a.s. 6 u.n.m.by den bo—

HET HAWAHAN-CONCOURS.

CERCLE HELLENDOORN.

Soerabaia Veem.

Debuut Julien Foorman.

leider.

11
loting wordt gehouden op
Januari, waarna op Zondag 12 Januari de
wedstrijden om 8 uur v.m. zullen aanvangen in het Shin Hwa High schoolgebouw te Ngaglik 27-29.
Diverse mooie prijzen zijn voor deze
wedstrijden' uitgeloofd.

FAMILIE-BERICHTEN.

'~

NIEUWE VESTIGINGEN.

De inschr

.

De

Het is alweer ruim drie jaar geleden,
dttiDarja Collin.met Edmée Monod de
Alexander von Swalne en
Wij'ontvingen'ln dank ivan de N. V. Frodeville,
Eberhard
Rebling een tournee door
dr."
tot' voortzetting der zaken' :van het
S o e r a b a i a ,V e e m,'? een maandIndlë gemaakt heeft.- Daarna Is ze EuDinsdag 24 December as. zal Julien kalender,. welke opvalt doorheen?fraai ropa'doorgetrokken. Een . overal vond
uit 7 musici beFoorman : met zijn
uitgevoerde plaat van een lossend schip. haai kunst een waardeerènde belangijvingen.
staand ensemble, het nieuwe huisorkest, Het eenvoudige, doch smaakvolle geheel, stelling. Prachtige aanbiedingen • uit
bericht
Ia aansluiting' op 'ons vorig
debuteeren. In verband daarmee zal de doet de smaak; der. directie! en van de 'de groote centra bereikten haar. Maar P. J. Leedekerken Goebengboul. 102.
kunnen ';,wtJ; fh'ans' melden, dat het Cercle de' lokaliteiten,' óók' de ■ groote uitvoerster," de! fa. Kolf f en: Co., Soeraze bewaarde aan haar reis door. Indië T. A. Steenwinkel, Simpangplein 2/4.
danszaal, : te 1 1, u. 30 dien ayond open- baia,-eer aan/
Hawaiïan-concours op Zaterdag 11 Jamooie en prettige herinneringen, H. Zeelenberg, Nw. Hoilandstraat 21.
zulke
nuari as. zal plaatsvinden, aanvangenstellen.TM^rfwßJßSWMSSßi
.Een sieraad voor ieder kantoor en een dat ze het plan koesterde om er in 1939 C. Th. Thierbach, DaendeLsstraat 32.
i
.
de om 8 u.'3o/Het programma vermeldt,
Julien Foorman zal om middernacht practische reclame tevens.
weer heen te gaan en er dan langer te MeJ. A. C. Cl?essen Emb. Woenggoe 51.
datnaiafloop van het concours een ter Introductie van zijn orkest met een
De oorlog heeft echter ook K. L. F. O. Cram Kedonganjardw. str. 15
blijven.
'„roulette-bal",/zal worden gehouden, rauslcaleshow aanvangen; Het
haar
in de war gestuurd.. Vu Mevr. M. Ch. Philipoon Kedonganjardw.
plannen
beschikbaar
des
nachts.
begint
om
waarvoor mooie prijzen
dansen
12.U.-30
is Darja Collin
toch in Indië terug.
'
str. 15.
zijn.■—--■'-;•.
WIJ vestigen de aandacht25op het tra-'
ze
had en onder wel Mevr. A. M. Jansen-Hofte Kedongangedacht
Later
dan
December,
van
nog
gelegenheid
kerstdiner,
er
dltloneele
Wij vernemen, dat
geheel. andere omstandigheden. Maar
jardw. str. 15.
-Het hoofdbestuur
open Is voor inschrijvingen, doch dat terwijl ook een buitengewoon voor
van de Orde van ze
zal
opluiste-*
den
avond
is er, dus zal men spoedig weer van W. J. P. Gerbers Sumatrastr. 65.
moavond-concert
Vrijmetselaren in Ned.-Indlë heeft voor
men goed zal doen; zich zoo spoedig
haar kunst kunnen genieten, aldus de F. Bruna Gr. Kebalen 85.
het Jaar 1941 een scheurkalender uitgegelijk |te doen inschrijven. Bands, die ren.
„Oudejaarsavond"
volgt. een geven, welke ongetwijfeld vooral de be- „Java-Bode".
Op
A. Goewi Emb. Kenongo 4.
daaraan willen'deelnemen, worden ultHappy N e w Y e a r S u p p e r langstelling van vrijmetselaren en van
Informeerende bij den Kunstkring A. Looij Vetterstraat 36.
genoodlgd, ;• hun' inschrijving ulterlijkterwijl hen;
te'dezer stede, vernamen wij, dat het Mej. H. E. C. Jacobs DarmOboul. 29.
die, zich' voor geestelijke beweginvóór 3 Januaril ■ Ml In te dienen. Zulks en een groot Sylvester-concert,
getrouw 30 en 31 Delestuur van de artlste een schrijven R. A. Sulilatu Boeboetan
gen interesseeren, zal trekken.
kanï plaatsvinden; bij den heer Tan 6ie de oude engewoonte
18/22.
1 Januari roulette kan
heeft ontvangen, Waarschijnlijk kan een Mej. A. M. J. Soeters Bankastraat
Tiat, Zeemanstraat 38,: of den heer M. cember gespeeld;
De kalender wordt uitgegeven ten be10.
zonder recht
uiteraard
worden
Legrand, p/a Marine, Oedjoeng. alhier.
van de bekende Louisa-stichting. optreden van Darja Collin worden tehoeve
Echter
L.
Kemoenlngweg
9.
op Introductie.
Op het karton ziet men een maconnieke gemoet gezien. Indien zij te Soerabaia Mevr. J. s. Fischer-Soekias Wuchanstr.
vertoeft is dit thans „incognito".
teekenlng, waarop de symbolen der vrij6.
metselarij zijn afgebeeld.
F. Molenaar Krembangan W. K. 24.
. Vooraan tde!drie grooté symbolen, de
F. A. van Wierst Kalianjar 47.
de"
passer,;
bijbel;
de
J. C. P. Sindorf Emb. Kenongo 63/65.
,en
der
winkelhaak:
buitendienst
De geneeskundigen
daarnaast de: opgeheven;.. rechterhand,
P. D. Oreve Ballstr. 30/36.
De21
Zaterdag
van
'Zeemacht'wordt
zwerend den 'ook voor macoos zoo duA. E. Donk Hoffmanstr. 23.
De Grafische Cursus Batavia der S. M.
cember 1540 des namiddags 1 uur tot
ren'eed
van'doodsbeproefden trouw aan
bood
ons
J. Ch. W. Krljnen Wuchangstr. 4.
Werkloosheld-bestrijdlng
,
'Maandag 23 December 1940 des voormidv.
Vorstenhuis
en
om alles te
Dj schenkVaderland,
1941
aan.
A. Laurens Gattotan 33.
Mej.
ofvoor
Kljn kalender
dag*
uur,'- waargenomen door den
Offeren voor Nederlands herrijzenis. Van
J. Vlak-Gemser Gentengkall 2.
daarbij:
Mevr.
zegt
ster
E.
ficier van gezondheid'der Ie klasse
uit den achtergrond schijnt het eeuwige
congres.
J. Hoogmoed Pandanweg 1.
CeC'r
t
on.
licht
;
W.
Huisadres:
over het thans zoo donkere Nederey g h
Nadat de Indonesische chauffeurs N. Komen Emmapark
„Men noemt den grafischen kaland tot in den bijbel, opengeslagen bij
19/21.
(bij geen
vaak het visitekaartje van
ettelijke
lender
malen geprobeerd hebben zich N. F. de Groot Kajoon 32 pav.
het evangelie van Johannes, het evange' .'
gehooropbenen'N. 3156).
den drukker" en „In «ijn kalender
te vereenigen tot een bond, kon dit Jaar Mevr. M. J. Biallosterskl Emmapark
lie van de liefde.
legt de drukker zich zelf, zooals hij
het eerste congres van de Fersatoean
en
vindt
23/25.
hij
In de.kalender,zelf zijn op verschilgaarne zou' willen zijn
Sopir Indonesia, kortgeleden in TasikJ. v. Bentem Jutting Kedongdoro
Dienstregeling
M.
een
lende
data'
jaar
duur
van
met
enkele
schoone woorden
zichzelf voor den
22 A.
de Idealen 'der vrijmetselaars over de malaja gehouden worden.
De geneeskundige dienst,wordt waarterug". Welnu, men kan er met geNa goedkeuring van het prae-advies S. A. Mlog DJagir Wonokromo 64.
geheele
wereld
de
aangegeven,
terwijl
genomenl van'Zaterdag .21 December
noegen naar kijken.
over de organisatie van de k a o e m J. W. Boumann Kallassin
geboorte- of sterf-data van bekende fi1 u.nm. tot : Maandag 23 December 7
boeroth (werknemers), besloot het J. E. Blogg Plampitan 22. 33/37.
komt
een
leerlingen
guren
uit
vorstenhuizen,
uit
de
Europeeu.'vjn.
Onderwijzers
gouvt. 'Ind. arts
door "den
sche kunstwereld, .uit de literatuur en congres o.a. er bij de regeering op aan J. C. Rietveld Boeboetan 137.
D 1 a n as ge 1 a r P a n g e rar woord van dank toe voor de wijze waarde geschiedenis
te dringen een definitieve sociale wetuit
'
der vrijmetselarij
Ch. C. P. Olmeyer Loentasstr. 27.
gekwetaak
hebben
hun
Toemenggoeng. V a n Stlprlaan op zij zich van
'in het leven te roepen.
zijn
aangegeven.
geving
attentie.
J. F. B. Coppen Peneleh VU/27.
haar
|
voor
en
de
directie
Zuid. ten
.

Te Soerabaia.

Wat te beluisteren is:
uit de komende Nirom-programma's:
Zaterdag 21 December
18.00 uur. Serleurs concert.
20.45 „Waar wij tegen vechten", causerie door A. F. de Booy hoofdredacteur van het „Soerabaiasch

Handelsblad".

21.15 Verkorte operette
22.45 Dansmuziek door
en zijn band.

.Showboat".

Robert Pikler

■

•

was.

—

Scheidsr. Lambeck.
H. C. T. N. H.

vengenoemden

in de lucht

—

—

I

•Een:woord van hulde voor hun
kunstzinnig en nobel werk;in dienst
,van-een goed doel zij hun ook onzerzijds niet onthouden.
'M. A.

•

'luchtmacht eveneens mèt|ik 'training

er

Kortegolf-ontvangst.' Het Is begrijpelijk, dat thans de ontvangst ■ niet i vrij
van storingen'is. Nu de regens ook te
Soerabaia doorkomen, is. het ttydens
zoo'n flinke ■ regenbul. vaak niet doenlijk de kortegolf te beluisteren. Vooral
de langere golven
bijv. de' 49 m.
band
is dan ongenietbaar.
De ontvangst in de vroege morgen
was niet slecht. Zooals gewoonlijk kwamen Londen, Tokio, Chnngking,i Perth,
Lissabon, en ook Pittsburgh vrij behoorlijk door. Deze stations zijn lederen morgen te beluisteren,
terwijl bovendien,
bij zeer gunstige weersomstandigheden,
nog verschillende andere stations uit
den aether te halen zijn.
Hiermede bedoelen we de Zuid-Amerlkaansche stations, zooals Medelin op
48.82 m.. Pernambuco op 49.92 m.. Caracas op 59.58 m., en San Crlstobal op
61.60 m. Ook de avond-ontvangst bracht
menigmaal een goed station naar voren.
Singapore was op beide kortegolven
zeer goed. Sydney eveneens op belde
golflengten uitstekend. De uitzendingen
van Sydney verdienen leders belangstelling. Er wordt regelmatig om rapporten gevraagd betreffende de ontvangst in Ned.-Oost-Indië, terwijl ook
gaarne suggesties betreffende het programma worden ingewacht. Adres: Australlan Broadcastlng Corporatlon te Sydney. Deze uitzendingen/zijn iederen
avond de beluisteren van 2'1.45 tot 21.15
min. op golflengte 25.25 m. en 31.38 m.
welke in de Nederlandsche taal plaatsvinden. Er wordt aan het programma
veel zorg besteed. Men hoort herhaaldelijk Hollandsche en Nationale liede-
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onzen medewerker.)
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Zondag 23 December.
7.30 Serieus concert.
10.20 Serieus concert.
12.00 Vocaal concert door „De Kwfc-13.00 Lotsverbonden en paraat.
19.55 Een Christelijk woord voor
stige tijden.
21.30 Serieus concert.

ern-

-

.

1

-

...»

Geneeskundige. buitendienst der
Zeemacht.

DE KALENDERSTROOM.
Van de M.W.B.

VAKBEWEGING.

*

DE PERSATOEAN SOPIR
INDONESIA.

6.

Eerste

:

w

Alaandag 23 December.
11.00 Kamermuziek.
19.45 De dienst der volksgezondheid;
spreker: Ir. F. Bleichrodt.
20.15 Alg. Bultenlandsch overzicht door
dr. P. J. Koets.
20.45 Wie of wat Is dat ?
22.05 Serieus concert.
Dinsdag 24 December.
11.40 Kookpraatje door M. Schuhmacher.
12.00 Serieus concert.
18.15 Kerstklanken uit Denemarken.
19.25 Kerstliederen door het koor van
de Engelsche kerk.
20.00 Beethoven's vioolconcert.
21.00 Concert door het omroeporkest;
solist: Nicolai Varfolomeyeff.
23.00 Serieus concert.
23.45 Kerstnachtmis. (Aansluiting met
de Kathedraal te Batavia-C.)
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Ulaclussatraat, No. 10, telef. 1601

A. J. van Hemert Djambistr. 31.
A. Monster Tandj. Perakweg 11.
A D. Thie Lastiestraat 37.
O. E. van der Kooy Prlncesselaan 1.
Mej. J. H. Beukelaar Prlncesselaan 1.
O. H. Wagner Tjlpoenegarastr. 2. ■
W. P. Brand Coenboul. 124.
Mej. J. L. Pleters Kawlstraat 27.
M. Th. van Heuven v. staerllng Emb.

1940.
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OVER DE GEHEELE WERELD
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DICK POWELL ,— ANITA '.* LOÜÏSÉ
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GEORGE BRENT.
TOPPRESTATIE DER CINEMATOGRAFIE!SM
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Wij zijn bijzonder enthousiast over

GLORIA JEAN's
,jIF I HAD MY WAY»
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De stem van dit, sterretje schijnt bij ieder lied
mooier te worden. Zij is onweerstaanbaar en neemt
eenJeder voor,zich l lq.met haar.zonnige verschil-. I
ning en bijzonder welluidende . stem I ! !
(Los Angeles 'Evening■ Herald and Express.)
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■ Een gave des hemels,- omdat zè; ons voert • van deze
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■ -ding,vol schoonheid en charme,'waardoor,wij beter dan
m, wat ook de zorgen van dezen tijd zullen kunnen vergeten,
>;

■

,

al was het voor

B____
~-

■I

.

._,*

i

f_i

—

-

Ingaande
,

:;

wordt, ten behoeve van 3e klasse passagiers
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Stephen ';Parr leunde achterover
zijn stoel. ' Met' zijn ' wijsvinger
streek hij langs zijn kaak en begon

"
•

"

„Hoe lang bent u hier al, mr.
Farr?" .
„Gisteren gekomen." ,
„Heeft'u mr. Lee .vandaag nog
...

„Ja, vanmorgen. Toen, ben Ik: hem
gaan opzoeken en Ik ■ moet zeggen,
dat bij In een pulk humeur was. Hij
wilde van alles weten en vroeg naar
de onwaarschijnlijkste menschen en
„Daarna heelt u hem niet
N

gezien of gesproken?"

meer

■

wp*wwMiwwwWWbJWi

Voor Johnson, een,, nieuwe vraag
kon stellen,'ging Farr. voort:,„U wilt
toch niet zeggen, dat deze'moord uit
roofzucht bedreven is?"
„Dat, weten we nog niet," .was het
antwoord. „En nu ten opzichte van
de gebeurtenissen,'s: avonds... ; wilt u
me vertellen, waar. u - was en wat u

deed?" anaHEMHBHBHH
„Zeker. Toen de dames weggegaan
waren, was Ik blijven zitten om een

glas port'te drinken.' Onder het,leegdrinken van m'n glas drong het op-',
eens tot me d00r... dat de twee Lees
familie-aamgelegenheden"' te l bespreken hadden en' dat mrjn; tegenwoordigheid hem hinderde... Ik ben ■ toen

„Heeft hij zich tegenover u nog'
laten ontvallen, dat hij een aantal met het excuus, dat ik even naar m'n
/.ongesiepen briljanten in zijn safe kamer moest, opgestaan en' ben
. had. liggen?"
KBHHHHSm verdwenen."
Npp
„En toen?"
'

;

"

I

'

ging .ventre;&-.terrejkyken,;wat ■• ér
bovem
aan de hand
In:
En daarna
heb j ik • Harry i Lee■ geholpen '\ om' de
met' een gezlcnt als een masker:
deur' van • deV slaapkamer van zyn
. „Eerst: ben Ik ] een groote
kamer .vader / open t te breken
doorgeloopen... Kamer met een par: ,',Js ' dat' alles, waf u ons te zeggen
ketvloer, een soort van balzaaltje: Er
staat een gramofoon meteen verzameling dansplaten. Ik heb'toen een
Polrot, boog • zich': iets voorover; en
plaatje gedraald..."
zei' bijna' fluisterend:' „Daarin* ben Ik
Polrot zei: „Misschien bestond er het niet met u eens, mr. Farr .'"ik gekans op, dat er In dat zaaltje nog loof,' dat 1 u '■ ons heel 1 wat zoudt' kunlemand zou komen?":
nen .vertellen, als u dat .wilde."
; Farr l vroeg scherp:
Een flauwe,giimlach gaf Farrs ge„Hoe , bedoelt
u dat?"
zicht lets Jongensachtig: „Die mogelijkheid bestond. En Je hoopt altijd
lets vertellen; dat In
„U, kunt;
*.'
maar het beste..."
dit gevaltvan .'t grootste'belang is...
iets over. het. karakter, van: Jim Lee.
Polrot zei: „Senoiita Estravados Is U;zegt, dat
uw vader het,vaat'over
hem had.'; Maar' als wat ivoor soort
Stephen antwoordde: „Ze Is het man beschreef hij hem dan?"
Stephen Farr zei langzaam:
mooiste meisje, dat ik sedert mijn
„o
komst In Engeland onder de oogen ik geloof wel, dat lk.unu doorheb'
Wat voor type is Jim Lee in zijn Jonge
gekregen" heb."
: ;.En...
Is miss Estravados nog geJaren.geweest... ,u .wilt natuurlijk,
komen?" wilde kolonel Johnson dat Ik : die vraag volkomen openhartig beantwoord, niet?"
weten.
Stephen schudde het hoofd: „Nee...
„Graag."
ik stond er nog, 1 toen opeens het
„Om te beginnen
ik dan zeglawaai begon. Ik schoot de hal in en gen, dat James Lee zou
in zljn'j'eugd niet

was..
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C°" f cf. ï>>leefd, doelbewust en
uiterst gevaarlijn !
Dat ' S dC SAINT ! Een obsessie voor de politie, üefde
roovend en ongerechtigheid vernietigend, waardoor hij
eengeesel is voor de onderwereld, overwint hij de grootste
gevaren en moeilijkheden door zijn koelbloedigheid
en
ontembaren moed.
Df
tweede fi,m van de -SAINT' zal zeker niet nalaten
de door hem, met kijn eerste film
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bepaald;een,achtenswaardig
geweest

burger
moet zijn.* ik bedoel niet, dat misdaad van vanavond in een duidaglicht plaatst?"
hU ongeoorloofde [ dingen heeft, ge- delijker;
Stephen Farr schudde,het hoofd:
daan, maar hij zagier niet.tegen op
had' natuurlijk; vijanden... die
een gansje te wagen. Zijn
moraai ..HU?
moet hij gehad hebben... een man
moet niet,veel geweest zijn.'Maar
hli iVan dar kaliber! Maareen speciaal
was charmant... en geen klein beetje
ook.'En hy ,was gul en hartelijk. Nie- ■geval'weet ik*niet!" Bovendien"
mand : die pech. had, gehad, , klopte h *neep' de oogen half ■.: dicht
~ben ik van Tressilian.te weten gekoooit tevergeefs bij hem aan.
mi men... ikben
dronk,wel; wat,;maar'niet, bepaald
zoo'^vrijigeweest, hem
aan den tand te voelen.;/dat er dien
veel,' had \ succes bij • vrouwen en ee- avond:.
voel.voor humor. Maar door dat alles huis geen vreemden in of bU het
zijn geweest."
heen liep een andere, 'eigenaardige
Hercule
tertre
Poirot 'zei: „Met uitzondewas
haatdragend, r. -at over, een olifant ring van u zelf, mr. Farr
Stephen

■

1

;

—
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bultengeS
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nooit een onrecht; vergeet
en ie
beschrij ft Jün Lee. Mijn..
vader
heeft
me verscheidene,voorbeelden van
die
haatdragendheid

Farr.kee'rde

die.!

met een

zich

n Verdacht individu weet- het
bü n n te dringen...,Nu, dat
gegeven, gevallen'
ïf
Jaren lang |eduMlg wordt niets, laat me u dat zeggen....
konnemenop Doe-ü maar navraag...•,zooveel u wilt...
}.
6m W ln had
,?een kwestie van.James Lee,
late
<
'
die zijn partner
oplicht
Elmer
'Inspecteur; Sugden. zei: „Zoo ziln fn •' J™e ," 20on.«die ina Farr:
zooveel Jaar
er.meer. menschen.'.Maar om naar in Engeland'komt om: zijn vader te
dit ,concrete. geval terug te
preken..Nee;..» hij- schudde het
keeren
en Elm er hebben tot het
•wVf.':'Jlm,goed
niemand, die op die manier door den nmTiTi
met elkaar kunnen
ten De tracht ** precies,
ouden Lee afgestraft is?,En u. kunt als
lk het u - verteld heb.
ons | geen' aanwijzing geven, 'die de I
?°°,

!

waarin. Lee,
■

loepen/'

'
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(Wordt vervolgd.)
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worden voorzien, hetgeen onmogeBatavia is van de zaak op de hoogte,
door de. Nederlanders , In bezit genolijk was, daar de kerkeraad te Batamen, werd het reeds in 1662 hun door al ware het alleen wegens Maaike,' die
via niet op de hoogte was van'zijn een piraat geworden voornaam Chialles op straat rondbazuint. Echter,ls
levenswijze te Malakka.' Nog'erger nees weder ontrukt.
Nederlandsche er in Februari 1654 een retourvloot
was, dat Maaike geheel zonder: aU burgers en hunne vrouwen bleven "er naar Nederland en daar Maetsuycker
testatie van Malakka was- aangekomeer dan twintig jaren in Chineescne gouverneur-generaal
Is geworden
men. Denkelijk had zij piet de moeite gevangenschap en slavernij, doch het neemt men een kloek besluit:
da.
genomen er om te vragen, maar op grootste deel werd uitgemoord en
(Van onzen M.C.-medewerker.)
Pantherus zal repatrieeren. ' Hoe en
6 Januari verschijnt zij voor de heedaaronder ook de voortreffelijke preonder welke omstandigheden . verneren en deelt mede, dat zij te,Malakdikant Anthonlus Hambroek en zijn men wij niet, doch denkelijk zonder
bladzijde vormt in zijn levensgeschle- ka ruzie had met de • vrouw van den vrouw. Hun dochtertje verdween in gage of vergoeding van geleden
denls en misschien wel In de geschié- luitenant Kerkhoven,. doch, dat zij den harem van den veroveraar.
schade. Als men.nagaat, dat dit ook
grooten
denls der Compagnie. De eilanden nu weer verzoend zijn. De kerkeraad
Dat de dochter en de. echtgenoote een zestig Jaar later aan den
van de Banda-groep • moesten geheel gelooft haar dan, en laat haar toe van een Compagnlesschlpper van dit Valentijn overkwam,' mag men.wel
opnieuw- worden bevolkt. en „de: ge-J tot het H.i Avondmaal, hetgeen Imalles eenlg voorgevoel hadden, lijkt gelooven, dat Pantherus geen bizonde re voorrechten heeft genoten. Op
schledenis der „perkenlers" Is weinig mers alles was, wat Maaike zal hebzeer begrijpelijk. Toch wilde ds. Panben
en
waarmee
h&ar
geheeic
verlangd,
fi2
De
Februari 1654 verzoekt hij een'kerverheffend". (Prof. Oeyl).
therus wel naar Formosa gaan, doch
guur dan voorloopig weer was gered. eerst het volgend jaar,
kelijke
streek was verarmd, de bevolking onattestatie voor zijn vrouw. Niet
zijn
als
willig en schuw. Als er schepen arriDit alles was dus anderhalf Jaar schoonvader zou zijn teruggekeerd 'n voor hemzelf natuurlijk! Het echtveerden, vluchtte een groot deel .van geleden, toen ds. Pantherus met zijn Indië. De Oostmoessonwlnden waren paar blijkt 30 Maart d. a. v. te zijn
die bevolking nog altijd in debosjonge vrouw, dochter van de Mennu in Juli al te sterk, zoo zei hij, en vertrokken, want dan wordt de achdat men blijkbaar niet wist, wat zon- schén, zooals blijkt uit hier,weergege- doncks, te Batavia
aankwam. Vader hij wilde zijn vrouw niet aan den tergebleven Maaike weer eens voor de
der hem aan te vangen, toen hij na ven brieven van Banda, die in de .ver;te
Mendoncks: was toen op weg naar dood blootstellen. Wij krijgen sterk heeren geroepen om .vermaand
16 Jaar Indlschen dient, waarvan de gadering van den kerkeraad werden Indië
en werd binnenkort verwacht. den indruk, dat mevrouw Pantherus worden. Zij toont zich zeer berouwmeeste op de Kust van Coromandel voorgelezen/
*'''''.'
Dit is een der redenen, waarom ds. geen goede gezondheid genoot, ook al vol, doch dat overkwam, haar wel
,'■'■".'
werden doorgebracht, verzocht om te
Neen, Banda was geen goede plaats, Pantherus niet naar Formosa wenscht vermelden de notulen daarvan na- meer.
mogen repatrieeren. Men deed toen en ,dat wisten., de heeren- zelf zeer te gaan. Het is begrijpelijk, dat de
Mendoncks,
Thomas
de schipper,
tuurlijk niets. Ds. Pantherus belooft
nog een poging hem In Indië te hougoed.'
Jonge mevrouw Pantherus haar vader nu en dan den kerkeraad te zullen is te Batavia gestorven. Ook hun
den, doch Rogerius gaf niet toe en
Toch hielden ds. Pantherus en zjjn wenschte te zien, en het wil ons voordochter, mevrouw Pantherus, was op
Inlichten over zijn particuliere omvertrok tegen het einde van het Jaar Jonge vrouw het daar langer dan drie komen, dat de kerkeraad dit in het standigheden, doch daartoe is hij 28 Juni 1655 overleden, denkelijk In
1647 naar Nederland, waar hij echter jaar uit. Over hun wedervaren ver- oog had kunnen houden, en had kunnooit gekomen. Hij ergerde zich te Nederland.- Op dien datum wordt
niet lang meer schijnt te hebben genemen .wij niets/behalve dat zij [ op nen toestaan, dat zoo lang zou worzeer, naar het schijnt. Men ontnam Maaike nl. weder eens ontboden „over
leefd. •
3 Juni 1652 weder te Batavia waren den gewacht tot het schip van den hem zijn tractement
van wacnshaer IJselijk geschreeuw langs de
Ds. Pantherus bleef minder dan en dat Pantherus toen te kennen'gaf ouden Mendoncks was aangekomen. geld was geen sprake natuurlijk,
straten ende dese Predlcanten deser
twee Jaar op Malakka, want In Au- te willen repatrieeren. Daar hij echter
van
de
reGemelnte voor «Moordenaars uijtgebewoordingen
doch
de
in
CompagniesAls
dochter
een
van
gustus 1648 Is hij weer te Batavia een dienstverband had van tien Jaar, schipper zal mevrouw Pantherus, solutie wordt hem steeds gelegenheid kreten te hebben". Zij verontschulterug.. Geheel vrijwillig schijnt deze waarvan nauwelijks zes jaren waren evenals haar moeder Maaike, wel zeer gelaten zijn excuses aan te bieden en digt zich met „de ontijdige boodschap
terugkeer niet te zijn geweest, want verstreken, kon er van repatrleering goed geweten hebben, wat Formosa zich te schikken In zijn lot.
van haar dochters overlijden en
geen sprake zijn en besliste de kerkewij vernemen, dat de gouverneur-geandere
frivole redenen meer". Wat
ook Formosa was
Immers,
beteekende.
Pantherus
Dit laatste heeft ds.
dan maar frivool wil noemen.
neraal Van der Lijn verschillende raad, dat Pantherus naar Formosa zou „geen goede plaats." Nadat ds. Panmen
echter nooit gedaan.
malen genoodzaakt is geweest, vrede gaan.
Anderhalf Jaar later, op 28 December
hem
gesuspendeerd
therus
is
en
Is
Hoe gaarne zouden wij op 30 SepAanvankelijk stelt ds. Pantherus
te stichten tusschen, Pantherus en
1656, lastert zij nog en zal zij daaraangezegd,
hij
geen'dienst
dat
meer
den kerkeraad van Malakka. Toen alles In het werk om de heeren i tot mag verrichten en ook niet aan het tember 1652 ds. Llndius hebben vervoor worden bestraft; maar op.blijk
er In April schepen op het punt ston- andere gedachten te brengen. : Hij H. Avondmaal deelnemen, komt hij gezeld, toen die naar het huis van de van berouw worden toegelaten tot de
den naar Malakka te vertrekken, liet spreekt „verscheidene Heeren" 'aan, zich in den kerkeraad beklagen en Mendoncks ging om mevrouw PatheHeilige Tafel.
Men schijnt eenlg
rus
niet natuurlijk haar echtgeZijn Edelheid vragen, of de kerkeraad zooals de kerkeraad verneemt, hetmet
medelijden
haar
te gevoelen.- Wy
geeft hU daarbij zooveel mogelijk uitnoot
uit te noodigen tot deelneoverspannen, alvan Batavia het niet gewenscht achU geen een inbreuk wordt genoemd!op leg van
en
Maaike,
oud
zien
de redenen zijner onwilligming aan het H. Avondmaal 1 Ds. leen achtergebleven In' dat'kleine,
te, ds. Pantherus te vervangen door de vrijheid van de kerk. Men ontdext heid. Wij zijn hierbij uitsluitend aanPantherus zelf was bij deze visite ommuurde,Batavia, waar. men leefde
iemand anders, en hem over te plaat- nu, dat ds. Pantherus voor. tien' Jaar
gewezen op wat de kerkeraad In zijn en deze
dat
beslist,
verbonden
is
en
er
wordt
invitatie aanwezig en heeft
sen.
notulenboek heeft willen vermelden, bij deze gelegenheid gezegd, dat dit als in een gesticht,.op en naast elden•;dienst
hij'
„peremptoirlyc"
.tot
Behalve ruzie maken had Panthekander. Een tragische figuur, zooala
van de kerk van Formosa zal worden doch een der redenen van ds. Panmoeilijk zou kunnen gebeuren, daar zij nog heden in Indië niet onbekend
rus echter op Malakka ook nog anis,
men
algemeen
therus
dat
van
zij wel eens het Avondmaal zou kunbestemd. Pantherus komt in de .verdere dingen gedaan; Hij was er naopinie is, dat op Formosa alle predi- nen ontvangen uit de hand desgenen,
en
aan
een
nog
jaar.te
gadering
biedt
verliefd
en
melijk
geworden
getrouwd.
blijven, doch hem wordt op koele kantsvrouwen komen te overlijden. In die wreedelijk met haar man gehanZijn.vrouw was de dochter van schipTij ze te kennen gegeven, dat men hem elk geval was het er niet veilig, al was deld had, hetgeen waar Is en dit ook
per Thomas . Mendonk, (of . Menhet klimaat er goed. Busken Huct
COMMENTAREN.
gemeente. En deze
doncks)," die; In ; dienst' was van de zal roepen, zoodra men voelt,' dat men zegt in „Het land van Rembrand": volgens de
tot
wij:
(„Wanneer
opgenomen
hem
heeft.
de
noodlg
„Het vermogen van een land terwoorden werden
in
Compagnie,. en van Maaike' Men„Eene ligging zonder wedergade voor notulen, waarna de notulist er dreiworpersoon
genegen,
zijn
mochten
zee
zal uitmaken, wie dezen oorlog
doncks. Belden komen een'.ge malen
den handel op China en Japan; eene gend aan toevoegde: „WaaTop te zijbehoorlijker
zal
zulks
ZEd.
ter
zal
winnen
en wij kunnen nog steeds
den,
voor,
notulen
In de
inzonderheid
uitgezochte luchtstreek; eene lnlandvoor honderd procent onze zeemacht
Maaike, die.de gewoon U.' schijnt te tijd worden aangekondigd", zeggen sche bevolking, zoo zachtzinnig, dat ner tijd zal gelet worden"
Lord
in den strijd brengen."
hebben gehad, innig deel'te nemen de notulen).
Op 28 October van dat jaar vermen zonder geweld alles van haar gea
g,i.O;
S
t
b
o
r
1
aan het Bataviasche leven van dien
schijnt ds. Pantherus wederom in
daan kon krijgen. Nergens in denMatijd en haar.grieven niet onder stoede vergadering van den kerkeraad en
Archipel,
zijn
leischen
of
het
moest
Intusschen
de schoonouders
zegt
„met een fier en bitter gelaat",
„Het verschil tusschen het winnen
len of banken stak.' • De kerkeraad van
ds. Pantherus van Malakka naar onder de Alfoeren in later tijd, is ooit
gemoet haar nu en dan vermanen „wede
hard
met
hem
dezen oorlog en het verliezen, er
dat
kerkeraad
van
aangeOp 12. December het Christendom zoo gewillig
gens haar IJselijk geschreeuw in de Batavia verhuisd.
dreigt hij
heeft.
Ten
slotte
handeld
van
beteekent
het verschil tusschen
dan.vijf-en-dertlg
;Mennomen.
minder
In
1650 leverde schipper Thomas
laatste
straten"., ZIJ leverde namelij k' open- doncks
iets, dat een ChrisDit
beteekende
van
vestiging
met
de
Justitie.
de
zyn attestatie:
Jaren vonden op Formosa twee-enlijk kritiek op de beslissingen
van
om
besluitijd
niets,
worden, en iets
dien
als
het
vasteland
telijk
in
kan
hulsbllj et). In bij den kerkeraad. > Het dertig predikanten een nuttigen werkHooge Regeeden eerwaarden kerkeraad en zag er stuk was blijkbaar
door
de
is."
ging,
ten
die
dat
zonder
meer
Heldensch
-:;
krlng.';
«opgezoodanig
de jusOok
geen bezwaar in, de heeren uit
bekrachtigd.
ring
te steld, dat
waren
WeatherD.
Rev.
Leslie
Doch Formosa.werd niet voldoende
.de schipper zich eenlgs;•.-•-•*;'•:
schelden voor. moordenaars. .WIJ. zul- zins, verongelijkt
e ad.
als Brazilië, titie had daarvoor te bulgen.
verdedigd," evenmin
verzocht
voelde'en
en ds. Panlen straks zien waarom. Men moet van eén'ander exemplaar
zaak
voort
Zoo
sleet
de
1624
Nieuw-Amsterdam,
Mauritius.
mogen
In
te'
bedenken," dat het Batavia van omtherus wordt langzamerhand murw.
„Londen is op het oogenblik geen
streeks ,1650 nog slechts zeer , klein
Soms komt zijn predikantenhart boplaats voor kinderen." —M a g- ir
was. De stad was ook nog maar dertig
ven en spreekt zijn gemoed van ge- straat D u_n* hè- 1 n M• i f<t
loovig Christen. Dan verzoekt hij om 1 e b. o her'
Jaar oud/ Het Europeesche leven groepeerde zich rondom het Stadhuisplein'
te mogen-, deelnemen aan het H.
en vandaar.tot aan het Vierkant en
Avondmaal,-doch men zegt hem „stll„Moge de groote God, dien ik aanhet Kasteel. ." De rest werd bewoond
lekens en met sachte woorden", dat
bid,
aan mijn land en tot zegen van
door menschen van Azlatischen bloehet nog te.vroeg daarvoor is. HU
in het algemeen, een groote
Europa
de, die in elk geval niet zullen hebben
nog
geen
heeft den kerkeraad
.satisbegrepen wat het ijselijk geschreeuw
factie" gegeven. Een half jaar later en glorierijke overwinning schenken."
Nelsons laatste gebed.
van Maaike, beduidde. Niettemin lag
legt hij praktisch het hoofd in den
blamage,
,
groote
een
vooral
dan
daarin
schoot en de kerkeraad helpt hem
ten aanzien van Maaike's. schoon*"ok bij het geven van die „satisfacdagbladen zouden grooter
„De
'.
zoon, ds.' Pantherus. Maaike .was een
Ie" door hem vraagpunten te steldiensten
bewezen aan Brltneurotlca van het '. eerste water en
en, die hij slechts heeft te beant- tannië en hebben
Frankrijk, wanneer zij hadeen schoonmoeder, die voor, een prewoorden met een bevestiging, en den aangedrongen op goede voorbe■
dikant Inderdaad bezwarend' mocht
waardoor hij toegeeft, het college te reidingen minstens drie ! jaren gelehartelijk
haar
gemeend
heeten, hoe
hebben geaffronteerd. De kerkeraad den."—Er nest G. Harrison.
uitingen dan ook zullen zijn geweest.
is nu bereid hem in zijn vroegere poEn Batavia was zoo klein immers, dat
sitie te herstellen, waarop Pantherus
„Te weinig kinderen, te weinig wahet voor Maaike, die een schelle stem
onmiddellijk vraagt, eens te mogen
had, gemakkelijk moet iijn geweest
dat
preeken op Zondag. Dit wordt hem penen, te weinig medestanders
de geheele nederzetting met haar genatuurlijk geweigerd. Ook de Hooge zijn de oorzaken van onze nederluld te bestrijken.
laag."
regeering op het Kasteel Is niet toeMaarschalk Pétain.
; Nadat dus
ds. Pantherus op, 10 Auschietelijk, hoewel Pantherus In den
gustus 1648 van Malakka te Batavia
Raad van Indië verschijnt om zijn
Is aangekomen, wordt hij op 26 Ocbelangen te bepleiten. De groote grief
„Wanneer wij het kunnen uithoutober d.a.v. overgeplaatst naar Banda.
Jegens hem Is,.dat hij zich niet algeden tot Kerstmis, kunnen wij bewijOp dienzelfden
datum komt zich
meen beroepbaar wil stellen, en dat zen, dat Hitler met. al zijn brutale gepresenteeren Hendrik Kadam. ziekenhij dus bezwaar heeft tegen sommiwelddadigheid onzen geest niet kan
trooster en pas In het land gekomen,
ge standplaatsen, zooals Banda en breken, noch ons eiland veroveren.
die verzoekt „naar.een goede plaats"
Ambon. Echter wil hij nu wel naar WV zullen dan het tij hebben.gekeerd,
gezonden te worden.
Men besluit
Formosa en ook wel naar de. Kust geloof ik."
Lord Lothian.
daarop hem eerst een tocht naar
van Coromandel, doch alweer op voorBanda te laten doen, waarna hij dan
waarde, dat hem zijn achterstallig
bij terugkomst : een goede plaats zal
salaris zal worden uitbetaald. : Dit
„Wanneer Hitler wint, valt- de wekrijgen. Dit teekent dus de behandewordt natuurlijk weer hoogst onvolIn het kleine dorpje
ENGELAND, HET LAND DER .TRADITIE.
ling van Pantherus. Banda was een
Cast Ie Rising in Norfolk kan men eens in de veertien dagen de oude
doende geacht. Hoe kwam de man er reld onherroepelijk ten prooi aan
voortdurenden en aanhoudenden oor•.'•;.;
slechte, plaats.
dames van het hofje uit dit plaatsje in optocht naar de St. Lawrenook bij om geld te vragen?
veroorzaakt door een soort aanlog,
Nog geen dertig Jaar was het getot
Decemce-kerk zien gaan, allen gekleed Ineen lange rood e cape en met een
Men was nu genaderd
bidding van leugens en bedrog."
leden, sedert Coen daar de groote trahoogen zwarten hoed op het hoofd, dezelfde kleeding, welke haar voor- '
ber 1653. Ds. Pantherus Is al andergedie had aangericht, die de zwartste
gangsters in de 17e eeuw reeds plachten te dragen.
half Jaar.op non-actlvlteit en heel Dr. Gllbert Murray.
\

•

tlngitot bet Heilig: Avondmaal.

Elk

gemeentelid" werd verondersteld . tot
de ■ Tafel des Heereh. te; naderen.i zoo
•
dikwijls-daartoe gelegenheid; werd gei
boden:rAls personen-, zich a daaraan
'ir.'. onttrokken,", dan lwerden .dle^onmlddellijk bezocht en naar de reden van
hun afwezigheid gevraagd. Het i is
dus begrijpelijk,'.dat "het {deelnemen
•aan deze .'gewijde; kerkelijke, handelmg.m het kleine stadje'Batavia .van
?:die:dagen,'!.waar. men elkaar: Intiem
kende; en .elkaar; voortdurend op de
vingers keek, ook nog ' iets anders
■ beteekende dan een uiting van ChrlsteUJk geloof. 'Het was als ;tware een
.halfjaarlijksch.. wederkeerend. bewijs
van!goed gedrag, .een rehabilitatie
ook voor menigeen, die zich misschien
vroeger bezondigd mocht hebben en
der gemeente „ergernlsse" had gege;

:

:..

,

Ds. Gullelmus Pantherus dan presenteerde zich aan het eerwaarde college op dien 22sten October 1646 en
.'

werdr in' die zelfde, vergadering nog
bestemd.voor den dienst op Malakka,
waar. ds. Loosvelt stond, die echter al
„verlosslnge" • had
sedert.lang om
; Secretaris van het college
verzocht.
was Abrahamus Rogerius. die o. a.
het Nieuwe Testament in het Portugeesch heeft vertaald, doch die ons
vooral .bekend is gebleven. door zijn
beroemde i beschrijving. van het' Hindoeïsme,, in 1651 in Leiden uitgegeven, en getiteld: „De Open-Deure
tot het Verborgen Heydendom", „een
wezenlijk '■ meesterlijke beschrijving",
zegt' prof. Geyl in zijn „Geschiedenis
van den.Nederlandschen Stam". Uit
het notulenhoek'spreekt groote achting vobr ds. Rogerius en vooral voor
zijn kennis van het Portugeesch, zoo?
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Voetlus eigenlijk GlJs Voet

heette. De naam Panther was waarlijk'op hem van toepassing, want In
ztjn;.verdere relaties met den eerwaarden kerkeraad. toonde hij inderdaad de; vasthoudendheid te bezitten,
die I men van een panter mag veronderstellen. • Maar misschien was hst
ook. anders.
Achter de nu eens
dan we«r
droge,
Onze
sprankelend ' leve.igeschiedkundige de, feiten, die men
kan vinden in het
destijds
in. druk
pagina.
uitgegeven notulenboek, hetwelk loopt
over de Jaren 1646 t/m 166S—het werd
voor . den'- druk
gereedgemaakt
door. ds.. J. Mooij —, ligt' een wereld
vol leven verscholen,;waarvan men
echter slechts hier en daar een'glimp
.: vermag; op .te vangen. De ■ kerkeraad
van-die dagen bemoeide zich met velerlei zaken, voor zoover het de eigen
lidmaten der gemeente betrof. En dat
waren er tamelijk veel, want het behoorde tot ' den goeden toon lid van
de kerk te zijn, gedoopt te zijn, in de
kerk trouwen, en vooral... aan het
Heilig Avondmaal deel te nemen!
; De kerkeraad oefende nl. een soort
van moreele censuur uit over de leden
.
der gemeente,-en een-van zijn ivoor: naamste straffen; was: de nlet-toela-

,

,

Volgens de Kerkelijke Acten van
Consistorie; van Batavia, anders
gezegd de i Notulen van den Batavlaschen Kerkeraad, kwam op 22 October 1646 ds. Gullelmus Pantherus
met het schip ;,De Proventie" In Indië'aan.' HIJ werd uitgezonden door
de Classis van Walcheren en was dus
een Zeeuw. Zijn werkelijke naam zal
Willem Panther zijn geweest, evenals
de
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waren.
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Waar eens de „artillerieschool” te
Mr.-Cornelis was.
aangesteld een kapi-

werden
MILITAIRE OPLEIDING noemd,
tein, twee luitenants en een onderder artillerie; de inrichting
BEGON MET TWAALF JAAR. luitenant
werd niet alleen voor- de. artillerie,

DE

In „Ons Aller Belang"' vertelt Sn.
van dé'lndische artillerlescholen In
den'ouden tijd: Ook Batavia heeft
zoo'n school' . gehad,. gesticht door
gouverneur-generaal Slberg.

~

-

plan dagteekende reeds van
1799, maar kwam eerst In'lBos ten
uitvoer.-Slberg Het daarvoor het oog
vallen op een veldschans te Mr.-Cornéila,'.waar In het volgende Jaar een
steenen kazerne werd opgericht. Aan
den kapitein-luitenant der. artillerie
L. C. de• Crock werd de; Installatie
toevertrouwd, onder, toezicht van den
chef; van het wapen en van den majoor. J. Th. F. Fllz;. dezelfde die latir
op last"van Daendels voor den krijgsraad kwam en gefusilleerd werd.
Als leeraren, „lnformators" ge-

,

'

De Bataviasche „bombar
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MAAJKE MENDONKS, DIE
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HET OFFICIERS-EXAMEN.

Om aan'het officiers-examen te
mogen deelnemen, moest de kadet 18
jaar oud wezen, tenzij hij „ultsteekende bequaamheden" bezat. Het
distinctief voor de leerlingen der
school bestond uit twee gouden contra-epauletten, voor de 2e klasse met
één, voor de 3* klasse met twee roode strepen.
Voor de vernieuwing hunner uitrusting verstrekte de Regeering jaarlijks 1 lakensche;rok, broek en vest
(ofschoon laken in de tropen een
bedenkelijke stof was, dat als een
vurig Nessushemd
kon
werken).
Voorts 1 ronde hoed, 2 paar slobkousen, 3 hemden. 3 paar kousen, 2 paar
schoenen en 4 servetten of handdoeken. Men leefde toen nog in den tijd
der lange kousen, veelal gemaast
door met'dat werk vertrouwde huls-

doch'ook voor de Infanterie opengesteld. Reeds op 12-Jarigen leeftijd
werden knapen hier toegelaten zonder andere voorwaarden dan dat ze slaven.
konden lezen, schrijven en rekenen.
Het verhoogde de waarde van een
Er waren drie klassen: een' voor de z.g. lijfeligene, wanneer hij als perfect
nieuwelingen, met den titel van kakousenbreier op de vendu-tafel van
nonnier, een voor hen die de lessen in de slavenmarkt kwam te staan. D?
en slobkousen echter moesten worden
de geometrie mochten bijwonen
hadden,
en geïmporteerd evenals de hoeden, die
korporaal
van
graad
den
een hoogste klasse, die.van de bom- echter weinig op den modernen
bardiers, uit welke de. toekomstige Statson-hat'geleken. Men hield toen
officieren • voortkwamen. Wanneer nog weinig rekening met de eisenen
een der laatsten den driejarigen curvan het klimaat en volgde liever de
sus had doorloopen zonder bl] het
en h'J
eindexamen voldaan te hebben
lnforder
het
oordeel
volgens
VERDERE UITRUSTING.
bezat
om
niet
mators de capaciteiten hij in verAls
eerste uitrusting. moesten -Ie
zijn
der te komen, dan werd
kweekellngen
medebrengen: 1 sakko
graad overgeplaatst bU een der artil- (chacot) of leeren' muts, 1. ronde
lerie-bataljons.
hoed, 2 uniformrokken, 6 hemden, 6
inrichting „lnbij
rompjes (vesten), 4 lange broeken, 8
de
was
dan
HU
paar kousen, 6 zakdoeken, 4 servetverklaard.
hablel"

Op den lesrooster stonden vermeld:
ten, 3 paar schoenen, 2 zwarte en 4
witte halsdoeken, 2 paar gemaches mathesis, onderricht In het labora-

(slobkousen), 1 houwer met hangkoppel, 2 contra-epauletten, 1 ransel en
1 kleedlngklst. Van gouvernements-.
wege werd hun verstrekt X veldkool
(vouwstoel), 1 kombaais (matris) en
1 kussen. Zoo toegerust maanten ze
voor Indië een flink figuur, waartoe
inzonderheid de chacot, de houwer
en de epauletten het hunne bijdroegen.
Zoo ze al geen veroveringen op de
Engelschen maakten, dan tcclroy de
Bataviasche Juffers. Allicht hadden
ze hier de voorkeur op „het civiel"
en inspireerden de Indische Dulcinea
wel eens tot een ontboezeming in den
geest van het schoone vers:

'k Ben doof 'gelijk een kwartel
Voor al uw smeekgebeên ,
'k Bemin mijn dappre artillerist, en hem alleen.
Het is waar dat er superieuren warm, om op eventueele buitensporigheden en onregelmatigheden een wakend oog te houden. Voor den inwendigen dienst was er een „stil en bejaard onder-officier" met den rang
van bombardler-majoor. Aan dezen
was ook, als een soort van huismeester, de menage en verdere huishoudelijke zaken opgedragen, onder toezicht van den eersten Informateur.
's Morgens 6 uur klonk de reveille
en moest een leder zijn legerstede in
orde maken. Een kwartier later wer.l
weer
aangezeten bij het ontbijt en
een kwartier later inspectie en'appèl
gehouden.' Dan begon : het onderwijs
in de schoollokalen.
.

In 1902 bestonden bij hei Legerbestuur plannen voor een reconstructie,-doch in Nederland. werd betoogd, dat de ervaring ten deze reeds
leerzaam genoeg was geweest, dat
wanneer de eisenen voor toelating
zoo hoog werden gesteld als met de
belangen van het leger overeenkwam,
er zich geen leerlingen aanmeldden;
terwijl wanneer de eisenen lager zouden worden gesteld, het Indische officierskorps werd aangevuld met personen, die ten aanzien van hun wetenschappelijke ontwikkeling daarin
niet thuis behoorden. De school werd
toen bestemd voor de opleiding van
onderofficieren tot het ; toelatingsexamen voor den Hoofdcursus In Ne,'-:,•'
derland. '
De "grond, van Mr.-Cornells bleef
historisch terrein. Reeds in den tijd
van ValentiJn had de Compagnie hier
een militairen post gevestigd, aanvankelijk bestemd om. de bevolking
der Batavlasche Ommelanden In
bedwang te-houden, later tot herstellingsoord voor militaire . recon-

torium, opschrijven van memoriën
over de artillerie-wetenschap volgens
dictee, exercitie op de batterij, teekenen, schermen enz. Te 12 uur werd
het noenmaal genuttigd, te 8 uur 30
het avondmaal.
In de bediening werd voorzien door
compagnieslaven, ook hier euphemistisch lijfeigenen genoemd. Jaarlijks
moesten eenige cadetten der 2e klasse dienst doen bij het korps rijdende
artillerie, teneinde zich te oefenen in
het'paardrijden en den wapendlenst.
Ook deze inrichting leverde aan
het 0.1. Leger menig bruikbaar officier: en ook aan deze werd door de
verovering van Java door de Engelschen vooreerst een einde gemaakt.
Door , Gouverneur-Generaal Janssens werd van de beschikbare krachten nog party getrokken voor de
bezetting van het door Daendels
aangelegde geretrancheerde kamp;
het lot der kolonie, werd in de onmiddellijke nabijheid van deze Artillerieschool beslist.
valescenten.

NIEUW INSTITUUT.

Na de teruggave van den 0.1. Archipel duurde het tot 1857, alvorens
er te Mr.-Cornells weder een Militaire School werd opgericht; ditmaal
echter voor de opleiding van de officieren van de Infanterie, cavalerie
en militaire administratie.
Tevens werd er een Oeweèrmakersschool gevestigd, onder leiding van
een kapitein der artillerie. Met de
wisselvalligheid, aan Indische' instellingen: veelal eigen, werd deze Mili'

taire School later weer

opgeheven.

De Sterreschans, een van de zeven
redouten door Daendels aangelegd,
werd sedert tot gevangenis en kantoor van den schout ingericht. Nog
lang na den dag waarop de Engelschen het bezit van Java bevochten,
werden hier de overblijfselen aangewezen van die redoute nr. 2, waar de
bevelvoerend majoor der artillerie
Mulder de gelofte
aflegde, dat de
vijand hem nooit levend in handen
zou krijgen, waar hij op den 26ën
Augustus 1811 de lont In bet krult
wierp.
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toilet" gedragen, dat hiermee zeer
veel overeenkomst vertoonde; het
was van stijve, zwarte zijde en had
een zeer diep, vierkant décolleté,
doch dat dan gegarneerd was met

ZWART BLIJFT CHIC.
gelukkig zijn,

uit angst dat we zouden kunnen sterven
voor we ooit gelachen
zouden hebben"
een philosophisch gezegde, dat in deze
ernstige tijden vooral algemeene toepassing verdient. En dit
gezegde, geuit door
een Engelsche Journaliste, geeft duidelijk weer den geest
van optimisme onder
de Engelsche vrouOptimistisch
wen.
zijn ze zeker, optimistisch en flink, en
deze karaktereigenschappen maken, dat
zU zooveel mogelijk
haar oude levenswijze voortzetten, dat zij
oude interessen behouden. Ofschoon* de
tijden
dus ernstig
—

gepllsseerde ruches in pasteltint.
en versche zeeapenooten-soep
kwamen, opgetafel
op
schildpad
om
deze
serie
zwarte
modellen
En
te besluiten: daar Is dan nog Myrna diend door Afrikanen in oorioeseenvoudig
Japonnetje kleuren beschilderd. Een ander Afri
I/iy in een
eens plaats ter
V-vormige
een
halsuitsnijding,
met
die kaansch diner had
weer zeer modern begint te worden; eere van Napoleon, het menu omstekelvarken,
vatte toen schildpad,
In deze halsuitsnijding een witte, gepasseerde ruche;
het japonnetjs gazelle, antilope en gebraden struisvogel.
heeft korte mouwen en een zes-deeligen rok, doch wordt gecompleteerd
De armere klassen in verschillendeer een zwarten bolero met lange, de streken eten paardenvleesch, doch
eenigszins „koppende" mouwen. Dit in 1850 zat een aristocratisch gezelkorte Jasje is eveneens met wit ver- schap aan een disch, waarop paarsierd, een omranding, die zeer vlot denvleesch „de luxe" opgediend werd
staat.
SffIHHBH Drie racepaarden waren speciaal
zei,
Wat die nu zoo moderne V-vormivoor dit diner vetgemest. Men
ge halsuitsnijding betreft, zij komen dat ze verrukkelijk smaakten, maar
ook voor overdag weer in Uek, tervoor ons gevoel is de gedachte alleen
wijl dit bescheiden décolleté weer, net reeds afschuwelijk.
als vroeger, schuil gaat onder een
Zoo nu en dan heeft men geprosjaaltje of scarf, waarbij dikwijls de beerd het diner in omgekeerde richmeest-ongewone kleurencombinaties ting af te werken, beginnend met
opvallen. Stelt
u zich! bijvoorbeeld het dessert en eindigend met de* soep,
een sportief Japonnetje voor in groen zooals de Chineezen over het algemet witte noppen, waarop een scarf men doen. Zoo werd er bijvoorbeeld
in helgeel met witte noppen.
een „omgekeerd" diner gegeven om
Even overgaand op het
chapitre den eersten Engelschman te eeren."
Ginger Hogers droeg on„tinten"
die de „loop the loop" maakte In een
#De vlammende
langs een simpel, sportief beige toivliegmachine. Het diner begon met
letje, met Peter Pan-kraagje. lange champagne en koffie, en werd vergladde mouwen, knoopsluiting op het volgens in omgekeerde volgorde afWE ETEN
lijfje
kortom zeer alledaagsch, gewerkt, zoodat dus eerst het toetje
nietwaar. Doch het was de bedoeling, kwam en daarna aardappelen, vleesch
dit Japonnetje op twee rranierei ï» en groenten, toen een vischgerecht,
Hier laten wij het recept,van een
er hoorde name4Jk nèg een soep en hors d' oeuvres. Aan het eind
dragen
rok bij, bestaande uit etn bovenste van het diner, verklaarden alle gas- plumpudding volgen, die niet al te
helft in licht-, en een onderste helft ten nog niet verzadigd te zijn, waar- duur wordt en waarvan de Ingrediëngroote of
ia diep-donkerbruin. Een modelletje, na zij het menu weer afwerkten, maar ten genoeg zijn voor één
voor
zoodat
twee kleine puddingen,,
dat men moet durven dragen!
nu in de Juiste volgorde.,
met
volstaan
wordt
gezin
diner een klein
Het meest-merkwaardige
gr.
120
de
helft
dezer
hoeveelheden:
werd misschien wel gegeven op een bloem, 120 gr. kruim van oud brood,
feest van epicuristen. Het bestond
zelfryzend* bakmeel, 225 gr.
MERKWAARDIGE DINERS. slechts
uit verschillende sausen. Ex 140 gr.
vellen), 225 gr.
Een Amertkaansche dame, die haar was lobster-saus
maar geen visch, gehakt niervet (zonder

NATUURLIJK
PLUMPUDDING.

—

—

Clandette Colbert in een statig-, jonkrrouwelijk toilet
ran zwart fluweel. Al» eenife jxrneerinr een paarl-

Fleurige
Japonneiedere
tjes helpen
vrouw immers zich ook opgewekt te
De versiering wordt soms gevormd
voelen. Modeshows zijn echter vandoor vroolijk geborduurde zakken
zelfsprekend zeldzaam,
maar toch voor een gekleeder toilet wordt dit
houden natuurlijk de winkels de Er.- bonte borduursel vervangen door
gelsche vrouwen op de hoogte der borduurwerk met dik goud- of zilmode-uitingen. Opvallend is, dat men verdraad
trouwens, zakjes als garer zich zoo op toelegt een vroolijkcn neering zijn werkelijk een rage op
noot in ieder tolletje te brengen, terhet oogenblik.
wjjl zwart gekozen wordt voor het
Onlangs zagen we een ..klein toidoorsnee-avondjaponnetje,. maar dan let" dragen, tijdens een diner, van
ook terdege „opgefleurd". Ze zijn zwarte georgette met lange, poffende
eenvoudig van lijn over het algemouwen, aan de polsen versierd met
meen, deze zwarte robes, ze hebben een ruche;
het kleine, rechtop staanhooge halsen en kleine'mouwen.
de kraagje was versierd met blaadjes
In goud en glanzend
—

—,

groen. Een fiatteuse
robe, uitermate geschikt voor kleine
festiviteiten.
Een andere Japon,
bestemd
eveneens
voor dergelijke gelegenheden, had een
hoogen hals, korte
mouwen, terwijl aan
den voorkant, van
schouder;

tot schou-

vacante -te

Londen

doorbracht,

kreeg zoo'n afkeer van de koude en
Julinattigheid van een Eneelsche

maand, dat ze een Kerstdiner bestelde voor haar en haar' vrienden, om
te toonen, hoe ze er over dacht. Ofschoon het hotel slechts enkele uren
vóór het diner gewaarschuwd werd,
kreeg de dame het diner compleet
kalgeserveerd, mèt plumpudding,
koen, vleeschpasteitjes en de rest.
Doch er zijn vreemdere dlnertjes
gegeven in Londen. Enkele jaren
geleden had er In den Tower een ohvervalscht
middeleeuwsch.
diner
plaats; het menu toonde, hoezeer onze smaak verschilt van dien van onze
voorouders. De hoofdschotel' werd
gevormd door een zwaan uit den
koninklijken vijver, en verder was er
een zwljnekop, gekookte tarbot, een
stuk wildbraad, alles overgoten met
een saus, bestaande uit sterk bier
en honing.
Een eigenaardige tegenstelling met
dit middeleeuwsche feest vormde een
ultramodern frigldaire-diner, gegeven
om de voordeelen van vrieskamerartlkelen te bewijzen. De gasten kregen een heel serie delicatessen te
zien, waaronder meloen, Schotsche

der, een van die altijd
zoo moderne en aantrekkelijke fantasiezalm, Engelsen kuikengerecht met
colliers hing, glinstesla, alles bestemd voor de frigidaire.
rend en kleurrijk.
Hoe zij echter ook watertandden,
Bizonder: gedistin- niets mocht de eerste week worden
geerd en flatteus Ls aangeraakt, maar toen werden de
het zwart ïluweelen gasten uitgenoodigd weer te komen
toilet, i dat Claudette en te beoordeelen, of de gerechten aan
Colbert op de eerste smaak hadden verloren: En dit was
draagt;

afbeelding

met zijn strak, tot

Een opvallend „Bananen-diner"
iets over de taille
reikend lijfje, zijn werd in Havanna gegeven: In eiken
gang van het menu waren; in den
aangerimwijden,
pelden rok en zijn een of anderen vorm bananen verwerkt: van baoanensoep, en braadlange: gladde moubanawen heeft het iets vleesch: in bananengelel tot
van het statige cos- nen-gateau toe.
WSSÊ
Een zeer .vreemd diner werd gegetuum, dat de middeleeuwsche
Jonk- ven door een curator i van den Lonvrouw placht te dradenschen Dierentuin. Het menu omgen. Origineel is de vatte kangoeroe, beer, eland en octopus. Al deze dieren worden" in, hun
halsuitsnijding, terde paarlencollier een land' van afkomst gegeten: kangoeapart effect sorteert. roe-soep , Is een speciale lekkernij in
.Te Londen werd Australië, en octopus wordt ten zeeronlangs een „groot ste geapprecieerd door de volken rond
-

Een flatteu*e combinatie in zwart en wit draast hier
Myrna Loy. Grappig is de vereicrinj van haar coif(FotoM.O.M.)
fure.
...

DE KERSTDISCH.
Eenige voorbeelden van
versieringen.
Er bestaan tradities, waarmee wij
niet graag zouden willen breken; oude gebruiken, die zijn saamgeweren
met ons bestaan en die de eene geals
neratie overneemt van andere
lets, dat vanzelf spreekt. Bij het
Kerstfeest behoort de denneboom
met den zachten- schijn van kaarslicht en met de lieve verrassingen
voor allen, die aanwezig zyn. Het
geurt nu in de keuken naar gebraden
gans of kalkoen en naar,versch gebakken kransjes, die straks ziulen
worden gepresenteerd, of die bedoeld
zijn om Ie worden opgenangen aan
de groene takken, tusschen vergulde
noten en roodwangige appelen. Op de
boekenkast en op andere plaatsen
van de kamer staan dikke kaarsen,
die we zelf beschilderd hebben met
behulp van een fijn penseeltje en
olieverf. Boven de deur, waardoor de
dischgenooten zullen binnenkomen,
hangt een krans van mlstletoe; de
groote lamp, die haar licht laat vallen op de tafel, is getooid met hulsttakken en strikken van rood zijden
lint. De tafel zelf hebben wrj een
daarbij passende aankleeding gegeven. Over de geheele lengte strekt
zich precies in het miSden van het
blanke kleed een guirlande uit van
frisch denne- of, voor wie gsen denheeft,
netakken binnen 't bereikt
de takjes
tjemaragroen. Tusschen
met hun aangenaam prikkelenden
geur staan, ongeveer 25 centimeter
van elkaar af, stevige kaarsen. Op
het groene bed en ook daarnaast ligt
hier en daar een glanzende ster, die
wij. knipten uit karton, dat daarna
keurig met zilverpapier werd be-

plakt.

•

KERSTRECEPTEN.

de Mlddellandsche Zee, doch ze worden zelden tezamen aangetroffen op
een Engelsche tafel.
In het Savoy-hotel werd eens een
Afrikaansch diner gegeven, waarbij

—

zyn, is de vrouwelijke IJdelheid er niet

minder op geworden.
De vrouw stelt nog
evenveel belang in
mode-uitingen en In
haar toilet als vroeger, ze staat nog
even graag voor étalageramen, voor zoover deze dan n'ei
„verduisterd" zijn.

COURANT.

n.

-

„We moeten lachen

voor we

ZONDAGSBLAD,,

Er Is voor gezorgd, dat voor ds
borden, de glazen en de bestekken
genoeg ruimte overbleef en dat lader
der aanzlttenden voldoende bewegingsvrijheid zalhetbßn. Engelenhaar slingert over het groene veld
tusschen de kaarsen enjsterren door
en de laatste doen dienst om de
fruitschaal, een enkel schilderij, de
klok te sieren.
Als straks de kaarsen branden, als
allen verzameld zijn bij den boom, of
hebben plaats genomen aan de feesttafel, zal er Kerststemming heerschen In de kamer, ook als het bulten regenachtig Is en donker.
Wilt ge liever een andere tafelverslerlng? Vindt ge 't beter, meer ruimte beschikbaar te houden voor schotels en schalen? Span dan, evenwijdig aan den rand van de tafel, strak
en gelijkmatig, rood tot, dat bij de
hoeken kruiselings over elkaar komt
te liggen en waarvan de,einden wat
afhangen langs het tafellaken. Plaats
aan het boven- en ondereind van den
disch een hooge kandelaar of lustre
met kaarsen in dezelfde warmroode
kleur en zet In het midden een schaal
met witte of roode roosjes, met lelie.
Het bloemstuk mag niet te hoogzjjn,
omdat het anders den, tegenover elkaar zittenden dischgenooten misschien zou beletten, elkaar te .zien,
of te samen een gesprek te voeren. Ge
kunt, als u dat beter UJkt, ook hier
en daar een hulsttakje, ryk voorzien
van "besjes, neerleggen en buffet of
dressoir op dezelfde manier versieren
met strak gespannen of tot een strik
verwerkt lint, .wat hulst of rozen.;
Het is niet aan te • raden, wattensneeuw te leggen op de takken van
den kerstboom, al günstert die witte
laag
ook zoo-natuurmollige
lijk,
als had de strenge vorst
op
ljskristalletjes
zoojulst
er
Die
glinsterwatten
getooverd.
zich
laten
slecht comblneeresn
met brandende kaarsen, ze zouden
:

180
maar zonder fazant, sultana, 225 gr. blauwe rozijnen,
basterdsuiker,
120
gr.
gr.
rhumsaus met een Imaginaire plumschil van, 1 citroen, 2 eieren
pudding. Geen wonder dat de gasten sap en
melk
om' aan te mengen. Zelfen
den volgenden morgen eenigszins
en bloem zeven, zéér
bakmeel
rijzend
somber ontwaakten.
vet
en alle droge ingrefijn gehakt
Bridge.
y
Heren los kloptoevoegen.
Mah
diënten,
pen en zooveel melk toevoegen, dat
het deeg handelbaar en vochtig, doch
niet dun Is. Warme; puddlngvormen
EERSTE HULP VOOR UW
of eventueel goed sluitend blik Invetten en tot eenige cm. onder den rand
HAAR.
vullen (ook deksel invetten). Vorm
Er is geen algemeene regel vast te
water plaatsen en 4 uren
stellen voor het krijgen en behouden in kokend
zachtjes aan den k°ok houwater
het
van mooi haar, omdat de schoonheid
niet te veel vervan het haar afhangt van inwendige den. Zorgen, dat het
kookt
en.
eventueel
aanvullen met
factoren, zooals zuiver bloed, goede
kokend
water.
bloedcirculatie en een gezonde hoofdMen kan 't beste doen, de pudding
huid. Toch zijn er vele middeltjes om
uw haar een beetje op te fleuren als van te voren te maken; laat ze In de
het er wat erg kleurloos en glansloos vormen afkoelen en kookt ze voor de
kersttafel nogmaals 2 uren. Versierd
uitziet. •
Is het vettig, juist als het noodig met een takje hulst opdienen.
is dat het er zacht en zijïg uitziet en
Kerstboomringen.
u geen.tijd hebt om het te wasschen,
endan
gedurende
uw
hoofd
houdt
Dit zijn eierkoekjes, die gemakkelijk te bereiden zijn en-die men met
kele minuten in den stoom van kokendheet water, zorg dat deze damp behulp van 2 glaasjes van verschildoor uw heelen haardos trekt; borlende wijdte als ringen kan modelleestel uw haar dan, leg er de golven ren.'zoodat ze geschikt zijn om aan
in en steek ze vast, en windt er heete den Kerstboom te worden gehangen.
handdoeken omheen tot het haar Er Is niets anders voor noodig dan
droog is.
400 gr.' suiker, 500 gr. zelfrijzend bakmeel en 4 eieren.,
schoongeborsteld
kan
Stoffig haar
Deze laatste worden met de suiker
worden, alsu een staaldraad-borstel
gebruikt,', waarvan de haren bedekt tot een schuimige massa geroerd (in
zijn met een dun laagje watten. De pl.m. 15 min.), het, meel voegt men
watten moeten na tien of vijftien bij kleine hoeveelheden tegelijk toe.
streken vernieuwd worden, elk laagje Het aldus verkregen deeg rolt; men
watten zal flink wat stof en vet mee- uit tot een lap van pijn. y2 cm. diknemen. Op deze wijze borstelen is de te, steekt er ringvormige; figuren uit,
beboterd bakblik, bevlugste en meest effectieve manter legt die op
strijkt ze met eierdooier en.bakt ze
om poeder van het haar te verwijdein den matig-warmen oven.
ren als men een droge shampoo genomen heeft.
Kerstkoekjes.
Een andere methode om stofdeel. Dit Is een gebak voor de
tjes en vet van het haar te verwijdefeestdaren en den haardos een zachten glans gen, dat eenvoudig te bereiden is en
te geven is, den borstel met een dik- waarmee ook de nog niet ervaren en
geroutineerde huisvrouw eer kan inkere laag watten te bedekken en hierop wat eau de cologne te sprenkelen leggen. We hebben er voor noodlg:
boter,
enidan het haar stevig te borstelen. 500 gr. tarwebloem, 250 gr.
Deze behandeling geeft prachtige, 175 gr. suiker, 4 eieren, het merg
maar slechts tijdelijke resultaten, uit V* stokje vanille, 2 volle theeledoch men mag haar ook maar zoo nu pels bakpoeder, 100 gr. amandelen en
en dan toepassen. (S trai t s).
VA dl- room of melk. *.*?'
fazant-saus

een.

Plum-pudding.

Vfe kneden de bloem, waardoor het
bakpoeder is gemengd, de boter, de
eierdooiers, 125 gr. van de suiker, het
vanillemerg en'denroom of de melk
tot een goed samenhangend
deeg,
dat geschikt is om te worden uitgerold. Als het te slap mocht zijn, werken we"er nog.een beetje bloem extra door. Op een met bloem bestoven
deegplank rollen we het deeg uit tot
een lap van hoogstens 1/3 centimeter dikte en hieruit steken of snijden
we rechthoekige koekjes, die bestreken worden met wat van het
overgebleven eiwit. De koekjes worden dan bestrooid met" de amandelen, die .eerst, van haar. bruine-velletjes ontdaan zijn, daarna in kleine
stukjes gesnipperd en vermengd met
de nog resteerende suiker. Deze koekjes leggen'we op een met boter bestreken bakblik en laten ze'in den
matig-warmen oven mooi bruin worden.
Als de koekjes klaar zijn en volkomen afgekoeld, bergen wij ze in
een blikken trommel, dekken ze af
met boterhampapier en sluiten de
trommel nauwkeurig. Ons gebak zal
dan met de Kerstdagen nog versch
en knappend zijn.
.>.

Kerststollen.
500 Gr. bloem; 40
boter; 75 gr. suiker;
2 theelepels kaneel;
gr. rozijnen; 50 gr.

gr. gist; 200 gr.
5 gr. cardamon;
citroensap; 300
succade; 50 gr.
kersjes (geconfij te); ruim een kopje
melk en wat zout.
SRtt
Men begint met een voordeeg te
maken door.de bloem in een pan of
kom te doen en de gist aan te maken
met lauwe melk,' in het kuiltje gieten
en van 't midden uit vermengen met
een weinig bloem, daarna 20 minuten
laten rijzen, toegedekt en op een
warme plaats. Inmiddels de boter
week laten ) worden,
doch niet
warm en nadat het deeg gerezen
is suiker bijvoegen, zout en boter en
daarna alle, ingrediënten, ook decardamonpoeder en kaneel; flink kneden, totdat het deeg als een bal van
de pan loslaat en.zeer elastisch is.
Het zal door de ingewerkte lucht ook
blazen geven: Tenslotte worden de
goed schoongemaakte rozijnen, gesnipperde succade, citroensap
en
kersjes er door gekneed, waarna het
deeg op een verwarmde plaats toegedekt, ■. minstens 1 a lVi uur moet
rijzen. Vóór de stol op een ingevet
bakblik den oven in gaat, die eerst
flink warm .en daarna getemperd
wordt, geeft men er een ronden vorm
aan, naar één der kanten iets dunner,
maakt de helft met water vochtig,
slaat de andere helTt er over en bakt
hem fit 3 kwartier of 1 uur. Na het
bakken met boter bestrijken en dik
met poedersuiker bestrooien.

pakt in goud- en zilverpapier, wachten op haar beurt en als extra moeten

leh lustres, het zal terechtkomen op
tafellakens en servetten, op fcleeren
ook tal van toepasselijke lekkernijen en vloerbedekking. Het is niet nooeen plaatsje vinden. Ach, een boom dig, dat daardoor het goede humeur
zóó volgeladen, is de ware kerstboom van de gastvrouw, het pleizier van de
niet.
anderen bedorven wordt, want in de
Breng versleringen aan, maak, dat meeste gevallen is het kwaad wel uit
in heel de woning kerststemming den weg te ruimen.
heerscht, maar vermijd alle overdrijNog beter is'het, het.zooveel moving. Alleen dan zal het resultaat
tegen te gaan. Wie daarop gegelijk
smaakvol kunnen zijn en een pretti- steld
is,
moet de kaarsen van te vogen Indruk maken.
ren
doopen
in sterk zoutwater en ze
Een bizonder aardige manier om
daarna
op
een
krant neerleggen om
gemakkelijk en vlug aan kaarseohoudrogen.
ders te komen, die practisch zijn en te
Is toch wat kaarsvet gedruppeld op
passen in de omgeving, is, daarvoor
een
weefsel van katoen, linnen of
appelen met roode wangen te gebruiken. Op de plek, waar het kroontje ztfde, dus op tafelgoed of kleeren,
dan moet men tusschen de nagels
zit, boort ge met een fruitmesje een veel
mogeUjk verpulveren, welk werkopening, waarin 'de kaars past; de
breede, platte kant van den app*l je bij teere stoffen groote voorzichtigstaat stevig op tafel. Deze glanzend heid vraagt. Als dat gebeurd «is, legt
opgewreven, massieve kaarsenhouders men de plek tusschen twee stukken
loopen geen gevaar gemakkelijk te stevig vloeipapier en strijkt met een
zullen omvallen en zy zijn bovendien warm (niet te heet) ijzer over het
papier, waardoor het achtergebleven
dadelijk na de Kerstdagen nog uitstekend geschikt om, als een beetje is vet smelt en in het papier trekt. Men
moet telkens een schoon stukje vloei
weggesneden, rauw te worden opgenemen. Bij fluweel mag deze behangeten of tot appelmoes te worden verdeling niet worden toegepast, daar
werkt.
Zljt ge bygeloovig? Hang dan aan dit zou pletten. Hierbij moet men wat
den boom, aan de üchtkroon of bo- tetra gebruiken, evenals bij bovengeven de deur een hoefyzer. Ge weet n°«™de stoffen, wanneer na het
toch, dat dit geluk brengt? Het be- stryden nog een spoortje mocht zijn
Bij gekleurd kaarshoeft gem echt te zijn,
dat
zou
waarschtjnHjk ook moeilijk gaan. Ze vet ï>4j ft na deze bewerking
een
k eurst°™ek achter;
zijn te koop van chocolade, van maris te verdeze
wijderen
sepein," misschien van nog
(koud of au
ander bain Mariemet alcohol
eetbaar materiaal. En vergeet vooral
verwarmd).
En nu het vloerkleed. Daarbij eerst
niet, bovenaan, hoog In'den top van
uw boom een Kerstklok te hangen, met een stukje hout, b.v. met
den
als die eereplaats tenminste niet achterkant van een potlood, het boreeds gereserveerd werd voor het venste laagje afstooten. Niet met een
mes.of ander scherp voorwerp. De
Kerstmannetje in hoogst eigen perrest
verwijderen door te wrijven met
soon.
een in tetra gedrenkt doekje. Bij gekleurd kaarsvet ook hier nog
naEenige reddende wenken.
met alcohol. Ook kaarsvetwrijyen
Er zal wel met kaarsvet worden vlekken in
zeil,
gemorst In de komende dagen; het «er kan men op linoleum, hout en
deze manier verwijzal druipen langs houten en metaderen.
•;

zyn. Dit geldt ook by het In gereedwel eens In aanraking kunnen komen met een van de vele vlammeheid, brengen van een speciale getjes en dan
de rustig-feesteiyte schenken-taf el op een andere plek van
Kerststemming, al was het ook maar de kamer dan daar, waar de boom
staat.
voor een oogenblik, verstoren.
:.'■'. Ook waar het de Kerstversieringen
Is er aan de takken van den boom betreft, moeten wij matigheid beof aan zyn voet plaats voor de ge- trachten, zoowel waar het gaat, om
schenken? Verpak ieder cadeautje, kamers en gangen als om den boom,
dat daarvoor in aanmerking komt, op diè het middelpunt zal vormen van
speciale, liefst toepasseiyke wijze en het feest.
bind het dicht met een gouden, een
Hoe gauw komen we er toe om de
zilveren, een rood koordje. Schryt dein groene takken met hun frissche
naam van den persoon, voor wien het naalden te verbergen onder een
bestemd is, op een klein wit kaartje sneeuwlaag van watten; glinsterende
en bevestig dit zóó aan het pakje, dat slingers vormen een gordijn, waarbij
het duideiyk zichtbaar is. Zorg er de zachte schijn der kaarsen in het
voor, dat de takken van den boom niet verzinkt. Glazen ballen en klokniet zóó zwaar beladen worden, dat ze ken bengelen daar tusschen en dat
te ver doorbuigen, en stapel de ge- alles vormt nog maar het begin van
schenken niet op elkaar, als ze onder de verslering. Want een stapel cadeauden boom worden neergelegd. Alles tjes moet straks nog aan den boom
moet zooveel mogeiyk overzichtelijk worden opgehangen; pistaches, ver-
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JEUGD.

Bob, de hoogvlieger.

—

van- het tuinhuisje
'** wllde
vlu« het bonbon in zyn
vastgebonden: een
mooie,' grote, rode, ronde ballon, met
een lang touw. Bob, de speelgoedoll- zUn tak blijven
fant, keek er naar. Zou hy wel
of
„Tineke!" riep hy.
zou hy niet? En als hy het zou
„Wie roept daar?"
hoe moest hy dat dan aanleggen? Bob
„IK!.
krabde;zich,met,zyn slurf bedachtAan een.paal
de

ballon

'

dóen

zaam achter; zyn ene 'oor.

Het 'roodborstje en de spreeuw
„Waar ben Je dan? Kom eens te
hadden' vleugels om" te vliegen als voorschyn."
harlekyn.Plno;wilde vliegen mocht
„Dat kan ik niet"
hij op de rug van duif Roekoe zitten. "„Waarom nlet7"
Maar als een olifant wilde vliegen
„Ik hang in de boom!"
moest die gebruik maken van een Tineke kwam haastig aangelopen:
luchtschip •of een luchtballon.
En „Och, arme Bob, hoe komt dat?"
waarom zou hy óók niet eens de lucht vroeg ze,' „wie heeft Je'aan
die tak
ingaan?,Hy,wist, uit de verhalen van gehangen? Wacht maar...
help
ik
Plno," dat het leuk en niet gevaariyk er wel af." Ze haalde een ladder Je
was. Maar hoe zou hy dat het beste klom er op. Bob zag haar dichter en
en
kunnen doen?
dichter by komen. NU was ze er. Ze
Bob.ging op de drempel van het strekte.haar hand uit om Bob te
prieeltje;zitten
en keek nog eens pakken, maar het ging mdet, de tak
naar de ballon. Die was er stellig dp was nog te ver weg. Bob begon hard
te hullen.
gemaakt om met een olifant de hoog„Niet huilen," troostte Tineke,
te in te,gaan. Hoera... hy wist hoe
hij het moest doen! Hy klauterde „Ik zal de hark halen, dan gaat het
over.de drempel; die was nogal hoog beslist." Tine haalde de hark .en
en pats, daar lag hy op de grond te klauterde de ladder weer op. Bob had
spartelen. Hy stond met moeite weer al hartkjopplngen van opwinding.
op. Was dat een slecht voorteken? Zou het ditkeer lukken?.Tineke hield
Zou hy het vliegen liever laten? Nee zich met de ene hand aan de ladder
vast, met de andere stak, ze Bob de
dat zou Jammer zyn.
De speelgoedolifant ging op zyn hark toe.
„Je moet haar met Je voorpoten
achterpoten staan om beter by
de vastpakken,"
zei ze, „dan kun Je Je
ballon te kunnen komen. Hy probeerde hem met zyn slurf aan te ra- slurf, los laten."
Dat was makkelijker gezegd dan
ken,'maar het ging niet. Hy keek
gedaan. Maar na enkele vergeefse poeens rond om te zien, of er geen ladder was.: Neen, die was er niet, maar gingen lukte het toch.'
Tineke trok de hark met de olifant
er was wèl een opgeklapte ligstoel. Bob
er aan. naar.zich; toe..Toen klemde
klom voorzichtig langs die stoel omhoog; zo,* nu kon hy gemakkeiyk zyn zij Bob onder, de arm met de staart
naar boven en de kop naar beneden,
doel bereiken. Het touw van de ballon wikkelde hy wel tien maal om gooide de hark In het gras en klauterde de ladder weer af.
zyn buik.
Gelukkig had ze niet gemerkt, dat
Plotseling hoorde hl]'stemmen, die
de
ballon stuk was en Bob sprak er
naar het
tuinhuisje kwamen. HIJ
nam een vlug besluit, trok aan het ook niet over. Hy ging op een zonnig
plekje liggen; zijn slurf.deed nog
touw en... daar zweefde hij al ompijn. Het leek hem het beste om
.
hoog, s
Het was Bob vreemd te moede; el- maar te gaan slapen, misschien vergeniyk, om de waarheid te zeggen, gat hij het avontuur dan wel. Hy zou
was hy een beetje bang, maar hy on- er met niemand over praten, want
derdrukte dat gevoel: „Olifanten zyn het was te vernederend... en zeker
nóóit bang", zei hy dapper tegen zou Tineke óók aan niemand vertellen, dat ze haar olifant uit de boom
zichzelf.
Een zacht windje blies de ballon had moeten halen. Ze wist, dat Bob
over de tuin heen. Bob zag Plno, Mefc trots was. Een ogenblik , dacht hy
daar nog over na... toen sliep hy in
en Hondje; ze speelden „boompje verwisselen". Hrj had graag meege•

'<

"

speeld, maar dat ging nu niet meer.

Als ze opkeken, zouden ze zien, dat
een olifant ook kan vliegen. Jammer,
dat Tineke er niet by was, die zou het
zeker erg leuk gevonden hebben," om
te'zien, hoe Bob zweefde. Maar misschien was het beter, dat ze er niet
was. Ze kon wel eens ongerust worden over haar ballon, maar Bob zou
oppassen, dat daar niets mee gebeurde. Als hij zijn tocht had beëindigd,
zou hij de ballon weer op dezelfde
plaats vastbinden; misschien merkte Tineke dan niet eens, dat hy weg
was geweest.
Nu riep Bob zo hard hy kon: „Pino,
Mek, Hondje, kUk eens, Ik vlieg!"
Maar ze waren met hun drieën zo
druk aan het spelen en ze maakten
zo'n lawaai, dat ze niet opkeken. Toch
was Bob erg trots op zijn vliegkunst.
„Wat Plno doet, die met een levende
duif vliegt, dat Is geen kunst", dacht
hij by zich zelf, „maar met een ballon, die ! niet weet, waar hy terecht
zal komen, dat is je ware; ik za1..."
Toen klonk er plotseling een knal.
De ballon zat vast.
„Dat kan altijd
gebeuren, als je
voor de eerste keer vliegt", meende
Bob, „als ik straks verder ga, zal ik
wel uitvinden, waaraan het heeft gelegen".

Maar hij ging niet verder; de ballon was aan een tak van de boom

blijven hangen en gebarsten. Er was
niets meer van over dan een klein
ongelukkig.rood lapje. En het touw

was ook stuk. Bob, die niet wist, wat

er met hem gebeurde, had in zijn
eerste schrik de tak met zijn
slurf
omklemd. Daar hing de vllegerolifant.
HU durfde zich niet bewegen, want
als de tak afknapte, viel hij naar
beneden en dan zou hij zich wel een3
lelijk kunnen bezeren. Dan zou hij
b*' Wies je in de poppewagen moeten
liggen, dan kon hU zich n iet meer
bewegen en niet meer vrij rond lopen. Bob zuchtte, er kwamen tranen
in zijn oogen. HU was er zelf verbaasd
over, want hij huilde anders nooit.
Olifanten hullen niet, dat doen alleen
bables zoals pop Wlesje .Die huilde
elk ogenblik en dan kwam Tineke en
verwende haar. Toch zou hU nu graag
in Wiesje's plaats zijn geweest en
ook verwend willen worden.
Er vloog
iets over Bobs hoofd.
„Roodborstje!" riep hij, maar het
roodborstje was al weg. Het had grote
haast; zyn kindertjes wachtten op
hem, die hadden honger en hij was
op zoek naar voedsel.
Bob werd er verdrietig van. Daar
vloog weer iets, maar het kwam niet
dichterbij. Het was duif Roekoe, die
Pino zocht. Bob bekende zichzelf, dat
Plno wel het beste vliegtuig had. Hoe
die er toe was gekomen om Roekoe
als vliegmachine te nemen? Bob wist
het niet, want Pino had het hem niet

De speelgoed-olifant kreeg pijn in
zijn surf van het hangen aan de tak.

„Misschien komt de spreeuw wel voorbij," dacht hij vol hoop, „die komt
toch iedere dag kijken, of de vruchten al ryp zijn. Als ik maar een klein
stukje suiker had..." Nauwellijks had

hij dat gedacht, of er vloog iets in
zijn slurf. Het was een zoete bonbon.
Tineke kon dus niet ver meer weg
zijn. Bob keek naar beneden .Ja, daar
was ze, in de tuin. Ze oefende zich in
het „chocolade strooien";
dat
moest ze kennen voor Wlesje's ver-

jaardag.

ONZE BRIEVEN.
Lieve kinderen,
Jullie hebben alweer vacantle, hè?
Nu Ik wens jullie allemaal een fyo en
vrooiyk Kerstfeest, hoor.
Deze week wat meer brieven dan
de vorige, ik zal dus maar met antwoorden beginnen.
Noe n I: vind jy twee brieven In
drie weken niet veel? Ik ben er best
mee tevreden, hoor; as alle nichtjes
en neefjes zoveel schreven, zou de
brievenrubriek altyd goed gevuld
zyn. Met nujn neus gaat het prachtig; ik ben op Ngadlsari geweest.
Fyn, hè, dat jy zo dicht by Sarangan woont —en toch ben Je zo'n
eind er vandaan je vacantle gaan
doorbrengen
fyn, zeg, zo'n reisje
naar Ball, dat zou ledereen wel wil—

len,

rni iißiiii'iiri—ir*1 "■■■■

Pas maar op, dat Jullie, door die
race-partijen om het krantje, niet elk
met een stukje weer terugkomt, anders kunnen Jullie weer aan het plakken gaan, ook. Het spijt me, dat ik een
foutje in Je adres gemaakt heb, maar
nu weet ik dan voor een volgende
keer, dat ik in plaats van RA, BA
schrijven moet. Neen, hoor, nichten
en neven tellen
daar begin ik liever niet aan, want dan kan Ik wel
aan het optellen en. aftrekken blijven, omdat er steeds kranten-familieleden bU komen en afgaan.
Hoe gaat het met de „dierentuin?"
Hoe heb Je het pantertje gedoopt;
heeft het al vriendschap gesloten
met het hert en de andere dierea.
Probeer dat toch eens, als Je ze van
jongs-af aan elkaar went, gaat het
misschien wel. Dag Noenie, groeten
aan de anderen.
Aster: Nu, dat mag ik horen, of
namelijk ~dat
liever gezegd: lezen
je gewerkt hebt als een paard"
ik
ben er danook zeker van, dat het op
de duur heus, aan je cijfers te merken zal zijn, zodat je dan niet meer
zegt: ~'t lijkt wel bier", maar „cham-

—
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ZONDAGSBLAD

hoe moet Ik weer mager worden?"
Dag Prlkkebeen, tot de volgende
keer, hoor, en groeten thuis.
G a 1 1 Patrick:. Heb Je de
inlichtingen ontvangen? Hoe gaat
het nu met Je moeder? Wees maar
blij, dat Je haar nu zo goed kunt helpen
ik hoop voor Je, dat de „kleintje" niet te lastig zijn en dat ze
naar Je luisteren, want meesal voelen ze er niets voor om een ouder

—

—

zusje

te gehoorzamen. Gefeliciteerd
met dat prachtige cijfer voor Indische Geschiedenis
nu krijg Je er
zeker plezier in, Jammer alleen dat
Je niet een nóg hoger cijfer halen
kunt. Ik kan me indenken, dat Je Je
ogen haast niet geloven kon; heb Je
—

't blaadje papier in eeni lijstje gezet?
Dag meisje, tot de volgende keer.
Tante

Jossi e.

40 Verkadeptn. (I—2),
3 VI. van Java (1—11),
1 Wybertsplt. (1—1),
1 Def. d. Sporten (1—2),
2 Slckeszptn. (2—l),

Jubileumzegels

Filmacoup. (1—1),
Kwatta's (2—l),
Hag Wapenzegels (2—l),
Sunlightzeep-kanten (I—2),
Hagbons v. kop en schotel
(1-2),
1 Palmboom-coup. (1 —20),

10
30
50
33

1 Relco-waardebrief v. zilv. thee-

lepel t. w. v. 1 éénpondszak Kallgoeathee en 10 Reicoptn. (tegen 12).

Hiervoor wil ze uitsluitend Reicoptn. hebben. En ze vraagt of de
neefjes en nichtjes er aan willen
denken, dat de Relcopiji. slechts nog
tot 31 December a. s. geldig zijn, en
ze dus niet te laat opsturen.
Zus van Heuven, Emm astraat 17, Malang,
heeft om te ruilen:
30 Drostepl. (a. s—l, b. 1—1),
32 Patriapl. (a. s—l, b. 1—1),
IU, Goalparabon (a. iy 2 1, b.
1-5),
1 Verkadebon en 2 -pi. (a. 2—l,
b. 1-5),
14. Def. d. sporten (a. 4—l, b.
1-3),
20 pi. en 11 bons Ned. Jeugd in Ned.
klederdr. (a. 10—1, b. 3—l), .
70 Reicoptn. (a. 10—1, b. 3—l),
1 Liquld Velneerbon
(a. I—l, b.
—

(a.
(a.

15—1, b. 3—l),
15—1,
\

]

4—l),
J
b.—3

f

>

fa

}

/

'

J—3

\

2 omsl. Victoriachoc.
(b. 2—l),

1 omsl. Friesche VI. (b.-l),

2 bons Van Houtens cacao

4 Reductiebons en oljbeh.

f

omsl. Pereboomst. Der- I
nier crl knlppatr. (b. f

6

1

4—l),
waardecoup, Borsumlj.
(b. 3-1),
bon ontbijtkoek Kohier

(Foto ntaftmo.)

,

van Ned. Ind., ) (1-1) Rode KrulsNed.-Ind. post- (of
Weldadlgzegels
(f 0.60, (heidsz.
-')'■
ƒ Ir-).

>a.

I—s

LIEDJES.

(b. 5-1),
/

Hiervoor wil ze hebben a. Blue Band
of Kaligoea, b. Van Dorps bloemen-

Later voor de radio!'

Ronald Spiecker:
De
groeten van Brulntje Beer.
Gail Patrlck:
Brulntje
Beer wacht op Je brief; zend die dus,
zoals de afspraak was, via Tante
Jossie.
Bruint] e Beer zou graag
pennevriendin worden van Rom any en Sneeuwwitje, graag
willen corresponderen met p a dvindsters te Soer. (zelf is ze
een' „Vergeet-mlj-nietje"), en verder
adressen willen hebben van Jongens
en meisjes van 14 t/m 16 J. op Java,
Madoera of ergens anders in Indië,
en van Jongens of meisjes, ongeveer
16 Jaar oud, in Australië. Brieven via
Tante Jossie.
Meiske Bruno, Wilhelminastraat 63, Batoe,
zou graag de woorden willen hebben
van: „Scheiden doet lijden", „Mag
ik van u een foto" „De kleine trommelaar, Goeden nacht" van Johnny
en Jones, „Holderdebolder", enz. Allemaal
in 't Holl., verder de Eng.
woorden van „Rats, kuch en bonen",
en de Hol. en Eng. woorden van
en
„Siegfried" en „Maginot-linie"
van het liedje waarin de woorden
voorkomen „Dat is dé mobilisatie".
Zij, die haar de woorden
gestuurd
hebben, krijgen de postzegels terug.
Wlnraetou heeft woorden en
noten van: ,3alalalka", „Home sweet
home", „It 's a blue world", „Loch
Lomond", „My prayer", „Over
the
rainbow", enz. Aanvragen vla Tante
Jossie; postzegel Insluiten.
Soe b e k t i Soemaatmadja Blllitonstr. 10 2, Mail o e d, wil graag corresponderen
met enkele van de nichten en neven.
Verder zou hij graag adressen hebben
van een Engelsen jongen of een
meisje in Indië of Australië.

Een Kerstblad.

en Ankersm. (b. 1—1),
24 Benitopl. en 1 -bon

IN DE POPPENSCHOOL.
Zeven leuke poppeklnd'ren
Kregen zangles van Juf To,
„Als Je mooi zingt", zei ze, „mag Je

CORRESPONDENTIE EN

'.'..

1 Kegbon (b. 1—1)

Op haar verjaardag kreeg
Gloria Jean een jong hondje,
waarmee
ze dolblij
was. Ze
noemde het diertje „Pat".

-

1

15 Wybertptn.
19 Soldaatjes
b. 5-1),
8«/2 Sickesz (b.
1 pi. en 6 bons
VI. v. Java,
4 Nuggetbons.

HL

Me J. N. Doorn e b o s, P. C.
Coopsweg 7, Oedjoeng,
Soerabal a, heeft om te rullen:
IV2 Drostebon en -pi. (a. I—2,
b. 7y 2 -2),
11 Patria's Luchtv. alb. nrs. 3, 4,
12, 39, 40, 52, 68, 65, 67, 70, 89
(a. I—3, b. 11—2),
1 Vlieg. Holl. nr. 159 (a. I—3,
b. 1-1),
1 Archabon (a. I—s, b. 1—1),
6 VI. v. Java (a. I—2, b. 6—2),
33 Chlnapl. (a. I—3, b. 6—l),
2 bons zg. 1-ponds-coup. v. Palmboom (a. I—3, b. 2—l),
21 Kegbons (a. I—2, b. s—l),
4 Bussinkpl. (a. I—l, b. 4—l),
79 Karnemelkzeeppl.
(a.
I—l,
b. 8—1),
2 Flitsende . vinnen
(a.
I—l,

Hiervoor wil ze hebben: a. Relcoptn., b. Blue Bandcoup.
ONS RUILHOEKJE.
GonnleTJan, RegenMaud Keimllng, Nleuw- tesselaan.s 0, Soerabal a,
Kallmasdwarsstr. 7 B, heeft om te rullen:
Soerabaia, heeft om te ruilen:
2
Palmboom150 Droste (I—2),
coup, van 5 pd. \
6 Nestléptn. (2—l,
(1—1
f tegen Blue Band
4 Quaker Oats-sleutels (I—2),
3 pi. Ind. Tuin- > van 5 pd.
33 Asplrlnepl. (7—l),
bl,. nrs. 6, 7, 8, \
1
n j\
56 Kegbons (2—l),

—

Dinsdag, 24 December, krijgen
Jullie een Kerstblad, een blad dus
met Kerst-verhalen en verzen, net
als met St. Nicolaas, maar dan

mooier.

Eerst ging To het wysje leren,
Nu, dat deden ze wel knap,
Maar toen ze begon met woorden
Werd het toch een rare grap!
Baby kon nog niet goed praten,
Zong allen maar brabbeltaal;
Harlekijn hield niet van zingen,
En die schopte maar kabaal.

De matroos zong steenkool-Engels,
De Chinees zong tsjlng-tsjang-tsjau;
't Negerkind begon te hullen,
Maar die huilt altijd zo gauw.
Slechts de tweeling Piet .en Rlentje
Zongen blij het hoogste lied,
Doch Je kon ze haast niet horen
Door pop Simba's groot verdriet
„Nee", zei To, „dat koor is vrees'lrjk,
'k Geef Je liever maar een som.
'k Hoor het al, om koor te zingen
Zijn mijn kind'ren nog te d0m......!"

M a r 1 a n.

TOLLENTIJD.
Zwiep-zwiep, 't is tollentijd,
Jongens, wat een heerlijkheid!
'n Zweep met fijn, nieuw koord er
aan,
Waar Je zwiepend mee kunt slaan,
Zwiep-zwiep!

Draal, dTaal, 't Is tollentijd,
't Is een leuke bezigheid!
'k Heb een nieuwe tafeltol
En dat ding, dat draal als dol!

Draai-draal!

Zwiep, zwiep, 't Is tollentijd,
't Geeft toch zo'n gezelligheid!
't Zonnetje schijnt in de straat,
led're Jongen zwiept en slaat,
Zwiep-Êwiep!

Draal, draal, 't.is tollentijd,
Tolletje, toe, draal met vlijt!
'k Zwiep je voort van school naar huls,
Met een knallend zweepgesuls,
Zwiep-zwiep!

Takte Jossie.

M a r.i,a n H.-S.

TARZAN EN DE VERBODEN STAD.

EDGAR RICE

door

BURROUGHS.

—

—

—

pagne".
In elk geval heb je een fijne vacantietijd gehad; enig is dat kamperen, hè? Ik kan me best indenken,

dat jullie er dol op bent. Jammer,
dat er een paar zieken geweest pin,
maar dat kwam zeker door het rare
weer, toen. Hebben Jullie nog last gehad van regens?
Ik dacht wel, dat JU Je ook bij het
N. I. J. zou aansluiten; Ja, Ik heb ook
gehoord, dat het aantal leden bJJ Jullie vlug gegroeid is. Ben Je bUJ, dat
Je meer gym hebt? Nu, zeg, Je hebt
het nu wel druk, maar dat Is het toch
ieder jaar voor de padvinderij, hè?
Jullie kunnen met Je werk een hoop
kinderen plezier doen. Dag Aster.
Heb Je
Brulntje Beer:
Willy al geschreven, zoals ik Je aangeraden heb? HU had immers dat
adres? Ben jij ook al aan het raden
het
naar mijn uiterlijk?' Je hebt
goed
opgehelemaal
bijna
.raadsel"
lost, op de kleur van mijn ogen na.
jij bent ook een eindje uit de buurt
geweest, zeg. voor Je vacantle; nu, óf
het op Garoet lekker koud is!
Hartelijk gefeliciteerd met Je verjaardag, al komt de gelukwens dan
een beetje laat. Neen maar, zeg, :a
me dat eventjes een cadeau:
aeeen paard. Nu krijg ik

55. Het kwam niet bij Ogabl op om
zijn speer midden in de kring van doodshoofden te gooien, die zo griezelig heen
en weer zwaaiden. HU dacht, dat het
bovennatuurlijke verschijningen waren
en dat een mens, die geen kwaad kon
doen. Ten slotte slaagde hy er in een
kreet te uiten: „Demonen!" klonk het

-56.

Terwijl Tarzan

op een van de
doodshoofden toestormde, verdween dit.
Maar de scherpe ogen van den aapman
zagen de omtrekken van een Ijard weglopende figuur, Tarzan rende vooruit, j
en greep hem vast, het was een man
van vlees en bloed. HU draalde hem om I

I

was

ker
op een keer een kiekje
van Je, boven op dat „ros" van' Jou!
Als ik de brief van O. P. krijg, zal ik
Je hem toesturen. Fijn, als je zo'n
grote tuin hebt en dus zoveel dieren
kunt houden
In die tuin Is dan nu
zeker een stalletje voor Je paard gebouwd, hè? Ik ben dol op bloemen,
en ik vind het ook altijd heerlijk boven te zijn en al die mooie bloementuinen te zien.
Eindelijk Is hier ook de regentijd
begonnen, iedere dag een plasbul. Dag
Bruintj e, ook een prettig Kerstfeest
hoor!
Wlnnetou: Er la nog geen andere neef, die zo heet, Je kunt Je schuilnaam dus veilig blijven houden. Natuurlijk ben Je welkom als lid van de
kranten-familie. Natuurlijk heb Ik
vroeger ook gesmuld van de verhalen
over .Wlnnetou en Old Shatterhand
en óf, hoor.
Hoe jy er uit ziet? Nu, Je lijkt
misschien wel een beetje op Je naamgenoot, misschien ben Je wel lang,
mager en heb Je zwart haar en bruine ogen. Goed geraden? JIJ hebt het
in elk geval helemaal mis, maar dan
ook helemaal. Nóg eens raden, misschien heb Je dan meer geluk. Dag.'
Soebekti Soemaatmad J a, Ma d 1 o e n: Wel, wel, JU
hebt altijd flink wat te pennen, hoor!
Maar Je moest Je schade ook Inhalen
van een paar weken ,is 't niet. Ik
vind het niets erg, als Je twee weken
overslaat omdat Je zoveel huiswerk
hebt. Als Je ledere week zou schrijven zou Je misschien op het laatst
geen stof meer hebben en het brieven
hoekje misschien vervelend gaan
vinden.
JU bent een enthousiast voorstander, van het N.1.J., dat merk ik wel;
Ik hoop dat ie zo enthousiast blijft,
en dat Je niet over een paar weken
gaat zeggen: „Ach, wat geeft het: ze
willen och geen lid worden, dus dan
maar geen N.1.J."
geef de moed
niet te gauw op. Ik elk geval sta Je
nu tenminste al niet alleen, dat is
alvast een troost. Maar hoe verder
Ik Je brief lees, hoe meer Ik tot "de
ontdekking kom, dat JU Je niet* zo
gauw uit het veld zal laten slaan.
Bravo!
Ik denk, dat Je zelf al geraden
hebt, waarom Je een asbak gekregen
hebt; ik denk ook, dat Piet Je op een
dag op heterdaad betrapt heeft, zon7
der dat Je lets van hem merkte. Een
prettige (!) Slnt-Nicolaas-verrasslng
was dat, hè —ik bedoel die Meetkunde-repetitle. Nu, zeg, tot de volgende keer dan
krijg Ik weer zo'n
lange brief? Dag.
Prikke b e e n: Hè, hè, eindelijk weer eens een lettertje van Jou.
Natuurlijk ben ik Je niet vergeten,
hoor
Je was vroeger, toen Je nog
mlet zooveel huiswerk kreeg, zo'n
trouwe nicht, dat Ik me Je nog best
herinner, ook al heb Je dan nu ,een
schuilnaam. Jij bent niet de enige die
zich door de warmte loom en lui
voelde, ik denk dat iedereen zich,.nu
met deze regentijd, beter voelt- dan
een paar weken geleden.
Ja, hoor, op die foto stond Ik ook
heb Je ontdekt waar ik stond?
Jammer, hè, dat Je die gymnastiekdemonstratle niet hebt kunnen zien
Ja, dat Is nu weer het nadeel van
de regentijd. Ik zal eind Januari voor
Je gaan duimen, hoor ,Ik hoop echt,
dat in de opgaven alleen gevraagd
wordt wat Je weet.
Nu begryp ik, -waarom Je deze
schuilnaam gkozen hebt
Je bUjft
maar steeds even mager! Ik denk
dat Je misschien erg aan het groeien
bent ga maar gerust door met flink
eten! Meteen krijg Ik over een tijdje
een brief: „Tante, ik word kogelrond
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uit zijn door angst dichtgeknepen keel. nen hen niet doden, bwana; laten wij men. Een ogenblik stonden allen geDoch zijn kreet drong In de hersens van om onze levens smeken". Het antwoord sohrokken stil, toen schoten Gregory
Tarzan door, die ontwaakte. De spieren van Tarzan was een vlugge daad, zonder en Lavac op een van de lichtende vlakvan den aapman waren gewend om daenige weifeling. Hij' sprong op een van ken. Thetan hief zijn speer op. Toen,
delijk op gevaar te reageren, anders ion de grimmige verlichte doodshoofden af. even snel als zij gekomen waren, verhU in de wildernis reeds lang de dood Intussen waren ook de anderen wakker dwenen de spoken, op hetzelfde ogengevonden hebben. Hij sprong op, geheel geworden
door het
geschreeuw van blik, dat een vrquwengil boven het ruwakker, om de spoken te lijf te gaan. Ogabi. De verlichte doodshoofden sche- moer uitklonk.
„Demonen!" herhaalde Ogabl, „wij kun- nen plotseling dichter op hen toe te ko-

en toen opnieuw was de glinsterende truc", zei bil, terwijl htJ op het fosforldoodskop zichtbaar. Maar er was niets serende masker wees, dat zijn gevangene
bovennatuurlijks of spookachtlgs aan droeg. „Hij is een Athairiaan", zei Tarhet gevecht, dat volgde. Tarzan stond zan, „zij dragen dikwijls zulke maskers
tegenover een machtig tegenstander, om hun vijanden schrik aan te Jaren".
doch ten slotte wist Tarzan hem te Tarzan keerde zich nu weer tot
zijn
overwinnen. Hij voerde den man mee gevangene. „Qa naar je kameraden en
naar het kamp. ,Kijk, Ogabi, het is een zeg hen, dat zij Tarzan niet kunnen te-

gênhouden, noch angst
kunnen aanjagen !" Verheugd gehoorzaamde de
man.
Daarna vroeg de aapman: „wie gilde
er, toen ik in het bos was?" Op dat
ogenblik rende Magra naar hem toe, en
gilde opgewonden: „Helen is
verdwenen I
zy hebben haar meegenomen
!"

In „The Chrlstlan Science Monitor" worden geblazen, terwijl de schuld
geheel aan onszelf zou liggen. Onze
toren was toevalligerwijs het thealegeerde van het Democratie Natioter".
nal Committee voor Californië.
Sedert dien deed miss Gahagan
krachtige pogingen, om haar voeten
Hoe kwam een actrice en concertzangeres er toe, om zooveel belang- op den grond en haar oogen geopend
stelling voor de politiek te koesteren, te houden. Voor de „Okies" (verarmdat zij zich liet afvaardigen naar het de farmers) doet zij thans alles wat
Democratie National Committee?
in haar vermogen ligt. In den afgevoor een
Deze vraag, zegt de schrijfster. loopen winter sprak zij
den
en
staatssenaat,
commissie
uit
wordt door het publiek gedaan met
betrekking tot Helen Gahagan, die stelde voor de vuile krotten In de
landelijke
van Californië,
acht of tien Jaar geleden als ster waarin zij, streken
verloren, met
die
alles
schitterde op het tooneel en In. de
concertzaal voor zij mrs. Melvyn tegenzin een toevlucht zochten, voor
van Hollywood
Douglas
werd, en betere woningen te doen plaats maken. In de lente ging zij met hondermoeder van Peter en Mary Ellen Douden andere democratische vrouwen
glas.
naar Washington, om deel te nemen
„Melvyn heeft altijd zeer groote aan tal van bijeenkomsten ter bebelangstelling getoond voor sociale spreking van verbeteringen op sovraagstukken", verklaarde miss Gaciaal gebied. Geen van deze bijeenhagan, toen zij onlangs gast was op komsten sloeg zrj over. Op het Witte
het Witte Huis,te Washington.
Huis hield ztj herhaaldelijk hartelijke
„De noodzaak voor alle burgers om gesprekken met mrs. Roosevelt.
In den afgeloopen zomer was miss
sociale toestanden onder de oogen te
zien, werd door ons belden In 1932 Gahagan plaatsvervangster van haar
meer dan ooit tevoren begrepen. Mel- echtgenoot als afgevaardigde.voor de
vyn had Juist een film voltooid, en Democratische Nationale Couventie
wtj zouden die te Las Vesas gaan in Chlcago. Daar werd zrj gekozen als
vertoonen. Het was juist In den tijd lid van het National Committee ter
van de economische inzinking. Toen vervanging van mrs. Henry F.. Grawij naar Las Vegas reden, zagen wij
duizenden kinderen, die in vrachtOfschoon haar filmster-echtgenoot
wagens woonden, en menschen, die ijverig, deelnam aan de Oallfornische
bezig waren holen te'graven in de politiek, en het
gerucht de ronde
deedpdat hU zijn filmcarrière eraan
heuvels, om daarin te:wonen.
Wij kwamen daarvan diep onder zougeven voor een zetel in tien Seden Indruk. Toen wij weer thuis wanaat der Vereenlgde Staten, heeft zij
ren, kwamen wij tot de • ontdekking, haar. belangstelling
voor: openbare
dat er zeer vele menschen waren, aangelegenheden.. niet; geheel .en al
die niet wisten, dat zulke dingen door haar. huwelijk verkregen.i Een
bestonden. Melwyn en ik waren het halve'eeuw geleden, zoo vertelt zij
onmiddellijk eens, dat het tijd was met trots, leidde haar grootmoeder
voor ons allen om den ivoren toren, In Dayton; Ohlo, een campagne, om
waarin wij waren, te verlaten, of dat vrouwen het recht te geven openbare
anders onze toren in stukken zou leeszalen te bezoeken.
schrijft Mary Hornaday het volgende
over Helen Gahagan Douglas, gede-

•

van namen.

—

De

huidskleur van Olympe

van: Jon

Hall

in „South of Pago-Pago" speelt, wil
voorloopig niets weten van grimeeren.
Olympe, een Fransch meisje, wier
huid een prachtige natuurlijke donkere kleur heeft, keerde naar Hollywood terug na een reis naar de Zuldzee-eilanden te hebben gemaakt, om
een persoonlijken indruk daarvan te
krijgen aleer haar werk voor „South

te "beginnen.

of Pago-Pago"

Door

haar reis verloor zij veel van de
bruine kleur, welke zij onder den
zonnehemel van Californië had gekregen.
Aangezien Olympe in tal van scènes van de, film in het water speelt,
moest Don Cash, de grimeur:van
Edward Small, een' grime voor haar

uitvinden,' dat tegen water: bestand
is. Tenslotte' was het; makkelijk ge
noeg,- om deze grime aan te brengen,
maar eiken avond had Olympe minstens twee uur noodig.om die'weer
te verwijderen, waarbij zij groote hoeveelheden petroleum moest gebrul l
• ■
'.. ".'
ken.' .'
De opnamen van de film duurden
40 dagen, en miss Bradna schat, dat
zij meer dan 80 uur heeft besteed
aan het telkens wegwrijven van de
grime.

"

.'

.

'

DOUGLAS FAIRBANKS JR.

•

jonge
vrouwen,
schijnen te den-

vervaardigde.

Men kon hem voortdurend In dè
studio's vinden, hetzij voor de came.
ra*s,Mi ftzlj elders.
Naast zijn werk In de studio's, interesseert hij zich zeer voor de hulpverschaffing aan. Engeland; en hij is
lid van niet minder dan vier comité'sdie alles In het werk; stellen, om de
geallieerden zooveel mogelijk te hulp
te komen, terwijl hij daarenboven de
vertegenwoordiger van ; Hollywood is
In het „Stop Hltler" comité van
WUllam Allen White.
Doug bekostigt zelf. een klein hospitaal in de nabijheid van Southamp-

ton', in. Engeland,

..,

terwijl hij. geheel

alleen alles betaalt voor 60 Engelsche
kinderen; die naar Amerika zijn overgebracht.; Een aantal dezer '-. kinderen
heeft hij in zijn eigen woning opgenomen,. terwijl hij voor. de' anderen
Jon Hall «n Olympe Bradna in een ■ romantische scène
uit de productie van Edward Small: „South of I'ago-Pago". uitstekende tehuizen gezocht heeft.

SCHAAK

I

01ympe*Bradna, die de rol van de

Polynesische geliefde

!

De filmspelers
Hollywood,
van
In het bizonder
ken,
dat een
vreemde of een
exotische naam,
een besliste hulp
is, om carrière te
maken. Toch maken zij weinig
aanspraak op originaliteit bij het
kiezen van eigenaardige namen.
Dit bleek den
filmvervaardlger
Small,
Edward
toen hij namen
liet zoeken voor
de personen in
zijn jongste film
„South of PagoPago",
waarin
aan het hoofd
van de rolverdeeling staan Vlctor
McLaglen,
JOn
Hall,
Frances
Farmer, Olympe
Bradna,
Gene

•

Lockhart en Douglass Dumbrille, met
De ernstigste man van Hollywood.
Alfred. E.. Green; als. regisseur.:.-.
Inderdaad kwam SmaU'tot de conJe zoudt lang moeten zoeken vooi
clusie,dat -er voor/, moest" worden Je een' ernstiger Jongen man; vond
gezorgd, dat de• namen, welke;aan dan Douglas Fairbanks jr. En Je zoudt
de .verschillende spelers .werden ge- vermoedelij k' er geen gevonden hebgeven, in • overeenstemming .-.waren
met de rollen', welke zij speelden. Zoo
De jongenstijd van Doug ; 15.,-nu
reeds vergeten. Thans is hij getrouwd
en de trotsche vader,van e en meisje
van drie Jaar. Hij treedt nu niet alleen op als'acteuT, maar,heeft met
het vervaardigen van films een aan-f
vang gemaakt.
HIJ speelde een hoofdrol in de Columbla-film „Angels over Broadway",
welke hij tezamen met Ben'Hecht

„SOUTH OF PAGO-PAGO”.
Het geven

genoemd.

Correspondentie-adres

:

RUBRIEK.

-

Goede oplossing ingekomen van:
MeJ. M. de Haas (101), TJoa Klan

Schaak-

redacteur „De Indische Courant",
Socrabaia.

Opgave No. 447. (Telt twee ptn.).
Probleem van H. H. Brouwer,
Grave.

Tjiong (97)," M. Rundberg (48), E. Kops
(38), H. F. D. Aponno (28), allen te SoeR. J.' Meijer (39), I. A. Latuheru (19),
belden te Bondowoso.
De prUs van ƒ 5.— wordt toegekend
aan me]. M. de Haas te Soerabaia.

8.

0-0- 0
Een van de consequenties van de
Richter-opstelling. ■' Wit komt tot een
snelle voltooiing > van zijn i ontwikkeling
en dreigt reeds met 9. Pdbs een pion te

veroveren.

8.
a7—a6
. 9.
f2—f4
Dit is waarschijnlijk beter dan 9. Rf6:,
9
RcB—d7
DdB—c7
10.vPd4—f3 ■
Wit heeft,'zooals gewoonlijk in de Slclliaansche partij, een duidelijk overwicht aan terrein, maar toch valt ■ het
hem niet makkelijk, dit voordeel te be.........

•

Landentonrnooi te Buenos Aires.

.........

-11.

d6xes

e4—es

/
beschikbaar worden gesteld, nl. Mn van 7,50,
en een van ƒ 2.50.
«én van f t
Oplossingen moeten Zaterdag 4 Januari
envelopIn het ber 'S der redactie HJn ; op de
—

,

,

5 water

—

(Sicillaansche

Kh4, Df3, Lh 7, Pc 4, Ff 4, pion g

Wit:

6

Zwart: Kfs, Pdl, Pg7, pionnen c7, e5, f
zes st.).
Wit begint en geeft in 2 (twee) zetten
mat.
Oplossing over veertien dagen..
*

Oplossing probleem No. 445, . van
Heycop ten Ham.
1. c2—c4! aardig echo-mat na 1
a6(S); 2. Lc2, Kf4; 3. Tg4f enz.
1
Kes—f4; 2. Tg3—g4f, Kf4—es;
3. Le4xh7, onv.; 4. Tg4—e4, mat;
1
LbB—d6; 2. Lcs—e3, Ld«—e7;
3. Kf7xe7, onv.; 4. Tg3—gs, mat.
1.
LbB—d6; 2. Lcs—e3, Ld6—cs;
3. Tg3—gst, Kes—d6; 4. Le3—f4, mat.
LbB-c7; 2. Le4—«2, Kes— f4;
;l.
3. Tg3—€4f, Kf4xf3; 4. Lc2—dl, mat.
c2—c3 faalt, wegens Lc7; 2. Lgl, Lb6
en 2. Ke7 eveneens, wegens LdB met
,

'

-

.......

schaak.
' Een

keurig, maar moeillji probleem!

t ij).

Zwart)

-Wit:

6

(zes st.).

p ar

L. Prins.
A. Christensen.
e2—e4
c7—cs
PbB-c6
2. Pgl—f3
Gewoonlijk speelt men hier d 6
de
Richter-variant te vermijden. Het is nog
steeds een open vraag, of deze doelstelling welde moeite waard is, maar. in
leder geval heeft 2.
d 6 het voordeel, dat de keuze van den tegenstander
beperkt wordt.: ;
3. d2—d4
csxd4
4. Pf3xd4
PgB—f6
5. Pbl—c3
d7—d6
6. Rel—gs
z.g. Richter-variant
Hiermee is de
'

Hl

om

.

ontstaan.

40NttHÉ

6.
e7—e6
Het beste. Na 6
Das 7. Rf6:. gf6:
8. Rbs krijgt wit een uitstekende stelling.
7.. Ddl—d2
7. Pc 6:, bc6: 8. 5 leidt tot verwikkelingen, die voor swart niet nadeellg zrjn.
~

e

tatie.ssaa

-

veracbaft.

22 Insect (bekend uit
Kerstverhaal).
23 vriend,. makker,
25 vooreetsel,
28 bywoord
27 teleurstellend.
28 4e en 20e lett. van
het alpbab. •
30 god der liefde.
32 geestdrift.
33 Vereenlgde Staten
(afk.)
35 lemand, die lets
•
beoefent,
36 opstelster T. e>,

krant.

38 Amerlk. uitdruk,

voor
„in
orde." EftHb
39 roman van RldderHaggard
(ook
klng

.

verfilmd),

40 lor. VWasjCi
41 aanvoerder der

voor

Grieken
Troje.

van

45 Inwoner

Nazareth,
49 lichtsoort.

50 bekende
61

vuurto-

ren.
voorvoegsel

terkeer).
52 deel v. d,

(let.

mond.

54 maand,
55 meisjesnaam.
dichter
•
56 Buas.
19de
(lste heUt
eeuw).
64 door tydsverloop
«Dn recht verilezen (zelfst naam.

71

lemand,

74
76
77
78
79

uw
heUlge

die veel

edele

plus.

dato.

de

(afk.)

(afk.).

uitroep

Tan

-

80 daarna.
82 lwadbouwwerk.
118 plaats In Gelder.

museum
86 bekend
te Madrid.
»
87 riviertje
.

Friesland.

88 boom . (examen,
spelling).
89 achting.
90 nachtrust.
91

muzleknoot,:

92 bevestiging.
93 plaats In Drente.
94 waterhoogte
95 rivier In Italië.
,;.»
97 laatstleden

j

98 boek van Zola,
100 meisjesnaam,
102 water In bepaal.'
den toestand,.
105 datum (meerv.).
106 adem.
(verr,
109 prikken
. vorm).
111 Turksch vrouwen,
verblijf? :,{■.
113 uitroep van een
kraal
114 Inktvlek.
116 Amer. ,',slang"
.

uitdrukking

Italiaan.'

voor

VERTICAAL,

land.

119 steen.'
120 familielid

2

(dlal.).

4

8

woord.
17 wednrk,

'

de

18 voegwoord.
20 aanspreekvorm
voor vrouw. '

144 goud (Pr.).
145 zoon van Adam.
148 vluchtige vloeistof,
151 zonder (Pr,),
153 zie onderaan de

22 automoblelclub
in Ned (aft.).
24 vat.
27 groente,
28 schijn, 'voorwend-

■

(»**.).

61 geheel de uwe.
62 uitroep bij warmte,
voor 63 en 64 zie
onderaan V de
"

sel.

■

opgave,

29 Russ, schrijver
31 deel
van .'den
mfcst,
32 en dergelijke..
33 openbare ■ v'tsch-

161 cVel
van
een
schip,
162 vrouwennaam
'

•

van ver-

P».

'

'

"

-

opgave,

159 part;
160 geheel de uwe

voorn.

woord.

65
66
67
68

telwoord
godsdienst (alk).
heilige stad

edelmoedigheid

69 kleur.

?

"

<

-

•

Overweging verdiende 20. Thel, maar
wit wil in de eerste plaats agressief
blijven en beoogt met den tekstzet een
combinatoire verdediging van pion e 5.
20.
Rg6xd3
Pe7 €6 -

.:.:.-

e 5 is
gaat niet

-

22.'

79 ruw. Merk.
81 uitdrukkingsmiddel
. 86 vogel.
94 meisjeenaam,
96 gewicht.'
99 begin, druk be.
101
103
104
107

f 6 24.

....

a

familielid.

in

Gelder.

"

'„',

van

kachel

spelling.)

amphlbie.

Provincie

(Ne-

horizontaal■' het' begin .vaneen

een

'

(nieuwe

Keritgezang

bracht, waar de,„Dancing Masters of
America" hun Jaarlijksche bijeenkomst hielden.: Zij verklaarden, dat
David op. weg • was een : ster op het
gebied van danskunst te worden. Toen
wij weer thuis waren, hoorde ik, dat
Will Rogers in de stad vertoefde, en
de gast was van onzen burgemeester.
De burgemeester, die-veel van David
en zijn; dansen hield, liet den Jongen
roepen. Het was toen, dat Will Rogers
mij den raad .gaf, om David naar
Hollywood te brengen, en een tijdje
later toog ik met het Joch daarheen".
■ David Holt en zijn moeder kwamen
in 1933 in Hollywood aan. De eerste
rol, welke hij speelde, was.in „Mary
Stevens,' M.- D", en sedert is hij Mj
.
de film- gebleven.
'

«-

..

-

te verlaten.

aS—ai

...;..-....

.

49.
50.

'...'

fs—f4

'.

Dbsxb6

.........

moeilijk probleem. •
50.'
. DfZ—g3t?
Nu gaat het gemakkelijker. Zwart
..

i Zoodoende bevrijdt zwart zijn dame
waardoor weer van alles mogelijkwordt.
33. Pb3—d2,
Da2—ds
34. DMxa4,
\
TeB^-a8
Niet 34.
Tes: wegens 35. DeB:t
l

a

a

49. -Pa3—c4

-

Het gaat nog net, want na 50
DM: 51. Pb 6:, f 3 52. Pc 4.' f 2 53. Pd 2 komt
het witte paard Juist op tijd. Toch blijf
de winst voor wit in
geval nog een

•

32. Tg>—gs

gezindheid.

•

.....,

a

■ land,
141 deel'

Aldus wordt pion b 6 veroverd.

Dc7—c4
Zwart ziet zijn kans schoon en maakt
een- oogenschijnlijk belangrijken pion
bult.
.........

139 dorp

zoek.

.

143 verbond..
' derl.).
146 voegwoord
108 grootmoeder,
147 bijwoord.
110 achreeuw.
148 uitroep van ver.
113 Germ god (te*.
wondering,
149 voegwoord
eveneeen»
114
(om.
150 Rijksweg (afk.)
152 ontkenning (Pr )
gek.)
115 rivier; In N.-Hol. 153 dezelfde (afk.)
164 lengtemaat.
■ land.
117 «guur uit „Dui- 169 voegwoord (Pr ),
en een 156 bijwoord.
zend
157 deel van' een wiel.
nacht."
123 druppeltje.
158 voorzetsel,
Verder . vormen 63 .. in 64 verticaal en 153

,

22.

133 schram,
134 automerk
135 zonder vet.

-

indirect gedekt: 22.

goed wegens 23.' pf 5 en
Tes: wordt beantwoord met 23.
Tfs (23. Pf3: dan Dc4),TfeB 24. Pf3 of
23. ..:...,
Pe6 of ten slotte 23.
Te 7 24. Dc 7:, Tc7: 25. h5, Pe7 26. Tfes.

Pes:

•P.).
73 ruUverkeer.
75 Eng. adellijke.

De beslissende fout. Zwart hoopt door
het snel oprukken van zijn vrijpion remise te forceeren, maar vergeet daarbij,
dat daarmee tevens zijn'koning minder
veilig komt: te staan, hetgeen wit in
staat stelt, de partij te; zijnen gunste
te beslissen. Met* 48.:.:...»,-; Df3f 49 c
Ddlt kon zwart wel remise maken.

as—a4.

Stelling na 32

.........

.

124 gard.
126 mtUJeanaam.
127 planeet.
130 rivier
in Z.
Frankrijk,
:31 venster,
132 voedsel' tot zich

.

•

.Anlta Loulse bezorgde regisseur: D.
Jeugdig acteur en danser.
Ross Lederman hoofdpijn, toen zij vrienWill Rogers, die êenlgen. tijd geledelijk, maar.beslist weigerde, om haar
trouwring af te nemen bij opnamen van den overleed, was bekend wegens zijn
scènes van „Glamour for Sale", die voor liefde voor kinderenden zooals MarColumbla thans vervaardigd wordt," en tha Holt, de moeder van den jongen
waarin zij de rol van een jongmelsje Davld • Holt: vertelde, was: het succes
speelt. ....'.
van haar zoon bij de film voor:een
Anlta, die mrs. Buddy Adler is, vertelde, zeer groot deel aan Rogers te danken.
dat de • ring' niet van haar: vinger was
Zij... zelde,. dat zij Davld, die later
geweest sedert zij getrouwd is. Men stond
vooral
In „Military Academy" uithier voor een > moeilijk geval, maar Al
Becker,. het Manusje van, alles,. bracht blonk, nimmer, naar; Hollywood zou
uitkomst. HU kwam aanloopen met een hebben gebracht, zonder. de' aanmoestukje witte hecfitplelster en een potje diging, van:Rogers." ■:
verf,-en een oogenblik daarna was de
„Ik wilde; Da vid danser; la ten. worring nog steeds aan den vinger van den, en Ik Het hem:reeds lessen 'geAnlta, maar niet meer zichtbaar.
ven. Zijn leeraar vond hem zoo;ultstekend, dat Ik hem naar New-York

■■■S:<S!3:
Pion
nu

lucht.

(nieuwe

(nieuwe «peiling),"

i

DAVID HOLT.

Een „permanente” trouwring.

'

titel.

wondering,
45 nota bene (afk.)
46 slede, 'SJM
47 en andere (afk.)
48 nummer
51 voorzetsel.
53 familielid.
57 bloem.
een
58 naam van
ondergrondschen .
spoorweg.
59 oosterlengle,
60 land In W.-Euro-

13 btjw/
14 teekenlng.
15 mannetjeshond,
18 pers.
voorn.

'

van

44 uitroep,

dier.
12 dient, gesloten.

van een

wereld,

Russ.. keizer.

37 rechtsformatle.
42 lengtemaat.
43 muzleknoot.

■geit.

-

breeuwsch.)

140 zot.
142 drager

35 mannetje

dartele,
hartige

van de

adell, titel,

9 .voegwoord (I*.)
10 lidwoord, (Pr.).
11 marterachtig roof.

liter

i35 meester (aft.)
136 leer . (He.

tlng.

fl voorzetsel,
7 metaal.

'

-

paard

•

3 bloedverwant,

121 BUbelsch rustoord
122 rlv. In Zwltserl
123 bloem
125 tegengif
128 muzleknoot
129 bijwoord,
131 bert.
•
133 vaatwerk
ook

138 pasgang

muzleknoot.

70

verkooplng ' (exa.
menspeiling),'
34 tUdelUke . ontzet-

1 spoedig.

■

ten.

:

31 tak, die •in deze
dagen veel vreugde

23. Tfl-dl
Dc4xa2
Pf6—ds
12. f4xes
24. Pd4-b3
12.
Pes: 13. Pes:, Des: zou wegens
Stelt de zwarte dame op non-actief,
14. Rf6: een stuk kosten.
zoodat de pionwinst slechts van tijde13. Pc3xds
Hjken aard kan zl Jn.'3EÉjpaMS
e6xds
14. Rgsxe7
24.
TeB^-e6
14. Dds; levert niets op; er volgt 14....,
Vermoedelijk
tegen 25. e 6. gericht.
Re
6 15. Dd2, Ra 2: en wit kan niet op Sterker was echter 24.
5, b.v. 25
verovering van den raadsheer spelen, Tds:,
Tas, TaB 27. TaB:, TaB: 28.
26.
4
daar 16. Re7:, Pe7: 17. b 3 weerlegd wordt Pd 2, 3 29. Ta3:, Ta 3:.30.
Da 3:, Da 3: 31.
door Rb3:.
ba3:,,Ph4: met ongeveer gelijk spel.
14.
Pc6xe7
:.;;.....
TdlXds
;;.
15. Dd2-g5
Dreigt 26: Tas'met verovering van de
Met aanval op g7, welke niet door zwarte dame.
15
o—o gepareerd kan worden, om25
b7—b6
dat dan Pe7 ongedekt zou komen te
26. Tds—d6
TfB—eB
staan.
27. h4—hS
•
Pg6—fB
15
Rd7—fs
28. Td6-d4
a6-a5
Dreigt mat op c2.
29. Td4—g4
16. Pf3—d4
Wit heeft een goed gebruik gemaakt
Rfs—g6
17. Rfl—d3
van de tijdelijke nonactiviteit van, de
Wit staat prachtig: een voorsprong In zwarte dame en zijn aanval op energieontwikkeling en grootere bewegingsvrijke wijze hervat.
heid. Tot beslissend voordeel leiden deze
29
g7-g5
factoren echter niet, omdat zwart spoe30. hsxg6 e.p.
PfBxg6
dig gelegenheid krijgt tot allerlei tegenDe zwarte koningsvleugel
Is ernstig
aanvallen.
verzwakt, maar daartegenover staat, dat
17
0-0
wit nu geen directe actie meer kan on18. h2—h4
dernemen en in de eerste plaats moet
Om Rg6 uit zijn hechte positie te verzien te verhinderen, dat zwart op den
drijven.
anderen vleugel tot een tegenaanval
"•
h7—h6
komt.
19. Dgs-g3
TaB-e8
31. Dg3—f4
Zeer Juist. Zwart speelt consequent op
Om 31.
4 te beletten, maar dit is
de zwakte van pion
daardoor Is slechts zeer tijdelijk.
5
wit niet in staat, zijn aanvalsplannen
"•31
h6-h5
op normale en rustige wijze voort te zetDwingt den witten toren de vierde rij

e en

-

10 geielschapapel.
14 eerste (kwaliteit),
pre*.
19 maximum

35. Da4—b3
36. Pd2_bl
37. Db3—d3
-

.
'

TaB-^alt
Dds-Hl4
: Dd4—f4 ■

vallen.,

838.

Tg£-fs'
39. Dd3—fl
Dh4—a4
40. Te3—a3'
r it moet
wel afwikkelen, omdat
«J
Da 2 dreigt.

.

zwart

,

wit

l:

Te6xes

,

44. Dfsxhs ■—
In ruil voor dezen h-pion terovert
zwart den g-plon.
44
Da4—f4f

45. Kcl—bl
48. Kbl-a2
47. Dhs—bs
48.

Ka2—b3

52. Db6—e6t
' KgS—g7
?.....;..
53. Pc4-d6
Dreigt in de eerste plaats Pfst
Dit

53.

Df4—fit

■

Dflxg2
Dg2—f2

f7—fs?

met

Dg3—es

ruil-aanbod komt te laat. Wit verovert geforceerd den zwarten vrijpion.
54.\Pdft_f5t'
Kg7—h7
..'

55.
Kh7—hB
Men merke op, dat 55.
KgB zou
falen op 5«. Ph6f enz.
58. Dd7—cBt
KhB—h7
57. DcB—b7f
• Kh7-*8
V5B. Db7xf3 .'
Wit heeft nu twee gezonde pluspionnen en-wint gemakkelijk. •
58..
PgB-f4
-.

-

nu niet 42. Tf7:? spelen weDeB.
.
42..Tf5xe5
Pf6xes
Na langdurigen- strijd is zwart er in
geslaagd, het materleele. evenwicht te
herstellen, maar positioneel staat hU
nog steeds iets slechter.
43. Dfl—fs
Pes—ge
gens 42

werken.

:

Pbïxa3
mag

*

.

damewinst.

.

had

••

51. c2—c3
f4—f3
Deze.vrijpion is lang niet zoo.gevaarlijk als het wel. schijnt. Wit kan namelijk spoedig met matdreiglngen gaan

*

en

Th

de dames moeten ruilen.

:

Na damerull:zou, het eindspel
zwart ongunstig staan: 37....,.., Dd3:voor
38.
Td3:, Tes: 39. Pes:,
3 pion'hö moet

'

—

-

.

Z..

In

Holland.

....

Onze landgenoot, L. Prins, geen
onbekende in de schaak-arena, nam verleden Jaar ook deel in het landentournooi te Buenos Aires. Hij wist zijn partij
op goede pooten te zetten. Dit heeft de
Denemarker, A. Christensen moeten ondervinden, die
misschien in tijdnood
een klein foutje maakte en zijn kansen op remise moest laten schieten. Hier
is de bewuste partij:

ichr«ve men „Kent-prUtpuale». Oplo,
en uitslag worden 11 Januari In dit blad
•.
bekend gemaakt. .
Hleionder YOlgende omschrUvlngïn
pe

ilng

HORIZONTAAL.
1 niet nat.

I

Helen Gahagan, rertolkster van „She” en
echtgenoote van Melvyn Douglas, treedt
op sociaal gebied op den voorgrond.

December.prUsvraag,
Behalve 'de gewon»
waarvan a. i. Zaterdag rploaaing en uitslag In
dit blad komt, geve • w(J deae maand nog een
Kerst-prlJspussle, waarvoor drie. geldpryzen

■

Van het tooneel naar de politiek.

KERST-PRIJSPUZZLE.

!

THEATER.

en

werd b.v. voorgesteld aan. Olympe
Bradna den'naam van Hanatinl te
geven, en de. onderzoekers,"; die; aangewezen werden . om de namen te
controleeren, kwamen terug met de
mededeeling, dat deze naam ;in ,de
Polynesische taal „Dikwijls overwonnen" beteekent en vaak aan meisjes
wordt gegeven.,
Een andere gewone
naam -in\ de
Zuldzeeën is Kake, hetgeen • beteekent: „Getatoueerd tot aan de lendenen". Op alle Polynesische eilanden wordt tatoueeren als een schoone kunst beschouwd. ÏSQÉIB
Deze eigenaardigheid
bestaat ook
ten aanzien van de namen van mannen. Een i inboorling van een • der
Polynesische eilanden, die voor ": de
film werkt onder den naam van John
Johns,.vertelde aan regisseur Green,
dat zijn werkelijke naam was Neo
Afitu Athlen, hetgeen beteekent „De
zevende man, die zoo boos is, dat hy
ziehen het slijk wentelt". Hij zeide,
dat zijn vader EngeLsch, had leeren
lezen, en „White Shadows in South
Seas" had gelezen. Een der personen
in het boek vond hij zoo aantrekkelijk, dat hij zijn zoon naar dezen had

4
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51.
60.

Pis—d 4
Df3-f5

.

Pf4—g6
Des—dB

61. Dfs-h3t
Zwart geeft op, cmdat 61.
KgB 62.
De6t tot dameruil leidt, terwijl 61. „..:.,
Kg 7 wegens 62. Pfsf niet mogelijk is.
merklngeil van dr Euwe ln de N- B
.........

_
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-

»
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Hun, die verzekerd willen blijven
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De „Indische Courant” bulletineert:
uitingen van
De grondslagen
Engeland’s bliksemstoot in Lybië Hartelijkesympathie
permanenten

vred

Van een

„bliksem” is

er uit,
maar het bliksemt er
nog genoeg voor

de Italianen
De worsteling

om

Bardia

De R.A.F. waakt met

Kortgeleden passeerde ik het wrak
van een „Cr-42", welk» deel had
uitgemaakt van de Italiaansche
keur-*Bcadrllle „Oamba dl Ferro"
die In Spanje naam heeft gemaakt.
Intusschen blijft een stroom
van Britsche versterkingen aan het
Lybische front aankomen.
De
aankomst van deze versterkingen
zal ongetwijfeld den beslissenden
factor vormen bij den ultelnddljken val 'van Bardia.
:

De Britsche

adelaarsblik
Londen, 20 Dec. (Reuter). Oordon Young. een van Reuters speciale correspondenten in de Westelijke woestijn, schrijft vanuit
het Britsche (hoofdkwartier:

vooruitgescho-

ven eenheden, welke de Italianen in minder dan een week
tij ds over een afstand van ongeveer 160 tan. uit Egypte hebDen geworpen, hebben thans

reeds tien dagen lang bijna
onophoudelijk
gevochten.
Slechts 's nachts heöben zij
enkele uren kunnen slapen.

„De „bliksem" is uit den Britschen „bliksem-oorlog"
in de
woestijn
voor het
Westelijke
stuiptrekkingen
oogenbllk verdwenen en de stoot
overgegaan
In
in Itffoië Is-thans
een methodisch uitgevoerd offensief, dat In-de plaats Is getreden
Aan
geschoten
van de reeksen met bllksemsnslverrassende
heiid uitgevoerde,
Cairo, 21 Dec. (Reuter). De
aanvallen, waardoor het begin operaties
Tan de Britsche vloot
werd
van het Britsche offensief
tegen Bardia duren nog steeds
gekenmerkt.
voort. De stad is geheel in pnin,
gevolge van de bombardeHet schijnt, dat het nog ver- ten
menten van de vloot en de R.
zal
duren,
voor;
dagen
scheidene
A.F.
dat de. verdedigers van Bardia
lichte
Dezer
drongen
besluiten den strijd op te geven. Britsche daten
marinestrüdkrachten
Zij hebben namelijk nog.de be- de haven binnen, alwaar zij drie
schikking over'een aantal stuk- Italiaansche
voorradenschepen
ken " veldgeschut en eenlge hou- tot zinken brachten.
witsers, om hen te helpen de aanvallen ' der i Britsche patrouilles af
Voorzorgsmaatregel
te slaan. Ook trachten d e Italianen Solloem van Bardia uit te
Caïro, 31 Dec. (Reuter). Brit*
beschieten, ten einde te trachten
de mogelijkheid van het door de sch 8 bommenwerpers hebben tonBritsche marine aldaar aan wal nen brisantbommen uitgeworpen
zetten van voorraden uit te scha- op den steiger en de kazerne van
Bardia, teneinde elke poging der
kelen.

Bardia’s laatste

Zelfs

flarden

Hitler-geld stinkt niet voor Laval.

•ihV:

Mfiaïly MaW).

-

„De Ind. Courant? bulletineert:
Vichy heeft niet alleen Lavals
Hiller zoekt West

Afrikaansche

Voor de propaganda

bases.

instantie

Officieele

Londen, 21 Dec. (Reuter). In een radiorede heeft generaal de
Gaulle o.m. het volgende verklaard:
„Hitler heeft Frankrijk noodig om de gevolgen der Britsche
blokkade te verminderen en zich te verzekeren van het bezit
van bases in Fransch West Afrika, van waaruit hij dan in.
staat zou zijn om Amerika aan te vallen."
Verklarende, dat een samenwerking met Duitschland voor
Frankrijk slechts een illusie beteekent, meer niet, besloot de
Gautle zijn toespraak met op te merken:
„Welke ook de fouten mogen zijn, door de mannen te Vichy
gemaakt,'zij zijn niet allen bereid om namens Frankrijk
dezen laatsten stap te doen, waardoor het land in staat van
slavernij zou worden gebracht.
~Duitschland heeft. wellicht den steun van Frankrijk noodig,
als compensatie voor het ineenstorten'van Italië", zeide generaal de Gaulle nog in zijn te Londen gehouden radiorede. Hij
vervolgde:. „Hitler.;heeft: Frankrijk noodig om de. gevolgen van
de'Britsche blokkade ter zee te verminderen en zich te verzekeren van-het bezit der bases in Fransch-West-Af rika,' van waaruit
hfj in "staat IsAmerika aan te vallen";
rT*-—

geschapen

,

-

--

December

(Unlted

heeft een

lnllchtlngen-bureau gesticht, dat de taak van Havas zal
overnemen. Het nieuwe • Inlichtingen-bureau zal zorg dragen voor de
distributie
van het nieuws uit
Frankrijk over de geheele wereld, terwijl het voorts in alle
landen
nieuws
zal vergaren
en
dit
ter
kennis
van
de'Franschen brengen. Ook Journaal-films zullen door het inlichtingen-bureau worden gegeven.

Fransch

-

Het Inlichtingen-bureau zalrechtstreeks onder leiding van den minister, van Propaganda komen te
staan, zoodat het nieuws voortaan
door de regeering zal kunnen worden gecontroleerd. De premier en
de ministers van Financien, Buitenlandsche- en Binnenlandsche
zaken en Koloniën zullen allen In
den redactie-raad van het nieuwe
bureau vertegenwoordigd zijn.
<

Berlijn is boos

Londen, 20 Dec. (Reuter). Vreezend, dat de druk, welke zij
thans op de regeering te Vlchy uitoefenen, zou, leiden tot een
toestand," waarin Pétain en zijn medewerkers tot de conclusis

Opledn r

ambassade

et Parijs

De

Het ergste, dat er bestaat:
gestapo waakt nu te Vichy

20

Amerikansch

-

Vichy,

Press). Maarschalk Pétaln

zouden komen, dat de eenige oplossing hun vlucht naar NoordLonden, 21 Dec. (Reuter) SLüAfrika zou zijn, hebben de Duitschers thans het aantal gestapo.
berichten uit Berlijn ia> eea
agenten ite .Vlchy vermeerderd en leden van de geheime Duit- kens
Ingediend tegen 3 leaanklacht
sche politie op wacht gezet in de Fransche havens en op' de den van de
amFransche vliegvelden, aldus verklaart het vrije Fransche nieuws- bassade te Parijs'wegens het v*ragentschap.'De voortdurende vrees, dat het Fransche koloniale leenen van huip'aan Britsche onrijk hun zal ontgaan,'verklaart de voorzichtigheid van de nazi's,
doch desalniettemin doen zij thans al het mogelijke />m den
Deze aanklacht Is vervat in een
weerstand.van de paar mannen rond Pétain, die blijven stand- mededeellng, uitgegeven door het
houden tegen oneervolle, verraderlijke handelingen, gelijk kort.: D.NJB. De verklaring voegt. hieraan toe, dat de Duitschers hun
geleden door Laval gepropageerd, te breken.
terugroeping geëdscht hebben en
dat het Amerikaansche departement van buitenlandse!» zaken

aan dien elsch heeft - toegegeven
en verklaard heeft, dat het een
onderzoek tereak» heeft bevolen.
Mts.

wier arrestatie
Deegan,
eenlgen tUd gelegen in de Vereenlgde Staten gemeld werd, is e en
van de 3 leden van den ambassadestaf, die in de verklaring ■ genoemd worden. D e mededeeling
beweert, dat mre Deegan en andere geëmployeerden van de ambassade een Engelschen officier
geholpen hebben bU zijn vlucht
uit Dultschland en ook, dat een
Britsen
onderdaan,
verbonden
aan den Britschen
Inlichtingendienst, maandenlang In het gebouw van de Amerikaansche amverborgen
bassade te Parys
gehouden werd.
'

Rotsvast vertrouwen
In uiteindelijke zege der
Geallieerden

De super-bomber.
(„Los Angelos Times").

Het rommelt zwaar in Mussolini’s land
Affiches met „Weg met Hiter”
het leven.
kostten sommigen

de berichten dat
New York, 21 Dec. (Reuter). Bevestiging van
bevindt werd
"alie
in
troepen
Uch een groot aantal Duitsche
neutrale lan.
verschillende
naar
Begeven door reizigers uit Italië
den, aldus meldt de „New York Times" van heden
Het schijnt volgens deze mededeelingen, dat *e ,oDultschers
naar Italië werden gedirigeerd om te helpen de
.^
te coördineeren, welke, naar men vreest, op het punt staan ineen
te storten wegens Inwendige conflicten en sabotage In de oorlogs.

_....„

«»'

tusschen het leger en
neemt de wrijving
hardnekkig
gerucht deedl de
de.fascisten".dagelijks toe en het
stonden,
Volgens deze reizigers

ronde, dat vele politieke leiders op bet punt van vallen
zooals o.m. zelfs Mussolinl's schoonzoon Graaf Cano (de man
met de circuspakjes), die „tot ambassadeur te Tokio zou worden

benoemd."

te Rome werden arriclies
recente
wer.
aangeplakt met de leuze „Weg met IHtler" en naar verluidt
terechtgesteld.
den hiervoor eenigen
De reizigers voegen aan het bovenstaande nog toe, aai; er
toenemende ontevredenheid bestaat over gebrek aan olie, sieen.
k<>len en schaarschte aan goedkoopere levensmiddelen..
Tijdens

.

een

verduistering

'

Voor Nederland
In Amerikaansche pers
Washington, 20 Dec. (A. N. P.).
De te Washington verschijnende
dagbladen maken van de gelegenheid, door het ■ bezoek van
Prinses Juliana
aan President
en mrs. Roosevelt geboden, gebruik om hulde te brengen aan
Nederland en aan de Prinses.
De „Washington Post" trekt in
een artikel een vergelijking tusschen den toestand In de
Vereenigde Staten en in Nederland.
Het blad geeft uiting van sym-

pathie
met de
Nederlanders
die zich thans onder den hiel
van de nazi's en de gestapo bevinden.

Londen,- 21 Dec. (Reuter). De
Angllcaansche kerk en de vrije
kerken hebben de „5 vredes-punten" van den Paus aanvaard.
De hoofden der kerken dealen
hun aanvaarding van deze punten
mede in een brief aan de „Times",
welke geteekend is door de aartsbisschoppen van Canterbury en
York, den moderator van den federalen raad der vrije kerken, en
door den aartsbisschop van Westminster, hoofd van de R. K. kerk
in Groot-Brittannië.
zooals zij voor de
De 5 punten
lste maal gegeven werden In een
adres tot het college van kardinalen in den Kerstavond van het vozijn alsvolgt:
rige jaar

De

„Washington Star"
verdat de Hollanders desondanks een opvallend voorbeeld
vormen van den geest' van nietsamenwerking in Europa en dat
de Duitschers de Nederlanders
niet gemakkelijk
te
verteren

klaart,

'vinden.

Het blad
ring,
hoe

land

brengt •In herinne-

de Hollanders

hun

—

—

le. het recht van alle volkerem
op een onafhankelijk bestaan.
2e. ontwapening.

3e. de een of andere rechtsinstelling om internationale overeenkomsten te garandeeren ■en
zoo noodig te herzien en verbe*
terep.

4e. het op de vereischte wijze
tegemoet komen aan gerecht*
vaardigde eisenen van volkeren,

uit de zee hebben gewonbevolkingsgroepen en minderhenen en zegt, dat zU leven voor
den.
den dag, waarop
zij hun land
se. volkeren en regeerders moewederom
van de nazi-droesem
ten zich la'ten leiden door een
zullen
hebben vrijgemaakt en
universeele liefde.
weder In de oude „Nederlandsche orde. welke zooveel heeft
Aan deze grondbeginselen voegt
bijgedragen
tot de eer en de
glorie
van onze
beschaving, de brief der kerkhoofden nog 5
hebben hersteld.
andere principes toe, namelijk:

I

De

De „Washington Star" verklaart
verder, dat aan de bevallige erfgename van de Nederlandsche
kroon een hartelijk welkom is bereid, getuige de geweldige ovati»,
welke der Prinses werd gebracht,
toen zij het concert, gegeven door
het nationale symphonie-orkest.

bijwoonde.

le. de uiterste ongelijkheid,ln
rijkdom moet uit den weg geruimd

worden.

2e..gelijke opleidings-mogelijk-

heden-voor elk kind.
3e. het gezin als sociale een*
heid moet beveiligd worden.
4e. het besef'van zltogodjdelijke roeping moet bij V-hén*
schen dagelijkschen arbeid her
steld worden.
se. de hulpbronnen der. aard*
moeten t aangewend - worden voor

Itallanen;om van overzee versterDe Hitler-zwendel.
Terwijl eij te Bardia stand hou- kingen aan te voeren reeds
bij
den, hebben de Italianen besloten voorbaat te verijdelen.
Het blad geeft ook verder
het geheele.'menschehral".
nog uiting aan
de bases van hun luchtmacht te
diepgevoeld
is geen «permanente vrede In
verleggen naar punten, welke ver.
Neder.,
Er.
medeleven
met
het
gevallen
Bardia nog niet
•mogelijk, tenzij
derat liggen. en • dus minder gelandsche volk. Het brengt het Eurona
beginselen
van den christeljjién
makkelijk door de Royal Air Force
beroep
(Reuter).
Dec.
De
in herinnering, dat
Cairo, 21
godsdienst tot de grondslagen
President Roosevelt in 1939
gebombardeerd kunnen worden. Italiaansche troepen in het door
maakt van ds nationaleipoütiékfen
op Hitler deed, 0m de kleine
Alle vliegvelden ten Oosten van de Britten belegerde Bardia houvan het geheele'maatschapijêïijke
buurstaten van Duitschland te
Solloem, waaronder die te Me- den nog stand. De Britsche troeleven, aldus zegt de brief. En de
steeds
ontvangen
nabijheid
nog
sparen.
pen
de
van
Barverdit
Op
beroep werd
naster, in
onderteekenaars zijn vol vertrou'door Hitler geantwoord,
dia en te El Gumbl in de woes. sterkingen. -.
dat
wen, dat de beginselen, die zij "opBardia
Terwijl de bezetting van
aUe aan Duitschland grenzen- . gesomd hebben,
tijn, zijn door ide Italianen
ontdoor regeerdeis-en
staten méér bindende verruimd. Het-Italiaansche vliegveld, door artillerievuur wordt bestookt,
staatslieden in het • iceneetetßrtttroepen
zuiveren
de'
de
Engelsche
'"zekeringen
dat het dichtst bij de Egyptische
hadden ontvangen," sche gemeenebest van völteefea
naar het Westen en het
dan door den president van
grens is gelegen, ligt thans op gebiedenWesten.
zuUen\W.ocaên aanvaard en wde Vereenlgde
Staten
vereen afstand van ongeveer 112 km Noord
schouwd.'zullen worden als de werDe Britten namen nog 900 man
zocht
werden.
„Dat
kelijke 'basis, waarop een lapgSiieen
van solloem.
dit
gevangen en maakten vier karige vrede zou kunnen worden gebelofte was, welke Hitler nimnons buit.
mer voornemens' was te houvestigd.
In andere berichten wordt verAan de grens van Soedan zetden, is thans een door het
klaard, dat de Italianen bezig ztjn ten' de Britsche patrouilles hun
van de
verloop
geschiedenis
De U=boot=bedreiging
hun luchtmacht te versterken, aanvallen voort.
bewezen
feit".
Aan het Kenyafront hadden
doch hun vliegersjhetoben een geEngeland heeft nieuwe
aoriden eerbied voor de nieuwste, geen veranderingen in de situaZij zal zegevieren.
gerechte-vliegtuigen.' tie plaats.
Brtteche
De „Washington Star" verschepen noodig
klaart nog, dat Prinses Jullana.
Londen,
(United
20
Dec.
In verband met het huidige lijden
van haar land, bepaalde waarden Press). De minister van Scheepvan de christelijke beschaving vaart, Ronal Cross, deed tegenvertegenwoordigt, dierbaar aan over pers-vertegenwoordigers een
op de Vereenigde Staten,
hen. die, overal ter wereld, een beroep
om
koopvaardij-schepen
voor
eervolle vrijheid ltefhebtoen.
Engeland aan te bouwen, tenein„Haar zaak is rechivaardig en de Groot-Brittannië
instaat te
daarom mag v/orden verwacht, stellen aan de bedreiging
der
dat ZH zal zegevieren. IntusDuitsche
onderzeebooten
het
schen
wenscht
de
bevolking
van
hoofd te bieden.
De Italiaansche strijdkrachten hielden zich
Washington aan haar koninklijke
Minister Cross zeide, dat Engast
duidelijk
angstvallig schuil
te maken, dat zij eeland niet in staat is zijn oorvan harte welkom is, besluit
het logsinspanning op het huidige
correspondent bij blad.
peil te handhaven,
zonder dat
Londen 21 Dec (Reuter). Reuter's speciale
nieuwe schepen worden gebouwd.
de Britsche slagvloot in de Middellandsche Zee Massy Anderson.
De marge, welke nog voor ons
Prinses
.•'
meldt het volgende:
bestond door den aankoop
Tan
aan
de
Ne w York, 21 Dec. (Reuter). oude Amerikaansche
Na een uiterst waardevollen steun gegeven te hebben
schepen,
de
Italiaaansche
is
H. K. H. Prinses Jullana verbijna uitgeput. Wellicht kunBritsche landstrijdkrachten in Egypte, door
de pers, dat Zij de nen de Vereenlgde
Staten ons
kuststellingen voortdurend te bestoken, zette de Britsche. slag. ku ard e
hartelijke ontvangst ten zeerste nog het een en ander leveren van
weer
].!. door het uiterst slechte
Donderdagavond
vloot zich
de schepen, welke zij thans nog
drempel. waardeert.
zelf in de vaart
heenslaand, haar zware kanons in actie op Italië's eigen
hebben, aldus
Cross.
Tonnen aan metaal werden geworpen op de reeds zwaar bebreekt
baan
schadlgde haven van Valona, terwijl onze lichte strijdkrachten
maan- I- Londen, 21 Dec. (Reuter).
het
heldere
in
en
onbeschroomdheid
Goede oplossing
prachtige
een
met
Op
licht nog verder doorstootten door de Straat van Otranto, zoover 4 dezer vonden te Weenen deWashington, 21 Dec (Reuter).
monstraties plaats, in verband
naar het Noorden doordringend, dat zij den breedtegraad van waarmede
De
Amerikaansch
velen
werden
autoriteiten
gearverbindingslinies
in Al- resteerd.
Durazzo bereikten, de Italiaansche
De nieuwe Duitsche overwegen momenteel, of de
37
toebrengend.
schade
gouwleider Baldur von Schirach Deensche en meer dan 100 andere
banië alle mogelijke
Den volgenden dag, met de sneeuwbedekte bergen van (de wereldberuchte
„opvoeder" buitenlandsche
schepen, welke
jeugd. Red.) zich thans in Amerikaansche haGriekenland in de verte aan stuurboord, kwamen wij in een van de Duitsche
werd uitgejouwd.
vens bevinden, aan Engeland
vreeselljken storm, die door een doorweekten matroos beschreven mGT
kunnen
worden overgedragen.
veiligheid
in
wij
allerijl
ons
in
als
toen
Narvik",
„net
als
werd
stelden.
.Vroeg in den avond ging de storm liggen en een onzichtbare
stoomwals maakte op wonderlijke wijze de zee glad.
-

Italië’s erf werd bestookt
Door de Britsche vloot, die er
danig

huishield

.

Onze

.

De actie.
wij nog niet van het paan afgeweken
waren
den
storm
Ondanks
en wij namen op de aangegeven uren de stations van actie in.
Twee uur later voeren wij de Straat van Otranto binnen, In
het licht van een waterige maan, laag hangend boven de Al.
baansche heuvelen. Terwijl de maan steeg, waren alle schepen,
met Inbegrip van onze aanvalsmacht, duidelijk zichtbaar op hun
weg Noordwaarts voorbij het verduisterde Valona.
Wij waren de flottieljelelder, zoodat aller oogen intens gespan,
nen waren en voortdurend bedacht op alle mogelijkheden, terwijl wij twee uur lang langzaam voortvoeren, onze kanons gereed
voor onmiddellijke actie en de torpedolanceerbuizen bemand.
heeft
„Hitler
voldoende petroZoo nu en dan was een flikkerend licht merkbaar temidden
leum en olie om eiken dag
1000 van het duister van de verre Albaansche kust, doch Italië bleef
vliegtuigen in de lucht te houden, pikdonker.
verklaarde Houdry, maar Engeland
Valona geteisterd.
moet tegen den zomer 1941 in staat
zijn per dag minstens 3.000 vliegtuiInmiddels namen eenige mijlen achteruit onze slagschepen
gen in de lucht te houden."
opstellingen In voor een bombardement van Valona
Wij waren te ver weg om iets van dat bombardement te zien
- Houdry zelde verder,'dat zijn organisatie tweemaal in de week via of te hooren, doch toen wrj ter hoogte van Durazzo waren, ontden radio-omroep ongecensureerd vingen wij een laconiek sein, zeggende dat het met het grootste
nieuws naar Frankrijk doorgeeft.
succes uitgevoerd was en bij onzen terugkeer konden wij zien,
hoe In Valona branden woedden, ofschoon wij nog een uur
Snelle scheepsbouw
varens van de haven verwijderd waren.
De actiestations bleven bemand, totdat wij geheel vrij waren
New York 21 Dec. (Reuter).
De Brltsche
order voor den van mogelijke represailles, doch gedurende den
geheelen kruistocht
60 koopvaardijschevan 4 uren op
bouw van
pen in de Vereenlgde • Staten zal Italië's „achtererf" zagen wij ook niet
tpg«n den herfst van 1942 geéén
vijandelijke
teeken
van
heel uitgevoerd zUn. d.w.z. bin- maar
schepen.
nen 18' maanden na het leggen
Noch op zee, noch in de lucht deden de Italianen ook maar
van de eerste kiel, zoo wordt In
gezaghebbende
kringen
verno- de minste poging om onze passage te verstoren, of onze bombardements.strijdkrachten aan te vallen.
Zoo kan Italië, dat lang geleden reeds alle aanspraken op
Hiermede zouden alle scheepsde
beheerschlnf? van de Middellandsche zee verbeurd heeft,
bouw-reeords
In de Vereenlgde
thans zelfs.geen aanspraak op maken, dat de Adrlatlsche'
Staten sedert den jongsten oorlo?
'gebroken worden.
Zee ztjn eigen zee Is.

_

.

»"

_

,

,

Verstand

New York, 21 Dec. (Reuter). „De
nazi's zullen den druk van de
nederlaag tegen den zomer van
1941 geloelen, en tegen 1942 zal
Dultschland vanuit de lucht volkomen verlamd zijn." Aldus zelde
de president van de vrije Franschen, die in Amerika wonen, de
heer Eugène Houdry, in een toespraak tot de volgepakte Carnegle
Hall, waar Vrijdagavond een groote
bijeenkomst van de „France quand
même"-organlsatle plaatshad.

•

.

„Alweer

een ladder in die verwenschte kous”.
Urmstrong in ~The Argus"t .Meftourjiel}

Vroolijke toestanden

(Vervolg telegrammen)

De „Ind. Courant” bulletineert:
Problemen in China en Japan

Zwarthemden bespionneeren hun wapenbroeders.

Londen, 21 Dec.. (Reuter). Radio Atbenê meldt, dat door
onlangs gevangen genomen Itallaansche soldaten werd onthuld,
dat de bataljons zwart hemd en het geregelde Itallaansche' leger
uitermate'actief besplonneeren.
Volgens hen worden de acties, opstellingen en bewegingen van
!' .::'■-...
;
Iresp. chef en sous-cher van den Chl-, het, Itallaansche leger' rechtstreeks ter kennis' van
Mussollnl
neeschen generalen «taf, In - den vorm : gebracht
gevolg daarvan is een 'stroom besluiten, uit
het
en.
van een militair bevel.
Rome, waarin het
,.

!

HetcomChuniset

1

'

legermoet

totorde

worden

geroepen

In kringen te Chnnklnf . verklaart
een stellingen
men, dat. aanreiien het bevel
militair bevel is, er reen sprake kan
/ijn van beswaren en dat bet bevel
onmiddellijk moet worden opgevolrd.
De Ohlneesche communisten voe-i
ren aan, dat hun geen voldoende tijd' Tempo

instellen van onderzoekingen en zelfs terecht.'
worden gelast.

Amerika’s herbewapening

Indië’s tinpositie

gestadig versneld

Bijzonder gunstig.

wordt gegeven.
In alle kringen te Chunkmg wordt
Washington, 20 Dec. (Reuter),
aangedrongen op een snelle actie
Wij hebben reeds melding
gede zijde der regeering. Men vertrouwt,
•
dat
ofschoon men in vele kringen maakt van het stichten van een
meent, dat een
vriendschappelijke nieuw kantoor voor de productie
oorlogsmaterieel
voor de
regeling nog steeds mogelijk is
de van
te.i
regeering instaat zal Wijken de si- Amerlkaansche weermacht,'
te geven bij het
tuatie het hoofd te bieden, wat er einde leiding
ook moge gebeuren.
uitvoeren
van het reusachtige
Men wtfst erop, dat de communisprogramma voor de herbewapetische troepen slecht geoefend en ning der Vereenlgde Staten, teruitgerust zijn. Zij zijn in hoofdzaak wijl terzelfder tijd
wapens voor
C*

I

van,Is

rr

A.N.P.

en doen . meer, propagandistisch werk dan dat zij vechten. •
Chunking. 20 Dec. (Reuter). OomDe troepen der, centrale regeering
centaar leverende op het vraagstuk zijn
numeriek
sterker dan de
betreffende de overbrenging van een communistische veel
troepen,
zy
deel van de Chlneesche communisti- bovendien beter geoefendterwijl
en uitgeposihuidige
hun
van
sche troepen
rust zijn.
tief naar nieuwe posities, aangegeven
te
Ohunregeering
door de centrale
de te Chunking
king,
elschen
Japanschc
de
verschonende bladen op
de handh- ng
nsdrukkeMJke
van de strikste discipline In het 1 er.
Verdere reorganitatie in
m a.w. zij ondersteunen- op krachtl«

jruerilla's.

Het

;..;:«£

kabinet

regeering.

de maak

dat de communistische troepen de
onlangs door de Chlneesche legerleiTokio, 21 Dec. (Domei). Men
ding uitgegeven bevelen moeten op- meent, dat
een nieuwe reorganisatie van het Japansche kabinet,
Na het krachtige hoofdartlkele in welke door de pers de „tweede
van gisteren,
de „Ta Kung Pao"
fase" van de versterking van het
«ischte het erkende orgaan van het
kabinet Konoe wordt genoemd,
Tang
Pao".
„Sao
leger,
de
Chlneesche
aanstaande
is. .
disciplihedenochtend de strengste
De
den oudbenoeming
van
troepen,
naire maatregelen tegen de
die de bevelen van de legerleiding premler en vroegeren voorzitter
van den geheimen raad Baron
niet opvolgen.
Het blad herinnert eraan, dat de Küchiro Hiranuma op 6 dezer tot
Chineesche communistische party na minister zonder portefeuille werd
het incident te Tian in 1936 trouw beschouwd als de eerste fase van
van het kabinet.
zwoer aan de Chlneesche nationale deDeversterking activiteit
politieke
ving aan,
r«geering en haar leider, maarschalk
Chlang
Kal-Shek. Het Chineesche toen Prins Konoe gisteren, confemet Baron Hiranuma,
communistische leger werd toen ge- reerde
reorganiseerd e.n werd een ondeTdeel voor en na de gebruikelijke kablvan het Chinsesche nationale leger netszlttlng.
Het tempo
werd gisteravond
onder den naam van „achtste routeom kwart voor negen versneld
lager;'.
Na het uitbereken der Chlneesch- toen Markies Kolchi Kido, de gehebben helmzegelbewaarder. premier KoJapansche vijandelijkheden
hun noe bezocht en tot 10 uur 10 met
de
communistisch? troepen
sterkte voortdurend opgevoerd en |hem confereerde.
ook het gebied, dat door hen bezet
Hedenochtend werden de miwas, uitgebreid. Na vele besprekingen nister van spoorwegen, dr. Gotatusschen de centrale communistische ro Ogawa, de minister van sociawerd le zaken Tsuneo Kanemltsu, de
autoriteiten en de regeering
tenslotte besloten de oorspronkelijke minister van overzeesche zaken
sterkte van het communistische leger Klyoshi Aklta, de minister van
te vergrooten, in de hoop, dat men handel en Industrie Ichizo Kobade communistische autoriteiten hier- yashl, de minister
van verbindoor ertoe zou kunnen brengen de dingen Shozo Murata
en de mivan
het
te
leger
verdere uitbreiding
nister van financiën Isao Kawabeperken.
da bij premier Konoe ontboden.
Ondanks deze concessie van ■ de
Deze ministers zijn de vertegenzijde der centrale regeering gingen de woordigers van de vroegere poliautoriteiten
voort tieke partijen en van „big busicommunistische
met de uitbreiding van het commu- ness", de overige
zeven leden
nistische leger en van het gebied, van het kabinet, die zulke condat door dit leger bezet werd gehou- necties niet hebben, werden niet
den, terwijl zij zich mengden in de ontboden.
operaties van de troepen der centrale
Intusschen ontkende Ota tegenregeering In des» gebieden.
over vertegenwoordigers van de
De situatie Is zoo gespannen ge- pers, dat hy zou toetreden tot
kabinet en verworden, dat een oplossing moet wor- het versterkte
den gevonden, aangezien niet langer klaarde, dat hij slechts een adkan worden geduld, dat de autori- vlseerende rol speelde.
teiten der centrale regeering vechOta bezocht vroeg Baron Hiraten tegen de Japansche troepen -en numa. voor diens vertrek paar
terzelfdertijd moeten optreden tegen West-Japan, waar hij den temde communistische inmenging.
pel en het keizerlijk mausoleum
Tenslotte
besloot .de centrale re- zal bezoeken om rapport uit te
geering alle communistische troepen,
over zijn benoeming tot
met inbegrip van de 18-de legergroep brengen
een nieuwen post.
van het nieuwe vierde leger, te bevelen zich naar' nieuwe posities te
begeven, opdat er geen wrijving meer
Reconstructie voltooid
zou zijn, tusschen de centrale regeetroepen
en
de
communistische
rtog
en functionarissen.
Enkele minitters vervangen

Van den

'

'

—

Chunking roept hen tot
de orde

deelde de heer

Broek,
van het
Internationaal
tin-comité, mede, dat de tinpo-

i

1

1

Engeland
vaardigd.

moeten

worden

sitie

van Ned. Indié
bijzonder
lunstiK is. Het laatste restrictie-Jaar toont duidelijk aan, dat
Ned. Indië niet alleen instaat is
de overeengekomen 130 procent
der
leer
standaardproductie
snel •te . bereiken, doch zelfs instaat is tot' 150 procent te eaan,
terwijl
andere productielanden,
behalve Nlferla, niet instaat lijn
het toerestane
percentage te
halen.
-

—

China’s communistische
legerscharen

wijze het standpunt der

Londen,: 21 Dec. (A.N.P.). In
exclusief interview met het

een

i

De verdere reorganisatie
van Japan’s kabinet

'

ver-

Tijdens de hedenavond gehouden persconferentie, waarop Roosevelt de instelling van het,nieuwe kantoor bekendmaakte,. zeide
hij, dat de
bestaande defensiecommissie geheel in haar huldigen vorm zou
blijven bestaan,
doch de instelling van het nieuwe kantoor voor de productie van
dat
oorlogstnaterieel houdt in,
vele . functies, welke vroeger bij
de defensie-commissie berustten,
thans bU dit kantoor zullen komen te berusten. Het nieuwe
Kantoor zal zijn werkzaamheden
over ongeveer tien dagen aanvangen.

.

i
.

I
i

1

Hierdoor heeft Ned.-Indië eer-

stens een gróoter aandeel ver-

van de 75
duizend ton ■ Amerlkaanschen reservevoorraad, maar staat, ook
zeer sterk, op grond van gebleken grootere pqtentleele capaciteit, in de ■ onderhandelingen Inkregen In de levering

zake de voortzetting der Interna-

tionale overeenkomst, welke'eind

1941 afloopt, waardoor Indlë gerechtigd zal zijn een grooter aandeel In de standaardproductie te
verwerven.
De meerdere opDe beslissing, om het nieuwe brengst der tln-producten . komt
kantoor te stichten, werd geno- goed testade voor de aankoopen
men tijdens een heden door de voor de bewapening van -Ameriministers Stimson en kolonel Knox ka, waarvoor de heer Van den
met hun onder-ministers gehou- Broek teverfs hoofd der aankoopden conferentie met de defensie- commissie is' aangewezen.
President Roosevelt
commissie.
zeide, dat het nieuwe kantoor
Hoewel uiteraard bereid en vervoor de productie • van oorlog»- langend mede te werken aan een
mafeiieel volledige bevoegdheid faire internationale regeling; stelt
zal hebben tot het ' zelfstandig de economische
werkwijze van
nemen van beslissingen. De . be- Ned.-Indië, met als gevolg een
zullen eenstemmig: lagen kostprijs, Indlë Instaat
slissingen
zonder dat gestemd wordt, geno- eventueel, zonder Inmen worden.
ternationale regeling
te
werken.
zonder
In antwoord op de vraag, of welke concurrentie ook
was, dat het te behoeven te vreehy v.-n meening
Jongste, voor de ' uitbreiding. van zen, voor' geval onverhoopt de
de
Amerlkaansche
weermacht medeproducenten
bereid
niet
opgestelde plan een . daadwerke- blijken om de billijkheid te erkenlijke versnelling van de uitvoe- nen. De heer Van den
van het herbewapenings- Broek aarzelt niet de
ring
programma tot gevole zou heb- Ne d. -Indische tinindusben, zeide de President, d a t h Ij trie de beste
en goeddat niet zou zeggen, om- koopste
ter wereld te
noemen,
dat bedoeld programhetgeen mede onze
ma elke 24 uur met groo- positie In de Internationale regeSoerabaja
tere snelheid ten uit- ling bepaalt.
voer wordt gelegd.
Hij deelde verder mede," dat de
Op morgen
President Roosevelt zeide, dat vooruitzichten voor een eigen Nein het personeel van het nieu- derlandsche bauxietontginnlng in
Het beursbericht der Nederland- sche, certificaten van Amerikaan-!
van;
we kantoor drie van vitaal be- Suriname niet ongunstig zijn. Men sche Handel Ml), wijdt aan de a.s. sche aandeelen niet vaststaat,
bezoo
deze,
een
te
handel
voorheen
In
eerlang
ope.ververwacht
te
Batazijn
elementen
bedriJJ!
de
beurs
lang zijnde
heropening van
voornen,
niet
volgende
langrijke,
de
leiver
van
de
tweede
Amehef
fondsenrubriek
tegenwoordigd, namelijk
via en Soerabaja
ding der industrie, welke haar rikaansche concessie, aan de overloopig wel. geen sprake zal zijn.
overzicht:
der
van Wallstreet
Surlnamerlvler, met het
centrale
vindt •In
den zijde
Ook
de invloed
punt
per pak
Toen op 10 Mei Amsterdam als op onze call zal zich' derhalve
voorzitter van de deienste-commls. doel voorziening in de Amerlwerd uitgedoen
zijdelings
als kaansche alumlnlumindustrie. Ver. vrUe effectenmarkt
sle, Knudsen, de arbeider
wellicht
slechts
de Bataviascr.e
- werd
Okkernoten
Cti
vertegenwoordiger
Hul- der-wordt; de
goudsituatie aan schakeld,
wiens
en gelden. «■fMÉMani
onmiddellijk
gesloten
beurs
<
aanzien,
de
|.|0
Lawa ernstig bekeken. Indien
laat
sich
dan
ook
man optreedt en de kooper en
Het.
o*
bil verordening ■
consument, als wiens vertegenmogelijk. zal de raak nu' stellig kort daarop
lande dat de, Bataviasche beurs, voorsKastanjes
-75 cf,
de ministers i van aangepakt; worden. De zegsman handel in effecten hier te
woordigers
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