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Landgevechten bij Hongkong zijn hevig

eerste dagen? Zij zijn gevaarlijk,
als zij hun eigen plannen kunnen

volgen, en dat doen ze nu ongetwijfeld nog. Hun vloot is altijd
beschouwd als een geduchte macht.

Hun marine-luchtmacht heette beter dan hun leger-luchtmacht. Hun
geen
leger koestert zeer zeker
angst voor den dood en weet aanvankelijke successen te bereiken,
maar wist in China de opdoemende problemen op den duur niet op
te lossen. Zij putten nu uit een beperkten voorraad. Het is voor hen
de gebeurtenissen van
den dag. kort dag, dus zij zujlen hun beste
materieel en hun beste menschen
Velen haalden hun schouders op Inzetten. Het A.8.C.D.-front moet
zoo
ever de gunstige gevolgen van den dit aanvankelijke geweld
goed mogelijk doorstaan, en liefst
Russischen winter, zoo vaak voor- zoo gauw mogelijk een eigen actie
speld. Zij ze!den er nleta van te beginnen, teneinde den vijand voor
onverwachte problemen te stellen.
merken. Die winter ls er nu, en de Er
zijn voor
behoort geen plaats
weer onderschatting van dentegevaarlik
«evolgen zijn er ook. Dan
heette het, dat de vijandelijke ver- ken vijand. Er behoort nog minder plaats te zijn voor neerslachbindingsproblemen in Lybië van tigheid.
Onze successen
zullen
geen belang waren. Maar de vij- eveneens komen. Wij hebben een
and denkt er op het oogenbllk een langen weg af te leggen, een moeizamen weg en een smartelijken
beetje anders over. De groote lij- weg, maar hij leidt naar de overnen van een oorlog zijn in feite de winning.
Laat ons daarom, nu leder onzer
eenige, die van de wisseling der
zijn
oorlogsbestemming gaat
opkrijgskansen weinig invloed onderhetzij in de weermacht, hetzoeken.
gaan. Japan slaat hard, wij gaan zll ln het burgerfront, plechtig en
beloven, sterk te zulbarre tijden tegemoet, maar de eendrachtig
zijn ln de beproevingen die kolen
uitslag staat vast.
men gaan, en hard van ons af te
Terecht overigens wees Roose- zullen bijten. Wij zijn in staat, van
hoog tot tot laag, trotsche bladzijden
velt de Japansche bewering, dat te schrijven
ln de geschiedenis van
het meesterschap ter zee In den het Koninkrijk der Nederlanden.
Pacific zou zijn veroverd, van de
hand. Er bestaat nog zooiets als
de Amerikaansche vloot, op zijn
minst even sterk als de Japansche,
ondanks de geleden verliezen. De
Britten ontvingen een zeer zwaren
slag, maar hun vloot telt nog altijd geducht mee. Als vliegtuigen
Herovering in een aantal
de Brltsche zware schepen tot zin%

De Russen in het
offensief

ken brachten, wel, die hebben we
ook, en de Bnitsch-Amerikaansche
productie, staat er borg voor, dat
wij er nog een heele hoop mee:
zullen krijgen. Of Engeland nieuwe
versterkingen uit Europa kan zenden weten wij niet; maar onmogelijk is het zeker niet. De ditie andere slagschepen van het type van
de „Priiice of Wales" en de „King

George V" zouden dit jaar gereed
gekomen, zijn vermoedelijk al
reed. De Nederlandsche vloot is ei
ook nog, en speciaal de onderzeebooten zijn tot groote dingen in
staat, als zij eenmaal in actie komen. De harde tegenslagen moeten het A.B.CJD.-front klaarwakker maken. De samenwerking, niet
bondgenooten,
alleen
tusschen
derde den toestand ten gunste van maar ook tusschen de verschillenden vijand. De Amerikanen, trou- de wapenen, kan niet innig genoeg
Men o'eegt te leeren van tewens, hadden tot betrekkelijk kort zijn.
zullen
genslagen. De successen
geleden weinig hoop, de Philippij- eveneens komen.
nen te kunnen houden. De vijand
valt daar thans met sterke strijdDe heer Ritman, ln een voor de
krachten aan en al ls de defensie radio bedoelde rede, die wegens
ten laatsten tijd versterkt, de ult- (loos) luchtalarm niet werd uitgesproken, herinnerde aan Beatty in
3'ag van den strijd moet onzeker
den slag bij Jutland. Deze geschieworden geacht. Singapore ls onge- denis verdient wat uitvoeriger te
verde- worden verteld. Beatty commantwijfeld oneindig sterker
deerde het Britsche eskader slagdigd dan de Philippijnen. De Ja- kruisers, zijn vlag woei van de
pansche aanval op Malakka doet ~Lion", zijn vlag?enkapitein was
Hij geraakte in gevecht
het gevaar voor luchtaanvallen op Chatfield.
met Hipper's eskader Duitsehe
net krachtig* Brltsche bastion toe- slagkruisers. Beatty had oorspronr.emen, doordat het vliegveld van kelijk een meerderheid van zes
tegen vijf. Maar de „Indefatigable"
Kot* Bahru op 560 kilometer van werd tot zinken gebracht en
de
gewas
ligt.
Mary"
„Queen
Maar
een
d
lucht
in
landaanSingapore
vlogen. Aan boord van de „Lion"
val door de rimlboe, door bosschen zelf brak brand uit. Een salvo trof
en moerassen, dat is een gansch de ~Princess Royal",
die vlak
voer
„Lion"
achter
de
en.
volste
vertrouwen
sndere zaak. Het
verbindingsman kwam
od
een
ten aanzien van Singapore blijf' de brug van de ..Lion" rappordan ook gerechtvaardigd. Van een teeren, dat de „Princess Royal"
was. In werkelijkheid
ontmoeting met de Aussies bij voor- opgeblazen
laatste
niet het geval, maar
was
het
beeld zou de vijand weinig genoe- Beatty dacht van wel. Beatty, hef
eigen schip brandend, dacht dus
gen beleven
drie schepen te bezitten, tegen
r,og
Laat ons nu even den blik rich- de vijf Duitsehe. die onkwetsbaar
ten op de hoofdzaken. De Japan- leken. Toen zei Beatty, prompt reageerend op het rapport Inzake de
eche agressie moest op den duur ..Princess
Royal". tegen zijn vlagleiden tot de vernietiging van Ja- ?enkapitein: „Chatfield. er schijnt
Japansche vandaag iet* mis'te zijn met onze
pan, niet omdat de
verdomde schenen. Draai twee
weermacht verwaarloosd mochi "unten
naar bakboord"'. Twee punworden, verre van dien, maar om ten naar b?kboord wilde zeggen
<?at Japan economisch zoo gewei- twee punten dichter naar den yllr

sectoren
Londen. 10 Dec. (Aneta Reuter).
De Russen Raven ie middernacht
nog het volgende communiqué uit:
In een aantal sectoren aan het wes.
telijk en zuidwestelijk front rukten
onze troepen op, bezetten een aantal punten, terwijl zij in den secverscheidene
tor van Leningrad
pulnten namen. In een anderen sec.
tor van het frdnt ruimden onze
troepen meer dan 40 punten op.
In allo gevallen doodden de Russen vele Duitschers en vernietigden
aanzienlijke hoeveelheden van hun
oorlogsmaterieel. Uit Moskou werden gedetailleerde beschrijvingen
ontvangen over gevechten in verscheidene sectoren; de voornaamste daarvan was de herovering van
Yelcts <Elets) een spoorwegknooppunt, ongeveer 170 km. ten oosten
van Orel. Hier vaagde het roöde
leger 2 Duitsche divisies weg en
doodde 12.000 vijanden; de overigen vluchtten met achterlating Van
kanonnen en ander materieel. Dit
werd in een door Moskou gerelayeerde uitzending van het front bekend gemaakt.
Ook in verscheidene sectoren van
het Kalinin-front werden hevige gevechten gemeld, waar
volgens
~Tass" de Russische aanval
de
Duitschers volkomen verraste en
zij uit de noordelijke
voorsteden
van Kalinln werden verdreven. Dc
Russische winter, die volgens den
woordvoerder te Berlijn, militaire operaties moeilijk tot bijna onmogelijk maakt, schijnt dus
de
Russische troepen niet te deren,
wier voortdurend hameren op de
Duitsehe posities een steeds grootere tol van de ontmoedigde aanvallers eischt.

Russische

superioriteit

in de lucht
Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter).
De Russische verzekering dat zij
superieur zijn ln de lucht langs
het geheele front, vooral in de omgeving van Moskou, werd gestaafd
door uitvoerig bewijsmateriaal
aldus volgens gezaghebbende kringen te Londen. Russlsohe
tanks
waren ook biizonder geslaagd in
—

hun actie aan het front van Moskou.
7ii waren bliikbaar veel efficien�«r di?n de Tïuitsrhe tanks in de
—f"uw in verbai»d metbreeder sporen.
(Zie verder pao. 2).

In een

Hevige aanval op Hongkong
afgeslagen
11

Hongkong,

Dec.

(.In. Rtr.)
Hedenochtend werd het volgende
communiqué uitgegeven:
De Japanners zetten een hevlgen

aanval in op onze stellingen. Er
had eenlge penetratie plaats in onze
voorste verdedigingswerken
doch de aaaval is op het oogenblik tot staan gebracht. De strijd
duurt voort. Ondanks het uiterst
slechte ziciht schoot onze artillerie
van allerlei soort zeer doeltreffend.
Gisteren nam, kort voor 18.00 uur
enze lichte i artillerie een Japansrfie Compafriie, die onvoorzichtig
oprukte, onder vuur. De compagnie leed zware verliezen. Wij leden
tot dusver lichte verliezen."
'

Japansche patrouille in man
tegen man gevecht
vernietigd
Hongkong, 10 Dec. (An. Reuter).
Van officieele zijde werd een inde
tfdent beschreven, waardoor
de
verwoedheid van
thans gaande
zijnde gevechten werd aangetoond:
Eén onzer patrouilles, die zich op
beonze linkerflank voorwaarts
met
woog om contact te zoeken
den vijand, ontmoette een Japansche patrouille. Tijdens een
kort
en scherp gevecht van man tegen
man, dat volgde, werden de Japanners tot den laatsten man met
Tommy-guns, geweerkolven en bapatrouille
jonetten gedood. Onze
terug.
keerde zonder verliezen

Chineezen begonnen

afleidendea nvalen

toespraak

tot het

Amerikaansche volk noemde
Roosevelt den plotselingen

misdadigen aanval door de
Japanners de climax van een
tiental jaren van internationale immoraliteit.
„Machtige
geslepen
en

gangsters

hebben zich aan-

eengesloten", zeide hij.
De tekst van de toespraak
staat op pag. 2.

Een boodschap van den
Engelschen koning
aan Malakka

Eert beschouwing van
Annalist
(Londen, 10 «Dec. (Reuter). ~Annalist" schrijft (het volgende ever
de militaire situatie in het Oosten:
of
Het verlies van de „Prince
Wales" en van de „Repulse" is ontegenzeglijk een zware slag. Intusschen was reeds verwacht, dat
da Japanners, in verband met de
voordeelen, die «zij putten uit hun
overrompelenden aanval, in
het
begin successen zouden
boeken.
Engeland heeft zwaardere slagen
overleefd.
De verraderliike aanval op Pearl
Harbour heeft tot gevolg gehad, dat
d? laatste Amerikaansche lsolationisten zich aan de zilde van de regeering hebben geschaard en zal
voorts nog tot resultaat hebben,
dat de geheele industrie geconcentreerd ■zal worden op de 'productie
van oorlogsmaterieel in plaats van
tendeele cebruikt te worden voor
de vervaardiging van luxe-artikelen.
Niet
het minst belangrijke
nieuws van heden is de verklaring
van Pandit Jawaharlal Nehru.
den befaamden Britsch-Indischen
politicus, dat de vooruitstrevende
machten in de wereld zonder eeni*
gen "twijfel aan de zijde staan van
de A.8.C.D.-mogendheden 'en Rusland en dat nationale isolatie voor
Britsch-Indië heeft afgedaan.

Ik weet, dat het vertrouwen van
het Britsche rijk in uw onbevreesdezen
Washington, 10 Dec. (An. Rtr.). de vastbeslotenheid om
tot
staan
te
tenbrengen,
aanval
van volle gerechtvaardigd is en
In het tweede communiqué
met
het departement van Oorlog werd Gods hulp zal de toegewijde diens',
verklaard, dat de militaire en ma- van eiken man en elke vrouw in
Malakka bijdragen tot onze overrine-lnstallaties op Luzon den ge- winning".*
heelen dag met tusschenpoozen onderworpen werden aan Japansche
En aan Hongkong
bijzonder
luchtaanvallen met
heviLonden, 10 Dec. (Reuter). De
ge aanvallen op de vlootbasis CateleKoning heeft het volgende
vite.
gram gezonden aan den gouverneur van Hongkong: ~In het uur
van den woesten aanval door de
Op de haven Cavite
strijdkrachten van Japan, waarin Hongkon? de eerste slagen van
Manila, 10 Dec. (Aneta Reuter) den vijand moest doorstaan, zend
Na de eerste twee aanvallen bom- ik uen mijn volk ln de kolonie
een boodschap van vertrouwen en
bardeerden nog 9 hoogvliegende bemoediging
in uw beproeving en
bombers Cavite en in de haven ge- verzeker ik u, dat ik het
voiste
ankerde koopvaarders. De laatste vertrouwen heb in uw leiderschap
uw onbevreesde
toewijding
aanval volgde 8 minuten later door en
welke het garnizoen en de bevol8 bombers. De politie verklaarde, king van Hongkong zullen leiden
dat meer dan 100 bommen werden Zij hebben ree'ds een woesten aanval doorstaan doch onder
Gods
geworpen op Manila en Arza. De voorzienigheid zullen alle pogingen
burgers sloegen den aanval zonder van den vijand mislukken".
paniek gade.

Sohout-bij-nacht

in Pearl Harbour

gedood

Washington, 10 Dec. (An. Rtr.).
De marine deelde
mede,
dat
schout-bij-nacht Isaac
Campbell
Kid Zondag tijdens een aanval op

Pearl Harbour in een actie werd
gedood.

Washington, 10 Dec. (An. Rtr.).
Schout-bij-nacht Kidd was adjudant

van den staf van het opperbevel van
de vlcot in den Pacific onder admiraal Husband Kimmel.

Singapore, 10 Dec. (Aneta Rtr.).
Zaak van deskundigen
Volgens een telegram aan het Cliineescjie dagblad Sih Chew
JitWashington, 10 Dec. (An. Rtr.).
poh" openden Chineesche troepen De voorzitter van de
commissie
defensie,
in het gewest Kwantung een offen- voor onderzoek van de
sief in den rug van de Japanners, senator Truman, maakte bekend,
die het vasteland van Hongkong dat de commissie meent, dat zij
dat geen onderzoek moet instellen naar
aanvallen. Verklaard wordt,
de Chineezen ook een afleidenden militaire en maritieme strategie en
aanval op Canton ondernemen.
tactiek en dat daarom geen Roging
zal worden gedaan een onderzoek
in te stellen naar de omstandigheop de Philippijnen den
van den Japanschen aanval op

Luchtaanvallen

duren voort

behaald".

KoLonden, 10 Dec. (Reuter).
ning George zond het volgende tevan
legram aan den gouverneur
de Stralts Settlements, Slr Shento:
Japans
Thcmas: „De storm van
woesten aanval ls in het Oosten
doorlosgebroken en Malakka
staat de eerste aanvallen van den
vijand. Op dit gewichtige uur verzeker ik u van mijn volle vertrouwen ln uw leiderschap. Ik sta
de
naast u, hunne hoogheden
heerschers en de volken van Malakka in de beproeving, die gij
n'oet doorstaan.

Pearl Harbour.

Malakka

Intusschem ls 'de belangstelling
in hoofdzaak geconcentreerd od
den Japanschen aanval op
Kota
Bahru. Indien de Japanners daar
vasten voet «ouden kunnen krijgen
en zich zouden kunnen meester
maken van het plaatselijke vliegveld, dan zouden hunne luchtaanvallen op Singapore, dat op 560 kiEen bedreiging van
lometer afstand van Kota Bahru
Singapore
gelegen is. in aanzienlijke
mate
worden "vergemakkelijkt. Voor zulLonden, 10 Dsc. (Reuter).
In ke aanvallen is een igrondbasis ongezaghebbende maritieme kringen ontbeerlijk, daar vliegdekschepen
mee- niet 'voldoende zijn. Doch de omgete Londen spreekt men de
aan- ving van Kota Bahru, geheel bening uit, dat de Japansche
sawahs,
inleiding staande uit moerassen,
val op Malakka een
ananas-plantages,
en
vormt van een poging om Singapore oerbosch
'vlak achter het strand zijn
bloot te stellen aan een luchtaan- welk?
gelegen. is niet geschikt voor aanaan
groote
val op
schaal en
een vallen op groote schaal, •terwijl de
bedreiging van den Birmaweg.
kleine, op welgekozen plekken gebouwde verdedigingsposten,
die
ontvangen reeds
Volgens te Londen
lang geleden 'met
precies
berichten duren de gevechten nog zulk een aanval voor oogen wersteeds voort in de nabijheid van den gebouwd, in staat moeten zijn
de plaatsen, waar de
landingen de aanvallen 'van e<en
numeriek
zijn uitgevoerd, terwijl het schijnt, veel
sterkere troepenmacht te
dat meer naar het Noorden,
te weerstaan. Ondanks het
aantal
Sengora, door de Thaische troe- vliegtuisen, dat de Japanners in
pen geen ernstigs tegenstand werJ den strijd geworpen hebben, schijgeboden aan den Japanschen aan- nen <zij er niet in te zijn geslaagd
val.
de suprematie te verkrijgen over
de ©ritsche vliegtuigen, die hoofdMen verklaarde met nadruk, da: zakelijk door Australiërs worden
indien de Japanners zich daar bestuurd. -Men verklaart ook, dat
nestelen, een ernstige bedreiging de voornaamste luchtmacht te Sinvoor Malakka hiervan het gevo.g gaDore nog niet In 'actie is geweest.
zal zijn. Terzelfdertijd wees men
Zelfs wanneer Noord-Malakka
erop, dat de Japanners lange ver- verloren zou gaan w>u de verdedibindingslijnen over zee zullen moe- ging van Singapore niet in'ernstlten handhaven althans voorloo- ge mate in gevaar worden gepig. De mate, waarin de aanvoer bracht, 'daar het eeheele schiereivol bergen en 'bosschen. 'een
van hun voornaamste benoodigdhe- land
moeilijk terrein is 'voor een leger,
den kan worden onderschept door dat een inval tracht uit te
voeren.
middel van vloot- en lucht-aanvalMen
vraagt
zich
af
de
of
1 sterke
len is een open vraag.
Britsche strijdkrachten ln Burma
Men wees er op, dat alle Bril- . een inval zullen doen ln Thailand
om de Japanners
de flank aan
sche tas es en faciliteiten,
uiter- te grijpen, daarinzulk
een inval
aard met inbegrip van die te Slngewettigd ls.
capore, ter beschikking staan van thans volkomen
de Amerikaansche vloot.
De Philippijnen
|

Wat wisten wij van de Japanners,
en wat leert de oorlogservaring der

De rede van
Roosevelt

Straits Settlements heeft een moingediend door
tie aangenomen,
niet-offlcieele
Eurooudste
het
peesch? lid en ondersteund door
het oudste niet-officieele Chineesche lid. De motie verklaart: ..Op
dit oogenblik, dat de Straits Setop actieve wijze
zijn
tlements
eaan deelnemen aan den oorlog,
bevestigt de wetgevende raad van
nogmaals
de Straits Settlements
ziln blilvenden trouw jegens den
troon en zijn vaste besluit om te
vechten totdat de overwinning is

|

voren, voorloopig bij den vijand.
der
Vergeleken bij het verlies
twee zware Britsche schepen Is het
mogelijke verlies der Amerikaansche eilanden Midway,' Wake* en
Guam, hoewel onaangenaam, minder belangrijk. Of Amerika deze
zwak
steunpunten, betrekkelijk
verdedigd, zou kunnen houden,
werd vaak dubieus geacht. De veroverval,
Japansche
raderlijke
verrassend,
veranAmerika totaal

to port".

Manilla

Singapore, 10 Dec. (Reuter). De
wetgevende vergadering van de

10 Dec. (An. Rtr.).
Aan de zitting van het oorlogskabinet namen deel Huil, Stimson, de
onderminister van Marine., Forrestal, Sumner Welles, generaal MarshaU en admiraal Stark.
Ër is geen aanwijzing inzake het
doel van de zitting.
Washington,

•

toedienden aan het Russische leger, versaagden de Russen niet. ZIJ
maakten van ledere man en vrouw
een soldaat, bleven rotsvast vertrouwen ln de uiteindelijke overwinning, zagen het tij langzaam
keeren.
Zoo la thans aan ons de gelegenheid, zij het voorshands
wij
nere schaal te toonen wat
waard zijn. Het prachtige Brltsche
6lagschlp „Prlnce of Wales" en de
slagkruiser „Repulse" zijn niet
meer. Zij waren zeer kort geleden
eangekomen ln het Verre Oosten,
zij voeren langs de Oostkust van
Malakka, blijkbaar met de bedoeling, de Japansche zeeverbinding
tusschen Indo-Ghlna en Malakka
san te vallen. Het was een
riskante onderneming, maar de vijand poogt Singapore aan te vallen,
en voor de veiligheid van de basis
moeten risico's worden genomen.
werDe twea kapitale schepen
gevijand
tot
zinken
den door den
bracht. Hoe precies weten wij niet.
Volgens Tokio uit de lucht, maar
de volledige geschiedenis zullen wij
wel van Brltsche zijde hooren. Wat
op het oogenbllk het belangrijkste
is: de maritieme machtsverhoudingen ln den Pacific zijn ten nadeele der geallieerden verstoord. Het
Initiatief berust meer nog dan te-

polnts

Van Malakka geen
nader nieuws

op

Betuiging van trouw der bevolking

.

maakten, verschrikkelijke klappen

Turn two

Voortdurende luchtaanval

oorlofskabinet

vergaderde

Manila, 10 Dec. (Aneta Reuter).
Japansche bombers waren bedrijvig rondom de militaire centra, inclusief het Nichols-vliegveld, het
fort William-McKinley en de Nielscnluchthaven.
gendarmerie
De Phiiippijnsche
meldt, dat vijandelijke parachutisten werden gevangen genomen 300
km. ten noordwesten van Manila.

—

Vijfde colonnisten in

Manila

.

het geheele volk. Wij moeten ze
kunnen verdragen. Wij moeten er
een aansporing ln vinden' om nog
meer ons best te doen. Wij moeten er, in zekeren zin, aan wennen.
Erger stormen zijn over ons hoofd
gegaan. Toen Frankrijk capituleerde, zaten de Britten waarlijk niet bil
de pakken neer, doch constateerden,
dat zij nu geschiedenis konden maken. De menschheld, aldus Churchlll, moest nog na dulzerid Jaar
kunnen zeggen: „Dit was
hun
mooiste uur" Toen de Duitschers
in Rusland geweldige vorderingen

Wladlwostok, als Rusland ln den
strijd ls betrokken (wat een kwestie van tijd ls). van vllegkampschepen; hoe dan ook. Op alle manleren ls Japan bezig met het opteren van voorraden, want de oorïogsproductle is een geringe fractie van de Amerikaansche. In eenlge maanden kunnen de Amerikanen vermoedelijk evenveel vliegtuigen produceeren als de heele Japansche luchtmacht thans telt.''
Japan slaat nu, met wat
het
heeft, en wat het niet kan aanvullen, zoo hard mogelijk. Het zal
daarbij successen boeken, maar zij
kunnen op den duur niet helpen.
Men late zich niet verblinden door

Japanners drongen in stellingen
maar zijn tot staan gebracht

Het V.S.

.

gaat. Juist als de zware tegensla- dementen ondergaan als nu Singapore, Manlla, Hongkong, Honolulu,
gen komen, blijkt het moreel van
den troep, en de troep bestaat uit met veel ernstiger gevolgen. Uit

Een Chineesche afleidende aanval

•

commentaar te
Het verkeert nu al ln een benarde
kunnen leveren op zeer
slecht positie
wat betreft de eerste levensnieuws. Een voorrecht, want
behoeften.
Vroeg of laat zullen de
commentaar kan
gemakkelijker
lapansche
steden dezelfde bombarworden gemist, wanneer het goed

admiraal Philips, wiens vlag woel
op de ..Prlnce of Wales", den v}jand tegemoet varen, in een zee met
ongetwijfeld vele vijandelijke onderzeebooten, en met vele vijandelijke vliegtuigen in de lucht boven diie zee. Ook hij heeft misschien
gezegd, dat er lets mis scheen te
zijn met de schepen, „vandaag".
De offensieve geest deed Engeland
zijn oorlogen winnen, maar hij kost
van tijd tot tijd verliezen. Zij.moeten genomen worden. Tot nu toe
verloor Engeland ln ruim twee
jaar oorlog twee kapitale schepen,
wat niet veel was, mede ln aanmerking genomen de vijandelijke
verliezen. Nu zijn er twee bijgekomen. Het is ernstig, vooral wat betreft de „Prince of Wales", want
de „Repulse" was wat zwak ln zijn
botten. Het Is ernstig, maar de
strijd gaat verder. „Chatfield, there seems to be something wrong
with our damned ships to-day.

■

We can take it

end. Dat Is de offensieve geest van
de Royal Navy.
Dezelfde oftensleve geest deed

Manila, 10 Dec. (Aneta Reuter).
Twee L.8.D.-ers van ononthulde nationaliteit werden gearresteerd wegens het tweemaal doen loeien van
de sirenes gedurende den nacht.
Gemeend wordt, dat zij sde colon-

nisten ziin. Waarnemers meenen,
dat zij tijdens alarms roode vuurpijlen zagen opstijgen
van verpunten In en rondom de
Manila, 10 Dec (Aneta Reuter). sanillende
stad.
Twee groepen Japansche bombers
De woordvoerder van het leger
vielen hedenmiddag Manila en de zeide',
dat soortgelijke lichten tijvoorsteden aan.
dens de aanvallen op vliegvelden
op 9 dezer bepaalde strategische
Manila, 10 Dec. (Aneta Reuter). gebieden aangaven.
Een groote groep Japansche bombers verscheen om 13.00 plaatselijJapan meldt zijn verliezen
ken tijd boren Manila. Zij doken
10 Dec. (Aneta Reuter*.
en wierpen bommen naar het Ni- UitLonden.
Tokio
wrtrdt gemeld:
choLsvliegveid en de marinebasis liet Japansche hoofdkwartier gaf
heden het verlies van twee troepenCavite, 25 km. van Manila.
transportschenen toe en de schade
Op het Nichols-vliegveld
brak aan twee andere, doch
beweerde,
een groote brand uit.' Matig lucht- dat alle troepen tevoren waren gedebarkeerd.
13 Militaire vliegtuiafweervuur werd opgeworpen.
gen zij" niet naar hun bases terugWaargenomen werd, dat
een gekeerd.
vliegtuig rook uitbraakte en neerstortte. Een uur later was de aanPan-Amerikaanschc
val nog steeds gaande.

•

dlg kwetsbaar ls, en van zijn mede-misdadiger» op dit gebied geenerlel »teun kan verwachten. Japan moet voor zijn ollevoorzlenlng
practlsch leven op zijn voorraden,
en
het verbruik van olie zal nu
Het ls een voorrecht, alvorens
enorm
stijgen Japan heeft veel te
te worden geroepen tot andere
weinig
ruwijzer en andere grondplichten, op dezen dag der algestoffen voor de oorlogsproductie.
meene mobilisatie

De Japansche oogmerken
In Kezaghebbende

men. dat het doel
me.ent Japansche

eerste

krlnjjei

van d(
aanvallen, waar

De Philippijnen vormen
het
punt. waar Het ernstige
gevaar
schuilt. Men meent, dat het aantal
Amerikaansche troepen
aldaar
niet meer dan 12.000 man bedraagt.
De vestingwerken zijn zwakker
dan "men wel "zou wenschen en er

van het voornaamste
kenmerl
was de ver uiteenllggende punten
bevindt zich daar "een Japansche
waarop zij waren gericht ten
d< kolonie
van 'waarschijnlijk 30 tot
nauwe coordinatie er van, het vol 40
personen.
duizend
gende was: De aanval op
Pear
alge me ene opinie ls echter,
De
Harbour werd uitgevoerd om
dt dat de
taak van Japan moet
Amerlkaansche Paclflc-vloot
ex zijn te eerste
voorkomen, dat

Eneelde voornaamste
Amerikaansclu sche en Amerikaansche«3e
vloten zich
marinebasis schade toe te bren met
elkander vereenigen en dat
Ren. De aanvallen op de
tusschenllggende eilanden en Guan het ook alles op alles moet zetten
beoogden offensieve operaties dooi om Singapore te bereiken voordat
de
vloot ta belet, de Amerikanen da Cr kunnen arriten en de brandstofstations er veeren.
luchtbases te beschadigen. De aan
Geen ontmoeting tusschen
val op Manlla had <ten doel
te
voorkomen, dat de
Roosevelt en Churchill
Amerikaan
sche zeestrlldkrachten
zouder,
Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter)!
kunnen gebruik maken van dezt
vooruitgeschoven marinebasis
er Reuter s politieke correspondent
haar voordeelen te
verkrijgen verneemt, dat geen mogelijkheid
conferentie
voor meer naar het Zuiden uit te bestaat voor een spoedige ontmoeManila, 10 Dec. (Aneta Reuter).
ting tusschen Rooseve'.t en ChurWashington, 10 Dec. (An. Rtr.). voeren offensieve operaties.
chill, die ln sommige kringen
g«.
Meer dan 100 Japansche bombers «uil maakte bekend,
dat de PanDe
aanval
od Hongkong had ten opperd werd als wenschelllk uitnamen Woensdagmorgen deel aan Amerikaansche mlnWfers de eerste doel de Britsche vooruitgeschoven vloeisel van den
Atóerikaansch-Jaden aanval op het Nlcholsvliegveld week in Januari te Rio de Janeiro basis,*;welke de Japansche verbinpanschen oorlog.
zullen ibiieenkomen op een voorstel dïigslUnen over oee bedreigt,
to
en de vlootbasis Cavite.
c
van Chili.
ellmtoaeren.
(Zie verder
2).
,

Notities

paff,

_

Het verlies van de De rede van Roosevelt

De eerste Japansche aanvallen
op de westkust van Luzon, ten noor-

den van San Fernando, werden met

klaarblijkelijk zware

verliepen afgeslagen,

vijandelijke Bijzonderheden van bouw
doch de Jaen diensttijd

panners brachten landingen
tot
stand 'aan de noordkust van het eiland. De Japansche aanvallen waren van groote kracht en werden
gesteund door een groote zeemacht,
deen. actie werd gfmeld uit
de
IlaWail-èllanden, na den eersten
aanval op 7 dezer. Aan de westkust van net Amerlkaansche vasteland hadden'opsporlngen
plaats
naar sde colorinlsten, nadat
de
staatspolitie te Washington ln den
afgeloopen nacht InablJ Port Angeles en Washington een aantal
branden ln den vorm van pijlen, die
ln de richting van Seattle wezen,
had ontdékt en fèdoofd.

Londen, 10 Dec. (Reuter).
De
„flrtnce of Wales" is een ruste*»
schip van de „Klng Oeorge V" en
haar Indlenststelldng bij de marlre. werd eerst dit Jaar bekend gemaald Het schip mat ongeveer
35800 ton en was, naar mjen zegt,
het laatste op het gebied van uitvoering met vele met »rg afgeweritte geheime wapens. Het voerde 14 inch kanonnen, opgesteld ln

3

geschuttorens.

Deze kanonnen bonden

meet

granaten ln minder tijd en met
grooter accuratesse afvuren
dan
gepantooit
tevoren.
was
zwaar
ZIJ
Maatregelen ter opvoering van serd, een dikte van 16 Incn staal
de defensie aan de oost- en west- voor de ronxp weTd gemeld. De

kusten werden Zondagavond

ge-

snelheid bedroeg ongeveer 30 knoo-

troffen, toen de plannen werden pen.
doorgevoerd vpor

materieele ver-

sterking van-'de reeds langs
kust gejtatlonneerde troepen.

de

De spoorwegen droegen met de
speciaal doorgaande treinen in belangrijke mate bij tot de verplaatsing van troepen en materieel. De
luchtmacht voltooide de verspreiding van
luchteenheden welke
"osities Innamen om aan elke bedreiging van beide kusten het
hoofd te bieden.
Het overzicht, dat Churchill

De „Repulse" was een «taglcrul»er van de Renownklasse, 32.000
ton metend, ln 1918 gebouwd en ln
de Jaren 1932-3936 gemoderniseerd.
Het voerde een bemanning van
ongeveer 1200 koppen en i bulten
een bewapening van zes 15 inch kanons, had het ook nog een aantal
vliegtuigen aanboord. De snelheid
bedroeg 29 knoopen.
De „Prtnce of Wales" nam deel
aan de openingsfase van de actie
tegen de „Blsmarck". Samen met
de „Hood" onderschepte zij de Blsmarck en de „Prinz Eugen". De
Hood werd tildens deze actie tot
zinken gebracht, terwijl de „Prlnce
of Wales" lichte schade bekwam,

zal geven
Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter).
Het verluidt, dat Churchili ln het
volgende overzicht Inzake den oorlogstoestand niet alleen de situatie kwam.
tn den Pacific, doch ook die van
Lybië zal bespreken.

Engelsche regeering vraagt een
milliard pond sterling

Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter).

regeering verzocht een nieuw
Te voren verloor Engeland ln
crediet tot een bedrag van een twee Jaren oorlog slechts een slagmiMard pond sterling ter dekking schip
en een
de „Royal Oak"
van de oorlofsuitgaven in het loo- slagkruiser, de „Hood".
pende flanancleele jaar. dat op 31
31
Maart 1942 afloopt. Sedert
De nieuwe opperbevelhebber der
Maart 1941 werd voor dit
doel
Eastern Fleet was aanboord
reeds 4 milllard gevoteerd.
Singapore. 10 Dec. (Aneta Rtr.)
De
nieuwe opperbevelhebber van
Mijnen voor de haven van
de Britsche vloot ln het Oosten,
New York
admiraal Sir ~Tom Thumb" PhilWashington, 10 Dec. (Aneta Rtr.) lips, zooals hil bekend staat in vermet zijn korte eestalte. beHet departement van Marine deel- band
de mede. dat mijnen werden ge- vond zich aanboord van de „Frincc
onof Wales" toen het slagschip
legd bij de toegangen van de hauitvoer om den strltd temen de
ven van New "ïork. Roosevelt tee- langs
kende het besluit, waarby de be- Japanners aan te binden.
voegdheid tot de contréle ln oorPatrouilles uitgevaren
logstijd over de radio wordt overgedragen aan de „Defence commuEven vóór het vertrek van het
nlcatlons Board".
slagschip werden 3 oorlogscorrespondenten uitgenoodi«d om mede
De Amerikaansche oommuniqué's te gaan. Hun lot Is onbekend
voordat de lllst der overlevenden
Washington, 10 Dec. (Aneta Rtr.) ls
gepubliceerd.
Het verluidt,
Early verklaarde, dat
besloten dat onmiddellijk na de ontvanast
wierd, dat er geen centraal punt van het nieuws inzake het tot einzal zijn voor de verstrekking van ken brengen van de ..Prince
of
oorlogsnieuws. Communiqué's In- Wales" en de „Repulse" patrouilzake militaire en marine-verrich- les werden uitgezonden om naar
tingen zullen respectievelijk door 't overlevenden te zoeken.
leger en de marine worden uitgegeven. Tot dusver was het Witte
De ernst der positie
Huls vrijwel de eenige bron voor
Melbourne, 10 Dec. (Aneta Rtr.)
de oorlogslhllchtlngen.
Curtin noemde het verlies van de
„Prince of Wales" en de „RepulCanadeesch oorvet gezonken
se" een ernstigen slag die den
onze positie aantoont.
Ottawa. 10 Dec. (Aneta Reuter). ernst van
HU riep een conferentie van de
De (minister van Marine maakte
bekend, dat de Canadeesche kor- premiers der Australische Staten
vet „Windflower" gezonken ls na op 19 dezer bijeen. Verstrekkende
een aanvaring tijdens een convooi- restricties ter bespreking van mandlenst. Vermoed wordt, dat 23 le- kracht en nationale hulpbronnen
den van de (bemanning zijn omge- worden verwacht.

De

—

—

komen.

Hulpschip door ongeluk verloren
New Delhi. 10 Dec. (Aneta Rtr.).
De Britsch-Indische
regeering
maakte het verlies bekend van een
hulpschip der Br.-Indlsche marine
ten gevolge van een ongeluk. Hei
grootste deel van de bemanning

werd

gered.

Hitler confereert
Londen, 10 Dec. (Aneta Rtr.).
0.F.1. meldt uit Boedapest, dat
Hitier naar Berliin terugkeerde en
besprekingen met
verscheidene
Goerlng voerde.
De Duitsche Rijksdag bijeen

—

faciliteiten. De Itallaansche regeering verklaarde, dat dit een represaille was voor soortgelijke stappen. welke tegen de as-correspondenten te Washington en elders in
de Vereenigde Staten waren genomen.

vertrouwen in de overwinning
Bombay, 10 Dec. 'Reuter). De
Britsch-Indisrhe pers is eenstemHet

mig van oordeel,

dat de groote
lühaereaite fcracht van Engeland
en Amerika, gekoppeld aan de
tlokkade, Jaoan zal moeten uit-

putten.
De bladen doen

een beroep op
de Britsch-Indiërs om hunne meeningsvenschiiJen te vergeten
en
deel te nemen aan een gemeenschappelijk fiont om.een vijand te
verslaan.
De ~Tim« of India" schrijft:
~Indien er ooit lets op berekend
is geweest de Inwendige eenheid
van ■ Britsch-iLndlë tot stand te
brengen dan Is dit wel
Japans
mousterachtlgste
nieuwste' mi
daad van agressie. Dit iand wordt
zoothans rechtstreeks bedreigd,
wel van de iand- als van de zeezijde".
De „Bombay Ohronlcle" zegt:
h*.
'„Het A3.CJO.-iromt, dat tn
defensief was, zal uiteraard tijd
rsodig hebben om teamg te &iaan,
slaat tan
doch wanneer het terugvenvachten,
Japan een afstraffing
welke het niet gemakkelijke zaï
vergeten".

Machtige en geslepen „gangsters”
sloten zich aaneen

.

jaipijln

Het Japansche gevaar zal geëlimineerd worden

Ook zullen we den
vrede winnen

loopt

~»—

evenwijdig

aan die van
Milssolinl in Europa en
Afrika. Thans echter loopt
veel meer dan evenwijdig. Het die
Is
zoo n
welberekende
samenwerking, dat. thans alle wexelddeelen
en alle oceanen door de strategen
\Rn de as becchouwd
worden als
Het verraderlijke karakter een reusachtig 'slkgveld".
President Roosèvelt somde dan
van den aanval
de door Dultschland, Italië
en
Japan gedurende
Washington, 10 Dec. (Reuter). ïen uitgevoc:de de laatste 10 Jaop. te
President Roosevelt zeide Dins- beginnen met denaanvallen
Japanschen
Indagavond ln ~eijn praatje
aan val ln Manchukuo ln 1931, tirwijl
den haard":
hij er den nadruk op legde,
dat
De plotselinge misdadige aanval. deze alle zonder waarschuwing
Iwi door de Japanners in den Pa- geschiedden
cific uitgevoerd, vormen den climax
„En nu heeft Japan Malakki
van een tiental laren van Interna- en Thailand
en de Vereenlgde
tionale immoraliteit. Machtige en Staten
waarschuwing
zonder
geslepen „gangsters" hebben zich aangevallen. Het ls alles koekoe*
aaneengesloten tot het beoorlogen er. zang.
van het geheele menscheüjk ras.
Thans hebben zij Amerika
En nu zijn we in oorlog
den
handschoen toegeworpen. Op verDn nu zijn wij ln dezen
oorlog.
raderlijke wijze hebben de Japan- WU zijn er allen in betrokken
ners een tusschen hun land en het heelemaal.
ledere man, ledere
onze bestaanden langdurigen vre- vrouw en
fcind, Is deelgenoot
Ifder
de geschonden. Vele Amerikansche
de meest geweldige
ondernesoldaten en zeelieden zijn als ge- in
ming van onze Amerikaansche gevolg van de vijandelijke actie gedood. Amerikaansche schepen zijn schiedenis.
Wdj
moeten goed nieuws en
tot zinken gebracht. Amerikaansche
nederlagen en overnieuws,
slecht
vliegtuigen vernield.
winningen —al de wisselvalligheHet Oongrej en het volk van oe den van dei; oorlog
tezamen draVereenlgde Staten hebben
dien gen. Tot nog toe ts al he>t nieuws
handschoen opgenomen.
slecht geweest. Wij ondervonden
Tezamen met de andere
vrije in Hawali een ernstigen tegenslag.
volken vechten wij thans voor ae
Onze strijdkrachten in de Phi'.iphandhaving van ons recht om te pijnen,
waaitoe ook tioepen van
leven temidden van onze nabu- dat gemeenebest
behooren, onderren in de wereld in vrijheid en fat- gaan een afstraffing,
verdedizonder
voor
soen,
vrees
aanran- gen dch op drachtige doch
wijze. De beding. Ik heb een algemeen over- richten van de eilanden
Guam,
zicht ramen gesteld van
onze Wake en Mldway zijn nog steeds
vroegere betrekkingen met Japan
doch wij moeten ons vooren dit eal aan het Congres voor- verward, op
het bericht, dat al degelegd worden. Het begint met het bereiden
voorposten
te
drie
door den vjand
bezoek van Commodore Pere

"

—

—

—

ry aan Japan, nu 88 Jaar geieden.
Het eindigt met het bezoek
van
c!e twee Japansche afgezanten aan
den minister van Buitenlandsche
Zaken op jongstleden Zondag, een
uur nadat Japansche strijdkrachten onze vlag, onze strijdkrachten
en onze burgers met bommen en

veroverd zljr.

De verlieizenlilsit dezer eerste da-

fstn zal ongetwnJfeJd hoog
zijn,
idoch deze regeering eal haar vertrouwen stellen dn het weerstandsvermogen van het Amerikaansche
volk en zal het publiek de feiten
mcdedeelen, 000 gauw als aan twe?
voorwaarden h voldaan: iten eermachinegeweervuur bestookten.
ste, dat al het nieuws officieel Is
bevestigd: ten tweede, dat het vrijAmerika's eer en goede trouw
geven van berichten, op het moIk kan me<t het grootste
zelf- ment dat deze ontvangen zijn, niet
vertrouwen verklaren, dat geen <J:rect of Indirect van waarde ls
Amerikaan heden ten dage, Qf over voor den vijand.
duizend jaren. lets anders
dan
Waarschuwing tegen geruchten
trotseh kan zijn over ons eedand
ons pogen
neen
jaren
door al de
Ernstig raad lk mijn landgenootot het verkrügen van een vre- ten aan alle geruchten te verwerpen
de in den Pacific, welke
bi lijk Leelijke, kleine zinspelingen
op
m eervol zou zijn voor elk land
volledige catastrofe
een
schieten
groot of klein
en geen eer- ln den oorloz als paddenstoelen uit
lijk mensch, nu of over duizend den grond.
Om U een voort>ee;r*e
Jaren, in staat zal zijn een gevoel noemen, kan lk U openhartig vervan verontwaardiging en afschuw tellen, dat ik. totdat een verder onte onderdrukken over het door de derzoek ls inpesteld, niet over volJapansche militaire dictators ge- doende gegevens beschik om de
pleegde verraad in de schaduw Juiste aan onze oorlogsschepen In
van de door hun soeclale afgezan- Pcarl Harbour toegebrachte schade
ten in ons midden meegevoerde cp te geven. Zooals erkend wordt
vredesvlag.
is de schade belangrijk. Doch nieDe door Japan gedurende
de mand kan zeggen noe ernstig,
ten laatst? jaren gevolgde koers. voordat wij weten of die schade te
—

—

—

—
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Derde luchtalarm in New-York
Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter).
New York. 10 Dec. (An. Reuter). De Duttsche radio meldde., dat de
Het derde luchtalarm in New York Rijksdag morgen om 13.00 uur bijCity weerklonk heden om 08.40 een zal komen voor het aanhooren
meldde, dat van een regeeringsverklaring.
uur. De
politie
vliegtuigen werden
gesignaleerd
ter hoogte van Long Island. Het
Het V.S. oorlogskabinet
all clear volgde om 09.03 uur.
Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter).
Russen gaven ln den middag:
De Thailandsche activa in de V.S. De
het volgende communiqué uit: In
Washington, 10 Dec. (An. Rtr.). den afgeloopen nacht bestreden onRoosevelt gelastte de bevriezing ze troepen den vijand aan alle
van Thallandsche activa ln de Ver- fronten.
eenigde Staten.
De Amerikaansche belangen
in Japan
Duitschen correspondent werd
verzocht heen te gaan
Washington, 10 Dec. (An. Rtr.).
gaf te kennen, dat Zwiterland
Huil
Londen, 10 Dec. (Reuter). Het mogelijk de Amerikaansche belanDultsche nieuwsbureau meldt, dat gen in Tokio zal behartigen.
het hoofd van het persdepartement
heden de Amerikaansche corresGeevacueerd
pondenten, die tegenwoordig waren op de persconferentie, verSan Franclsco. 9 Dec. (An. Rtr.)
zocht te vertrekken en naar huis De P.A.A. (maakte bekend, dat al
te gaan.
haar personeel op Wake
Island
naar
Honoloeloe is geëvacueerd:
Het nieuwsbureau voegt
hieraan toe, dat dit een gevolg
was hij weigerde te zeggen, hoe dit is
van het bericht, dat Dultsche cor- geschied.
respondenten
in de Vereenigde
Amerikaansche consul in Hanoi
politie waren geStaten door deopgesloten.
gearresteerd
arresteerd en
Washington, 10 Dec. (An. Rtr.).
Italië ontnam den Acnerikaanschen
correspondenten te Rome en elders
alle telefonische en telegrafische

Climax van internationale immoraliteit

—

Het was de „Prince of Wales",
die Ohurchlll overbracht voor zijn
beroemde ontmoeting met president Roosevelt, tijdens welke het
Atlantic Charter werd opgesteld.

"l

—

Washington, 10 Dec. (An. Rtr.).
Het ministerie van Bultenlandsche
Zaken deelde mede. dat de Amerikaansche consul te Hanoi, Edmund
Ciubb, in den avond van 7 dezer
ln het consulaat door Japansche mllitalren werd gearresteerd, evenals
zijn lersche klerk, Johnston.

De Britsche kolonie
in Bangkok
Verzekeringen voor haar

veiligheid
Bangkok, 10 Dec. (Reuter). (Vertraagd). Een druk bezochte bijeen-

komst van de Britsche kolonie te
zeide de Britsche gezant slr Josuah Crosby dat
de Thaische minister van Bultenllandsche Zaken hem verzekerd had, dat het besluit van de
Thai-regeering om de Japansche
troepen doortocht te
vericenen
r.!et beteekende, dat Thailand in
oorlog is met Groot-BrlUannië.
De minister had hem verzekerd,
dat de Britsche legatie onschendbaar zou zijn en dat Bnitsche onderdanen niet gemolesteerd aouden
worden.
Bangkok toesprekend,

De minister van Buiienlandsche
kon zeide hem, dat de kwestie
van evacuatie der Britten aan het
oordeel van leder persoonlijk zou

worden overgelaten. Hij noodflgde
de Britten uit. bij mogelijke evacu-

atteuüaniiéii zich in verbinding te
stellen met den consul-generaal.

Duitschers worden
teruggedreven

Résumé van het nieuws van
den afgeloopen nacht

Meerdere ernstige tegenslagen
Londe n, 10 December (Reuier). Het verliet van
'de slagschepen „Prince of Wales" en „Repulse" bekend makende, verklaarde Churchill in het Lagerhuis*
„Ik heb slecht nieuws voor het Huis, dat ik meen
zoo spoedig mogelijk bekend te moeten maken.
Er is bericht ontvangen van Singapore, dat de Briteche slagschepen „Prince of Wales" en „Repulse" tot

zinken zijn gebracht tijdens operaties tegen den Japan*
echen aanval op Malakka.
Bijzonderheden zijn nog niet beschikbaar, behoudens
'die, welke gemeld werden inhet officieele Japansche «om.
muniqué, dat beide schepen door een luchtaanval tot
zinken werden gebracht".
Churchill voegde er aan toe, dat hU tijdens de volgende zitting de gelegenheid te baat zou nemen een korte verklaring
Inzake de algemeene oorlogssituatie af te leggen, aangezien
deze de laatste dagen belangrij ke wijzigingen heeft ondergaan

■

~

■

Jtf* l

—

Verklaringen

van

—

—

Litvinov en
Roosevelt

De verbeteringen
in Lybië

—

—

aanval hevig is.

Belangrijk punt heroverd

De verbindingen met Apparri, Vigan en Tuguegarao
werden verbroken, kort nadat de politie meldde, dat
de Japanners waren geland.

Londen, 10 Dec. (Aneta Reuter).
Volgens een door
Radio-Moskou
uitgezonden speciaal bericht heroverden Russische troepen een belangrijke plaats ten
oosten van
Orei, die ln het begin van December door de Duitschers werd veroverd. Twee Duitsche infanterie.divisies werden geheel uiteengeslagen. De Duitsche verliezen omvatten 12.000 dooden en gewonden.

Afgeslagen landingspoging
W ashington, lODec. (Reuter). Het tfeps!rte>
ment van Oorlog deelde mede, dat een Japansche aan»
val op de Westkust van Lu zon, door Amerikaaneche
land» en zeestrijdkrachten werd afgeslagen.

De gevechten op

Britsch-Indië meer

Malakka
Een

oorlogsbewust

Singapore, 10 December (Reuter).
communiqué, om 11 uur uitgegeven meldt, dat de vijand
in het Noorden van Malakka zijn inspanning in de
lucht en te land voortzette zonder veel vorderingen te
maken.
Hedenochtend vroeg trachtten de Japanners te landen op de kust van Malakka, even ten Noorden van
Kuantan, ongeveer hal ven vege tusschen Singapore en
do Thaische grens, waar zij werden aangevallen.

Hef gevaar is nu dicht
bij gekomen
Londen,

De landingen op de Philippijnen
Manila, 10December (U. P.). De Japanners
brachten een landing tot stand in het Noorden van
het eiland Luzon.
Manila, 10 December (U. P.). De woordvoerder
van het leger, Diller, gai de navolgende verklaring uits
De vijand is met een groote macht bij de Noordelijke
kust van Luzon tusschen Vigan en Apparri geland.
Groote Japansche vlooteenheden verleenden steun
bij Vigon.
's Ochtends 7 uur waren zes transportschepen bezig
met de landingsoperaties. Op dat tijdstip richtte onze
bomaanval op deze schepen zware schade aan. Op drie
schepen werden voltreffers geplaatst; één er van is

onmiddellijk gekapseisd.
Waargenomen werd, dat bommen dicht bij drie andere schepen neerkwamen.
Bij Apparri en wellicht ook op andere punten werden landingen verricht, doch de juiste sterkte van de
landingstroepen is niet bekend.
'

geManila, 10 Dec.'(Reuter). Officieel wordt bekend
maakt, dat alle teekenen
wijzen op een zwaren vijandelijken
aanval op het Noorden van het eiland Luzon, door een Hnding

van troepen, gesteund door Ma rinecontlnfenten en vliet «Jgen,
dat
Manila, 10 Dcc. (Reuter). Officieel wordt erkend,
Japansche troepen te Apparri en mogelijk ook op andere puaten
ZjjO geland.

Zuld-Malakka opereeren, schijnen
zij geen aanvallen
te hebben uit-

operalies op en om

Malakka
Singapore,

10 Dec.

gevoerd.

(Reu-

ter). Op zijn minst 5 Japansche
vliegtuigen werden Dinsdag tegenover het eiland Penang ter hoogte

Maritieme
versterkingen en
eenheden bommenwerpers ea
jagers
uit Nederbtndsch-lndië
bereikten gisteren Singapore.

van Malakka neergeschoten, volGeen nieuws
werd ontvangen
gens de volledige tekst van
het
omtrent meerdere
vijandelijke
Woensdagochtend uitgegeven comstrijdkrachten, welke steun trachmuniqué.
Het communiqué luidt: „Gedu- ten te verleenen aan de oorspronrende de laatste 24 uur zette de kelijke landingstroepen."
vijand zijn aanval op Noord-Malakka te land en ln de lucht, zonMaatregelen in Singapore
der eenig noemenswaardig resulSingapore. 9 Dec. (Reuter). De
taat, voort. Tijdens aanvallen op
speciale
restricties op de emigra(einde
het Butterworth vlieg veld
der spoorlijn op het vasteland te- tie van buitenlanders uit Malaxka,
welke enkele dagen geleden wergenover het eiland Penang) wervolgens,
den ln het bijzonder op zijn minst den aangekondigd, zijn
5 vijandelijke vliegtuigen neerge- een officleele bekendmaking opge-'
schoten, waarvan er 4 door
het heven en buitenlanders, die het
luchtafweergeschut worden opge- land wenschen te verlaten, behoeven thans nog aiedhts de gebruiken
eischt.
Luchtverkennlngen hebben een lijke formaliteiten te vervullen.
Een communiqué.' dat
heden-,
belangrijk aantal
vijandelijke
heti
schepen
met inbegrip van ma- avond wsrd uitgegeven door
rineschepen
opgespoord, welke hoofd van de oommisale van toeter hoogte van de kust
in de zicht op de levensmiddelenvoorhet publiek eij
gebieden van
Kota Bahru, Pat- ziening. herinnert
tanl en Singora geankerd liggen. aan, dat het verboden ls voor meen
Waarschijnlijk zijn dit schepen, dan een maand leivenamiddelen in
welke oorspronkelijk de landstrijd- huls te hebben en bevat nieuw®
krachten aangevoerd hebben
en bepalingen betreffende den ver.'
welk© verder pogingen in het werk koop van hunne voorraden doop
i
handelaars.
stellen hen te eteunen.
Vroeg in dien morgen werd bericht ontvangen, dat de Japanners De luchtaanvallen op Manila
trachtten te landen op de oostkust
juist ten Noorden
van Malakka,
Manila. 10 Dec: (Reuter)
van Kuantan,
waar zij door onze Het denartement van Marino deeltroepen en luchtmacht
aangeval- de mede, dat Woensdagmorgen bil
een aanval op Manila eealsre geboulen werden.
werd, dat wen werden .beschadigd..Er-vielen
Ofschoon er gemeld
r
—

—

J

i vUandelllke

vliegtuigen

ever twee S&musiix

—

(Reuter).

verlüaart: ~Er

zijn

Amerika heeft

gedaan

welkome tee-

ltenen, dat de uitbreiding van den
oorlog voor Britsch-Indïë zal doen.
wat de Japansche agressie voor

.

De

10 December

De ..News Chronicle" van heden

—

het hecht

vereenigen als bondgenoot van de
Oemocratische mogendheden. Hoewel Nuhru nog geen
practlsche

deelname aan Britsch-Indië's toenemende oorlogsinspanning aanbidt, is hij toch al veel dichter geKomen bij een volledige samenwerking met de geallieerden. De
ons
waardigheden
of Britsch-Indiëontheffen
niet van het
zoeken naar een politieke regeling.
overheerschende
P*" dat &Hes
Britsch-Indische
ül
2i
oen binnen het bereik liggen stevan
te Japan&che vliegtuigen
en het
dat het grondgebied
Britsch-Indië
aan een inval
tal zijn blootgesteld. „Only dlvislons country can now afford are
the sort which fight."
Politieke leiders veroordeel en de
—

—

Japansche agressie

«SaSVuW
Brltscih-Indische
vragen

December

(Reuter)

leiders
om een grootere oorlogsinspanning door Britsch-Ilndië om
net van de zijde van Japan drelnle,uwe gevaar af te wenDe bladen
ronduit
oe Japaiwcheveroordeelen
agressie en Pandit
Jawaharlal Nehru, gewezen voorzitter van het Congres en een welbekende nationalistische
leider
heeft reeds zijn sympathie betuigd
met Rusland, China, de Amerikanen en de Britten.
r S kad< £ Hyat-Khan,
nSm'w
premier van den Punjab,
heeft
een beroep
op zijn kndse
nooten om alle geschilien telaten
te
«"wijf?
politieke

deS

2L i
„

a

Mt
;
Ramaswaml
*£*ulTiSfï'

I

slagschepen

:

Washington, 10 Dec. (An. Rtr.).
Aan het oorlogscommuniqné wefcd
het volgende toegevoegd:

El.Adem bleek 4 dc»W dea.vijand le n &D. Xknderdag, 11 Dec. 1941,
niet. beftet te zijn, en öhzt: van uit
die plailiiia Züld=WesWUJk« rlchtlfig 6jre««en<je
trijpen, vtfïrden den géheelen du'vflk uit op
de vijandelijke posities ddor middel van
.waarbij vele? sltehtfaflens;vleten en
een aantal kfUfi&tówneeaén ge*
inïft&akt kwftden
/<mic?ie-cöl<Jnae dtteetïl&iTzülden
Van,El Adéïn werdtrifet .rWare' yes De Rutten achtervolgen ze
herstellen ls en hoe snel de nooit- liezen ln Westelf» -tritetiï*
vernu ook bij Tikhvin
verricht kunnen
dréven.
I htfböfti Zuiden
AïflkSansche
Moskou, 10 December (Reuter).
haal als een ander voor- nfób'tèle. colonnes Van. BuHs «Eunjïu
beeld U de Zondag afgelegde ver- W-léWßajßtitJlroepen'zTch naar de De Russische overwinning bij het
dat ««i Japansch
ten Noordwesten van Leningrad ge.
aAn» opgespoord
van den vlj. legén
Tikhvin, waarvan ln een speyllegdekschlp
ter
en
de'riclmfig van Acroma gehoogt* van do. Kanial-Tone
te middernacht uitgegeven
ciaal
tot
melding
Kinken .was gébracht.
cömmuniqué
gemaakt
overwinninWérd,
is
door
andere
En Indien <JIJ (verklaringen hoort,
Oprulmings-operaties
die toegeschreven wordeniaan.w&t
Russische troepen
gen gevolgd.
Oprulmlngs-operaties
ten Noor- 'achtervolgen De de terugtrekkende
men
noemt
„gezaghebbende
bron", dan kunt gij er redelijker, den s van den weg van Bardia naar Duitschers die zich ln de wouden en
wys zeker van zijn, dat.onder Si- TBbroek warden voomézétjen oni struikgewas trachten te verbergen
bezfetting van grootè bevöorra- om hun vlucht te vergemakkelijze Jttrlogsomstandlghecten
de „ge- zé
te
dingscentra, welke de vijand
zagnebbende bron" geen met
en halen hen ln.
Gambut
halfweg tusschen Bar- ken.
zag bekleed persoon ls.
Nadat
de Duitschers Tikhvin verdia en Tobroek.— had opgericht, overd hadden, bij een poging om
Veie geruchten en
berichten werd
nu verstevigd.
Gedurende Leningrad in te sluiten, werden
welke wij thans hooren, zijn afkomstig uit vijandelijke bronnen. deze „opruiming" werdén 27 ln door de Russische legerleiding
gevon- vastberaden pogingen gedaan om
Vandaag bijvoorbeeld beweren de den steek gelaten tanks
Japanners, na hun eene actie te- den, alsmede wat op een Dultsch dit sleutelpunt te heroveren, hetreparatie-atelier leek.
gen Hawaï!, dat'eTj ln den
geen noodzakelUk was voor de verPacific Aan de kust dichtbij
Tobroek dediging van Leningrad.
de maritieme suprematie verkrewerd een vijandelijk hospitaal opgen hebben."
IDfc „Pravda" meldt: „De Sovjetgemerkt, aan de buitenzijde waar- troepen onder commandant
Mevan teekens werden gegeven om retsKOV trokken een doodelijken"
Wij zullen den oorlog èn den
water te vragen.
vrede winnen
ring om de stad. Ondanks een temTijdens de operaties van giste- peratuur van 35 graden Celsius onDe president besloot zijn rede
ten Westen van El Duda wer- der nul drongen de mannen van het
als volgt; „Wij bevinden ons thans ren
ongeveer 150 krijgsgevange- Roode leger krachtig in Westelijke
den
in net midden van een oorlog, geen nen gemaakt".
richting door. De Duitschers, die
veroveringsoorlog, wat ons
beover twee wegen
den spoorweg
treft, en geen oorlog met het doel
beschikten,
om wraak te nemen, doch een oor»
en den straatweg
log ten behoeve van het verkrijgen
trachtten nieuwe reserves aan te
van een wereld, waarin dit
voeren. De spoorweg werd evenwel door de Russische
artillerie
volk en alles, wat dit volk
voortdurend onder vuur gehouden
vertegenwoordigt, veilig zal zijn
en Donderdag J.l. kregen onze troevoor onze kinderen. WIJ verden sttaatweg onder contróle.
pen
wachten het gevaar, dat door
In de volgende dagen werd door
Japan wordt gevormd, te elimlneetwee Dultsche bataljons getracht
ren, doch het zou ons weinig geven
zich bij de troepen die Tikhvin bewanneer wij dit tot stand brachten Coördinatie van krachten
zet hielden, te voegen, doch deze
en zouden bevinden, dat de rest der
werd verijdeld ln een hevig
poging
wereld overheerscht werd
noodig
door
waarbij circa 150 Duitgevecht,
Hitier en Mussolinl. Wij zullen den
schers
en twee
Dultsche
gedood
Washington,
10 December (Reuoorlog winnen en ook den vrede,
vernield werdén. Zaterdag
die er op zal volgen. En ln de don- ter). Het State Departement pu- tanks
deed de vijand zes tegenaanvallen
kere uren van dezen dag en ln de bliceerde de tekst van de afgeleg- om
troepen van den straatweg
donkere dagen, die mogelijk nog de verklaringen van Lltvinov, den te onze
elke aanval
verjagen,
zullen volgen, zullen wij weten, nieuwen Russlschen ambassadeur werd afgeslagen.maar
Gedurende
den
dat de groote meerderheid van de ln de Vereenlgde Staten, en die van nacht gelukte het onzen eenheden,
Roosevelt,
leden van het menschelljk ras aan president
toen Lltvinov om den vijand nog verder terug te
onze zijde staat. Velen
hunner Maandag zijn geloofsbrieven over- drijven, en het gevecht eindigde
vechten aan onz? zijde. Allen bid- handigde.
van den vijNa het Amerlkaansche volk be- met een wilde vlucht
den voor ons. Want door onze zaak
gemeld verloren
and.
Zooals
reeds
dankt
te
hebben
vóór
hun
sympate vertegenwoordigen,
vertegende Duitschers 7000 dooden.
ln
woordigen wij de hunne, evenals thie en hun materleele hulp
onze hoop en hun hoop op vrijheid Ruslands strijd, zelde Lltvinov met De politie van Sebastopol
betrekking tot de Japansche aanonder God."
vallen op Amerika:
De
~Ik moet mU voor het oogenblik Moskou, 10 Dec. (Reuter).
voorlooplg
beperken tot het uitspreken van de Dultschers schijnen
beste wenschen en de warme sym- hunne pogingen om Sebastopol te
pathie van het volk van de Sovjet- veroveren te hebben gestaakt.
Het ~Tass"-agentschap
maakt
unie ten opzichte van het Ameri„De Dultschers zijn rog
bekend:
kaansche volk ln deze dagen van
even ver van hun doel als toen
hun beproeving."
hun
beslissende offensief aanving.
zijn
In
antwoord verzekerde nrsDe vijand versnelt zijn
sldent Roosevelt den Russlschen Oorspronkelijk gebruikten de Dult-en
zes inranterie-divisles
ambassadeur, dat „het ln het vas- schers
terugtocht
alsmede
te voornemen van Amerika
ligt een brigade cavalerie,
tanks
en
vliegtuigen
honderden
huidige
programma van hulpCairo, 10 December. (Reuter). het
hunne aanvallen op de groote
In het communiqué, dat
heden verleening aan Rusland voort te bij
op de Krim. De Sovmarinebasis
zetten."
door het Britsche hoofdkwartier
jet-Russische
artillerie belette den
Met betrekking tot den oorlog vijandelllteen troepen,
ln het Midden-Oosten werd uitgedie over een
tegen
president:
geven, wordt gemeld, dat de BritJapan, zeide de
superioriteit be„Er kan geen twijfel bestaan, overweldigende
sche troepen van Tobroek te El
schikten. zich een weg te banen
Adem contact tot stand brachten dat de strijd waaraan Amerika ge- naar
Sebastopol. De Duitsche vermet de Zuid-Afrikaansche
en dwongen Is deel te nemen, nauw liezen tijdens de dertig dagen van
verbonden
ls
aan
zoo
een
onniet
Britsch-Indische troepen uit het
strijd om Sebastopol, bedragen
derdeel ls van
den gigantischen meer
Zcid-Oosten.
dan 15.000 man".
ls
teweeggeDe
welke
Westwaartsche
beweging wereldstrUd.
Volgens
„Tass" erkennen de
van den vijand, waarvan in .iet bracht door verwante agressiezelf. dat de onophoudecommuniqué van gisteren melding machten. gloeiend van begeerte Dultschers
lijke
bombardementen
van Sewerd gemaakt, is thans klaarblij- tot wereldverovering en -overheer- bastopol,*
aanvingen
die
nadat
het
kelijk onder den druk van
onze sching.
Duitsche offensief over land was
strijdkrachten met de volle en
Ik ben het met u eens, dat een mislukt, evenmin de gewenschte
meest doeltreffende medewerking succesvol en spoedig resultaat van resultaten
hebben opgeleverd.
van enze luchtmacht, versneld.
dezen strijd grootendeels afhankeDc overblijvende vijandelijke .ge- JUk ls van de mate, waarop de ïich
Nieuwe Russische
pantserde strijdkrachten trachtten tegen agressie verzettende landen
zyn
deze Westwaartsche beweging te bereid
hun activiteiten
vorderingen
te
dekken en ten tegenaanval werd coördineeren, hun hulpbronnen
gisteren onuernomen dour
onge- tijdig en op verstandige wijze te
Moskou, 10 Dec. (Aneta Reuter).
veer 20 tanks. Deze e.anval werd gebruiken en onderlmg de goede De Russen gaven ln den nacht het
echter afgeslagen, waarbij 2 vijan- verstandnouding «n het volle ver- volgende communiqué uit:
delijke tanks werden vernield.
trouwen te handhaven."
Onze troepen bestreden
heden
den vijand aan alle fronten. In een
aantal sectoren van het westelijk
zuidwestelijk front vorderden
en
Mani 1 a, 10 December '(Reuter)\ Een communionze eenheden en bezetten een aantal bevolkte centra. Gisteren werqué van MacArlbur zegt, dat de juiste sterkte der Japan*
den 4 Duitsche vliegtuigen verniesche troepen onbekend is, doch erkend wordt, dat de tigd.
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De landingen op Luson

°

Sir C. P.

Alyer. de-

FAMILIE-BERICHTEN

MAXIM

GEBOREN:
CARLA, ALBERTINE,

Schoonneveldt.

Willlam Booth Ziekenhuis
Bothstraait 34
Soerabaia, 11 December 1941.

VIDftI
II
I
A
I -nlüs» „lIKUIWIfI

madeleine CARROLL
FRED MatMUPRAY

"

hierbij bekend, dat hare

8807

■UHH

De Heer en Mevrouw
MEULEMAN Creyjjhton
geven met vreugde kennis van
de geboorte van een dochter
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De praktijk van
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met
geven
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TANDARTS

Soerabala, 9 December 1941.
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Komt U eens zien naar onze eigen creaties,

De Burgemeester van Soerabaja
maakt bekend, dat in de op #
wordt waargenomen door
Woensdag, 10 December 1941 \
dr. p. SCIIöNBAUM
gehouden vergadering van het #
Palmenlaan 63-65 Soerabala. hoofdstemkantoor de heer,
3811
C
K. A. de BOER
is aangewezen, om de openge- #
vallen plaats in den Stadsge- j
meenteraad van Soerabaja (va- £
is wegeos mobilisatie
cature Mr. W. Augustln) te vervullen.
Het betrekkelijke proces-ver- (
baal ligt voor een ieder te zij- £
nen kantore ter Inzage.
Soerabaja, 10 December 1941. j
Praktijk-waarneemster
%
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Ze kunnen de toets der scherpste critiek weerstaan.
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ZATERDAG, 20 DEC. 1941
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door Vendukt. M.S. Noach, t.h.
v.d. Heer R.A. Kühr, Bengawanstraat 21.
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GROOTE
UITVERKOOP
van AVOND*

DINSDAG, 16 DECEMBER 1941
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The Ocean Accident

W. O. van HAAFTEN
en
Jonkvrouwe E. W. de GEER
Batavia-C., 9 December 1941.

Aanvragen voor opname uitsluitend te richten aan <ko
Geneesheer Directeur.
•
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IjÉMft Bij deze g*.rudeh dranken

9 eschenken!

brengt beleefd onder de aandacht van onze

VERZEKERDEN, RELATIES en AGENTEN

3599 9

Eenige en Alg. kennisgeving.

I

dat vanaf morgen noodgedwongen de geheele

:

Buitendienst tijdelijk wordt gestaakt

W. J. STIBBE
en

TELEFOONS Z. 634-635

W. J. NOY
gevolge van mobilisatie e

is het huwelijk vervroegd.
Rokanstraat 15.
Soerabaia, 11 December 1941.
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W.B. G.A.M. FLEERKAMP
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Postbox SSGSI

Tollana Port

SOERABAIA, TOENDJOENGAN 75.

| TOKO HOUNDOORN

Wij verzoeken onze geach'te clientele er
rekening mede te willen houden dat in

en
H. M. ULJEE
Soerabila. 11 December 1941.

verband met den oorlogstoestand onze toko
voortaan 's avonds om

De Heer en Mevrouw

6 uur GESLOTEN zal zijn.

Uljee

zeggen langs dezen weg hartelijk dank voor de belangstelling
by hun huwelijk ondervonden
Soerabala, 11

•

BLIKVANGERS
DINSDAGS en VRIJDAGS

3598.

.

—

.

net OUINK.

MODERN
GEMEUBILEERDE KAMERS
Levert lunch en diner buitenshui!.

ZATERDAG, 13 DEC. 1941
door Vendukt. M.S. Noach, t. h.
v. d. Heer W. v. d. Tweel, H.B.S.
Straat 32.

.

Sala, Glemore

FLEERKAMP

;

Vendutie Agenda

ZILVEREN
INDENTITEITS- PLAATJES
VOOR KINDEREN.

Pengebrulker»

ALLE VULPENNEN BEH(TOREN MET
OUINK GEVUITVsTE WORDENATenetnde
69%' *an aHejpen-ongetaakken te voorkoaltijd
mea<tn het lastige ~veritoppen"voor,
te vermijden, vult.U elke pentthuUieo'.op
kantooi met QÜINK.IEn wllt.U 'de. groot.
ite schrijlteniatie beleven,» probeer dan
gevuld
de»nieuw»'Parker Vacumatic

I

DONDERDAG, 18 DEC. 1941
JUWELIERS
door
Vendukt. M. S. Noach, t. h.
Toendjoengan 48,
Soerabala.
v.d. Heer P.C. Kramer, Nias8259

Ge BARTELSMAN
en
Lies SMIT
C. O. Poerwodjojo, Glenmore

p«r

lil

1.73

u c

klassieke schoonheid
Per li..eh
i.73

j

Tollana Vermout)
fuiee Soorten:

sueey

Zilveren

sierSSk

UITGEZOCHTE AUSTRALISCHE WIJNEN

»

Tollana Tokay
Gloedvol en vurig,

W^MU^^mMÊA

7 OLLANA

&Zih i T

T

Per lleich I 1.7

|

drie^gla^nbakj^°van

of een zilveren sierkurk, of
gehamerd Banka-tin. naar keuze. Elk geschenk heeft
kelwaarde van 1 2501 Zend Uw etiketten
aan
N.V. Handel Mij. Giintzel & Schumacher.

Tollana Claret
Karaktervolle, rood«
«

r

M.ict/l

|.73

Tollana Hoek
»n

witte uiijn voor der,

Sparkling Burgundy
Rood» mousseerende
P.r

il I

1

1

3

Sparkling Hoek
Ah Champagne,

I

I

December 1941.

8593

~
~

GETROUWD
M. J. LUMKEMAN
en
S. J. S. DEZENTJE
PegangsaSn Oost 36 pav.
Batavia-C„ 9 December 1941.
Vernoegd wegens tijdsomstandigheden.

M
GONGFILM VERTOONT
EEN BOEIENDE BRITSCHE

"

:

|

I

ift

FIIM-PRnniiniF.

„NEITTA
II T DAD
1*"
■ ■« mm JM
JH

JL

grol&g3

Vooraf oa als bijzonder aardige
attractie n»
-

,

h»»,

i^™s^

N
E

'

.

v

g™M v

lESIIE BANKS
YVONNE ARNAUD

*y|

i i

GETROUWD

.

Stationstraat 4, Fort de Koek,
8487
SAV.K.

3808

SfsjJt/

vuld met Parket Quink een zelirelnlger wordt.

[—Pension LAARMAN—

««n.i.-C.

Apotheek Dr. J. BOEKE

10 Dec. 1941.

1

I

gljaPl

ontdekten* ecbterfvreldra dat tedere pen ge-

..

GEVRAAGD met ingang van
1 Januari 1942.

3800

ten

8601

APOTHEKERS- ASSISTENTE

en
Th. M. E. POOL

inkten.

1

ffSW

.

penverMoppende

op VRIJDAG IS DECEMBER
van half 5—6 n.m.
M. t. NO A o a

Juliana Boulevard 14-15

3857

...

OM DE
BESCKER.

VERVAARDIGD

VACUS»TIC» TE

tamengefièldromvcTeflieroemde* Vocumatic
pen te bé«ch«men'tegen'mlnderwaardlge

Kljkavond

mw.u

ftwa.

Els ROBINSON

GETROUWD

***

pocusj
>sj

„

'
)

VERLOOFD:

-

0 9 ê 111

SOHAIAIU

,

ONDERTROUWD:
Th. VERMEYDEN
Lt. ter zee der 2e kl.
en
Laetitia BOUMA
Soerabaia, 10 December 1941
van Hoogendorplaan 58

MEN

PARKER

■

New-York.

Inplaats van kaarten.

C. O. Trebla

WM6M lIVUI

Inl: Vrijd. 4-6 u. Geb. Middenstand. Kaliasln 60 of dagel.
Kemoeningstr. 47 (Ketabang). :

VERLOOFD:

,

■

"

Member Chalif Dance Club,

(

Eenige en alg. kennisgeving.

IRCIAAL

Op ZATERDAG 13 DECEMBER ten huize, van den WeledelGeb.
Heer W. van der TWEEL, 11.8 S.-straat J2. Aanvang; 9.30 y.m.
Van een MOOIEN INBOEDEL, w.0.: Zonnezeil, ROÏTAN ZITJE
m. THEETAF., GROTE, Z.G.A. NIEUWE COCOSMATTEN, port,,
BEKL. ENGELS SALONZITJE m. BANK, MOOIE, BOEKENKAST,
schemerl., NIKKELEN BLOEMSTAND., damesbureau, KROONLAMP, COMPL. 2 pers. SLAAPKAMER, COMPLETE ROSE
MEISJESKAMER,
dlvanbank, COMPL.
OUD HOLLANDSE
EETKAMER, WESTMINSTER KLOK, TAPIJT, serv, e& gIMW.,
SENKING GASFORNUIS, MOOI KEUKENGEREI (Rood Bmallle)
Gaasdeuren, MEI9JESFIETS, ena.

GABANT/f

&

3S9S

1

LUNCH HUSICALE en TEA DANCE.
9
J. Kuypers. g

KEURIGE HUISVENDUTIE'

service

S. van Milf Therese Prollel

2 A
Batavia-C., 9 December 1941.
Scottweg

2$

;

Ketabang Boulvd. 4, Soerabala.

i

!

Speciale cursus
voor
kinderen

SURS

IgRhSM

allen» tgd«»»ctfrt]!klaar en'doen Quink 31 %

p

.

.

Andjasmoroweg 23, Malang

ttWfX
sSjaß
ö|7g>»

»•."

|

DINER-DANSANT

Groot GALA

I

ochfendspreekuur.

Djocjakarta

jiÜ^

VIJF GEHEIME BESTANDDEELEN BEGIN.
KEN HUN.' WÜiltfioodra IMJw pen met
QUINK vult3tEén'lo*t bezin kiel op. De ande.
reinlgen*U*f.3 penronder hef schrt)ven,
re wagenivefdamp^n.. houden; de pen te

|

DE GROEP VAN VRIJZ. GODSD. A|
j5? Eerste Kerstdag:
Soerabala. Simpang Doekoe 5, Telf. Z. 32. te MALANG,
8813
Goebeng Boulevard 72
j
MAAKT BEKEND,
Sedepmalemweg 16.
dat de ADVENTAVOND op Zon- |
5
dag 14 December 8.30 u. n.m.
11 December 1941.
(Avondkleeding)
8893
In de bovenzaal van de Prot. §
i
wegens bijzondere omstandig- Kerk WEL zal doorgaan.
£5?
Tweede Kerstdag:
Algemeene Kennisgeving.
kleintjes
van
a
de
heden van 10-14 December 1941 Het Kerstfeest
op 13 Dec. a.s. gaat echter NIET
VERLOOFD:
ï
door.
Jannie van DIJK
8610 cg,
geen
&
met
(
Manager:
Teler. Sarangan 19
3814
Han van der MEULEN
i
Offlcler-vlleger K.M.

Sf. Tjebongan

'**"

v

•*

»

GRAAG
A. de artse

en
L. C. KUIKEN

BARTELINK
en
Mr. J. A. GUYKENB
Wilhelmlnalaan 30
ï
Bat.-C.
Tandjonglaan 45.
Batavia-C., 9 Dec. 1941
GEEN ONTVANGDAG.

-—/ Vocumatlc Pmmb
/
wOta«n*'.G»garaa«
i "t: m!„ *")/
0
7

lm_>r

#

3803

Pekalonganweg

v

V

1
v

Annex maat en confectie atelier!

Dr. G. A. RADEMAKER

Koetelstraat 22

)

1

-

HENRIETTE PAULINA
FREDERICA.
Darmo Ziekenhuis

collectie toiletten

ff

i

Verkiezing lid Stadsgemeenferaad.

N. KNAPP

)

'

1

Garoemstraat 20.
BUtar, 9 December 1941.

1i

1941 om 11.30 u. v.m.

e me

een

I'-j

v

%

-

9 December 1941.

l

De Banken te Soerabala maken

I

Alstorphius van

le.—III, S.H. Donderdag, 11 December 1941.

'

ON-

'

vuurde

Vrouwen Pagina
En het leven gaat verder....
De laatste nieuwsberichten uit den
aether... de proclamatlei van omen
O. O. en later van de Koningin...
de

mobilisatie van ome mannen...

Kerstgave voor hen die
„ergens in Indië” zitten
Het Kerstfeest nadert... De winkels beginnen aan hun Kerstuitstalllngen en wij aan onze plannen voor
onzen Kerstavondviering. Velen
van onze mannen zullen echter met
de Kerstdagen „ergens ln Ind'.ë"
zitten en voor hen moeten
we tijdig beginnen, een Kerstpakket samen te stellen, die hun op
hun post toch eenlgszins het Kerstgevoel zullen geven. Wij doen er
goed aan, om er zooveel mogelijk
andere pakjes bij ln te sluiten voor
diegenen, die hier ln Indië geen familie hebben; man, vader of verloofde weten dan wel, wie zij er gelukklg mee kunnen maken.

Denkt V erom, alle ruiten van de
kruiselings te beEn dan voelen we ons veer rustig plakken met reepen stevig
papierj
worden en tterk, in het besef, niet
alleen te staan in moeilijke tijden,
Denkt U erom, eenlge lampoe temmaar ièn geheel te vormen met duizenden anderen, Wij weten, wat ons Pleks te koooen en die, gevuld en
te doen ttaat; wij hebben allen ome afgeschermd bt) de hand te houden?.
taak te vervullen in het groote, zoowel
als in het kleine en zoo keeren onze
Denkt V erom, voor V naar
handen zich vanzelf weer naar de ge- gaat, een practisch kleedingstuk, dat
wone dingen van alledag, die er te u makkelijk aan kunt schieten, klaat
doen zijn.
te leggen? Het beste hiervoor is de
slacks met een dun truitje. Om het
Deze rustige zekerheid moeten wij middel met een
elastiek vastmaken en
verder dragen, want ome mannen, niet met knoopenl
onze kinderen, onze bedienden, onze
heele, kleine gemeenschap steunt op
Denkt V erom. de verschillende
ons/ Zij vragen van ons de bemoediging, die ze noodig hebben; de op- voorzorgsmaatregelen, die overal gepugewektheid, die hen verder zal moeten bliceerd werden, goed door te nemen
helpen; de rustige zekerheid, dal en U er mee vertrouwd te maken?

Eén oogenblik hebben we den schok
gevoeld, hebben we even moeten tUI
staan, om alles te kunnen verwerdan gaan we weer
ken... en dan,
verdert Het getcone, dagélijksche leven met zijn gewone dagelijksche beslommeringen moet doorgaan. De kinderen moeten naar school, het hulshouden wacht op oru, wij hebben
ome oorlogstaak of omen gewonen
tal rech kom!"
kantoorarbeii en we hebben weinig .Alles
We künnen het ook gevenl Door
tijd, om te gaan zitten petnzen en In
alle tijden heen werd dit beroep op
een hoekje te ritten treurenl
ons gedaan en het was nooit tevergeefsch. Wij kimnen het en omen
En het wordt ons soo makkelijk mogrootsten steun is de sterke band van
gelijk gemaakt... want we hebben taamhoorigheid, die bestaat tusschen
volkomen vertrouwen In de mannen, vrouwen van land tot land, van continent tot continent, over oceanen
die ons lelden; wij voelen den sterken en bergketenen heende band van
steun van leger en vloot; wij weten vrouwen, die schouder aan schouder
in een gemeenschappelijke beome bcmdgenooten naast en achter staan
dreigingl
ons; wij dragen in ons hart het beeld
En het is heerlijk, dat ook wij ons
en de woorden van ome, zoo innig gesteentje mogen en kunnen bijdragen
liefde Koningin en wij hebben voor in een strijd, waar zooveel op het spel
niet alleen voor U en mij,
oogen het schitterend* voorbeeld van staat,
maar
voor
de geheele wereld en in het
het groote leger van moedige vrouwen
bijzonder voor de toekomst van ons
van alle geallieerde landent.
nageslachtl
—

—

een week-end „ergens" naar boven mag? Een paar groote zakdoeken om al
het plichtsgetrouwe
zweet mee af te wlsschen?

Er ls zoo'n groote keus en elken keer hoor Je ons vrouwen weer
klagen, dat het toch „zóó lastig ls
lets voor een man uit te zoeken".
Als hij liefhebberijen heeft, ls het
nóg makkelijker! Er is altijd wel
een nieuw soort lichtmeter
voor
zijn fotografeeren
te een paar
nieuw-ultgekomen postzegels voor
zijn verzameling te krijgen.

AGENDA

ramen en deuren

bed'

Denkt u erom, de oorlogsmenu's,
door de verschillende vrouwenvereenigingen gepropageeri, in huis te hebben en de recepten zilf probeer en
klaar te makent
Denkt V erom, een voldoende hoeveelheid arang en een paar extra
anglo's in huis te hebben?

Denkt U erom, een volledig verbandkistje dicht bU de hand te heboen?

Denkt V erom, de dichtsbijzijnde
adressen van Eerste Hulp, politiepost
en schuilkelder met eventueele telefoonnummers op een lijstje te schrijven, op een duidelijke plaats te hangen en te memoreeren?

buitengewoon charmante gezichtje van Elyse Knor
met haar opgewekten glimlach en zonnige oogen. Het flatteuze
costuum van één van de takken van de Amerikaansche XVomen's
defense staat ha ar vlot en pittig.
Het

Bloemkool.
Slagroom steriliseeren.
Zet de kool 10 2t 12 uur ln frisch
Voor wie zelf koeien heeft
en
water, zoodat de vieze lucht
er wel wat room wil overhouden, om
zooveel mogelijk aftrekt. Spoel ze bij voorkomende gelegenheid kofnog eens af en kook ze bijna
Raar. fie met room te kunnen schenken,
Even ln de stronk prikken, om dit is onderstaande zeker
wel van eete controleeren.
nig belang. Het steriliseeren var.
room kan zoowel in blik als in flesGiet ze af en doe ze met frisch schen gebeuren. Hiervoor moet
water en zout in de blikken in ruim men echter altijd fleschjes nemen
water.
met wijden hals en goed sluitende
Duur van steriliseren: 50 k 60 heele kurken.

Recepten
Over het inmaken van

Ik ging eens uit nieuwsgierigheid
minuten.
groenten
een rijtje mannen langs en vroeg
De blikjes of fleschjes driekwart
hen, wat of zij graag onder den
Doperwten.
vullen on 2 uur steriliseeren 100
kerstboom zouden willen hebben. Naar aanleiding van de vraag
over
Jonge doperwten en capucljners gr. Celsius. Dus constant koken.
Hierbij geef ik U een bloemlezing van een onzer lezeressen
het Inmaken van groenten mocht
liefst dadelijk na het plukken, dopuit de mannen-wenschen:
pen en op fel vuur in ruim
lk van mevr v.O. een uitgebreide
water Vleesch, kip of ander gevogelte.
verhandeling
ont„Een mooi; pyama."
en serieuze
met zout aan de kook brengen,
4 a 5 minuten koken, afgieten en
vangen over dit onderwerp. Hierin
„Een nieuwe golf-club".
In de eerste plaats zorgen we erVersch geslacht vleesch kan niet
eenvoudige
wijze
op
wordt
een
in frisch water afkoelen. In de blik- gesterilliseerd
het
moet
Een abonnement op een exclusie! verteld, hoe de dames in Indië zonvoor, dat er wat stevigs te snoeken doen en met gekookt afge- een of twee worden,
dagen
een
koeop
der al te veel uitgaven zelf haar
pen valt in ons Kerstpakket en we hceren-imagazinc".
koeld water met zout bijvullen.
plaats afsterven. Dan kan men
le
Daar
lk
groenten
kunnen
inmaken.
van
aan
onzen
Duur
beginnen
al
steriliseeren
80
a
90
gaan nu
„Een groote Ilesch
haariotlon, veronderstel, dat meerdere dames
het bakken, braden of koken, doch
minuten op fel vuur.
plumpudding. Deze echt-Engelsche maar één, die niet stinkt, maar hiermee
altijd langzaam, zoodat het door
zijn, heb lk
zullen
gebaat
Kerstlekkernij is heusch niet moei- naar zeep ruikt, weet u wel?" (lk het geheel maar geplaatst in de
In dit geval Is houtvuur dus be- en door gaar is, dus klein vuur.
gaarstoomaken,
alleen het
lijk te
ter, dan vast vuur.
„Een schrUftafel-lamp voor
mU recepten-rubriek.
Bij ts groot vuur komt
er te
Vraag:
/
men duurt lang. We hebben ervoor slleen",
„Ik
ben
mevr.
v.O.
zeer
dankgauw een korstje rondom en wordt
Snijboonen.
Dat
deze
laatste
methode
echter
lieontpitte
rozijnen,
noodlg: 1 pond
Ik ben in de „haar-groer-periogaar.
be- ver niet moet worden toegepast, is
het Inwendig niet absoluut
een
verlangde
ui' baar voor haar vriendelijke
1 ons fijngehakte citroenschilletjes. den crondold-tlmer
Afhalen, wasschen en dan snij- Vul nu het blik, stevig aangedrukt, de en het is zoo ontzettend lastig,
van zijn hart: „een le- reidwilligheid, ons uit den brand te begrijpelijk, daar de soda, hoe ge1 kop vensgrote kruik
3 geraspte zure appelen,
échte, onver- helpen en dank haar hierbij harte- ring ook, toch lets van een smaak den. in kokend water gooien en voor driekwart, vul het met de af- een goede hoed en een goed kapsci
achterlaat. Kalk maakt het water verder behandelen als doperwten. pemaakte saus 2 a 3 c.m. onder
afgraspte valsrhe
Jenever", lijk, ook uit naam van M.
Hollandsche
de
sinaas-appelsap,
Duur van het
stug en dus de groenten eveneens,
sterilisecren: 30 den rand bij en steriliseer het GO ts vinden. H»t haar is nog niet lang
één zware pessimist
kreunterwijl
schillen van 3 citroenen, 1 kop de: „dat het hem niets kon scheSteriliseeren van groenten en
vooral boonen.
minuten.
h 80 minuten bij 100 gr. dus kook- genoeg, om te kunnen permanenvruchten
fijngehakte noten,
amandelen len. want dat hy het toch allemaal
punt.
ten. Kunt U mij een goeden tip geven?
Tomaten.
groenten
Alle
kan
men
Inmaken
of kenarles, 4 eieren, IV2 kop brood- zelf moest betalen!"
Het inhaken van groenten ln doch men moet vooral Jonge groenGebakken
visch.
is hier over liet algemeen ten nemen, daar ze anders ook
kruimels, (of beschuitkruimels),
Snijd de tomaten na
U ziet, dat er wel zoo het
ze Eoed
een' blikken
weinig
ln het huishouden. door het
bekend
kop
hebben, aan stuk- —Vlsch-goed gaar bakken,
en
ander
de
liefst
fijngehakt
op
niervet, 1
eewasschen
te
1 kop
verlanglijsten kom*
stug
inmaken
en
worden
is deze methode heel goed, b.v. andijvie, bitter.
Toch
ongeveer 1 uur koken
en
laat
ze
staan,
te
op
maar
om
onzen
man
in boter of anders slaolie.'Goed labloem, 1 kop melassestroop, V 2 kop er. vader 'terug
even goed als
„wecken"
ken. Daarna door een paardenhakomen, die nog zeker
euiker, 1 theelepel kaneel, 1 thee- altijd „ergens la teIndië"
veel
minder
riskant.
Vooral
doch
(geen metaal ten Jiltdruipen en in blikken doen,
Voordat men ze ln
gebruik ren zeef wrijven.
zit,
een
waar
het
op
Buitenbezittingen
de
1 theelepel practisch
oxydeeren)
nootnuskaat,
neemt,
voor
het
en nogmaals zonder toevoeging van eenig vocht.
lepel
en
moeten
de
blikken
worden
aardig
cadeau,
zal krijgen van versche groenten veel uitgekookt met sodawater. Dit is. 20 a 30 minuten koken.
fijngemalen kruidnagelen, 1 thee- dat zeer zeker geapprecieerd
30 minuten steriSluiten en
worden, ls onderstaande reis-néces- bezwaren oplevert. Het aanleg- om te voorkomen, - dat er deelen
lepel zout.
gen
groenbentuin
van
een
heeft
als
salre, die U best zelf maken kunt.
aan het blik blijven kleven, die op
Het thans goed gebonden moes liseeren bij een temperatuur van
dat
veel
tegelijk
Bezwaar,
imen
Van
mooi
den
donker-groen
inhoud
een
Invloed
leer
of
ln de blikken doen en ongeveer 20 100 gr.
hosslechten.
De vruchten worden gedurende
dan zouden hebben. Men
pitaal-linnen ls hy werkelijk ontzet- rijp voor gebruik krijgt en
neemt dus ü 25 minuten steriliseeren.
een nacht in het vruchtensap ge- tend handig op tochten. Koopt een bepaalde groente tot vervelens een groote teil met sodawater, kookt
Gekookte visch.
moet eten. Dit bezwaar valt hierin de blikken 4 a 5 minuten
Artisjokken.
weekt en den volgenden dag men- echter eerst van te voren de diver- toe
men
weg,
wanneer
den overvloed uit en laat ze even uitdruipen; niet
se voorwerpen, die
wenscht
Visch koken in zout water, laten Antwoord:
gen we alle Ingrediënten goed doet te doen, dan weet U er in de
afdrogen aan de binnenzijde.
Koken ln water met zout en een uitdruipen en zonder toevoeging
noo- irmaakt.
meteen
Men neemt blikken van ongescheutje azijn; bijvoeging van een
Hierbij een schetsje van een heel
elkaar. Dit mengsel wordt ln eenl- dige maten.
Een
scheerspiegel,
persen;
Het blik mag gerust nog vochtig paar kruidnagelen en een wortel van vocht ln de blikken
veer
een >/2 L. en 1 L. inhoud, naar
die
opgehangen
kan
worden, een
modern
ge beboterde of Ingevette vormen
hoedje, dat Juist geschikt is
platte doos, waarin: een nageltang, gelang van de grootte van het gezin zijn van het uitkoken, als men het geeft er een geurigen smaak aan 60 & 80 minuten sterillseeren
bij
voor
gedaan, die goed afgesloten moekort haar, dat nog niet ln een
een
stalen ('n eenmaal opengemaakt blik kan gaat vullen. Indien men grootere Artisjokken kan men niet aandruknagelschaar,
een
100 gr.
een
nagel-houtje,
kapsel gevormd kan worden.
ten kunnen worden. Gedurende een vijltje,
een niet bewaard worden) liefst z.g. pa- blikken gebruikt, per liter. 15 mi- ken. Wil men meer ln een blik doen,
D<*
stuk aluin,
wat tentsluitingen. Oude koffieblikken jnuten langer steriliseeren.
dan snijdt men ze vóór het koken
uur of 5 stoomen of au baln Marie puimsteen, een
„hoed''
of
het
bedekt
haarzakje
zijn
open
b.v.
Het
sluiten
stukken.
De
ruimten
r.aaigerel en beenen knoopen, een
schitterend.
worir
haast het heele hoofd en het geheel
koken, waarbij de groote pan ook doosje pleister,
veiligheidsspelden kan men op twee manieren doen,
den dus aangevuld met water.
Het
sluiten
van de blikken.
een paar paren veters in bruin en le. door na het vullen dlchtsolis geschikt voor
afgesloten dient te worden.
den ochtend of
Men moet vooral bedenken, dat
Duur van het steriliseeren 30 mi?wart, (vrouwtje,
wat attent van deeren; 2e afsluiten met een rubden middag en vooravond.
Het aardigste is, als we verschef. Je!>, en verder nog enkele kleinig- berring, die zich bij het koken zindelijkheid in alle opzichten bij r.uten.
nog bedenken kunt. vastzuigt.
U
het
een
verelschte
heden,
die
zelf
inmaken
eerste
Zoodene kleine puddingen maken.
Een kapsel is zeker lastig te vinKnolselderij.
is voor succes. Want al heeft men
Eten heeft
U noodig:
een zeepdra die afgekoeld zijn, worden ze doos,
De „sterlliseerketel”.
een lekker
de blikken tevoren gereinigd, als
den voor dezen vervelenden Hjd. Het
waarin
stuk
(op de vriendschap)
Snijd de knollen aan reepjes, en
men bij het vullen en sluiten oneen tandenborstel-etui
met
keurig ln een vroolijk cellophane. zeep,
fceste is, enkele groots golven
te
half
gaar.
meer,
iets
dan
verschillig
nog
een stevigen
verkook
ze
is, kan er toch
Men kan. hiervoor elke pan
geeen
lint tube tandpasta tandenborstel,
en
papier gepakt, met een rood
De
zal
maken
als
het
goed
mogelijk
blikken
zoo
het
ons
als
haar
nog vochtig
leeren,
Vul de
tifi
en een tube scheer- bruiken, mits hoog genoeg, d.w.z. ontrelnging plaats vinden. De rint
dus de stukjes een beetje aaneendichtgestrlkt. Deze puddingen wor- crême, een haarkam en dan heeft er moet boven het blik met
ome vrienden hem tenminste niet is, de uiteinden
met de kam
ook kunnen dste
in- gen van ruboer
gekookt
ze van kurk zijn
moeten van passen en bijvullen met
dwingen, naar
zijn.
voor
binnen
te
krullen.
den ln goed afsluitende blikken ge- V neg een plaatsje over voor een houd minstens een handbreed wa- te
of iets
voren eveneens uitgekookt wor- water met zout, dat afgekoeld is.
waar ter
kunnen staan. Waar
anders,
echter
Is. het kapsel van Margaret
Sul-,
dsze haarborstel
daan. (luchtdicht) en van
Duur van het steriliseeren ongehet inmaken op groote schaal zal en. In het water laten staan, en
hU prys op zou stellen.
in ons vorig kapsel-nummer
lavan
veer
minuten.
50
pas
weer
met
een
ergebruik
gebeuren,
bij
nu
roodhet
't
vooc
«en
het
beste, een peblikken worden
is
Ga naar je vrienden voor medele- r.iet lets voor
Hebben we alle geschenken
U? Daarvoor
mag
K' tioleumblik of een zinken teil te uithalen.
wit- en groene pakjes van gemaakt elkaar, dan worden daar de genoePeulen.
ven, maar naar oome Jan voor een het haar niet te lang
nemen, of te laten makeft, langvraagt
lecning.
Manlief moet de pudding maar zon- gelljkste pakjes van tremaakt met werpig vierkant, waar ongeveer Om bij het opkoken, het openTT eens aan Uw kapper, of Uw haar
afhalen, bijna
Jonge peultjes
veel kerstpapier, roode
linen
en 6 blikken tegelijk ln kunnen, daar springen te voorkomen, kan men gaar
smaakt hulst
der saus eten, maar dat
er neg niet lang genoeg voor
en
koken, in het blik doen
en al die pakjes worden een anders de bewerking oneindig lang de blikken met goed schoon gelsl
Wat is de overeenkomst tusschen
het
overgieten
met
afkookwater.
groot,
ook lekker!
veelbelovend
uitziend pak- duurt. Laat hierin een raam op schrobde kalisteenen bezwaren. waaraan
paar
een
een
afgedragen
schoenen
en
wat suiker is toegevoegd.
ring zich eenmaal heeft vast.
ket, dat langs onbekende wegen blijd- nootjes van
l\' z a 2 cM. ma- Als de
Duur van het
steriliseeren 90 paar oude vrienden? Dat ze beiden
en een
En wat nu verder? Wat geliefde schap
liefdegroet komt ken, bespajinen met fijn stijf gaas gezogen, is hiervoor geen gevaar
Vraag:
meer.
minuten.
'een gevoel van welbehagen geven.
brengen
by
„ergens
hen,
of
mooie
die
sigaretten,
ln In- 'kippengaas
die
eigaren of
is te
slap,
tenzij
dië"
zitten!
er diverse
dwarsliggers
onder
pijp, waar hij al zoo lang een oogje
Ik heb mijn leven lang last van
Slaboonen.
Bladgroenten.
(Nadruk verboden).
gemaakt).
worden
Z.g.
bordesplaat
sproeten gehad. Is daar iets tegen te
ophad? Een extra pittige astringeeHoe goed we het zei/ ook weten, onIs heel geschikt of harmonicagaas.
In een pan kokend water (alle
aoen?
Bajem, spinazie, postelein, kool.
rende lotion voor na het scheren of
Het gaas moet zóó stijf zijn, dat Bijna gaar koken, laten uitlekken andere groenten worden met koud ze vrienden weten het altijd betert
de blikken niet naar elkander en
een stevlgen, harden haarborstel?
met zout, ongeveer
Antwoord:
flink aanstampen in het blik. water-opgezet)
m
toe
zakken
bij
het
Het
aan
plaatsen.
99
waar
aan
5
minuten
de
kook houden, na
hij
„wat
.
mooi
bijvullen met kooknat.
boek,
Een
water moet dus vrij rond de blikze eerst goed afgehaald
en ontik vrees niet veel. Er zijn evenNieuwe kinderboeken
heeft" of een spannende detective
Een onvoorzichtig vriend kan ons
kunnen borrelen.
hebben, in frisch water
ken
haard
te
grooten
Een
bus
wel
zalfjes in den handel te kravoor ontspanning?
Voor kool wil het wel eens voor- laten afkoelen, laten uitdruipen en soms meer kwetsen dan een voorzichdoor Ans van Dordt en Els
Het steriliseeren op zich zelf komen, dat het kooknat niet lek- stevig in de blikken aandruk- tigen vijand.
gen tegen sproeten, heeft U d;e al
talc en een flesch kamfer spiritus
Weski.
eischt een kooktemperatuur, dus ker ruikt, dan versch gekookt wa- ken. Aanvullen met gekookt afgevoor het doorloopen van de voeten,
eens geprobeerd? u kunt-ook elke
thermometer
e.d. overbodig.
Al- ter met zout bijvoegen, dat eerst koeld water met zout.
cabij
de
of het doorzitten, als hij
Sedert den inval in Nederland leen zorgen, dat, als de blikken
sproet dageliiksch
afgekoeld.
met
aantippen
valerie is? Een practlsche leeren zijn hier in Indië tal van nieuwe eenmaal in den ketel zijn, ze nlei wat is
Kibbel nooit met je vrienden, daar
Op een fel vuur 60 & 70 minuten
citroensap,
stevigen
of een
maar ten eerste is het een
bedrijven ontstaan en wat vroeger
portefeuille
Kookduur in het blik 70 minuten. steriliseeren.
heb je toch je vrouw voort
de kook raken, op- en afgaan
beurs? (waarom hebben ..ïannen niet mogelijk geacht werd, verwe- van
reuze
werk
en ten tweede gaan
van
het
kan
kookpunt
gevolge
Andijvie.
altijd het geld los in de zak rinkezenlijkt zich thans. Een dezer be- hebben, dat de inhoudten
sproeten meest
Rhabarber.
later
besamen met een teelen?)
Een keurig overhemd met drijven. die in den laatsten tijd derft. Het beste is dus vast vuur
verwij
De
buitenste
bladeren
weer
'e
je
raad,
vrienden
nooit
den
die
huid
hij
een groote vlucht genomen
en is citroen daar te scnerp
bijpassende das voor als
zooals petroleum, gas of electrici- deren,
De stelen eerst van de buitenste zeGeef
vierof
de
rest
eensin „burger" is; of een sporttrui 13 dat der uitgeverij. Hoewelheeft.
niét van je wtnschcn te hooren, je voor. Er
zij telt. Bij het stoken met hout
ontdoen,
stukjes
aan
of
harde
draden
vijfmaal
en
dan
bestaan ook bleekmaswasschen
met Amerikaanschen das als hij vroeger reeds veel gepresteerd r.rang dus vooral op
zou ze daardoor kunnen verliezen!
snijden en in een steenen pot, soepvuur
gaar
kers,
het
letmet
goed
zout
kodie
een of twee keer pci
heeft, heeft ze zich nu zoover ontmet kokend
Dan als tweede factor
de iren. Op een vergiet laten uitlek- terrine. b.v.
water
wikkeld, dat wij met trotsch kun- ten.
week
gebruikt
werden en de huid
5
6
(Nadruk verboden).
laten staan,
Juiste tijd van het steriliseeren. ken, water opvangen. Men kan overgieten, a uur stukjes
nen bogen op onze eigen uitgege- die
dus ook de vlekjes opbleeki-n. Ver
afgieten
voor elke soort groente apart c'e andijvie
water
en
de
de
in
Het
ook fijn snijden.
ven boeken en periodieken. Velen genoemd zal worden.
der zoo weinig mcgelük in de zen
blik voor driekwart a viervijfde blikken doen. Op 500 G. rhabarbcr
van de laatsten zijn zelfs door In250 G. suiker bijvoegen, aanvullen
en
vullen,
aandrukken
goed
stijf
irepen
zonder
dische schrijvers en schrijfsters Indien het water van de kook ge- can met water '(afgietwater) bijvul met frisch water en 25 a 30 mizonnehoed!
geschreven.
weest is, kan het zijn, dat de in- len. zóó dat het even onderstaat nuten op een zacht vuur steriliDe nieuwste aanwinst, die wij houd gaat „werken",
wil zeg- Altijd zorgen, dat de massa onge- seeren, dus net even aan de kook
Vraag;
kunnen begroeten zijn twee kinder- gen, dat de blikken na dat
of 3 «-eken veer 2 c.M. onder den rand blijft, houden.
2
boekjes, waarvan de versjes
zijn bol gaan staan aan den onderkant. daar het blik anders bij het koke»i
Ik heb een nieuw
avoudjiponnegeschreven door Ans van Dordt en Dan rest a'leen het blik weer te
Djoewet, moerbeien
ue
ontploft.
in een beeldige lila k'eur. er
de teekeningen werden verzorgd openen, wat zout en water bijen andere zachte
zit een beetje grys in. Kan ik daa.
door Els Weski. Het aardige van voegen en opnieuw 20 fi 30 minuten
Duur van het sterlliseeren 1 uur.
vruchten.
een diep paars-roede nsgeilak
bij
deze boekjes is, dat de handelin- steriliseeren. Ze is dan niet
begebruiken?
En zwarcc
sandaalgen zich afspelen in een echte In- dorven. Zijn de blikken niet geDeze vruchten mogen niet getjes?
Stoofsla.
dische omgeving en sfeer, zoodat soldeerd, dan heeft men minder
worden, daar ze dadelijk tot
kookt
onze kind er'ï? met vreugde de ver- last. Het naar binnen deuken, is
moes overgaan. Ze worden schoon
Hiervoor wat vaste kroples neAntwóórd:
schillende bekende onderwerpen echter een heel goed teeken.
gewasschen, in een steenen pot gedekblaren,
men.
ontdoen
van
de
zullen herkennen, zooals: baden in
Aangezien lila een teere kleur is,
Voor vruchten,
vooral weeke
wasschen en met wat zout daan. met wat water en bestrooid
de regen; de djankrik, die men wel soorten, heeft men wel een thermo- ?oed
zou ik niet zulke groote contrasten
blikken met suiker, ongeveer 100 g. op 1 L.
coed
de
gaar
koken.
In
hoort, maar niet ziet: de puffende meter noodig, daar die bij een temLaat dit staan op
een
kiezen als paarsrood en zwart. Het
doen. aandrukken, overgieten met vruchten.
amfleo; de kleine gendoh enz.
peratuur van 45 & 50 gr- al goed vocht en 90 minuten steriliseeren.
warme plaats (niet ln de zon) b.v
zou het heele
effect bederven.
D; teekeningen zijn zeer frisch zijn.
de keuken,
waar de tempeNeem/t U liever het zachtste schelpin
en geven goed de Indische sfeer
ratuur tijdens het koken nogal
Asperges.
rose, dat U vinden kunt in nagelweer.
Het water dat men gebruikt voor
hoog is. zoodat de suiker binnen
lak en een paar zilveren sandaalDe titels van de twee kinderboe- het steriliseeren van groenten moet
of niet te langen tijd smelt. Doe
Asoerges. eerst schraüpen
tjes. Zorgt, dat ock Uw mak?-up
nu
ken, die bestemd zijn voor kinderen niet kalkhoudend zijn. Men kan dit schillen, 3 a 4 minuten koken in do massa in de blikken en steridet te opvallend is. ik stel
me
van 6 tot 9 Jaar, zijn: „Tropenklnd- controleeren, door in een glas water water en zout, afgieten en in frisch liseer zc 20 minuten bij een hitte
voor,
by een
grUs-lila
toiletje
„Het
doen;
na
is allemaal
als dit
geen rou#e te trebrulken.
Jes" en
echt een stukje soda te
water laten koelen. Zet ze nu van 50 tot 80 gr.
dcch alopgelost te z4 fn. een wit laagje op rechtop in de bus. overgiet ze met
waar".
natuurlijk-rose
'e,en
lipstick
firma
kalkDe
Kolff zorgde voor een den bodem geeft, is het water
en zout.
Dit !s afhankelijk van de hardheid
om P?nsa 'ie
water
een grocte lila.
der sonrt (dioewet b.v.
keurige
gr.:
uitïave en een nretti» houdend. Heeft men echter geen filhet haar Ik garandee*
Tt
formaat en ze zijn in den boekhan« ter. kook dan het water op met wat Duur van sterlliseeren: 60 è, 70 moerbeien zeker niet meer dan 50
tcv"den over Uzelf zult
gr.)
del verkrijgbaar.
soda en giet h;* na het bezinken af. minuten.
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8. Het scheepspersoneel van de
9. Het personeel van de
N.V.
Hoek's Machine en zuurstoffabrie-

Algemeene mobilisatie afgekondigd

gouvernements haggervaartulgen:

89ste Jaargang No. 289
Tweede blad
Telefoonnummers:

Wisselbord: Noord 3015—3016—3017
Na kantoortijd: Expeditie N. SOU
Dit nummer bestaat uit VIER bladen

Luchtalarm te Batavia

ken:

Naar Aneta seint weerklonk heLegercommandant is het volgende bekendgemaakt:
10. Het personeel van den bui- denmorgen 9.25 luchtalarm voor de
Mobilisatie is bevolen. Militieplirhtigen, landstormpllchtlgen, zoo* tendienst van den dienst der In- regentschappen Batavia en Mr.
en Uitvoerrechten en Accijnzen ln Cornelis.
mede alle reserve-officieren, alle vaandrigs, alle kortverband-mllital- het
geheelen tolgebled van Nederren, alle voor opkomst bij mobilisatie bestemde oud-militairen en ge» landsch-Indië:
Te 9.45 was het luchtalarm geDe hier bedoelde personen blij- eindigd.
penslonneerde militairen zijn buitengewoon opgeroepen.

Namens den

ven derhalve na algemeene mobilisatie voorloopig werkzaam ln

De dag van opkomst is Vrijdag, 12 December 1941.
#w.g. de Legercommandant
H. ter Foorten.
-

hun vitaal bedrijf.
Het bovenstaande heeft niets te
maken met de definitieve, dan wel

van
komst in werkelijken dienst in

voorloopige vrij stellingen

K.L.M. en Knilm.
Wanneer de algemeene mobilisatie wordt afgekondigd, behoeven
bij den algemeenen oproep voor
opkomst met spoed aan dien algemeenen oproep geen gehoor te geven het personeel der Koninklijke
Nederlandsch-Indische Luchtvaart
Maatschappij en der Koninklijke

Bijzonderheden omtrent de
regelingen.

Het bovenstaande beteekent, dat

degenen die moeten opkomen zich
op dien dag, dit is dus Vrijdag 12
December a.s. bij hun onderdeelen

moeten melden zooals dit in
zakboekje

staat.

hun

Luchtvaart Maatschappij, dat bij
het leger militie- of landstormpllchtlg, dan wel reserve-officier is.

Dienstplichtigen, die voorloopig
zijn vrijgesteld van opkomst in werkclijken dienst in geval van oorlog,
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden en derhalve
ia de z.g. noodformatle zijn opgeromen, hoeven aan de oproeping
geen gevolg te geven.

echter,

Dienstplichtigen

Dit geldt uiteraard niet het personeel. dat reeds eerder onder de
wapenen is geroepen.

Vrijstelling bij mobilisatie
Aan de scheepvaart maatschappijen, de droogdok
maatschappij
te Tandjong Priok
en het bedrijf
der zoutwinning op Madoera,
de
Nederlandsch Indische
Steenkolen Handelmaatschappij, de telegraaf maatschappij Radio-Holland,
op Java, de gouvernements bagger bedrijven, de N.V. Hoek's Machine en Zuurstoffabrleken,
de
douane en voorts
de veembedrijven en prauwenveren.
Wanneer de algemeene mobilisatie wordt
afgekondigd behoeven aan den algemeenen
oproep
opkomst met spoed de volvoor
gende personen,
die militie- of
landstormplichtig
bij het leger,
dan wel reserve-officier bij het leger zijn, geen gehoor te geven aan
dien algemeenen oproep:
1. Het walpersoneel van de tot
vitaal bedrijf
verklaarde scheepvaart maatschappijen, veembedrftve nen prauwenveren, voor zoobij de haven-etaver werkzaam
blissementen
en
agentschappen
van die bedrijven ln geheel Nederlandsch-lndiè:
2. Het geheele varende personeel
van de tot vitaal bedrijven verklaarde scheepvaartmaatschappijen:
3. Het personeel van de DroogTandjong
dok maatschappij te
Priok:
4. Het wal- en scheepspersoneel
van het bedrijf der zoutwinning op

die

slechts tijdelijk in de noodformatie zijn opgenomen, moeten wel opkomen.

vuige

politiek

tcas

tè

Onze bondgenoot China
De inspiratie van een
strijdbaar volk

pansch fabeltje

te maken had, een

zichtbaar.

De aanmelding.

(,Daily Telegraph").

blijkt nog

verschil van meeEr
„Wat de statistieken niet onthul, ning
bestaan
over
de vraag welte
bevolking
van
Nanlen ls, dat de
draagwijdte
de
is
ke
van het beking nog steeds niet de helft zoo
op 11 dezer de mogroot is als voor den oorlog fn dat sluit, waarbij
op Java, Madoera, Bali
daarentegen de Japansche bevolking bilisatie
is afgekondigd, terwijl
van die stad, uitsluitend burgers, tn Lombokvan
opkomst is bepaald
de
datum
groot
thans zesmaal zoo
ls als in op
12 December.
den zomer van 1937."
We zouden den schrijver verder
„Beteekent dit, dat men od Donkunnen clteeren. Hil doet onthullingen omtrent de ~nieuwe wan- dsrdag moet reizen teneinde zich
orde", die duidelilk doen zien, wa* Vrijdagmorgen vroeg bij zijn onderde heele wereld reeds lans wLst:
deel. ite kunnen melden?"
aldus
Japan kan geen orde op zakej een vraag, die bij herhaling word*
\

Japan't

Betrokkenen is bekend, of zij al
dan niet dan wel tijdelijk, in de
roodformatie zijn opgenomen. Allen die uitstel van eerste oefening
kregen om studie- of andere redenen, komen echter wel op.

1

totalitair fabeltje, evenals late*
Rusland dit zou doen. Niet alleen
is Japan er niet in geslaagd den
~In den nacht van den 7den Juli Chineeschen tegenstand te breken
1537 werden bij de Marco Polo- en China te onderwerpen, het staat
brug, in de buurt van Peking, en- nog pas aan het begin van zijn
kele schoten gelost. Deze scnoten moeilijkheden in dat deel van Azië. van anderen stellen;
waren het sein tot een oorlog die Het deinst vaak met een zoodanig
bevoordeelt louter en althans reeds vier jaar duurt... Chi- bebloedenkop terug, dat in Japan leenJapan
zichzelf;
herhaaldelijk
na strijdt op grimmige wijze voort.
stemmen opgingen
onmachtg tot het schrpJapan
Japan strijdt even grimmig, met voor het beëindigen van het Chl- pen van lswezenlijke orde en welneesche
avontuur. De moeilijkheid VA&fti
bedoelingen die nog steeds niet definitief bekend gemaakt zijn, doch voor Japan ls, dat ...China het avonIn moedigen, bewonderenswaarsteeds worden verborgen in zulke tuur pas wenscht te beëindigen, digen strijd toont het Chineesche
isl
vage termen als ,;het vestigen van wanneer Japan verslagen
legers en zijn aanvoerders,
Gaandeweg ontwikkelde China na- volk, de zich
nieuwe orde in Azië". De nieu melijk
eea
van deze'dingen
voldat
het
zijn
kracht en de in den komen bewust
we orde is reeds gekomen. Zij heeft
wenscht
ls.
Het
den vorm van armoede, wanhoop aanvang ontbrekende organisatie geen Indringers, die slechts uit zijn
op efficiente wijze doorgehaat en chaos", aldus vangt Hai- werd
op eigen voordeel en die aan ande.
zijn boek „Chaos ln voerd, zoodat reeds na korten tijd ren, aan de oorspronkelijke bewo• lett Abend
de weermacht
functionneerde ners hun zaken, hun eigendommen,
Azië" aan, met dien verstande op
dat hij het twee jaar geleden schreef paneen zeer hoog plan. Dat had Ja- hun gronden, hun zeggenschap en
niet verwacht. Japan
had hun vrijheid volkomen ontnemen.
en dat in het bovenstaand citaat
twee derhalve ln vier jaar veran- verwacht dat min of meer vol- Het wenscht geen roovers. China
imitatie van den totalitalreij
derd kon worden. Wat het „vesti- maakte
bliksemoorlog methoden voldoende had nimmer bezwaar, tot het toegen" van de „nieuwe orde" betreft, zou
van leden behoorend tot anwezen, om. den tegenstander op laten
men weet dat Hallett Abend met
nationaliteiten,-die
dere
op eerlijzijn helderen, onvertroebelden blik de knieën te krijgen. Die methoden ke wijze een bestaan trachtten te
faalden en Japan werd gedwongen vinden, mits zij zich hielden aan
in sedertdien verschenen geschriftot een allerminst gewenschten,
ten heeft aangetoond, dat in de langgerekten
en de beoorlog. In 1939 had Ja- de bestaande wetten
tfoor Japan .veroverde"
deeien pan
verzet
zich tot
staande
Het
orde.
ongeveer 1.000.000 soldaten ln
indringers,
van Azië het van kwaad tot ergo
overwinning tegen
de
gekomen is met de armoede, de Ohlna, de volgende Jaren maakten bandieten en roovers, die er op uit
het door enorm zware verliezen
wanhoop, den haat en den chaos 1
noodig om telkens honderdduizen. zijn de bestaande wetten en orde te
eigen
Scherper dan eenige andere pu- den volgende
troepen te zenden. vernietigen en een plaats „wanorde" daarvoor in de
willen
blicatie richtte Hallett Abend reeds Dat had niet in de bedoeling
van legen. Wanneer Japan thans gestellen.
Jaren geleden het zoeklicht
als
China zal zich tot het uiterste verriin geesit op de werkelijkheid, de vijand op het A.8.C.D.-front verwerkelijkheid in China en de wer- schijnt, als een minder machtig zetten en de indringer zal in zee
kelijkheid in Japan. Japans wer- tegenstander, dan het eenlge Jaren gedreven worden. Dit ls China's gekelijkheid is hard, ongeloofelijk geweest zou zijn, dan ls dit hooge loof en daarin vindt het zijn kracht.
in
tiard, onmenschelljk hard. Daarom mate te danken aan het prachtig Deze kracht is de kracht van een
geëerbiedigd
•was de hardheid van een waar- verzet, aan de krachtige slagen zeer welkom en zeer
groote
conflict.
om
dit
noodig
bondgenoot
in
nemer als Hallett Abend
waartoe de
legers en de
die werkelijkheid te teekenen, me\ bevolking inChineesche
staat (bleken.
lijnen z»o scherp en fel, dat... wel
Legitimatie-kaarten
r.igen hem geloof gaven. Het ls de
van de onverwachte
cude tekortkoming van de demo- enAfgescheiden
ontmoedigende tegenslagen wélcratische, humane wereldconcepNaar aanleiding van de mededeetie, dat zi] weigert datgene in zich ke de Japanners bij hun Chineesch ling van het departement
van
op te nemen, wat te duidelijk en avontuur ondervonden, mag thans oorlog, dat men verstandig
doet,
bij
grooten
het uitbreken van den
identiteitsbewijs
te onaangenaam in strijd is met
in den Pacific geconstateerd zich niet zonder
verde eigen beginselen van recht en brand
begeven, hebben
op
straat
te
dat
als
bondgenoot
China
menschelijkheid. Jarenlang waren worden,
tot
den
zich
menschen
schillende
een uitermate welkom en krachtig
geer goediwillende menschen die een- medestrijder
andere
autoriteiten
en
voor de groote zaak resident
voudig weigerden geloof te hechten
uitreiking
om
De
hun handen wend met verzoek
Japanners
is.
reportage
van
ean de simpele
het vol aan China enhebben
ander
legimatiebeof
van
een
dat maakt hun
cptreden der agressors, der totali
tegenover
positie
de
andere mach- wijs.
milde
me»
tairen. Zelfs waren er
verDeze worden echter niet
tige
verbondenen
er
zeker
niet
onmen
deburgers
die meenden,
bedoeling is, dat
strekt.
De
door,
sterker
China
vecht
op.
legitimeert
danks het tri-partlte verdrag, Ja- tuigder en vastberadener danovermogelijk
ooit zich zooveel
pan toch wel niet den weg op zou
stukken,
geschikte
en Japan ls derhalve gedwongen, met daartoe
rijbezooals
bezit,
eaan der volmaakte agressie, niets het
reeds
men
die
avontuur voort te zetten, zeer
ontziend, bruut, immoreel, verra- tegen
van
bloedtranskaarten
den
wijzen,
zijn zin thans, immers
ae fusiedienst, L.8.D.-kaarten,
pasdertijk. Nadat dezulken echter jagebonChina
strijdkrachten
in
die
ren lang geweigerd hebben
een den zijn om den oorlog voor te zet- poorten, enz.
Hallett Abend te gelooven, heeft de ten, kunnen elders niet gebruikt
,

—

gesteld.

Daaromtrent kan Aneta het
gende mededeelen voor de
melding op Vrijdag is geen
vastgesteld, men voldoet dus

vol-

aanuur
aan
het mobilisatiebevel, wanneer men
zich in den loop van dien dag aanmeldt: Laat ons, om de gedachte Madoera:
5. Het wal- en scheepspersoneel
te bepalen, zeggen: vóór donker.
van het bedrijf
van de NederHet hangt dus geheel van den af- landsch-Indische Steenkolen Maatstand af, de de woonplaats scheidt schappij :
van de plaats van opkomst, of men
6. Het wal- en scheepspersoneel
reeds Donderdag op reis moet gaan van het bedrijf van de N.V. Neof niet. Voor velen zal het mogelijk derlandsche Telegraaf maatschap,
zijn zich eerst Vrijdag op reis te pij Radio-Holland:
begeven zonder risico,
dat men
7. Het wal- en scheepspersoneel
zich te laat 'bij zijn onderdeel aan- van de gouvernements havenbedrijven op Java:
meldt.
|

,

:

De

zware

opge-

val van oorlog, oorlogsgevaar of
buitengewone
omstandigheden, reeds toegekend door of namens den legercommandant, doch
is een geheel op zichzelf staande

andere

regeling.

Het personeel der vernielingscorpsen

Opgehelderd.

Nader seint Aneta, dat bovenbedoeld luchtalarm werd gegeven in verband met het signaleeren van zeer hoog vliegende ongeïdentificeerde vliegtuigen.

Eerst toen de nationaliteit
met zekerheid was vastgesteld,
werd het allclear-slgnaal gege-

ven.

(Het

bovenstaande

geeft

blijk

van Batavla's paraatheid'en oök
van Batavla's gevoel voor Safety
first. Beter tienmaal* loos alarm
dan éénmaal verzuimd a&rm.

De militie- en de
landstormplichtigen van het leger, alsme- Red.).
de de reserve officieren van het
leger, die zijn ingedeeld bij de in
Het looze alarm van gisteravond.
„burgerdienstplicht" gevormde
vernielingscorpsen, behoeven bij
luchtalarm;
Omtrent het looze
algemeene mobilisatie geen gegisteravond tusschen 21.48 u.
dat
volg te geven aan dien algemeete Batavia heeft.weernen oproep voor komst met spoed. en 23.15 u.
klonken, schrijft het „Bt. Nwsblad"
Zij blijven ter plaatse ter vervul- het volgende:
ling van hun taak ln het vernleTientallen menschen,
die
lingscorps.
weljde" sirene, het, alarmslgnaial
Deze voorlooplge
vrijstelling
ha'dden hooren;geven (doch:niet
heef; rlets te maken met het perde mededeeling vla de radio
Ingedeeld
bij
hetwelk
ls
de
soneel.
"gehoord) informeerden
hadden
„militaire"
vernielingscompageenigen tijd telèfonisch'bij
na
nleën van üs genie, dat dus gewoon
de.nachtredactie of het nog
aan den oproep gehoor geeft.
steedsalarmiwas, waarom ol

Voor importeurs,

tusschenhandelaren

en
detaillisten

de radio niéts mededeelde.
Somm!gen,meenden ontploffingen gehoord;te hebben, anweer
deren mltnillleurvuur,

anderen

gertrnk van

motoren...

Namens den directeur van Eco-

nomische Zaken wordt bekendgemaakt dat importeurs, tusschenhandelaren en detaillisten goederen op de normaliter door

gebezigde
hen
betalingsvoorwaarden dienen
af te leveren.

vliegtuig-

Batavia's

schuilkelders.'

bombardement

verwachtten,

openbare en particuliere, werden voor het eerst'bezöfehtCdÖ3r
menschen die een
w"erkèyjk

en... daarbij in hun zenuwachtigheid vele fouten
maakten
zij het loos
zoodat dit eerste
alarm zeer nuttig is gebleken, want: een ezel stoot zich
niet tweemaal aan
denzelfden
steen, niet waar?
—

—

Weigering om aan afnemers, aan
wie tot dusver op crediet werd verkocht, anders dan a contant te leveren, is derhalve ongeoorloofd. Een dergelijke handelwijze zal worden beschouwd als een
vorm van aanhouding van
Mededeeling
vooraden en kan derhalve
aanleiding geven tot inbezitOnze hoofdredacteur, de heer
neming van de betreffende zoode Booy, is voor het verA.F.
we 1 als van andere goederen van
den betrokken handelaar.
vullen van zijn militaire plichten
Anderzijds dienen importeurs,
tusschenhandelaren en detaillis- naar elders vertrokken.
ten teneinde geen medewerking te
verleenen aan pogingen tot hamMen wordt beleefd verzocht briesteren in het algemeen aan een beven en stukken, voor de redactie
paalden afnemer slechts het normaliter door hem bebestemd, niét aan zijn persoonlijk
|tr»kkenquantum ai te
adres te richten.
leveren.

slag, welke de Geallieerden trof
Ondergang

van

twee

slagschepen

~

—

ler. een overtuigd „isolatlonist*'
riep toen hij het bericht van den
verraderlijken aanval der Japan-

ners op VJS. territoir vernam uit;
Laten we hen nu de pooten uit hei
lijf draalen!" Een laat Inzicht.
Maar ook uit deze woorden blijkt,
dat de Isolationistische groep in
de V.S. geen waarde meende
te
kunnen hechten aan de waarschu
wende stem van een der grootst#
,

Amerikaanscho reporters.
China had zich
voordat he\
kleine
Incident begon, dat na
reeds vier jaar duurt
gedurende verscheidene jaren voorbereid
op de onvermijdelijke botsing met
Japan. Er waren enorme troepenmassa's bijeengebracht, zoodat het
Ir» staat was tot een langdurigen te
censtand. Overigens was het land
echter geenszins voorbereid
op
—

—

worden. Daar ligt een der waardewaarom
volle factoren,
China
zulk een welkom en machtig bondgenoot in het groote front
tegen
het totalitairisme van den Pacific

is. tegen

Japan.

Cm

Aan het slot citeeren wij
hier
Hallett Abend, waar hij schrijft over
de verrichtingen der Japanners in
China:
„Een Britsche correspondent
schreef in een Shanghaisch blad
een woord van bijzonderen lof voor
wijl zij
de Japanners,
erin
geslaagd zijn ln China „een nieuwe
wanorde ln Oost Azië" te scheppen. En dat is inderdaad precies
wat er in China gebeurd is... de
schepping van een „nieuwe wanorde
van
en het voortdurend opheffen
de eens grondig gevestigde wet, orde en sociale en economische
veiligheid, welke de Chineesche
regeering onder groote inspanning
had weten te bereiken.
„Terwijl de Japansche regeering
zich te buiten gaat aan phrases
over het „scheppen van een nieuwe
verspreidde
orde in Oost Azie",
zich over China de grootst denkbare
wanorde op economisch, financieel,
sociaal, militair en politiek terrein.
Met plannen voor reorganisatie en
verbetering is Japan nog niet verder gekomen dan praten.
in het gebied waar Japansche
militaire bezetting bestaat, is geen
programma van beteekenis voor
verbetering ln de toestanden."
„De monopolistische maatregelen door de Japanners genomen hebeen verlamming
ben geleid tot
en
handel
tot „bevriezing"
den
van
uit
die
anders
gelden,
van
gekomen
zouden
schuilhoeken
hun
zijn en belegging gezocht zouden

een langdurigen oorlog.
Reeds dadelijk toonden de Chl*
neesche legers zich een macht,
waarmee Japan terdege rekening
houden moest. De soldaten van dat
leger legden een moed aan
den
dag, die de pers over de gehcele
wereld vervuld heeft met de grootste 'bewondering. Hun vermogen
tot Incasseeren van slagen,
hun
rolharding en hun kracht om ge»
duldig te lijden, heeft een golf van
bewondering over de gansche wereld doen gaan. En de bewondering
steeg voortdurend. Thans Is
zij
nog stijgend. China, heeft een wonder verricht. De bedoeling
van hebben."
Japan als totalitaire »militalristl„De Japansche propagandisten
sche staat was In China uiteraard gaan er prat op. dat zij te Nanook: den Indruk te vestigen dat de kire pen 2.500 toko s hebben weten
Japansche
macht onoverwinne» od gang te krilgen. Zii verzuimen
lijk was, China, de Chineesche le- echter te vermelden, dat voor hun
werk
zers onder Tsjlang Kai Shek. het komst 1.000.000 menschen
vonden in meer dan 12.000 toChineesche volk hebben aaneetoond. dat men hier met een Ja ko's...
„

Japan, de slechte buur
Waarom de oorlog moest
beginnen

Het

slagschip „Repulse"

den gedurende vier jaren strlid in

China, zou Japan heden ten daee
niet durven wagen zijn 1.000.000
soldaten terug te roeoen.

„Wat zou het met hen moeten
Zijn hoeven en fabrieken zouden hen niet kunnen
Het is belangwekkend nog eens opnemen. Zijn schatkist is te leeg
te lezen wat de Amerikaansche cor- om hen door middel van steun in
respondent en publicist Hallett A- het leven te kunnen houden. Er zou
bend bergin September in het tijd- muiterij en opstand komen. Er zou
schrift Look schreef over de Pa- zelfs een werkelijke revolutie in
cific-situatie. We vertalen zijn arti- Japan kunnen plaatsvinden.
kel hier gedeeltelijk, het werpt
verhoueen helder licht op de
Japan vreest de Russische
aanvangen?

dingen:
bommenwerpers
~Oorlog tusschen de Vereenigde
Staten en Japan is onvermijdelijk.
„Nu het eenmaal zijn toekomst
Hij is even onvermijdsWk als de aan het
militairisme verbonden
oorlog tusschen Groot Brittannië en heeft en zijn hoop gesteld heeft op

Dultschland was en wel om dezelf- een zege van Hitier. moet Japan
het is onmogelijk goede
de reden
doen om Hitier te helpen Rusbetrekkingen te onderhouden met iets
land of Groot-Brittannië te overwineen slechten buurman.
nen. Een aanval op Wladiwostock
~In den grond is het feit. dat Is nu te gevaarlijk... Japan wacht
Duitschland een slechte buuraf tot het er zeker van is.
man geweest is, de oorzaak van liever
belangrijke deelen van
dat
zekere
den tragischen chaos in Europa. het Russische
leger uit Siberië
spanning
en
de
het
ln
de
chaos
En
Westelijk Rusland zijn terugnaar
Japan
Oosten
komen
Verre
doordat
en In het bijzonder totdat
een slechte buurman is arrogant, getrokken
belangrijk deel van de luchteen
zelfzuchtig, jaloersch- op andere
der Sovjets naar het Westen
rechten en omdat Japan het tempe- macht
overgebracht. Japans industriis
rament van een bullebak heeft.
zijn saamgetrokken in
er zijn weinig menschen in eele centra
geWashington, die
nog hopen dat drie dicht bevolkte, stuntelig
feit,
steden
en
dat
700
bouwde
het
dwalingen
zijns weegs
Tokio de
op
te
vliegtuigen
Wladiwostock
erkennen zal om nog tijdig met
Engeland en Amerika tot over- bombardeer-afstand gelegen zijn
eenstemming en verzoening te ko- Is een van Japans nachtmerries. ■
In hetzelfde artikel geeft Abend
men.
dan een exposé van Japans voor„Maar het is reeds te laat. Ja- nemens
dat Japan zijn oorlogsstrapan kan zijn politiek niet omdraaitegie
uitgestippeld. Om te weheeft
en. De Oostersche god van „facc"
ten hoe juist Hallett Abend zag. heeft
Japan
het.
verbiedt
kan noch de
oorlogstelegrammen der
Engelschen noch ons „geruststel- men de dagen
laatste
slechts te lezen. Hii
len" zonder zijn marlonettenregeevoorzag ongeveer den heelen gang
ring ln China vaarwel te zeggen en van zaken met groote
nauwkeurigChineesch grondgebied terug te heid. zelfs tot in finesses. Ongetwijgeven.
gaf hi.l het Inzicht van mili„Maar het ls niet slechts „face" feld
taire en maritieme deskundigen
dat het voor JaDan onmogelijk
zoodat men mag aannemen
maakt om mislukking ln China toe weer.
dat ook deze autoriteiten terdege
te geven of te dingen naar de gunst voorbereid
Men mag vervan de twee groote democratieën. trouwen datwaren.
de
materieele
voorbeNa 1.500.000 man verliezen te hebreiding met dat inzicht gelijken
ben geleden aan dooden en gewon- tred gehouden heeft.
—

—

Het slagschip „I'rince o(

Vordering van auto's

Wales".

Amerikaansch consul-generaal
te Rangoon

Het hoofdkantoor van den Generalen Staf heeft gisteravond 20.00

Bijzondere kaarten

Onze lezers vinden heden op pa*.
Hier ter stede verto:fde op
dat bla4 groote kaarten afgedrukt,
08 neer I» e st e r L. 3cix doorreis
n a r e, welke momenteel van zeer actueel
Eigenaars of houders van au- Amerikaansch consul-gcneraal te Ranbelang zijn.
De heer Schnart volt*,
to's, die ln het bezit zijn van een goon.
aldaar
roode lastgeving van den leger- dena vorigen consul-gcncraal, mr.
r «?
op
Het „Vaubek”
B e Pensionneerd is.
commandant, welke heden ls verSchnare reisde per boot vla Mazonden. moeten a.s. Zaterdag, 13 nilla tot Balikpapan,
waar hij het uitLeden van het „Vaubek" moeDecember te 6.00 v.m. met de ln breken van den
die lastgeving genoemde auto ver- vernam. Mei oorlog Ui den Pacific ten zich Donderdag 11 December
spoed zette hii zijn reis melden bij den plaatselijk
schljren voor de in de lastgeving naar
comzijn nieuwe standplaats per vlieg- mandant
aangegeven vorderingscommissie. tuig voort.
van de afdeellng waartoe
zij behooren.
1 van ons derde blad en pag. 2 van

uur de volgende mededeelingen omgeroepen:

ïüm

'

**

!

realiteit hun thans de oogen geopend. Ookln Amerika was de groep
groot en krachtig die tot het laatste
toe meende, dat ~het wel los zo»
loopen" en dat Tokio
op last
van Berlijn
slechts blufte. Ook
deze groep is thans op onaangeraam wreede wijze tot beter In»
zicht, tot het juiste inzicht gekomen. Zelfs een senator als Whee-

*

Het onderwijs in mobilisatietijd

Dankbetuiging van

Churchill

Het samenvoegingsplan

—

—

—

der banken

gemeente-ambtenaren ls gemobiliseerd,
ls een nieuw werkprogramma opgeDe kassen van de banken te SoeNoodlesprogamma's
steld. waarbU voor de overgebleven rabaja zullen met Ingang van heHiertoe werd een schema opge- ambtenaren de dagtaak van TA tot den om 11.30 uur v.m.
gesloten
steld. waarbll telkens twee scho- 8 uur ls verlengd. Zl) werken thani zijn.
len van een zelfde type ln één ge- op 5 werkdagen van 7 tot 1 en van
bouw worden ondergebracht, Door 14 tot 16.30 en des Zaterdags van 7

Miss Riboet

*

uitvoering gegeven. Dat dit plan

doeltreffend was. blijkt wel uit het
feit, dat gisteren reeds het 1 a g e ren Mulo-onderwijs te
Soerabaia weer volledig „liep" vol.
gens de nieuwe organisatie.

Verschillende schoolgebouwen
zijn ontruimd
met inventaris en
al). Deze gebouwen ziin opgevorderd voor militaire en andere oorlogsdoeleinden.

Het lager- en Mulo-onderwij j 'wis
gemakkelijk
te reorganlseeren, aangezien in de eerste plaats
iedere school zijn eigen vaste leerkrachten heeft (lntegenstelllng tot
het middelbaar onderwijs, waar
dezelfde leerkrachten op verschillende scholen lesgeven) en voorts
beschikt wordt over vele vrouwelijke
dus niet dienstplichtige
leerkrachten. Komt men toch nog
leerkrachten te kort, dan zal door
middel van de burgerdienstpllchtverordenlng voor aanvulling worden gezorgd. In Soerabaia bevinden Elch tallooze niet ingedeelde
vrouwen met
onderwijsbevoegheld. Hierover hield de secretaris van het comité vandaag een
beperking met den Inspecteur van
—

Westersch lager onderwijs.
Midd. onderwijs een probleem.
Wat betroft het middelbaar onderwijs echter bleken de moeilijkheden zoo groot, dat tot dusver niemand er in slaagde een ..noodlesprogramma" op te «tellen. Eerst
verzocht het comité aan elk der directeuren van middelbaar onderwijs om zoo'n noodprogramma op
te stellen, doch zij bleken hiertoe

Laatste Berichten

Hedenmorgen
omstreeks kwart
over acht werd bij den boekhandel
H. van Ingen aan Toendjoengan "n
:espectabele kei door een der étalage-ruiten geslingerd. Het
euvei
Schema voor beveiliging van gezin en huis
bleek echter geen ernstlgen ondergrond te hetoen, daar de dader,
Wij laten hier een overzicht volgen van de maatregelen, welk» men
raar wij van de politie vernamen,
c-y arrestatie geestelijk abnormaal voor eigen bescherming tegen luchtgevaar ln zijn woning moet gebleek te zijn, De man is naar de troffen hebben en nog kan nemen:
CBZ. vervoerd voor een verder ondersoek naar zijn geestvermogens.
Huisverlichting.

Chauffeuses gevraagd
Oproep van het Vrouwen
Auto-corps!
Het Vrouwen Auto-Corps heeft op
het oogenbllk vele aanvragen voor
dames, die als
autobestuurster

dienst Hunnen doen bij oorlogshulpdiensten. Het corps te Boerabaia
telt echter lang nog niet genoeg lete
aanvragen
den om aan alle
kunnen voldoen en om een zekere
reserve te kunnen vormen.
Momenteel zijn vooral noodig
dames, die reeds ln het bezit zijn
van rijbewijs A (personenauto's).
Deze dames zullen dienst moeten
doen ln Soerabala. Z ij worden

nletbulten de stad te
werk gesteld, zoodat ook
vrouwen met kinderen voor
dit
werk ln aanmerking komen.
Het vrouwen auto-corps
te
Soerabal* doet een dringend
beroep op dames, die In het be-

zit zftn van rijbewijs A., om
seDit tooneelgezelschap, dat
zich ten spoedigste aan te
zijn tenten
dert verleden week
bij het V.A.C.
bulten
heeft opgeslagen ln de Gedong NaPersoonlijke aanmelding kan gezal
trachten
Bluschmateriaal.
elonal op Boeboetan,
eiken dag tusschcn 10 en
Zaterdagavond a.s. een voorstelling schieden
12 uur, tevens Maandag en Woens3. Ter bestrijding van brandbommen heeft men zand noodlf en
te geven, welke echter alsdan om dag des middags tusschen 5 en 6 �oor
het blusschen Tan bv. brandende gordijnen, hout, huisraad, ete.
7 uur zal aanvangen, om te 9 uur uur ten kantore van de C.0.V.1.M.
water.
Zorgt dua voor een kist of bak met drooi zand, schoppen
te eindigen.
5.
Simpang
met lange stelen en emmers. Zorgt ook voor een altijd vollen mandibak
en zoo noodlg nog een drum of teil met blnschwater voor het geval
De dierentuin in oorlogstijd de waterleiding kapot slaat. De hoofdkranen van
gisen waterleiding moeten direct afgesloten kunnen
De veranderingen, vernieuwingen worden.
en moderniseerlncen, welke het
Voeding.
beleid van den dierentuin ln de
leatste
Jaren zoo gunstig ken4. Het verdient aanbeveling om voorbereid te zijn op e«n eventueele
merkten. zullen voorloopig stop ge- stagneering van de voedselvoorziening
in de stad (hoewel uitgebreide
dat men in het donker toch niet zet worden. Ten eerste ootbreeJct
met de normale snelheid kan ril- het toezicht houdend personeel nu maatregelen zijn getroffen voor de voedseldistributie ln tijd van nood).
den. Dinsdagavond, toen het re- <ie twee beheerders ln militairen Hiertoe kan men een „Ijzeren voorraad" aanihouden van de allerKende. werd over het traject Wo- dienst zijn opgeroepen, ten tweede noodlgste voedingsmiddelen, gebaseerd op oorlogsnokromo anderhalf uur gedaan, verwacht men een teruggang menue, Deze voorraad moet natuurlijk telkens opgebruikt en ververscht
terwijl het in normale omstandigvan het bezoek en daardoor verworden. Er mag niet gehamsterd worden en men behoeft geen stapels
heden in ruim 40 minuten wordt mindering
van
De
blikjes
de
Inkomsten.
met allerhande fijne gerechten in te slaan (wat de winkeliers
afgelegd!
kasmiddelen, waarover men
za» toch niet toestaan), doch van de
voornaamste voedingsmiddelen als
kunnen beschikken moeten daar- aardappelen en rijst (ledere hulsvrouw
liet ligt voorts in de bedoeweet wel wat nog meer), kan
om geheel voor de voeding van fle lnplaats van den gebruikelilken
ling om de laatste train om
voorraad
voor 2 of S weken wel voor een
wprden.
dieren gereserveerd,
De
ongeveer half elf van Wonokroadministratie en het financieel be- heeüe maand worden ingeslagen.
mo naar den stadstuin te laten
heer eullen worden verricht door
rijden en ook van Tandjong PeBrandstof en noodverlichting.
mevr. Schuurman s, terrak de laatste tram om half elf
5.
Electrlcitcitsen gasvoorzlenlng kunnen uitgeschakeld worwijl
leiding
algemeene
de
komt
te
te laten vertrekken. Passagiers
berustenmjlr. E.C.Demmink. den; bereidt U hierop voor door het aanleggen van een voorraad houtivan de Darmobunrt naar de
Wij hebben
uiteraard geïnfor- k o o 1 om op te koken, een steeds te ververschen
stad kunnen met dc-ze laatste
of kom drinkmeerd naar de maatregelen, die water en petroleumlampjes of kaarsen voorteilnoodverlichPeralctram dan nog omstreeks
getroffen zullen worden ten aan11.15 uur tot Simpang meerijting. Een blauw afgeschermde flashlight ls een zeer practlsch
bezit.
zien van de wilde dieren Ingeval
den en uiteraard ook langs het
luchtbombardementen
vinplaats
traject van lijn 3 Embong MaSchuilplaats.
den. Het antwoord luidde, dat de
lang-Princesselaan.
t. Realiseert V, waar ge bij bombardementen be schattint
categorie «vaartljke dieren zeer
e g o i» scherfgeTaar zult zoeken. Hebt ge een eigen schuil»
klein is. Alleen in geval van nood tplaats
Vertraging
op het erf, richt deze dan zoo noodig in (huisapotheek, drinkwater,
heeft het personeel'lnstnicUe om
overdekking
voor den regen), zoo niet, zoekt dan de naastbijzljnde'
dagen
rijdt
lijn
1
de
laatste
In
ze neer te schieten. Het koolencommet vertraging. Dit komt omdat de plex waarin deze dieren gehuis- openbare schnilplaats op of richt ü alsnog een eigen schuilplaats in.
Tandjong vest zün, is
wagens op het traject
van zeer solide
Perakboulevard langzamer dan an- maaksel en kan te-gen een stootje,
Beveiliging bezittingen.
der» moeten rijden. De oorzaak zoodat men niet vreest, dat
zij
ge,
ge
1. Wilt
wanneer
bv. uw brandend huis moet verlaten, zooveel
hiervan ls gedegen in een stoornis door scherven of anderszins beaan het voedlngsnet. De reparatie schadigd zullen worden. Krijgt de mogelijk van uw waardevolle bezittingen redden, bereidt U dan hierop
hiervan wordt met kracht ter hand kool een voltreffer, dan zal het ze- terdege voor (wanneer het zoover ls, is het te laat). Men kan bv. z«n
genomen, zoodat binnen enkele da- ker niet noodlg zijn om nog maatreboeken en belangrijke papieren ln een koffer of kist pakken (draagbaar,
pen een meer normaal verloop van gelen tegen de dieren te nemen..
dus niet te zwaar!) en gereed houden. Men fcan zijver. kristal- en glasden dienst kan worden verwacht.
werk, dat niet dagelijks gebruikt wordt, kleedingstukken, etc. etc. gereed
Uiteraard brengt ook de drukte
houden voor «nel vervoer. Zorgt, dat ge onmiddellijk uw contant geld
vertraging met zich mee. Doch het
bij U kunt steken. Zorgt ln het algemeen, dat alles, wat ge ln het ergste
publiek kan zelf medefhelpen om de
geval wilt redden, dusdanig in het huls ls opgesteld, dat het gemakkelijk
vertraging door de drukte ontstaan
naar
bulten gedragen kan worden. Instrueert uw bedienden (voor zoover
tot een onvermijdelijk minimum
op
het
erf aanwezig), wat ieder van hen ln noodgevallen heeft te doen.
te reduceeren. Een eerste vereischte
lsrvlug in- en uitstappen
L.B.D.-organisatie.
DE DOODEN SPREKEN
en wachten met instaphet
Luxor-theater
8.
pen tot de
passagiers
Gisteravond vond ln
Aan alle Inwoners worden circulaires verstrekt, waarop aangede premlère-vertoontog plaats van d» spangeven, tot welke commandopostenvanwlJken»«ctor
die de tram willen verla- nende
apreken",
men
„D* dooden
ten, uitgestapt zijn.
Het waarin detective-film
van
den bekenden «ca heeft te wenden en waar het naastbtfzUnde permanent gede
hoofdrol
dl*
komt nog hertiaaldelljk vcor dat in- detective Charlle Chan wordt vertolkt door wondennest is gelegen. Overtuigt U er van, dat ge deze
adressen
stappende reizigers langs de uit- Sjdnej Tol er. Deze uitstekendo karaitweet te vinden en vertrouwt niet uitsluitend op de telefoon. Wanneer
niet teleurstappende passagiers in de
tram terspeler heeft or.t wederom
laten zien. dat wel lederen afstanden groot zijn, kan men een fiets gereed houden voor het halen
trachten te komen, hetgeen onge- gesteld en spel
moest
van hulp.
toeschouwer
mak en oponthoud
veroorzaakt. Charlle CSsn boelen.
100 luidt bat verhaal
die
haast!
Waarvoor
Een ander k«am aan boord vaa het ach:? ..r.uva Star"
Wendt U voor alle andere Inlichtingen en hulp tot uw wtykhoofd en
veel voorkomend verschijnsel
ls, om daa? raar «Un op avsataren belusten
zoo noodig uw sectorhoofd. ledere burger is verplicht om n u geheel
dat het publiek tracht een plaats in loon ta soek en. Sr Wllken ttch tchUr eigengereed te ï«n voor alle te verwachten gebeurtenissen,
gebeurtenissen ai i; actiën en het
een overvolle tram te veroveren, aardige
evenals iedere
duurt niet lang o( Chan lt een »:-*l van
militair
nu zijn volle plicht heeft na te komen.
hetgeen hetzelfde ongemak en op- moord
op het spoor. Op wlen moest o>
onthoud geeft. Laat een volle tram verdenking vallen; Alle passagiers gedrapasseeren omdat het practisch ze- gen tlch hoogst verdacht en schenen zeer
ker ls, dat een vrijwel leege wa- belust te zt)n op het bezit van d» vier de»,is
Dienstregeling P.G.D.
Volksgasmaskers
waarin da kaart van CoooJ-otland
gen er onmiddellijk
achteraan len,
op welka men da plaats kan vlrden
verdeeld,
De
geneeskundige
dienst
wordt
komt; een volle tram rijdt name- waar lang geleden een aehat ter waarde van waargenomen van
Zaterdag 13 Delijk met veel vertraging. Toevallig liefst zestig mlllloen dollars is verborgen.
1 u. n.m. tot Maandag 13
konden wij hedenmorgen voor Hel- Charlle's soon helpt zijn beroemden vader cember
;endoorn zulk een geval waarne- Overig naar den moordenaar zoetten, waarbU December 7 u. vm. door den Gem.
Groote zending op komst
Ind. Arts Moh. Soewandliie, Koninniet bijster intelligent* Jongen ln vermen. Vier kinderen plus een
om. deze
gewikkeld glnnelaan 20, telf. Z. 4021.
schelden* komische
voorvallen
vangrijke moeder werden in een wordt.
Naar aanleiding van het bericht
vollen wagen van lijn 1 geperst
Da ontknooping van de geachledenls willen
in otu blad van gisteren, dat de
terwijl op nog geen 100 meter afgroote
wU hier niet vertellen. ZU 1»
en wij raden liefhebbers van senBond voor Evangelisatie voorraad van de volksgasmaakers
stand een leege HJn 1 wagen aan- verrassing
satiefilms aan dese nieuw* Charlle ChanHiermede brengen wl) belangstellen- bijna uitverkocht is. ontvingen wij
kwam.
ereatle te gaan zien. ZU tullen er zeker den onder de aandacht, dat alle hedenmorgen
van bevoegde ijlde
apijt van hebben.
Wanneer men bovenstaande wen- geen
vooisenomen samenkomsten door den 'de mededecling, dat een zending
De hoofdfilm
wordt voorafgegaan door
ken ter harte neemt, dient men etnig* nltuwi-Jourotala en een Interessante Bond voor Evangelisatie ln de maand van eenige duizenden gasmaskers
December zijn afgelast.
op komst is.
opnam* Tan mooi» plekjes ln Portugal.
zichzelf en anderen.

Drukte bij de O.J.S.

Inkrimping van den
avonddienst
ter voorkoming

Wenken

vertraging

van

Sinds het afkondigen van den
oorlog met Japan Is het straat*
beeld van Soerabaia drukker
geworden en deze drukte komt
o.m. tot nitlng In een verhoogd
vervoer van de stadstram der
0.J.5.. hetwelk op ongeveer 30
prorent wordt geschat. liet ls
�ooral de eerste klasse, welke
meer passagiers te vervoeren
krijgt. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door het feit, dat
de vrouwen van Soerabaia
voorzorgs-inkoopen doen en do
taxi's blina van de straat verdwenen schijnen te zijn. Het ls
thans erg moeilijk om er een
te krijgen nu er ook druk ge*
hrulk van wordt gemaakt door
Inheemschen. Chineezen en
Arabieren, die zich binnen de
stad verplaatsen of de stad willen verlaten en «tich naar busstandplaats of station
laten

'

brengen.

Op de 0.J.5.-lijn naar Sepandjang
druk.
cn Krlan ls het eveneens
Het aantal passagiers, dat sinds
Maandag van Soerabaia uit in de
richting van Krlan trekt wordt oo
ongeveer 1000 per dag getaxeerd.
Zij bestaan voor het grootste deel
uit Inlanders. Meestal keeren de
mannen naar Soerabaia terug na
hun vrouwen en kinderen bl] faminiet in staat. Een groote moeilijk- lie te hebben
wr
heid is het ontzagwekkend groote
Avonds is het eveneens druk in
aantal mutaties, die de
laatste de's tram
en dit wijt men ook aan
maanden onder de M.0.-leerkrach- de behoefte
van de menschen om
ten hebben plaats gevonden. Hier- een beetje te gaan
rilden nu er
door kwam elk voorlooplg schema' thuis in het donker weinig te beleweer te vervallen. Verder wist men ven valt. Anderen gaan een rit door
nog niet precies, welke leerkrachde stad naar Perak maken in de
.

.

.

.
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*

.

Luxor-theater
—

—
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ten gemobiliseerd zouden worden hoop iets sensationeels te beleven
en welke niet.
en komen hierin bedrogen uit.
Het comlbé wendde zich toen tot
Inkrimping avonddienst.
den inspecteur van
middelbaaronderwijs, die antwoordde,
dat
De 0.J.5.-lelding neemt aan, dat
rocdlesprogramma's nog niet konbinnen enkele dagen de drukte ln
den worden opgesteld,
vóór men den avond zal afnemen en heeft het
wist, hoeveel leerlingen ongeveer plan om den dienst ln de
er na mobilisatie overblijven op de avonduren ln te krimdiverse scholen. Geadviseerd werd
Een van de voornaamste reom na mobilisatie deze scholen pen.
denen
la. dat men de tramrlttuigen
eerst enkele dagen te sluiten en
dicht op elkaar wil laten
te
niet
dan de hand van de beschikbare
en een grootere afstand tusgegevens de noodlesprogramma's' rilden
schen de wagens wil Instellen om
en de samenvoegingen te regelen.
hierdoor de kans op botsingen te
verminderen. Het is 's avonds zeer
Optruimde en gesloten
op de lllnen. waardoor de
donker
scholen.
grootste voorzichtigheid in
acht
moet worden.
heteoen
Dit is na ook in Soerabala ge- «enomen
den warenbeurd, Verschillende scholen ifijn veel concentratie van De
rijtuigen
verelscht.
bestuurder
gouv.'s
tijdelijk gesloten, zooals het
gemaakt.
ook
omlamreT
lyceum.
gebouwen zijn worden
Enkele
als reeds gezegd door de militaire autoriteiten opgevorderd, terwijl de grootste moeilijkheid is,

Film

—

ren.

Bataviasche Middenstandsvereeniging
In spoedvergadering bijeen

Morgenavond heeft een vergadering plaats van het comité en de

directeuren van middelbaar onderwijs alhier. Besproken zal worden, over welke leerkrachten-capaciteit men nog beschikt en welke aanvullingen noodig zijn. Blijft
een tekort een leerkrachten
be-

Beperkte credietverleening

Steun aan degenen, die door
wenden,
van
onderwijs
partement
den oorlog moeten sluiten
in de hoop, dat misschien van el-

staan, dan zal men zich tot het de-

ders leerkrachten te bekomen zijn.
Wij willen er nog den nadruk op
legfen, dat het sluiten van enkete
scholen om de verschillende hierbov.en genoemde redenen geen enkele aanleiding heeft te vormen
voor onrust. In deze gevallen was
het om technische redenen
eenvoudig niet mocelijk om het onderwijs voort te zetten. Zoo spoedig mogelijk zal echter naar een

Woensdagochtend
kwam
Middenstandsvereeniging
te

een dergelijken maatregel zouden,
hebben genomen. Een der leiders
van de groote zaken had mcde-* r
deeld. dat hil zelf achter de caissa was gaan staan, en aan zijn klanten had verzocht om voortaan
zooveel mogelijk
contant te koopen. Dit vriendelijke verzoek had
zeer veel succes.
De firma Sneep deelde
ln
antwoord hiermede ter vergadering
strenge
mede. dat de directie
instructie had gegeven, om voort-

aan slechts contant te

verkoopen.

de
BaKol ff & C o: WIJ hebben od
tavia in een 6jJoedvergaderlng bij- enkele
uitzonderingen na alles coneen in Maison versteeg, waarbij als tant verkocht
en niet de minste
de
punten'op
agenda
voornaamste
moeilijkheden
ondervonden.
standen de verleening van credleten ln dezen tijd en voorts wat te
Stam & Weyns ashtte't
doen tegenover leden van de midvoor
verbruiksardenstandsvereeniging.
die door tlkelendete dagelijksche
moeilijk. om tot stopzetge
dwong
ei)
mogelijke mobilisatie
ting van alle credleten over
te
werden, hun zaken te sluiten.
oplossing worden gestreefd, tenmen elk broodje onmidAla
§aan.
aflevering
einde het geheele onderwijs, evenzou moeten
elijk
Deze vergadering werd__ voort* betalen,bilzou dit te ingrijpende verals al het andere maatschappelijke
door Jhr. A. Th. Baud anderingen ln de administratie te
leven, voortgang te doen vinden. bijgewoond
i van
Departement
van het
weeg brengen.
die
bereid
Zaken,
Economische
Schuilplaatsen-voorziening.
geter
tafel
was gevonden in de
Pianohandel, Kok deelOver nog een groot voordeel van brachte kwesties van advies te diede mede, voortaan uitsluitend &
het samenvoegingsplan hebben wij nen.
contant te zullen verkoopen.
nog niet gesproken, nl. de kwestie
van de schuilplaatsen tegen luchtDe heer W. van BaaGebroeders Oerzon: Wij zijn oaanvallen. Volgens dit plan behoef- j e n, die de vergadering leidde, vergegaan
het zooveel mogelijk
bij
één deelde in zijn woord van welkom, & contant tetot
de men telkens slechts
veritoopen. Hierbij hebschoolgebouw; schuilplaatsen aan mede, dat alvorens de middenstan- ben
wi.l ook geen moeilijkheden onte leggen voor twee scholen. Hier- ders bijeen te roepen, hij eerst ad- dervonden.
var. vies had ingewonnen bll de betrokbij werd de totale capaciteit
de schuilplaatsen gebaseerd op 70 ken autoriteiten, en dat de besluiVoorzitter : Wat bedoelt U
ten welke thans genomen zouden hiermede. Waar trekt U de grens?
worden, voor gehejl Indië zouden Wat is „zooveel mogelijk."
gelden.
toe,
Inderdaad gaf Getor. Gerzon
hier een moeilijk punt bedat
het
Als eerste agendapunt werd ln trof.
«*•

droge keel

beschouwing genomen

het al

of

bioscopen,
He-eremkleedingmagazlln
niet verleenen van credleten aan
Henetc.? Vemcht de keel,«lvorenihrt een
De heer Van Baaien deel- drikx & Zn achtte het Juist, als deklanten.
wordt,met
de
medicirule_
verkoudheid
de mede dat er verzoeken waren ze gelegenheid werd aangegrepen
binnengekomen, om alle credieten om het voor de maatschappij zoo
eenvoudig zonder meer te stoppen verderfelijke credietstelsel voorte meer, daar de Importeurs ook goed aT te schaffen.

door

overwirme treinen,

Jenne & Co zag er geen be- kunnen vereendgen, dat men met
zwaar in. dat de normale afnemers uitsondering van de leveranciers
tesen het einde van de maand blll- van de dagelijksche levensbehoefven afrekenen.
ten, geen nieuwe credieten meer
zou openen.
Voorzitter: Wat zegt men
in het hotelhoude rsb edrli f ?
Javastores wenschte naar
voren
te brengen, dat men thans
Hotel
des Indes:
Hier niet meer
kan spreken van menbestaan zeer groote verschillen. Wil cchen die „goed
voor hun geld zijn''
zlln kapitaalkrachtig en «aan oo doch van menßchcn die „goed voor
den ouden voet verder mot verleenen van credieten, doch h-.H Is mis- hun geld waren". Velen, die jarenschien beter, dat een der kleinere lang goede betalers zijn, zullen wellicht door omstandigheden, welke
hotels hierover het woord voert.
geheel buiten hun schuld liggen,
Het blijkt, dat men in het hotel- plotseling geen goede betaler worden. Wij beleven thans een noodtoebedrijf van meenlhg is dat h contant afgerekend moet worden. Doch stand. Men moet thans spijkers met
koppen slaan.
mien kan van de Kasten niet vergen. dat zij hun kamerhuur vooruit
voldoen. De importeurs geven ook
Toko Detlce: Een plotdertig dagen speling bil aflevering seling stoppen van alle credieten
van goederen.
7oa in de practijk onmogelijk zijn.
Flrmaweissberg
BIJ navraag bleek, dat algemeen
Lade importeurs wel voor radloarti- ten wij rustig blijven. Plotseling
kelen en enkele luxe-artikelen bo- stoppen van de credieten kan toï
ter bij de vlsch vragen, doch dat paniekstemming leiden.
wat betreft levensmiddelen en dergelijke nog geen bertcht is binnenEen der aanwezigen wijst op een
gekomen, dat credieten werden ge- telefoontje van den heer
Kokxweigerd.
hoorn van E. Z., die hem
had
medegedeeld, dat de regeering
Hotel Oriënt: Het is mis- wenscht, dat alle credieten op den
schien beter, dat wij hotelhouders ouden voet gehandhaafd blijven.
deze zaak ln eigen kring bespreken.
Voorzitter: Dit is onmoJavastores: Een besluit gelijk. De heer Kokxhoorn zal niet
om alles slechts a contant te ver- uitmaken
aan wien lk
crediet
koopen is een weldaad voor den wensch te verleenen en aan wien
verbruiker.
niet.
Olislaegerfc Co: Zij die
Na eenlg heen en weer praten
dit nog kunnen, doen mogelijk het waarbij Toko
Populair als
te zijn meening te kennen geeft, dat
beste om op maandrekening
blijven leveren. Wel Is het geraden, stopzetting van
alle credieten alleen
tegen mogelijk
om maatregelen te nemen
zijn,
zou
indien de
achterstand.
werkgevers hun employé's een
voorschot geven, wordt het
Firma Welssberg: Wij maand
voorstel aangenomen, dat men in
blijven
aan
graag
zouden
klanten
principe geen nieuwe credieten zal
leveren, die hebben bewezen ~goedv- verleenen en de
oude credieten zal
oor hun geld te zijn". Wel verkla- voortzetten. Daarentegen
zal men
ren wij ons tegen het openen van door middel van een aanplakbiljet
nieuwe credieten.
de klanten verzoeken, zoo min
Vo o r z i 11 e r Ik heb hier een mogelijk oo crediet te kooDen. Dit
positief
voorstel van de Firma met uitsluiting van de artikelen,
de welke voor direct levensonderhoud
Weissberg. Vervolgens vroeg
voorzitter of men er zich me» zou noodzakelijk zijn.
:

■

:

Steun aan hen, die hun
zaken

moeten sluiten

Het volgende agendapunt werd
minder uitvoerig besproken, aangezien de aanwezigen het In principe met den voorzitter eens waren, doch slechts enkele discussies plaats vonden in verband met
de wijze, waarop men de te nemen
maatregelen zou uitvoeren.
De voor z i t ter deelde
mede. dat het hem ter oore was gekomen, dat een aantal middenstanders door militteplichten gedwongen zullen zijn om hun zaken te sluiten. Dat deze menschen
hulp behoeven is zonder meer duidelijk.

Terzake van dit punt had

licht tijdens

luchtalarm

Er zal zonder pardon op
overtreders worden
geschoten
DAT HET DEN AUTORITEITEN VOLLE ERNST IS OM
DE MEEST STRIKTE NALEVING VAN DE VERDUISTERINGSBEPALINGEN
TE
EISCHEN BLIJKT, NAAR ANETA
UIT BATAVIA SEINT. WEL DUIUIT
HET
FEIT,
DAT DE GEWAPENDE MACHT
GISTERAVOND TIJDENS LUCHT.
ALARM IN DE HOOFDSTAD OP
DRIE PERSONEN HEEFT GESCHOTEN,
DIE MET LICHT

fAoplaus).

en

China's oorlogsverklaring wij

Onder dezen titel bevatte de

„Pewarta Soerabala" van gisteren een hoofdartikel, hetwelk
getuigt van een sterk gevoel voor
onze lotsverbondenheid en dat
wy hier met groote Instemming

overnemen.

>-~

Hedenmorgen gewerd ons per
radio de mededeeling, dat de Natlonale Chlneesche regeering te
Chungklng den oorlog verklaard
heeft aan Japan, Duitschland en

Italië.

na een

Eindelijk,

Jaar „Incident",

ruim 4>/2

dat ln wezen de
•voorlooper ls van den huidig en

wereldbrand, zooals de historie
die nog nooit gekend heeft, ls er
oorlog tusschen ons
Japan c.s.

stamland en

**et k ons een opluchting!
uiteindelijk ls het A.B.
C.D.-front een reëel lets geworden
en heeft het zijn symbolische be—

a,

.

—

teekenls verloren.
WIJ, Chlneezen hier te lande.
too Nederlandsche als Chlneesche
onderdanen, erkennen
het is
feltelljJt overbodig dit hier uitdrukkeiyk
te stipuleerenl
slechts de nationale regeering van
China, die haar zetel te Chungking heeft als Chlna's wettige regeering. en aanvaarden onvoorwaardelijk Chlna's oorlogsverklaring aan Japan. Dit behoeft geen
verder betoog!
Maar er ls nog meer!
WU, Chlneezen hier te lande,
hebben ln dit land eeuwenlang
ons bestaan gevonden, wij leven
en sterven hier, en beschouwen
dit schoone land als ons
eigen
vaderland, waar wy immers geboren en getogen zyn. En... nu
ls dit schoone, ons geboorteland,
in oorlog met Japan.
Moeten wy ons nog afvragen,
wat ons te doen staat?
Immers neen!
Want een leder onzer staat onvoorwaardeiyk achter de Nederlandsch Indische regeerlng,
en
gestimuleerd door Chlna's
oorlogsverklaring, zullen, neen moeten wy der regeering alle steun
en vertrouwen geven, die ze verdient voor haar paraatheid, haar
zelfvertrouwen en haar beleid!
wy moeten in het uur der beproeving ons niet meer druk maken over allerlei kleinigheden en
ons weten heen te zetten over allerlei grieven en griefjes. Nu het
water tot aan den mond
reikt
slaan wy de handen aan de ploeg,
en zullen wy alles doen, wat fn
ons vermogen ligt, om het der
regeering gemakkelijk te maken
by de vervulling van haar uitermate zware taaie.
Wy zullen daarby letten op alle tegen de openbare orde, rust
ea
gerichte acties, ongeacht door wie die op touw woroverheid onverae.R
wyid op de hoogte doen brengen
van zulke verraderiyke (want alls. rlneacdit
l^? suurenvanondergravingen
zijn
gevaar iuets
anders dan daden van verraad
hoogverraad, zelfs!) acties. Hiermede bewijzen wy,
Chlneezen
niet alleen het Nederlandsch goul
vernement doch ook en vooral de
Chlneesche regeerlng zelf
een
grooten dienst.
Chlneesche medeburgers!!
Nu is het uur geslagen, dat wy
al ons kunnen en al onze
ten ter beschikking stellen krachaan
—

—

.

•

Beer £s. Cl ons geboorte2?J5
grónd, Nederlandsch-Indië
in
}

den strijd om recht en vryheld.
Dit beteekent tegeiykertyd. dat

5 !trlJd helpen
m de

fißeld

°
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onaf

"

kunne n alle Chlneezonder
Chiaan, hun trouw naar
en
vaderieWe iegeri3 China tot ui�<™i
r n en d r medestrijders
B
S van dit
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worden
door den ge-
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de

voorzitter zich eveneens tot de autoriteiten gewend, en hij deelde
ter vergadering mede, dat het bestuur had gedacht aan de aanstelling van een ..beheerder", die de
zaak zal voortzetten onder controle van het Gouvernement.
In het algemeen werd dit voorstel zeer sympathiek ontvangen.
Maar de vraag was, wie dezen
beheerder zou betalen!
Voorzitter: Het is niet mijn
bedoeling zoover te gaan. Een der
collega's van den mllitiepllchtige,
die wel vrij is van militaire plichten zal bij wijze van vriendendienst enkele uren per dag de echtgenoote van den opgeroejjene helpen bij het beheer van de zaak.
leder heeft zijn plicht te doen.

staan er sterk voor.

I,®* a «een omdat
.

de weermacht
ande
ls (Japan
Paraat
wm
f i
„" }.te» ers in Mei 1940 „de bus
en het
burgerfront
ï?aar 0015 en voorname~j
ï
?
aar
,
.
j
ih£
lUk omdat wy voor een rechtvaardige zaak stryden!
j'nf eve Nederlandsch-Indië
en de L?,
Chlneesche republiek!
«

.«

Prijsopdrijving
Standhouders Pabean kregen
flinke boeten

n! erwa cht Ingetreden oorlocs.
v

t eenerzljds vele vreesel? n lastig aan het koo.

likI

e

Jhr. Baud: Wat betreft de Pen doen slaan, terwijl anderzijds
noodzakelijke betaling
MBwlMk mede als gevolg daarvan den beheerder zal elk geval afw,eine toko-houders
zonderlijk in beschouwing genomen ongetwijfeid zullen
trachten e:n
Departement
®oet prijsje te maken voor
moeten worden. Het
hun arvan Economische Zaken wenscht in tikelen, waar eensklaps zoo Ero%
dat
de
plaats,
Middenvraag naar bestaat. De «tandce eerste
gaan.
8
standers hun eigen gang
Pabea althans
Ten slotte komt men tot de op- nebben Remecnci v&n de cpiAppn*
lossing. dat in het geval dat le- held te kunnen proflteeren. Voormand zlin zaak zal moeten sluiten, al de manufacturenhandeiaars blefiil hiervan het toestuur in kennis
«Mt. dat maatregelen 7?' nemen.
?o-n ncodi" met Advies of anderp
'jn Mn twii, tljtal hunner
hulo van Economische Zaken, dat het verhoogen van de nrUzen van
6
zal trachten, voor elk van deze ge101
'tot ƒ 75 werden boeten van ƒ5O
vallen een oplossing te vinden.

mogelijk

I

dat ongeveer 75 pet van het aantal M.0.-leerkrachten vandaag gemobiliseerd werd. Het zal dus zeer
moeilijk zijn om het
samenvoegingsplan en de „noodlesprogramma's" voor dit onderwijs in te voe-

Speel niet met

1. Zorgt voor een verlichting binnenshuis, welke van bulten af niet
of slechts flauw waarneembaar ls en niet uitstraalt. Hiertoe
leunt ge op alle plaatsen, waar de normale huiselijke bezigheden
verrleht worden, een speciale verlichting aanbrengen (afgeschermd e kleine lampen bv. boven den stoel, waarop ge des avonds zit te
lezen, boven de schrijftafel, de eettafel, de naaimachine, de toilettafel, het keukenaanrecht, de gemakken). Wanneer- men deze verlichting
op kundige wijze aanbrengt (en niet onnoodlg alle lampen tegelijk
aansteekt), behoeft het huls niet geheel afgesloten te worden, doch controleert (door waarneming van bulten af) toch, of niet te veel licht
naar bulten schijnt.
Wil men meer licht ln huls hebben, dan moeten alle openingen SPEELDEN.
TWEE
HUNNER
(deuren, ramen, ventllatlegaten), ookaandeachterzljde van
WERDEN
het huiï, afgesloten of met blauw papier of doek afgeschermd worden. LICHT GEWOND, HET DERDE
SCHOT GING DOOR DEN PANHet is best mogelijk om ruim voldoende licht ln uw huls te hebben, TALON VAN DEN OVERTREterwijl de woning van buiten af toch een zeer donkeren Indruk maakt, DER.
wanneer *eel en kundig gebruik wordt gemaakt van afsehermkappen,
DE
LE/JERAUTORITEITEN'
blauw papier of doek, speciale verduisteringslampjes van de Anlem, etc. HERHAALDEN, DAT IN DIT
De gloelperen, die niet afgeschermd zijn en niet cebrnikt worden OPZICHT GEEN ENKELE SOEbij de beperkte hulsverlichting, moet nltgeschroefd en opge- FELHEID ZAL WORDEN BEborgen worden.
TRACHT EN DAT OP OVERTREDERS
Huisapotheek.
ZONDER
WAARSCHUWING ZAL WORDEN GE2. zont, dat ge alle noodzakelijke medicijnen en verbandmiddelen, SCHOTEN.
te gebruiken bij verwondingen door luchtbombardementen,
bij elkaar
nobt ln een gemakkelijk te verplaatsen doos, k4st|Je, tasch of lets
dergelijks.

]

L.O. en Mulo reeds geregeld.
Aangezien de algemeene mobilisatie intusschen een feit is gewor*
den, is dezer dagen aan het plan

U II SA. Donderdof. 11 Dee. 1941.

Wat doet ge voor uw
huisbescherming?

Dij van Ingen

VereenigHet hoofdcomité der
pet (vele kinderen hebben de stad de Fondsen ontving het 7olgena?
verlaten) van het aantal leerlingen telegram van den Brltschen
prevan de grootste der belde samen- mier:
gevoegde scholen, fc dle Immers om
de beurt van het schoolgebouw geI «end through to the people
Schoolgebouwen gevorderd bruik maken. Volgens dit plan ls
of the Netherlands East Indles
men reeds eenlgen tijd geleden gemy warm thanks forthls splenGerolmen tlld geleden reedt reed gekomen met een aanleg van
werd door den directeur van O ti E de benoodlgde schuilplaatsen voor
dld gift of two Churchill Tanks,
een commissie benoemd tot rere. de scholen.
Jlng Tan het algemeen onderwijs
ofur light cruiser tanks and
Het Inlandsche onderwijs is
bij mobilisatie in stad en regentcarriers.
persozoowel wat betreft de
fourteen bren gun
fchap Soerabal», evenals natuur- neelsvoorziening als de
schuilpowerful
armaments
which
The
lijk voor de andere steden en regeplaatsen-voorziening reeds
gentschappen. Door deze comglven to the
they have freely
geregeld. Als men weet, dat
missie werd een werkcomité be- heel
Inclusief de circa 10
Soerabaia
Netherlands
and
Brltlsh
fornoemd, bestaande uit den burge„wilde scholen" van eenlgen omyear
past
meester (voorzitter), den heer Pfeif- vang
and
ces during the
ln totaal 230 onderwijsinfer (secretaris) en den heer Pommen,
aan
richtingen
telt,
beseft
dat
more are a notable addltlon to
per (lid). Dit comité werkte
een
organisatie van het algemeen
strength. I am deeply
plan uit voor het onderwijs ln onze de
our
bij mobilisatie heel wat
stad ten tijde, dat door aliremeene onderwUs
touched by thls new expression
vastzat. Verzekerd kan wormobilisatie een groot doel der leer- werk
ook
de
spoedig
den,
dat
laatste
of thelr confldence and of thelr
krachten afvalt.
moeilijkheden overwonnen zullen
„samenvoeHet uitgewerkte
flrm resolve to glve of thelr
beoogt een besparing worden.
gingsplan"
best untll the cause of Justlce
op het aantal benoodlgde leerkrachten, een vrijkomen van schoolgelltoerty prevalls
and
Winston
Werktijden op het
bouwen, die door de militairen
S. Churchill.
bij mobilisatie worden oprevorgemeentekantoor
derd en een beperklnr van het to.
tale aantal benoodlgde schuilAangeilen een groot deel ran de
Kasuren
plaatsen.

Inkrimping van den duur van één tot 1.
Voor het publiek zl)n de gemeenteles (van 45 tot 40 min) en
het
schrappen van een aantal lesuren kantoren geopend op 6 werkdagen van
op het programma, kunnen dan die 7 tot 1. De gemeente-kassen
twee «ameneevoecde scholen om ztfn van Maandag tot en met Vrydag
de beurt een „noodlesorosramma" geopend van 8 tot 1 en de» Zaterdags
ran S tot 12. De telefooncentrale is
afwerken.
Zoo heeft dan bv. de eene school echter dag en nacht ln bedrijf, zoodat
oor s e e r dringende
les van 7 tot 10 en de andere school
vaa 10 tot 1 of de samengevoegde gevallen het publiek ook bulscholen hebben ieder om den an- ten die uren geholpen kan worden.
deren dae les. De (ovenrebWen)
leerkrachten hebben natuurlijk een
verzwaarde taak. Od deze wlize
kan men in één schoolgebouw met
bv. 14 leerkrachten aan 2 scholen
lesgeven teplaats van aan 1.

Ruit ingegooid
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SOERABAIA'S
VERMAKELIJKHEDEN

TAP PROPAGANDA WEDSTRIJD
Wanneer U een flesch TAP-Jenever
Rood, Citroen
of Oranjebitter, onvangt U daarbij
cen koopersbiljet!

t

Japonsloffen

koopt of Voorburg,

lil

'"jToWïï

mm

Alle modetinten in
5 verschillende weefsels.

ccn

BF
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Bloicope»

ftM

Film *a

•

u

Uu

Underground

'«»

"

BeoMraDea

|*art

Een liefde
ln Weenen

Capital

esch van *
'"houd is
koopersbiljet van 2 punten,

een

239. 3.5° 3.90
4. 25 en 4 50

AGENDA HEDEN

Bij een flesch van lYt L. inhoud is
eon koopersbiljet van 3 punten,

Hl i'ÈwÊ

2e.—in, S.H. Donderdag, 11 December 1941»

Jeanetta
Mo. Donald
Nelion Bddy

Sa.

Jeffrey Lynn

■ 'l

8». John Howard
Heather

Bulldog

Drummènd'i

'>

Beent Potte*

L. inhoud is
een "esch van
van
een koopersbiljet
1 punt ge-

•

Angel

Bldne

D* dooden

'

Tol,r

'

«preken

#

wedstrijd mee

traaggaa

punten geeft U het recht om aan dezen

Me.Donald

Nelion ïddy

-

tlaxlia

Neutral port

Hu

stmpoeraa

Pldgeon

Ba. Aa Saoeatle
Am. m Amuiamaat
Ua.
Uuilek
Uy. m myeterle
A». m Avontuuz.
-

•)

Kinderen ban eden 11 Jaar geen toegaat
lj jaar geen toegang

Kinderen beneden

Aa Ckat Noln Bar.
Hellend aerai
OagalUkt matlnéa aa Tooratondeoneen
door ensemble JULIZN r 00* MAN.
riecola Clati
Bar en Dancing.
Cabarlai
Bat aa Dancing.

(

| GEMODERNISEERD
en

GEREORGANISEERD j

Het Agentschap

Com. Vennootsch.

J. ELFFERICH

«/h

Co.

&

Melkpasteuriseer Inrichting.

s|

-

L

pfJjjUM

Oe v|an4

*m

Qmt m tfla

alleen direct

j/\/

Ook voor andere huid-aandoenin-Au'
9#" bevelen doktoren Asepso

maar

aanto^AW^A^^ok

«MOl IN COMBINATII MiT FEMOIGBOND

*

"
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Genteng kali 15,

N.B. vanaf heden,
Op ZONDAGEN GESLOTEN.

Soerabaia.

Toko uren: 7.30-5.30.

6067

RRAJK4AM
dollar

productie

[ Aanv. 7.15 en 9.45

:

ÜT
Uw hult*

!

A OutlAßW»'. \M

■■

en Uw

Een nieuw vacantieoord!

enthou&iast

•

xija

kookfcnüt ul ia

IWd wfbdfcT1

HOTEL DE WITTE WIEKEN,
Tjisaroea postadres Tjimahi

WW

-

Het gezondste bergklimaat van do Preanger.
Billijke prijzen.
4000 voet boven zee.
Slechts 18 K.M. van Bandoeng. Vraagt onze nieuwe prospectus.
Het geheel onder vakkundige leiding van den eigenaar.
—

SIOS.IU-

"•*

Tfc/%
■*

In een droom van schoonheid en een symphonie van kleuren brengen de Koning en
Koningin van den Zang U de lieflijkste en meesleependste Weensche melodieën en
Zigeuner liederen ten gehoore, zooals U hen nog nimmer hebt hooren zingen.
In
het bijzonder noemen wij „SERENADE IN WEENEN", „ZIGEUNER" en „TOKAY". Het
is ontegenzeggelijk het glanspunt in film-amusementl

-

Fox m >' sterie_(Jrama:
'

„DE DOODEN SPREKEN"
teil)

Vooraf:;,

(Dead men

SHEILA HYAN
SEN YUNG.
Welke lugubere lading voer he<t geheimzinnige schip
„SUVA STAR"? Wie was „BLACK HOOK", de piraat, die
een eeuw geleden opgehangen werd en nu nog op het
schip ronddwaalt?
De meester-detective speurt rond en bindt den meest verbitterden strijd van zijn carriere aan tegen een onzlchtbaren vijand..
Vooraf: METRO NIEUWS.
Voor 13 jaar en ouder.

-

RIJST: Zilvervlies; Roode, Banjoewangi
Houtskool: v. strijken;
kooken
Aardappelen; Koffie; Katjang: idjo.
Telefoon 446 Zuid.

Prima:

„EEN LIEFDE IN WEENEN"

HOUDT JABEM STAND

met SIDNEY TOLER

"

Telf. Ml. 800

Aanv. 7 en 9.30 u.

Hedene va

\jggg^
A.S \1

'

"'"■

Toko GAN

MALANGt

,

KAJOETANGAN 10-12

•»

millioen

ÈiMXIËM
TKéAter'deL'UXÊ

brengt tevens

N.V. Dagblad „De Malanger"

/

Heden

graHHJW

/v

X/

niet
jeuk
genezing.

ANTISEPTISCHE | TOILETZEEP

van het

Soerabaiasch Handelsblad
te

s/V

/TO»

MsepsoW

Weldler

Vraagt Uw langganan om inlichtingen of wel rechtstreeks
bij de MIJ. VOOR GEDISTILLEERD, Batavia-C.

N

ASEPSO gebruiken. Asepso bevat

yC)

Vlrgtnia

AMERKAR AUTOMOBIEL SEDAN 1941.

MALANG

v\
OC
\A yX

Os 3°/ o ;kwik-jodide en geeft
verlichting bij
Walter

\

y y

X/R«ken,al met die vreselijke
RODE#HOND en ga dagelijks

s«.

Man hunt

\

\

en

erger.

Underground 8 *;, Jeffrey Lynn

•)'

SOERABAIA

N/xintegendeel het maakt de jeuk

De som uil
Aa Prank
Uorgaa
New York

I
Het is heusch niet moeilijk en U kunt daarmede winnen
den HOOFDPRIJS van den door ons uitgeschreven „TAP
PROPAGANDA WEDSTRIJD" zijnde een
—

OjH«t
lijkt wel of er duizend speldeny
'O'prikken en krabben helpt niets

Mu. Jeannette

te doen.

Daarvoor moet U trachten uit te vinden hoeveel maal het
woordje „TAP" op dit koopersbiljet is afgedrukt.

STALEN OP AANVRAAG

len liefde la
Weenen

1

.£eh totaal van 3

per meter.

KET LAATSTE NIEUWS.

M/W
iT

v

HedenTöt"ên met ZatërdaêavsÈ3

M

DE ALLERKOSTELIJKE
WARNER BROS. COMEDIE
„BROTHER RAT AND A BABY" wet Prisciiia lane
Wayne MORRIS
Jane BRYAN Eddie ALBERT.
U zult van de eene lachstuip in de andere vervallen! Een
doller combinatie van humor- jeugd comedie kunt U
zich niet indenken.
Alle leeftijden.
ZZZZ

*

THEATER SS

:

•

,

Voor 13 jaar en ouder.

-

-

-

-

-

ga——

EEN PRACHT VERTOLKING DOOR EEN PRACHT ACTEUR IN EEN SYMPATHIEK

ImAINSTREET LAWYER"

SAMPOERNA WjËI
THEATER

EDWARD
ELLIS
lang geboden.
mei

filmwerk:

„NAZI PROOI"

George SANDERS.
Walter PIDGEON
Joan BENNETT
Een jager op groot wild nam den Nazi-dictator op den g
korrel, doch miste
en werd zelf de meest opgejaagde 1
persoon in een land van terreur en schrikbewind.
I
Adembenemend boeiend en ontstellend realistisch !
B
Vooraf FOX NIEUWS.
Voor 17 jaar en ouder. H

in het mooiste staaltje van acteerkunst, Uin

fïl

Een officier van Justitie, die zijn plicht verzaakte om de familie-eer te
redden
diep doorvoeld spel en een intens boeiend èn sympathiek
gegeven, dat Uw aller harten zal winnen.

(Man Hunt)

-

-

®

«

EMU» flllS
AHITA 10UISE I
ROBERT BALDWIH
HAROLD HUBER

I
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Vanaf HEDENAVOND: I
muzikale tractactie van het jaar
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Brick Bradford op Titania's
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Wat een vaart! Wat een rhytme! En wat een denderende
shows! Deze fenomenale productie is juist, wat U in deze
tijden noodlg hebt: een opfrisschend filmwerk, dat U
voor eenige uurtjes Uw zorgen zal doen vergeten.
Vooraf: METRO NIEUWS.
Voor alle leeftijden.

A

mm
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AV JI

OPZIENBARENDSTE 'ANTI-NAZI FILM SINDS

„COMFESSIONS
OF
r l_
a
ur A NA7.I SPY"
Jii
"

~

Vooraf: Een aardig

oorprogramma.

troon

-

Meter voor meter vordert de zonderlinge stoet. Traag bewegen de dieren zich over de dorre, eentonige vlakte, waar elke vorm van plantengroei totaal ontbreekt.
Het schijnt Brlck en Julie toe, dat ze reeds uren onderweg zijn. De
'

■■

funuT

■,

——

'iJTfjfflS

temperatuur blijft constant, geen wolkje aan de hemel dat enige
schaduw
werpt, of de hitte een ogenblik vermindert.

Zwijgend wordt de tocht voortgezet. Julle verbreekt af en toe
de stilte
door een lulde uitroep of sarcastische opmerking, welke door Brick
slechts met een flauw glimlachje beantwoord wordt.

Brlck is slechts van één voornemen vervuld: zijn leven en vooral
dat
van Julie zo duur mogelijk te verkopen.

—
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WARMERMOS.BIT «ith JEFFREV LYNN
wVtruMirt*, om*»urnSMrcan
i,

Toegankelijk voor 17 jaar cn ouder
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Japansche belangen in Ned.-Indië
Mededeeling van de Commissie voor het Rechtsverkeer,
in Oorlogstijd inzake
Japansche belangenin Nederlandsclu
Indi'ó
Door het Intreden van den
oorlogstoestand zijn do Japansche dnderdanen geworden vijden
andelijke onderdanen in
zin van artikel 1 lid 5 van de
Verordening Rechtsverkeer in
Oorlogstijd.

In verband hiermede

zijn al-

le zaken en rechten op zaken,
toebehoorende aan of betrekking hebbende op ondernemingen of bedrijven van Japanners, door de C.R.O. In bezit
genomen.

zoover betreft
van handel en industrie beheerd
door het 2de gedelegeerde lid
van de R.C.0., terwijl alle op
den landbouw betrekking hebbende aangelegenheden worden
verzorgd door den directeur der
gouvernement» landbouwbedrijven, dio terzake als vertegenwoordiger van de commissie
optreedt.
ondernemingen

Verder zijn mede in bezit genomen door de commissie de
eigendommen of
persoonlijke
Japanners,
van
bezittingen
vertegenwoordiger
als
waarvoor

i van de Commissie optreedt het
Hoofd van den Weeskamerdienst van het Departement van
Justitie.
Opgaven van schulden
en vorderingen dan wei
ov er eenkomloopende
sten ten aanzien van Japanscne
ondernemingen en privé-personen
(moeten worden Ingediend:
a. voor wat betreft ondernemingen van handel en industrie bij het

kantoor ■ beheer handelszaken van
de CJR.O., Laan Holle 13, BataviaCentrum.
b. voor wat betreft landbouwondernemingen bij den directeur der
gouvernements landbouwbedrijven
Batavda-Centrum.
Koningsplein,
"®fc. voor wat betreft Japansche
privé-personen bij de-Weeskamer,
ressort: de ■ betrokken 1
binnen wieronderdaan'zijn
woonJapansche
plaats had.
Al diegenen, die»la den
loopvande la a tstemaanzaken
den Japan'sche
overgenomen,
hebben
Japansch
waardoor tevoren als
bekend staande zaken thans niet
meer als zoodanig zouden kunnen
worden aangemerkt, worden veraocht hiervan onmiddieliujk
mededeeïiïig te doen aan
de C.R.O. afdeeling beheer handelszaken, Laan Holle 13, Batavia-Centrum.
Indien zich vragen voordoen met
betrekking tot de ln beheer genomen Japansche handelszaken en er
prijs-op'wordt'gesteld hieromtrent
_

,

Londen.
Londen, 10 Deo. (Reuter). De effectenbeurs reageerde scherp op het verlies van de „Prince of Wales" en
„Repulse" en ln alle afdecllngcn had-

den uitgebreide scherpe dalingen
plaats; koersen waren meerendeels
nominaal. Laten had een belangrijk
herstel plaats van. goudgerande waarden en olleaandeelen, terwijl elders
ook eenlg herstel plaats had, doch behalve goudgeranden, welke kleine verliezen boekten, waren de koersen ln
alle afdeelingen, belangrijk lager dan
fondsen met bebU opening. Vooral
langen ln het Oosten.
Wallstreet opende somber.

mondeling overleg te plegen mei
leen orgaan van de commissie kan
nnen zloh daarvoor vervoegen bij
de regionale
vertegenwoordigers
Van de commissie. Gemakshalve
worden deze regionale vertegenwoordigers hier opgesomd l
Voor Ifet gewest West-Java:
de heer C.D. Rlcardo, Ud
van de flnma J acobson van dm
New-York.
,1
•Berg & Co. te Batavia.
Voor de gewesten- Midden-Java/ , New York, 10 Dec. (Reuter). De
'stemming was somber, in verband met
Jogjakarta en Soerakarta:
de heer C.A, den Hertog» 'hét "nieuws inzake de „Prlnce of
directeur van de N.V. Internatio-8 Wales" en de „Repulse". De tendenz
van het Verre
nale Crediet- en Handelsvereni- bleef onder Invloed
er
bestond
voldoende
doch
Semarang.
te
Oosten,
ging
Voor het gewest Oost-Java als-, vraag om winstnemingen en andere
verkoopen te absorbeeren. Koersen
mede voor Bali:
stemming verde heer N.Beesem, agent vanJ liepen gestadig op. Dehet eerste Ameop
eveneens
beterde
Nederlandsch-Indlsche
Handels-'
de
rlkaansche communiqué, dat melding
bank te Soerabaia.
succes.
en maakte van Amerikaansch
Voor de residenties Celebes
aangemoedigd
werden
Speculanten
Onderhoorighedn,
Molukken eni door de bewering van Roosevelt, dat
Timor en Onderhoorigheden:
vlootsuprematle bede heer J. A. W. Vermei hU een Japansche
acht.
lachelijk
handelsconsulent van het Kantoor
Fractloneele verliezen bleven echter
voor den Handel van het Departe-, gehandhaafd,
voornamelijk
staal-,
ment van Economische Zaken te> spoorweg-, rubber-, scheepvaart- en
Makassar.
oliefondsen. De markt bleef stil, met
Voor de residentie Menado
tot stijging en sloot prijshouneiging
'de heer C. Been, agent van< dend.
de N.v. Moiuksche Handelsvennoot-t
schap te Menado en
de heer J.G, Brand, agenti
van de N.v. Moiuksche Handels-}
New York, 10 Dec. (Aneta). Behalvennootschap te GoTontalo.
cacao, koffie en peper, zullen ook
ve
Voor de residentdes Palembang} 'schellak,
Manilavezel en specerijen
en Djamlbl:
worden gebracht.
priJsbewaklng
onder
de heer H.J. Faber, agenti
van de N.V. Moiuksche Handels- 1
vennootschaD te Palembang.
Voor de residentie Westkust,van
T.T.-noteeringen
Sumatra:
de heer F. F. Aaema Sr., diLonden, 11 December.
recteur van de N.V. Gebrs. Veth's Londen—Batavia
7.58
7.62
Handelsmaatschappij te Padang.
4.03%
4.02%
Londen—N.-York
Voor de residentie Tapanoelie:
0/3V»
Londen—Shanghai
A. H. Eiser ma nj Londen—
de heer
1/6VM
Bombay
agent van de N.V. Handel Maat-'| Londen— Hongkong
l/3l/u
schappij Deli Atjeh te Sibolga.
2/4'/,
Londen— Singapore
Voor de residentie Oostkust van
11/12
8/12
Sumiatra en de residentie Atjeh en
Onderhoorigheden:
25/pl. Inv. Trust 26/3
de heer mr. C. H. P o w n a 11, Rubber
104% 109%
7#
War
Loan
2>4
secretaris van de handelsvereniging te Medan.
Singapore, 10 December.
Rubber.
Voor de residentie Westerafdee38
Spot
Sheets
van
ling
Bomeo:
38%
Sheets
Januari
de heer A.K. Hofman, agent
37%
van de N.V. Borneo Sumatra Han- Sheets April/Juni
Jull/Sept.
Sheets
delmaatschappij te Pootianak.
38% nonv
Voor de residentie Zuider- en Oos- Sheets X.O-b.
Stil.
cterafdeeling van Borneo:
de heer A. J van der HeyLonden, 10 December.!
Zilver.
de n, agent van de N.V. Borneo
d. Forward 23% d.
Cash
23Vi
te
Sumatra Handelmaatschappij
Het was een zeer 6tille markt.
Bandjermasin en
de heer D. Candel, agent van
8/12
10/1?
Bambay,
de N.V. Bomeo Sumatra Handel- Cash
67/4
67/- j
maatschappij te Samarinda.
rs. 66/10
66/- f
Verrek. 15 Dec.
Voor de residentie der Lampong- Verrek. 13 Jan. rs. 66/10
66/1 !

Onder prijsbewaking

(

—

.

sche districten 1

de heer H. J Boon, algemeen
procuratiehouder van de N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereniging „Rotterdam" te TanM.M. SIMAU.
djong-IKarang.
Voor de residentie Benkoelen:
Gcflurendofße week van 30 Novem-v
de heer H. Jordaan, bijzonder» ber
6 December'l94l werden ver*
procuratiehouder van de N.V. In-* malen:
iernationale Crediet- en Handels-)
1. 7 4 7 tonnen erts met
vereeniglng „Rotterdam" te Beni
gemiddeld gehalte van:
een
koelen.
8,1
dwt* goud per ton
spoedig
mogelijk
Zoo
zal in alle' en
dwto ellver per.
12
7,
gevallen, waarin de wenschelijk-J
ton.
bestaat,
worden
held daartoe
over-v
gegaan tot het aanwijzen van beM.M. ZUID-BANTAM.
windvoerders over ln bezit geno-,
de week van 30 NovemGedurende
men Japansche zaken. Van
de
aanwijzing van bewindvoerders zal ber—B December 1941 werden versteeds»bij advertentie in de dag- malen:
1. 410,0 t o.n„n «,n e r t e met
bladen mededeeling worden gegèri^ddeld/'gehalte van:
een
daan.
goud per ton
Zoodra een bewindvoerder Is 7, -gram
gram
0,
en
55
zilver per
aangesteld, kunnen alle zaken betrekking hebbende op onder be- ton.
Soerabaia, 10 December 1911.
windvoering gestelde zaken rechtstreeks met den bewindvoerder
ERDMAtfN & SIELCKEN.
worden afgehandeld.
.
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f 10.50 P er Stuk.
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I
I

„

Bijzondere reserve
Deposito's op termen

„

Crediteuren

„

P

tp

Deelnemingen
(lncl. vorderingen)
Gebouwen in eigen
gebruik
Andere vaste eigen*

h

1.577.000.—

n

2.169.000.— r>

Indisch nieuws

t 100.054.000.—

Aflevering waterleiding-materialen

Soerabaia-koersen

,%%

Kolff 1937

—

Jav. Bank
Escompto

—

Ojficieele noteeringen van
de Handelsvereeniging

—

Internatlo

—

1® 6f 1

s;

3%% N. I. 1935
3% N. I. 1937
3% N. I. 1937 A
47» Bandoeng 1936
47» Batavia 1937 A
Buitenzorg 1937
4% Oost Java 1937
4% Semarang
4% Soerabala 1936
Jav. Bank

*

101
87% 98
98U
—

—

—

—

—

101%

—

101%
101%

—
—

—

NlllmU
88% Woning
192
365
107

—

360
—

90
75

—

—

—

97
85

251

—

120

115

—

210
109
80

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

BATAVIA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

My.

—

—

—

Ruys' Hvg.
Ardjoena
Basilam
Bodjongdatar
Idem pref.
Boekitlawang
Idem wlnstbew.
Dajeumanggoeng
Idem pref.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gandasoll

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

90
120

—

—

Aneta meldt uit Bandoeng, dat
172% 181% op 14 dezer het Leger des Heils
180 195
een gebedsdag voor alle korpsen
102% 110

—

—

—

—

—

43
80

—

—

■■

j»

Hoofd Mijnbouwdienst

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

£

Co. FRASER EATON

zaak||É
gÉ

|É

Él

I
36n.jp

Co. McNEILL

w i

„

„

.

TT en zicht Foochow/Swatow
TT en zcht Shanghai
Chln.

nat.

Dollar

.

„

„

.

11
ll
11

is niet duur.
Een bezoek aan onze zaak zal U hiervan overtuigen
Meubelmagazijn

t WOONHUIS"

99
Toonkamers:

Kaliasin 137

Palmcnlann 7C

,

j

1

CONCERT

Co.

f
jj'

„

Eiken dag vanaf 's morgens
11.30 u. en 's avonds vanaf 7 u,

SEMARANü

j—jnlTir, ÏS "Tp

„

j terras HELLENDOORNj

I

&

„

Goed wonen

Alle goede zaken
worden regelmatig geadverteerd in een goede courant.

(ca. ƒ 165.—)

&

„

TT en zicht
TT en zicht

Gouverneur

—

Dienst.

11/r/r

„

TT en zicht

TT en zicht
TT en zicht
ÏT en zicht

—

-

d.d. 11 December.
ƒ 7,64
Londen
7,64
Zuld-Afrlka
6,12
Australië
New-York/
San Franclsco
1,89'/i
Zürlch
60
Singapore
89H
Bombay/Calcutta/.
Rangoon
5714
71
Bangkok
95
Manlla
Hongkong
4814

TT en zicht
TT en zicht
TT en zicht

TT en zicht

—

Telf. Z.

Van de Banken te Soerabala.

Telegram van Curaçao's

—

—

Verkoopkoersen

—

—

Australië

g-fgT

organiseert.

45
100

Alg. Vraag. Aanb.
Aneta meldt uit Bandoeng, dat
S u l.fc e r. Geen buitenlandsche
98',4
3% I. L. 1937
ontvangen.
noteeringen
tot hoofd van den Dienst van Mijn98',4
3% I. h. 1937 A *'
De plaatselijke markt en de con4% Bandoeng 1936
10214
bouw
is benoemd Ir.G.J. W a 11 y.
sumptie prijzen zijn onveranderd.
102 ii
4% Batavia 1937 A —
De Nivas verkocht 373 tons Supe4% Semarang 19371 102' i —
rieur voor consumptie.
102
Soerabaia
1936
Vi
4%
Koffie. Geen buitenlandsche
101
3%% Soerabaia 1937
ontvangen.
noteeringen
102
4% Credietbank
Geen markt hier vast te stellen.
—
101 H
B. V. M.
Rubber. Onveranderd.
Aneta meldt uit Batavia, dat de
5% Grd. Hot. „Java"
93 V 4 —
Kapok. Onveranderd.
gouverneur van Curagao aan den
4',4% Dea Indes
102
Kleine producten. Geen Landvoogd het navolgende heeft
101 102
4%. Pandbr.NXHyp.
geseind:
markt vast te stellen.

;

Dankbetuiging van

afleverings-

—

Batavia, 11 December. PRODUCTENMARKT 11 DEC. 1941.

TELF. N. 3901
SOERABAIA.

i 11 l r

van dit

—

—

—

—

Wijzigingen voorbehouden.
T 'Jt

gemachtigd

—

—

Brochures en inlichtingen
worden gaarne verstrekt door:
&

—

250

—

—

PASSAGE PER BLUE FUNNEL LINE

MACLAINE WATSON

—

—

Velodrome

Palmenlaan 10-12

FREMANTLE A

—

—

VERLOF IN AUSTRALIË I
-

'

—

—

—

—

ziet.

—

—

Bataviasche koersen

Maison STOLK

ning met vertrouwen tegemoet
(w.g.). Wouters.
De Landvoogd antwoordde
grafisch als volgt:

teleal
stallatlematerlalen
„Hartelijken dank voor Uwer Exhetgeen noodig ls om electrlsche
distri- ceUentles bUlk van medeleven van
energie op te wekken, te
deelt
bueeren en te ontvangen) verbo- Curacao. Nederlandsch-Indle
het vertrouwen ln de uiteindelijke
den.
overwinning".
De territoriale geniechefs elin
(derhalve

170

—

—

—

staat van

verbod ontheffing te verleenen.
105
H.K.H. Prinses Juliana
40
Alle door het bureuu voor afdeparvan
het
70
72
voer «n distributie
het
Aneta meldt uit Batavia, dat van
82
tement van Economische Zaken bestuur
de vereeninging
van
aflevering
van
deze
materiavoor
150
cezaKVoerders en stuurlieden ter
127% len afgegeven machtigingen, zoo- koopvaardij
een schriftelllke dankwel algemeene als bijzondere, ko208 250
den particulieren sevan
betuiging
men
hiermede
te
vervallen.
100
110
Prinses Juliavan
H.K.H.
cretaris
120
ontving voor de ~fraaie, zinrijke
na
90
wlke haar door de
Medeleven van Nederlanders gedenkplaat, medewerking
150
van de
welwillende
40
ter
arbeldsconferengedelegeerden
in Zuid-Afrika
55
tie heeft bereikt".
100
De brief eindigt met de volgende
gezant
De
te
PreNederlandSche
50
en vastberatoria wendde zich namens de le- woorden: ..De moed
50
door de Ned.-Ind.
betoond
van
denheid.
gezantden
het
Nederlandsche
70
75
schap en alle loyale Nederlanders koopvaardU vervullen H.K.H. met
volk,
80
85
ln
Zuld-Afrlka telegrafisch tot den trots en vertrouwen in ons
107% 115
Gouverneur-Generaal, Zijner Ex- dat geen onderdrukking zal gedoo130
160
maar zal strijden tot den dag,
cellentie kracht en wijsheid toe- gen.
90
105
waarop de vrijheid zal zijn herstrijd
voor
het
den
aanbod ƒ50.- wenschende lnonafhankelijkheid
van steld".
behoud en de
140 155
Landvoogd
Nederlandsch-Indië.
De
124
Diefstal radio-onderdeelen
dankte telegrafisch voor deze wen75
100
schen.
115
Het hoofdparket verzoekt het na59
mede te deelen:
volgende
360
Gebedsdag Protestantsche J.l. Maandag hebben zich te
120 130
105
Buitenzorg enkele lieden vervoegd
Kerk
110
bij particulieren om radiotoestel125
len weg te halen. Zij hebben zich
105
120
Aneta meldt uit Batavia, dat het uitgegeven als „hoofdordonnan185
Protestantsche sen van den luchtbeschermingsbestuur van de
105
Kerk voor al haar Hollandsche en dienst" en gebruik gemaakt van
110
Malelsche gemeenten den 14den valsche identiteitspapieren.
150 190
dezer
als gebedsdag uitschreef.
In verband hiermede wordt het
165
publiek gewaarschuwd om alvo108
rens tot afgifte over te gaan, eerst
58
Gebedsdag voor Leger
te lnformeeren bij het plaatselijk
9
bestuur
of de opvordering ln orde
200
des Heils
ls.
375

—

—

—

(Inclusief bnlzen)

ln den rulmsten
zin des woords.
alsmede vatn alle electrlsche tn-

—

240
123
88

„In verband met den

van alle waterleidinginstal-

latiematerialen

—

—

—

—

—

—

80

vering

—

190

105

—

—

—

—

—

Gedeh
Papandajan Pref.
Pasir Nangka
Perbawatle
Sindangsari
155
Soemadra
130
Soerowinangoen
85
Telagapat
Tjilentab
TJlsampora
Radjamandala
Cult. MU. Kawoeng
Michiels Arnold
J. C. J. L.
Bengkalls
Lampong Expl.
A. N. I. E. M.
204
Boenga Meloer
102% Paslr Karet
48
Pondok Gedeh
A'dam Rubber
K. P. M.
Handelsbank
N. I. S.

155
120
100
145
225
225
170

—

—

_

—

—

—

K. P. M.
ft. I. H. B.
N. I. S.

—

—

—

Ijsfabrieken

—

260

—

—

Idem pref.
R. C. M. A.

—

101%

—

—

Soemadra ad ƒ 500

—

101%

—

—

Gg. Hedjo

—

101%

—

Escompto

—

—

E. M. N. I.
Sipongi
A. I. M. E. M.
Zuid Bantam
Gebeo
Nimef
Banjoemas
Sol. El. Mij.
Sumatra
Ba li Lombok
Rembang El. My.
S. S. P. V.
Strooh. Veem
Tegalveer
Batavia Veem
Java Veem
Nlkas
Ver. Prauwenv.
Des Indes
Preanger Hot.

—

365

185
75
95
160
7
2

—

Jasumlj

265
99

382%

—

enz.

oorlog met Japan geef ik Uwe Exdat Curacellentie de verzekering, den
ernstL
cao geheel meeleeft met gebied
ver■gen toestand waarin Uw
BU verordening van het militair keert, en in den gemeenschappelllgezag ls Ingaande heden de afle- ken strijd de uiteindelijke overwin-

—

98
185
360

—

Bdg. Kinine
H. V. A.

I. S.
3%% Conv.
Soerabala. 11 December Kol. Bank N.

iXtrttoea

100
260

—

Lindetevea

Onze Zaak is dus nu DAGELIJKS GEOPEND van 7
S' MORGENS tot 6 UUR S' AVONDS, ook DES ZONDAGS. W

JAVA

——

-

ƒ 100.054.000—

|p
UURgI

-

;

/

1.112.000.—

»

»

Stroohoed
Basilam

>•.

•

ea. rekeningen

Rembang
Sem. S. P. Veer

T

-

dommen
Overloopend# posten

Lindeteves
Band. Kinine
J. C. J. I*
Dsli Spoor
Zuid Bantam
Gebeo
Nimef
Anlem
Solo El. Mi).

-s
QÊ.

-

lijk verfrlsschend.

363 000.—

wij een beroep op Uw aller
medewerking, en verzoeken wij U beleefd, tl we inkopen
en bestellingen vroeger te willen doen.

—

met Squibb Tandpasta
zuiver, onschadelijk en heer-

„

Hiermede ln verband, doen

Telf. Z. 3676

tW

Sr
■

glimlach..Poetst Uw tanden Ity

65.887.000.—

>,

f

mooie,',witte tanden I

Beschermt Uw«stralenden

500.000.—
17.100.000,—

„
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N.V. WHITEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN 1, SOERABAIA.
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fiff*

at' is aantrekkelijker r dan
een Innemende I lach met

CREDIT.
13.500.000.—
3.067.000.—

ƒ

Reservefonds

MEDEDEEL^^^i

West

I

Kapitaal

«

W In verband met den oorlogstoestand, zal onze
s' avonds OM 6 UUR WORDEN GESLOTEN.

gÉ
p
ROND EN* STERK IN HET ■

op dc
wijzej
gereinigd !
juiste

te Batavia

„

*

pf

H

DEBET
ƒ. 0.777.000.—
Kassa en kassiers
Rekeningen met andere
13549.000.—
banken
N. I. Schatkistpapier
15.017.000.—
Wissels
1.964.000.—
Effecten genoteerd
3.319.000—
Effecten niet genoteerd
3.196.000.—
Voorschotten t/Effecten
39.334.000<—
Debiteuren

—

|p

l

11 Dec. 1941.

Pracffilgc tanden j*—

Maandstaat per ultimo November 1941

PriJsh. TJllentab

Prijsh.

|p

■

Gevestigd

-

1 SPORT-ARTIKELEN I

Donderdag,

-

:

Deze in bezit genomen Japansche belangen worden voor-

<

Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij N.V

Beursoverzichten

'
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Een thans teel zeer actueele strategische kaart

Kan Engeland een nieuw front
vormen in Europa?

van

Hen Pacific, door

ons

ontleend

aan

de „Christian Science Monitor”.

Toch werd de B.E.F. in de zeven maanden welke aan
dezen

Bridgerubriek

oorlog

voorafgingen,
in gereedheid gebracht; burgerdienstplicht

Josephine Culbertson

werd in vredestijd ingevoerd en
het Ministerie van Bevoorrading
werd ingesteld.

Het uitnemen van ren straf-dubbel
van den partner

Bij het uitbreken van den oorlog werd de B.E.F. direct over
het Kanaal gezonden en
Enge-

zijn imperium zullen alle

Dc taak

van

moeten

Het beroep van Stalin
was duidelijk
„Duvelstoejager”

„Er bestaat geen twijfel
aan", zoo zeide hij tegen de
Kussen, die meer dan een millioen vierkante mijl van hun
grondgebied verloren hebben,
~dat het ontbreken van een
tweede front in Europa de
taak van den vijand lichter

maakt".

Er den nadruk op leggend, dat
er geen Britsche of Amerlkaansche legers op het vasteland zijn,
zeide Stalin
dat de Duitschers
slechts in staat zijn geweest al
hun strijdkrachten tegen de Russen in het Oosten in te zetten,
omdat zij zichzelven in het westen als veilig beschouwen.
Hij besloot met de nadrukkelijke woorden: „Wij hopen,

dat een tweede front gevormd
zal worden en dat het in de
nabije toekomst tot stand zal

komen".

hulp

tusschenkomsH

behoeften van
voorziet, wordt
rechtgezet

President Roosevelt's

persoonvertegenwoordiger,
Harry
Hopkins, zeide onlangs in een interview, dat hij tijdens zijn bezoek aan Moskou den duidelijken
Indruk gekregen had, dat Stalin
„ons leger of onze vloot niet noodig heeft". Hij vraagt om tanks,
vliegtuigen,
zware
kanonnen,
luchtafweergeschut,
ammunitie
en benzine met hoog octaangehalte, welke Amerika produceert en
lijke

ook

om

enorme

prikkeldraad.

van

militairen

Indien ge het bieden zeer licht
hebt geopend, en die opening greotendeels hebt gebaseerd op distributie-waarden. moogt se een eventueelen dubbel van den partner o»
laag niveau niet laten staan. Er
bestaan evenwel handige, doch ook
dwaze manieren om in zulke bevallen een redbod te doen. In onderstaande hand zag Oost een goede
gelegenheid over hst hoofd en
meest derhalve zich contenteeren
met een ..dubbelgebeide bottom".

den tevoren aan Frankrijk was
gegeven, werd in elk opzicht nagekomen.

den.

In de „Daily Telegraph' van
1!)
November J.l. behandelde
Leslie II ore Be lis ha,
de vroegere minister van Oorlog,
het beroep van Stalin voor de
vorming van een tweede front.
We laten het artikel hiernevens

Het was een hulp-leger, een symgering van omvang, ln het begin slechts bestaande uit vijf divisies, met de bedoeling een plaats in te nemen naast
het creote Fransche leger, dat
twintig maal zoo sterk was.

bolische kracht,

velgen.

gever.
Oost
Niemand kwetsbaar.
—

Tengevolge van de noodlottige en

Den zesden November sprak
Stalin over het onderwerp, dat
in de gedachten cn harten der
Britsche onderdanen de eerste
plaats inneemt.

materieele

belofte

welke belofte zeven maan-

De B.E.F. was niet het voornaamste leger, dat bestemd was
den strijd met Duitschlar.ds gewapende massalegers aan te bin-

de B.E.F

in Frankrijk

De meening, dat
'zonder militaire
voldoende in de
onzen bondgenoot
zoodoende kortweg

mobiliseeren

steun,

hoeveelheden
„Doch wat vechten

aangaat" zeide Mr. Hopkins, „wil
Rusland zijn oorlog zelf uitvechten".

Foutief gezichtspunt.
Dit gezichtspunt moet nu definitief opzij gezet worden. M;n
heeft nu openlijk gevraagd t.n
een tweede front ~in de nabije
toekomst". Dit is de werkelijke
beteekenls van Stalin's rede. Kan
Engeland daaraan voldoen?

Er is niet langer sprake van, onverwachte ineenstorting van
werd van de B.E.F.
of de Britsche raids op de uitge- Frankrijk
dat zij het hoofd zou biestrekte. door de As bezette kust- gecischt,
lijn al of niet voldoende zouden den aan een situatie, welke volkozijn om den vijand in verwarring men buiten haar gebied las. een situatie, welke onvermijdelijk moest
te brengen.
eindigen met de evacuatie van
Hitier

is

nu zoo ver gevorderd Duinkerken.

De reactie van torloss-communique’s bij den Jap.
met de voltooiing van het eerste
Heden zou elke legermacht, wel(„Daily Express'').
deel van zijn werk en is nog
van Engeland uitgezonden werd
steeds zoo positief in het bezit ke
van het initiatief, dat slechts een teneinde een tweede front op het
alle lessen insluit, welke sindsDe B.E.F. was afhankelijk van
optreden op groote schaal hem vasteland te vormen, zelfstandig ke
geleerd
zijn.
vredestijd-industrie. Haar ordien
ccn
in
zijn:
moeten
er
is
nereens
Eurovermoedelijk van zijn onmiddelders moesten afgewikkeld worden
pa een groot geallieerd leger, waarafbrengen.
doel
zou
kunnen
lijk
Voor de beperkte rol, welke haar me>t burger-ccntracten. Slechts met
bij het zich zou kunnen aansluiten.
toegedacht was, was dt' eerste het aan het bewind komen van ds
Stalin had iets meer dan louter
Voor een ontmoeting met het B.E.F. goed uitgerust. De toenma- huidige regeering en met de samenraids in gedachten.
werking van alle partijen in de reDuitsche leger zou het Britsche le- lige chef van den Imnerialen Geneger geheel op zijn eigen res<*rves en ralen Staf, Oeneraal Ironside, zeidj geering werd het mogelijk, dat Per
1 Januari a.s. wordt
Eigenlijk zou men kunnen vra- hulpbronnen
sden April 1940: „Elk onder- men dwang op menschen en eoemoeten vertrouwen. den
gen, waarom wij, als wij in 1939
deel van onze uitrusting en bewapedereci kon uitoefenen. zoodat de bede laatste mantri
de B.E.F. (de Britsche expedining is splinternieuw. Ik meen. dat hoeften van het rijk absoluten
De Fransche strategie was,
naar
strijdkrachten)
tionnaire
ik met recht zeggen mag. dat het voorrang zouden genieten.
teruggetrokken
toen de IJ.E.F. naar Frankrijk
Frankrijk konden zenden, toen de
Britsche leger het best uitgeruste
leger ter wereld ls. Elke divisie
Duitschers meer dan 100 divisies ging, defensief. De fout lag niet
Dc aanmaak van particuPrachtig resultaat van systematische woning-verbetering
heeft een volledige reserve-aanvulin het westen hadden, wij nu.
strategie,
deze
defensieve
in
auto's
toen
opgevan
liere
kon
groote
de
meerderheid
terwijl
ling aan manschappen cn uitrusdoch in het feit dat Frankrijk
ting".
de Nazi-sterkte in het Oosten
schort worden en de fabrieken
zijn defensie niet voltooid had.
vastgehouden wordt, niet op dekonden aan het fabriceeren
zelfde wijze kunnen handelen.
Andere formaties, zelfs de etapDe Maginotlinie, welke nooit
Onze redacteur te Malang meldt:
van tanks gezet worden. Fapenverbindings-troepen en de pioHet is thans 2\' 2 jaar geleden, dat
tot de kust doorgetrokken was, niers, waren noch opgeleid,
noch
In hoeverre kin men een verbrikanten van gramofoons kon,n het Tenggerr'e-scrt 'het laatste
werd niet doorboord; zij werd
gelijking trekken tusschen de omuitgerust voor de operaties, waarin
opdracht krijgen

Pestbedreiging in Tenger
geheel geweken

welke'
1939
in
heersenten en de toestanden, welke heden gelden?
standigheden,

nimmer op de proef gestelJ.
De Duitschers trokken er eenvoudig om heen.

Er bestaat, als dit onderwerp
besproken wordt, neiging om geZij. die den Franschen verwitten,
en functie dat zij ..Maginot-minded" waren,
heel en al oorsprong
vergeten soms. dat hun defensieve
van de B.E.F. te vergeten.
strategie gebaseerd was on het staZes maanden voor den oorlog
tistische feit, dat Duitschlands leger
verleende het samengesteld was uit de lichamein Maart 1939
parlement machtiging tot de op- lijk sterkste mannen, dat het tweemaal zoo groot in aantal en twee
richting van de B.E.F.
keer zoo sterk was als het Fransche
Door dit te doen brak het met leger, hetgeen zeggen wil, dat de
zijn tekort aan
de heerschende publieke meening zwakkere
manwaaraan mea sinds den vori- kracht moest compenseeren door
dat in de grootste mate op gereedgegen oorlog stevig vasthield
maakte stellingen te vertrouwen.
de ondervindingen van 1914-1918
nooit meer herhaald zouden worden en dat geen expeditionnalre
Geen stellingen.
naar het vasteland
macht
gestuurd zou worden.
Daartegenover zou een BritEngeland
van
kringen
In alle
sehe strijdmacht, welke nu
placht men te redeneeren, dat de
naar
het vasteland zou gezonbijdrage welke men van Engeland
ingeval
geen gereed geworden,
het
den
in
zou kunnen vragen
zou
werd,
oorlog
betrokken
stellingen
hebben,
den
maakte
moeten worden geleverd door
zc
zich
kon
waarachter
vervloot en luchtmacht, zijn indusen
financieele
schansen.
Het
zou
een
leger
trieele capaciteit
kracht.
moeten zijn met een groote offensieve kracht, in staat tot opHet leger werd altijd onderaan
was
rukken
en
en het vasthouden en
op de lijst geplaatst
het
ccnsolideeren van zijn winsten.
met e a n j'iist inzicht in de waardeering, dat Churchill het leger
En evenals zijn taak verschillend
onlangs beschreef als te zijn gehei ook anders uitgeweest ~de duvelstoejager en hon- zou zijn, zou zijn
dan de oorsprongerlijder van de Britsche verde- rust moeten
kelijke
op
een wijze, weiB.E.F.
en
diging".
—

later gewikkeld werden.
Voor de evacuatie van Duinkerken stelde Churchlll de zaken in
het juiste daglicht, toen hij zeirie:
„Het beste dat wij te geven hadden
was in de B.E.F. gegaan en hoewel
zij geen voldoen'.!? aantal tanks had
uitrustingsstukken
sommige
en
miste was het een zeer goed uitgerust leger."
zij

den

hun energie te besteden aan het maken
van precisie-instrumenten en
elke fabriek kon
gedwongen
worden haar installaties en
mankracht voor het maken
van munitie beschikbaar te

stellen.

—

—

Men heeft den nadruk r n lpgd on
hetrreen aan deze eerste B E.F. ontbrak, doch de tegenwoordige minister van oorlog heeft ons in staat eesteld hiertegenover vas' te stellen
hetgeen er wèl was.

Een dusdanige
macht bestaat
in
nu. Zij bestond echter noch
vredestijd, noch ook in de eerste
stadia van den oorlog.

IlC'sft Engeland. In de laatste
18 maanden sinds zij van kracht
zijn oorlogs-volmachten
De verliezen bil Duinkerken, zoo werden,
2403
kanonnen, 700 gebruikt om de beste oorlogs-orzeide hij
tanks 50.000 voertuigen en groote ganisatie te krHgen?
—

hoeveelheden ammunitie en andere
voorraden

—

zouden zeer

ernstig

zijn. zelfs voor een vastelandsmogendheid met een leger naar vastc-

lands-maatstaf.

Iloe snel en met succes het
soort leger, dat Stalin voor
oogen had, in zijn verzoek om
een tweede front op het vasteland, in gereedheid gebracht
worden, moet afhangen
kan
van de grondigheid en-snelheid,
waarmede Engelands industrieele organisatie volledig aangepast kan worden aan de eischen van een totalen oorlog.

Naar de meening van werkgevers. arbeiders, de Speciale Par-

Nalementaire Commissie van
tionale Uitgaven en van de ministers zel'ien is er nog veel, dat gedaan moet worden.

Er kan geen tweede front in
Europa

op

voldoend-groote

geen
schaal bestaan, er kan
doeltreffend antwoord op Stalins beroep gegeven worden,
tot Engeland en zijn imperium
hun hulpbronnen hebben gemobiliseerd en den oorlog
kunnen voeren zooals Ilitler

dit doet

—

een totalen

oorlog,

Biedverloop:
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sch.

dubb.
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N.
2 R.

pas.

dubb.

Het behoeft geen betoog, dat het

dubbelen van 2 harten door West
ietwat optmistisch was. Desniettemin, bij een duplicate-wedstriid ov>
match-punten, waarbij een down

van 100 punten reeds een ~top" kan
bezorgen, wil ik West's dubbel niet

zonder meer discrimineeren. HU
had slechts een singleton in de kleur
van zijn partner als regel uit defensief oogpunt belangrijk genees
terwijl hij in Zuid's hartenkleur
geval van pest heeft plaatsgehad en
zoowel ciua lengte als qua kwaliteit
c.e toestand wordt er zoo bevredi- goed
voorzien was. met bovendien
gend geacht, dat de dienst der pestbestrijding besloten heeft om me; schoppen- en ruitenvrouw.
i'igang van 1 Januari 1042 de laatOost concludeerde zeer terecht,
ste mantri-inüchter, welke met Toeteer als standplaats nog in den dat hij dezen dubbel niet zonder
Tengger werkzaam was, terug te meer mocht laten staan en zijn betrekken. Voorheen waren 3 mantri's sluit cm den dubbel uit te nemen
er werkzaam, later nog slechts één was zeer goed, vooral in aanmernemende, dat.het gedubbelda
en ook deze zal weldra verdwijnen. Kir?
geheel
De
pestvrije twee-hartenbod gemaakt had kur..
werden. Maar daartegenover
toestand die een gevolg nen
van de systematisch getuigd het uitnemen in een drie■doorgevoerde en met klaverbod niet van juist inzicht.
Dit contract ging dan ook twea
'/eer veel mede we rki n g
•der bevolking tot in fi- down.
Toegegeven moet worden, dat
nesses ten uitvoer ge- een
zevenkan-» in een kleur als relegde
woningverbetegel herbiedbaar kan
worden geacht,
ring.
doch Oost nad de kwestie even van
Woning inspectie plaatselijk
breeder standpunt moeten bekilgehandhaafd.
ken. Wesx s dubbel van 2 harten
beOm strategisch-epidemiologische ''kende, dat hij kert was in da
redenen zal ook in de toekomst d3 k.averen en de zevenkaart van Oost
wcninginspectie gehandhaafd blij- was in de topkaarten niet sterk eeven (in totaal voor een vijftal des- noog om op zichzelf te ageeren. Zr.
sa's) e:i voor de rest wordt een z.t. kor, Oost had niet veel steun in d»
selapanan ingesteld, d.w.z. schoppen, doch voor een rec'h~<l
een steun met hoer-8 'rrS
een 35-daagsche woningschoor.- brteekent
'maak. Deze wordt door het lager altiid nog een belangrijke biidrage.
ware een
van 2
•plaatselijk 8.8. uitgevoerd en staat Dmrom
scV-open zeker beterredbod
ceweest. HU
onder
eenige controle van .iud het
voorts
althans kunnen probeeren
•den
centralen Pestbestrijdin',s- ••vart ware
dat bod gedubbeld cel
■dirnst t» Malar.g.
worden, dan had hit altiid nog naar
Bij
zoo'n wonlngsci.oonmaak. 3 klaveren
loopen. Maar er
eenmaal per 35 dagen."'werden de bestond eenkunnen
zeer
Roede kans. dat
•huizen gereinigd alsmrds het meu- Cs tegenpartij geen
dubbel van
'bilair, terwijl alle kleedingstukken csn . --schoppen-bod zou
uen
hebben
gelucht dienen te worden, zoodanig, geriskeerd.
•Jat zon-desinlectie kan plaatsvin—

j:

Engeland
hulpbronnen
en

land's

den.

(Nadruk

verboden).'
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Het ls gelukt, denkt wit.

beslindael
r.eemt een gewaagde manoeuvre
P
g
4
—
f
6
om een vrijpion te doen promoveeren. Wel Is waar gelukt deze promo- 23. b6xcs
tie, maar lmtusschen heeft zwart 28. TcS—bB
zijn stukken een sterke
opstelling 27.
verschaft,
welke voor den witten
vogrtfelijkKoning fataal dreigt te worden. Een Toth he ft
speeld,
blijft
minder sterke voortzetting van zwart
overwinning
iust.hel
doet de kansen opnieuw keeren: in
een stelling, waarin -zich vier Da technieknodigpluson
mes (!) op het bord bevinden, for- opdegdnaemlviun
brengen.
ceert wit patl

wit:
zwart:
P.J.Kloppenburg.
vermeldend, moeten veertien daCommuniqué no. 1 van den De legercommandant heeft der- den heer
gen na de publicatie van de proRowner
Ou ld ln
Zooals bekend is. was laatstge- blemen
halve bij zijn verordening no. 97
e7—es
I. e2—e4
of eindspelen by den
noemde
benoemd tot lid van den
met hechtenis van ten hoogste drie
Generalen Staf
3.
Pgl—f3
hij
Volksraad
waarvoor
echter
Pb3—cB
schaakredacteur zijn ontvangen,
maanden of geldboete van
ten kortgeleden
bedankte.
De interneering van alle vijande- hoogste vijfhonderd gulden
3. Lfl—lbs
bei7—aS
behoudens
gevallen
waarin de
lijke onderdanen is beëindigd met dreigd degenen, die een feit. waar4.
LM—a4
d7—d#
verwachting
nu,
ls
dat
de
De
uitzondering van enkele reizigers, van hij weet of redelijkerwijs moet
schaakredacteur dispensatie kan
5. c2—c3
g7—gB
die nog niet gearresteerd konden vermoeden, dat het militair belang G.-G. in plaats van den heer Kloppenburg den nieuwen
voorzitter verleenen.
worden.
de geheimhouding vereischt, ter van
Dit fianchetto wordt ook door Alde 1.K.P., den heer Sybersma.
kennis van een ander dan die naar
Alle correspondentie, deze ru. Jechin
bij voorkeur toegepast.
Volksraadslid
zal
tot
benoemen.
Binnen het grondgebied van Ne- het oordeel van het militair gezag
örlek betreffende, te adresseeren
derlandsch-Indië hadden nog geen bevoegd is van dat feit kennis te
aan W. N. Dinger p/a Fr. Maclalne
d2—d4
LcB—d7
vijandelijkheden plaats.
nemen. Met gelijke straf wordt be7. 0-0
aan het „Soer. Handelsblad".
LfB—g7
dreigd hij, aan wiens „schuld" het
8- d4xe3
d6xes
Vijandelijke vliegtuigen
vlogen te wijten.is, dat een zoodanig feit
Antwoordtelegram aan
Probleem No. 1400.
over Poeloe Samboe zonder dit te ter kennis komt van
In de party Fine-Aljechin,
onbevoegA.V.
bombardeeren.
den.
R.0.-tournooi
1938, geschiedde 8.
Koningin
H.M. de
P's: 9. Pes:, des: 10. f 4 met
Vliegtuigen van de Ned. Indische
De vraag, wie bevoegd zijn de
goed spel voor wit.
luchtmacht zijn naar het oorlogs- hierbedoelde feiten te vernemen,
Aneta meldt uit Batavia, dat de
9. Lel—e 3 DdB—e7
tooneel in Mafakka vertrokken om zal in de practijk wel niet tot moei- Landvoogd in antwoord op het tedaar aan de zijde van onze bondgelijkheden aanleiding geven, daar legram van H.M. de Koningin het
Eenvoudiger was onmiddellijk b 6;
nooten aan den oorlog deel te ne- dit zeer wel uit de omstandigheden navolgende telegram tot
H.M.
het vervolg leert, dat zwart veld c 5
men.
valt af te leiden. Zoo zal
om een richtte: „Mede namens de weerla ieder geval door een pion moet
De Gouverneur-Generaal heeft voorbeeld te noemen
testrijken.
lemand, macht en de ingezetenen van Neden legercommandant
gemachdie een opdracht heeft uitgevoerd, deriandsch-liidië i>ciuia 1U Uwer
tigd op 11 December de mobilisawelke om redenen van militairen Majesteit eerbiedigen aank voor
10. b2—b4
b7—b6
tie van het leger op Java, Madoera, aard geheim behoort te worden ge- Haar tot ons allen gerichte bemoe11. Ddl—ds
digende woorden.
Ball en Lombok te gelasten.
Dreigt Lc6:.
houden daarvan uiteraard medeDe opkomst van dienst- en reser11
deeling mogen doen aan zijn opDe7—e6
veplichtigen Is gesteld op Vrijdag drachtgever, doch verder zal hij
De geheele bevolking; van
dit
12. Dds—d3
PgB—fB
December.
deel
Uwer
12
van
Malestelts Konink13. La4—b3
er het zwijgen toe moeten doen.
rijk heeft den strijd aanvaard met
Ter toelichting wordt opgemerkt,
Wit geeft m»t ln 2 (twee) t«5waardige vastberadenheid, welke
dat door het leger de mobilisatie
Aldus hoeft wit weer een extra
Men meene echter niet
hier voortspruit uit het besef van de tfa.
in de Buitengewesten reeds Maangewonnen.
tempo
zy uitdrukkelijk op gewezen
dat rechtvaardigheid onzer zaak
dag j.l. was bevolen.
en
KeB, DaB, Ta 3 en b 2, LgB en
men ten allen tijde vrij uit gaat, In- vertrouwen in den uitslag.
Wit:
13
DeB—e7
<9
dien men een feit ter kennis brengt
hB, Pcs en e6, pion tH
14. a2—a4
a6—as
stulüser.);
De weermacht staat gereed om
van eenlgen persoon, die als
15 b4—bs
Pc6—dB
„overheid" kan worden
aangediepe
trouw
en
in hechte
aanhan16. Le3—cl!
kelijkheid aan Uwe Majesteit tot Zwart: Kc4, Del, Tfl en gl, Pf2 ea
merkt. Natuurlijk kunnen de omen
standigheden medebrengen.
g3, pionnen b6, c 7 en d 3 (9
dat het uiterste haar plicht te doen.
Wit manoeuvreert zeer fijn. Na het
bepaalde
(w.g.) Starkenborgh.
stukken).
een
aan
een
overfeit
vastleggen
van de pionnen op den
Militairen hebben voorrang! heidsinstantie dient te worden medamevleugel gaat hil de diagonale lijn
a3—fB bezetten, hetgeen zijn tegenAneta meldt uit Batavia, dat, degedeeld, doch het ligt niet in de
bedoeling, dat ~de overheid"
stander dwingt een verzwakking van
naar de dienstleiding van de Staatsals met hechtenis van ten hoogste drie
Oplossing opgave 22 November.
zijn pionnenstelltog te aanvaarden.
spoorwegen verzoekt te melden, in zoodanig bevoegd zou zijn in den maanden
geldboete van ten
of
zin der nieuwe verordening.
verband met het heden te verhoogste vijfhonderd gulden.
1
Probleem No. 139 7, Z.
wachten bevel tot mobilisatie de
PdB—d7
Anders komt zwart niet tot de ro(2) Met ge!"ke straf wordt geZilahi, 2de eerv. vermelding ~Bri.
noodigeü maatregelen voor normaDe legercommandant heeft de
1936, 1. cbade.
len gang van zaken bij den treinen- volgende verordening vastgesteld: straft hij, aan wiens schuld het is tish Chess Federation",
17. Lel—a 3 Pb7—cs
loop zijn getroffen.
te wijten, dat een zoodanig feit ter Dg6—f6.
18 Dd3-e3
(1)
er
op
Hij,
moet
de
nadruk
die
een
feit.
waarvan
h!J
van
een
Echter
kennis komt
ander dan
Goede oplossing ontvangen van R.
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Correspondentie.
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Communiqué no. 1 van het
Commandement der

Schaakrubriek

handslect.mar

Aneta meldt uit Batavia, dat gisteravond om 21,48 het luchtalarm
weerklonk, dat om 23.15 was geëindigd. Dit was een loos alarm.

De interneeringen.

dor. lopt

Loos alarm.

Verordening van het
militair gezag

zijn

Luchtalarm te Batavia

L
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gebracht aan da viool in de Noordelijke wateren. Hierboven:
Dq Koning komt aanboord van bet vlaggeschlp van een kruiser-eskader.

Engeland'* Koning heeft kortelings een bezoek

Inspectie van de bemanning.

De Koning van Engeland bezoekt zijn vloot

De Koning nut Admiraal Tovev aanboord van de „King George V”.

Zijne Majesteit brengt het saluut.

De Koning Inspecteert de Royal Marines aanboord van een der kruisers.

Eii hier de

Insnectto van

de opvarenden van de „Kin; Georga V'.

Zijne Majesteit begroet de officieren van de „King George V”.

Kof een

foto van

de inspeetie aanboord van de

George

V”.

De insrectie

van de bemanning van een anderen

kruiser.
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«luU.
En vrijwel alles werd op'maandzaal binnenstappen,
13 30 Nieuw».
rende
zóówel Jaren, met zóóveel
vergezeld van
donesische vrouw destijds getrouwd rekening Bekocht.
13 30 Varl»
verschillende menschen ln zóó subgeweest, doch gescheiden. De
R, V.
drie landgenooten. Gevieren maakten
was
M.
•■•...
i*
STUDIEVEREENIGING
LAND-BOUWGEéMPLOYEERDEN.
10.10 Bhow-crkeiten.
tiele verhouding goed te kunnen omztf deel uit van een dievenbende, die
ass.-wedono kreeg ln den Joop van
e«n
Chineesche
manufactu11.00 Albirt Stadlef,
In
10.00
Theeconcert,
paan.
Weinigen zullen zich afgeonder leiding van Isten beklaagde, veverdenking tegen
het onderzoek
galanterieënzaaic aan den 13.00 Balalaika nut. 11.»....
(Van onzen redacteur).
le diefstallen ln de bergstad bedreDe agenda van de vergadering der den man, van wlen de vermoorde ren- en
vraagd
hebben, welk een enorme
11.11 Paul Rckeiou.
overkant
kocht een Europeaan 13.30 Bp. corrponltten.L 11.10
ven
heeft.
schuil,
Avondwijdte*.
Banl U een goede beken- Studievereniging Malangsche Land- 5 maanden geleden was gescheiden liefst een dozijn tandenborstels 13.00 Verzoekje».
zelfbeheerschlnsr daarachter
AANRIJDING.
NACHTELIJKE
de van politie en justitie, en zijn bouwgeëmployeerden, tegen Zaterdag- en deze aanwijzingen
gaat, welk een aanpassingsvermogen
tot voor eigen gebruik. Hij rekent 13.30 Marimba orkei- 30.00 Plaao-»rae.
leidden
30.30 Verioekjei.
conduitestaat, een heele waschlyst avond a.s. om 7 uur ln Concardia diens arrestatie. Het bleek de blijkbaar op minstens 0 laar oordat vraagt.
ten.
Een auto uit Semarang, op weg van
31.30 Walaea.
30.00
Mozart.
vastgesteld,
luidt:
veroordeellngen,
1.
Opening;
er
wezen!
mag
2. moordenaar te
zijn. die „saklt log! Ook witte goederen, Katoenen 30.30 Concert.
33.00 Nieuw».
Tegenover den raad ls de secre- tusschen Batoe en Malang, reed ln HU la thans 25 Jaar en reeds 7 Jaar Voordracht door den heer W.
u- hati" was geworden. De geroofde &tofjes, en klossen garen werden 31.00 Danimultk.
33.10 Dicimuzlek.
taris dienaar zonder meer. Een die- den nacht van Dinsdag op Woensd
ln het vak. Eigenlijk al veel langer,
1 n, administrateur der onderne- sieraden had hij reeds naar het Ijverig gevraagd.
natuurlijk:
op 10 Km. voor
om
ca.
uur
2
dag
En
naar echter met zeventien
chefs Malang een Inheemsch voetganger aan. vent kleine diefstallen door hem op ming Kalt Glldik over „Restauratie pandhuis gebracht, en te gelde geM. R. �.
alles op den bon! .
van
tegelijk, terwijl de Stadsgemeente17-Jarlgen
Robustaplantioenen
oude
leeftijd
waren
door
bedreven,
molestamaakt.
voor
eventueele
Bevreesd
■ 30 Orfcetten.
ordonnantie dan nog eens nadrukoorzaak dat hl) ln 1934, toen hij 18 middel van hoDgverenting met Cona de aanIn een schoenenzaak sloeg men
11 DECEMBER
f.00 Leut» Armttroet
oud was, het toenmalige lands- nuga-entrys". Daarin zal worden bekelijk zeigt, dat de secretaris aan ties reed de chauffeur
jaar
bij aankomst ln at
voor eenlee Jaren molières en bad1.40 Jodelaare.
cie bevelen van den burgemeester rijding door, om
handeld:
historiïch
opvoedtngsgestlcht
te
binnenvan
Malang
overzicht
het
10.00 Utrek Weber.
NI ROM.
in, alsof het lederkameirsloffen
stad aangifte te doen. Het slachtof- wandelde.
etderworpen ls.
enten,
verticale
rejuvenatie door
10.30 Opert.
gebrek morgen reeds acuut ls gefer wera opgenomen ln het ZendingsHeel veel baat heeft hij bij het middel van hoogverentlng met Conu1.00 Oramofoon.
11.00 Vtrioekjt».
Semarang gehouden worden!
t«
hoofdwond,
een
het
had
EU
ziekenhuis
en
(.11 Gymnutiek,
Van een afstand bekeken ls dit wei
11.00 Thee-uurtja.
verblijf in het gesticht niet gevon- ga-takrlj.i, principe eener doelmatige examen voor Architect Lxale WerHij had den weg overgestoken zon-,
(.10 Nleuwa.
zeer Ingewikkeld.
11.30 Cauierle.
andere kïraktereigtaschappen verjongingskuur, \ schematisch over-, ken .zyn geslaagd
den,,
en
hoogste
.
heeren
CL
jtiid
M.
dat Ml aniufooa.
der te letten op het verkeer.
de
Het wordt de
11.00 Tokkelaar».
werden niet aangekweekt! Want toen zicht der gevolgde-werkwijze, enz.
te- 7.00 Concert.
Oudraad te Malang en B. J. Rambltan men eens de normale koelte
11.30 Eng. orkeiten.
Voeg daarbij, dat U tallooze malen
er
op
hU
Met rondvraag'• wordt de bijeenz"n 21ste Jaar uitkwam,
te Sitoebondo.
OVERPLAATSING.
rugwint
het
verhitte
hoofd!
I.30 Nieuw».
30
00 Soo»-orkett.
ln
als
buffer gediend . hebt. tusschen
was het al sopedig mis, volslagen mis. komst besloten.
I Twee candidaten werden afgewezen
7 40 Intermezzo.
31.30 Viool tolt.
raadsleden en burgemeester, tus7.45 Voor teovarenden 133 00 Nieuw».
Uit Makasser werd naar deze «taa
echen raadsleden en raadsleden, of
II.00 Oecre-muzlek. 33.09 Dansmuziek.
als chef van het postovergeplaatst
tusschen ambtenaren
en burge- kantoor de heer J. de O o e d emeester, dan zal men zoo
langn, hoofd-kantoorhoofd. Welkom
zamerhand gaan Inzien, dat
goed r ede bergstad!
Dept. van V. en W.
in
secretaris zijn heel iets anders is,
Op verzoek, met Ingang van ultimo
dan in aangename bewoordingen de
met
Tijdelijk
waarneming
belast
November
1941, eervol uit 't Lands
de
REGELING TOKOVERKOOP.
notulen opmaken.
der betrekking van hoofdopzichter bij dienst ontslagen, mej. C. J. Kluss,
De gezamenlijke provlsiën- en dran•s lands Waterstaat Raden Iskandar, telefoniste le klasse WJ het telefoonIk zou het zoo willen zeggen, dat ken-toko'a vergaderden
F. M. Reynaert en Soedjono 11, allen net te Batavia.
Woensdag
het t>ok hiermede is, dat men voor waarbij besloten werd, eenige wijzithans opzichter bij genoemden dienst
dit vak geboren moet zyn. En zoo gingen te brengen in het credletTijdelijk belast met de
met bepaling dat zy blijven ter bewaarnenwt iemand, dan ls dat met U. myn- stelsel en de kwantiteiten, af te geschikking
gesteld van de provincie ming der betrekking van
opzichter
heer Wendt, het geval geweest. He» ven by bestellingen. De rekeningen
bij 's Lands Waterstaat:
Oost-Java.
werk had Uw hart, de omgang met worden voortaan maandelijks den
1. V.E. van Amstel; 3 Hazis
Tijdelijk belast met de «-aarneming
ir.enschen was Uw speciale gave, 28sten afgesloten, waarna men tot
3. F. J. Eg ter van Wlssekerk»
Sanl;
der betrekking van hoofdopzichter bi) er. 4
V had een geheugen als weinig an- den sden van de nieuwe maand tyd
Raden
Parioedl.
deren vooral wat Uw werk betrof, heeft, de nota's in z"n geheel te be•sLands Waterstaat Raden Iskandar
1 t/m 4, thans tydeiyk belast met
en zoo mag deze gemeente dan ook talen. De bestaande afbetalingsregeen Noegroho Pringgoadisoerja, belden
zeer biy zyn, dat U zoo lang haar lingen, (dikwijls neerkomende op wanthans opzichter bij genoemden dienst Ce waarneming der betrekking van
onderopzichter bi) genoemden dienst
dienaar zyt geweest.
bepaling dat rij blijven ter bemet
hun
betalingsontregelingen), komen in
met
bepaling
schikking
do
dat
gesteld van
provincie
hy
blijft
geheel te vervallen.
Dat we U dan ook thans los moeen
ter
1
4.
beschikking
Midden-Java.
geeteld van
den
tijdvak
het
van
23sten
van
In
ten laten, gaat ons niet van harte de eene maand tot den sden van
3 en 3. toegevoegd aan
overtuigd als wa zyn, dat alle ver- de volgende maand kan men het
Tijdelijk belast met de waarneming
l. de Oroepsgemeenschap Mlnangandering zeker nog geen verbetering allernoodzakelijkste beder betrekking van hoofdopzichter by
kabau
!s.
'sLands Waterstaat Marah
stellen, echter mag in dit tijdvak
Zalnal
3. den Oouverneur van
Sumatxa
Abldin, thans opzichter by genoemden
voor de geheele maand worWij zijn niet bang, dat we U zuhen niet
3. den Oouverneur van de Groot®
dienst met bepaling dat hy biyft ter
gekocht. Ook wanneer men conden
vergeten, maar toch moeien wy van
Oc.;t
beschikking gesteld van de provincie
tant kocpt kan slechts by normale,
D een cadeau vragen. De raad zal dus
West-Java.
kleine hoeveelheden tegelijk worde
4.
Oroepsgemeenschap Bandjar.
een biyvende herinnering in den vorm den besteld.
Met gelijktijdige eervolle ontheffing
ran
een foto, die een waardige
Dept.
B.B.
van zijn terbeschikkingstelling van de
zal krygen in ddt gemeenteDe hoeveelheden.
Groepsgemeenschap Bandjar, ls met
is, waar U zoolang de scepter hebt
Op
Ingang
van ultimo December 1941, cemberverzak met Ingang van 31 Degezwaaid, gaarne van U ontvangen.
Deze moeten geiyk eyn aan Ge
wegens
volbrachten
toegevoegd aan den Oouverneur van diensttijd, mi,
En ook zyn we niet bevreesd, dat doorsnede-bestellingen
der
eervol en met recht
vorige
op
tijd.
Borneo
de
O ons zul* vergeten, doch de raads- maanden, echter uitgezonderd de gewd. werktuigkundige pensioen uit 's Lands dienst
ontslagen,
by
J.
Baggerdienit,
A.
Waling.
leden,
weihouders en ondergeteeden
de
hamsterde goederen. Na 5 uur n.m.
hoofdinspecteur van politie bij het
Met Ingang van ultimo December Instructie
kende tezamen hebben U toch ook worden geen telefonische bestellinpersoneel aan de Opleiter
1941,
beschikking gesteld van de dingsschool voor
een stoffelijke herinnering mede te gen meer aangenomen of bezorgd.
de politie te BoekaOroepsgemeenschap
bood
de
Bandjar,
geven. (Hier
voorzitter den
de tijd. boeml, H. L. Hlemcke,
Men hoopt op deze wyze den run der
wd.
onder aantemonteur
by 'sLands Waterstaat kening, dat
beer
Wendt
fraai zilverea laatste dagen voortaan onmogelijk te
een
hi) zich ter erlanglnj van
„De azijn is te zuur, geef mij de olie”.
Hitler;
U.
Regensburg,
thans
toegevoegd
inktstel aan).
aan
pens.cen heeft te
maken.
"°n Papen: „Ik kan U onmogelijk de olie peven, tonder de
wenden tot den
uUn".
den Oouverneur van Borneo.
Directeur va
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Gebabbel in de straat
door

Ralph Springer
XXIX,

Mevrouw Holster trachtte hem
nu fluisterend te overreden, doch
hy weigerde zelfs naar haar te luisteren. Op luiden, ironlschen toon
merkte hU op, dat het wèl toevallig was, dat ze, nu hij op visite
was, zonder een druppeltje drank
zaten. Ze fluisterde nu ln Kneels
oor en toen scheen het Barend toe,
dat het vrouwtje nog bleeker werd,
dan ze al was, als werd ze heel
slecht nieuws gewaar. Dat soeet
hem, voor haar, want ondanks Willems onuitstaanbaar gedrag, voelde hij sterk het onderscheid tusschen Tlnes uitstekende verzorging ln de kliniek en het afwachten van deze vrouw, od een plaats
ln de inrichting. Als har.r nu lets
onaangenaams mocht dreigen, zou
hij er graag een klein offer voor
over hebben, dacht hij, om het van
haar af te wenden.

Kneel deed nu haar best, Willem
'tot kalmte te brengen. maar de

koppige Jonge man wilde ook niet
naar haar luisteren. En Holster,
die gedurende den maaltijd bijna
voortdurend hautain Willems kuren genegeerd had, vermeed nu
zijn blik, toen hij hem aansprak.
Willem, stel Ja nu tevreden,
een ander keer ls er beslist weer.
We hebben Immers ons best ge—

daan cp rttata heb Je ook al ver-

scheldene glazen wijn gedronken,'
bezwoer hy hem.
Wijn! smaalde Willem. Noem
JU dat slootwater wijn? Zulken wijn
schep lk uit mijn schepputje op.
op mijn plaatsie, als het Beregend
heeft. Maar ik zeg, als iemand den
grooten mijnheer wil spelen, dan
moet hij niet te Blerig zijn op een
glaasje. Een heer! hoonde hij, een
mooie heer. Wat let me, 0f...
HU zweeg, bij een dringenden
wenk van zijn zwager. Deze fluisterde nu zijn vrouw iets in het oor
en stak dan met een gebaar van
voldoening een nieuwe sl»aret op.
En hU leunde achterover in zijn
fauteuil, beide vingers in de vestBaten, als had hij een uiterst netelige kwestie pp buitengewoon
—

hebt Immers de huur ook al voorgeschoten en het geld ls goed, dat
weet u wel. Mijn man is een heer
en als een winkelier hem in de
straat na zou wijzen, alsof hij schulden maakte, zou hem dat kwaad
kunnen doen aan zijn carrière.
Barend dacht er maar heel
vluchtig over na. HIJ had al direct begrepen, dat dit gesprek zou
uitdraaien op een geldleenlng. Overwegend aat de Holsters reeds
zulke groote kosten hadden
gemaakt, om hem een diner aan te
bieden, vond hij het natuurlijk, dat
hij nu ook een kleinigheid bijdroeg.
Kan lk u misschien met tien
gulden van dienst zijn? vroeg hij.
—

Haar oogen glinsterden. Snel bedacht ze dat, als Raaymakers met
vijf gulden genoegen wilde nemen,
handige wijze opgelost.
Mijnheer Wiellnga, zei hU, na ze dan vijf over hlald, waar ze
van
eenige stevige halen, mijn vrouw haar buurman geen uitleg
wou graag een enkel woord met u hoefde te geven.
O ja, als dat kan, heel graag.
wisselen. Onder vier oogen, naBarend
tastte reeds naar zijn
tuurlek.
Barend volgde haar naar de zij- portemonnaie, keek er ln en daarkamer, waar de '-ilte hem deed na ln zijn portefeuille.
Hei spijt me, maar Ik zie dat
huiveren.
U neemt het wel niet kwalijk, ik zooveel niet bij me heb. Maar
mijnheer Wiellnga. maar de kwes- als lk u met een glrochèque kan
tie ls, dat we Willem niet graag helpen...?
De teleurstelling, er door
zijn
teleur willen stellen. De arme Jongen had zoo stellig op een borrel eerste woorden als op getooverd,
gerekend, moet u weten. En als u verdween weer even snel. Ze herinnet mij vraagt, zou een glaasje ti nerde zich, welk een diepen Indruk
ook geen kwaad doen, want u ziet Wiellnga's vorige chèque op de
een beetje pips.
winkeliers had gemaakt.
Zeg u maar, waar het op neer
Wel Ja, zooals u wilt, zei ze,
komt, zei hU, voelend waar het ge- zoo onverschillig mogelijk. Mijn
man zou ook wel een chèque kunsprek heen ging.
Ja, dat ls maar beter ook. Ik nen uitschrijven, want dat is-le zoo
ben van de week misschien een gewoon, op die groote kantoren.
beetje te royaal met uitgeven ge- U begrtjDt wel, een heer als hij
weest en had met betaling van den gaat altijd met groot* sjekken om.
wijnhandelaar gerekend op
het Maar die liggen nu eenmaal op
volgend salaris van mijn man. En zijn kantoor.
nu wil hij niet meer leveren, voor
Ze ratelde nog het een en ander
thans een gedeelte betaald ls Hebt af. terwijl Barend een chèque voor
u er eenls bezwaar tegen.»? u Ben gyl&n aan tosnder Invulde.
—

—

—

—

—

—

—

Rillend van kou liep hij naar de hulsKneel ls niet vies uitgevallen
kamer, gevolgd door de gastvrouw, en die weet waar ze recht r op'hééft:
die haar man trotsch het biljetje Hou daar rekenschap van!
toonde. Holster pakte het niet minder verwaand aan.
Barend trok de schouders op en
Prachtig merkte hij met vol- zag lijdelijk toe. dat Hilda aan het
doening op dat zal hem wel even glaasje nipte. Hij zag nu wel in,
den mond snoeren. Zoo'n plebejer, dat, wat er ook met haar plaats
dacht zich tegenover mij op een had eerder zijn dan haar schuld
voetstuk te plaatsen. Maar, ik lust zou zijn. Hij had niet moeten toestaan, dat ze aan den maaltijd deeldie winkeliers.
nam. MogelHk waren die menMaak nu maar af, waarschuw- schen van heel goede familie en
de Willem anders bedenkt le weer uit den allerhcogsten
stand, maar
een andere smoes.
dan hoorde zij evenmin ln die krinGlinsterend van triomf kwam gen thuis als hy. Om dat eene
Paul Holster dezen keer terug. En glaasje wilde hij echter geen ruzie
net air, waarmee hij allereerst maken, aet dien geweldenaar.
zijn eigen glas onder de literkruik
Gedurende twintig minuien was
hield weersprak duidelijk zijn vo- Willem
nu
li. zijn schik. Hij
rige bewering, dat hij niets voelde begon weer zeer
over
zijn hulsbezoeker
voor een borrel. Na Willem die maar
zijn schoonzuster hem
toen
zich zelf bediende, schonk
me- herinnerde dat hij die geschiedenis
vrouw Holster achtereenvolgens al
twaalf maal verteld
Barend, zichzelf, Kneel en Hilda had,minstens
deed hij een verslag van zijn
ln.
vechtpartijen Zaterdagavonds, op
Hilda, zei Barend, die zijn el- het Dapperpleln. Na zijn
vijfde
gen glas met wantrouwen bekeek, glas kwam hij wat dichter bij Baaarzelend, zou JIJ dit nu wel drin- rend zitten. Deze schoot
opzU,
ken?
maaswillem volgde hem, met zijn
Hé, wat zullen we noü eten, stoel. Dat verplaatsen en aanschuiviel Willem schamper uit, wordt ven hield aan, tot Barends
stoel
het prolletariaat weer
misgund, stijf tegen dien van de gastvrouw
wat de boerswa wèl lust? Hier aan aan stond. ZIJ
zelf volgde dat speltafel zijn allemaal gelijk, hou daar letje intusschen met lachende oorekenschap van, mijnheer!
als kon ze
niet genoeg ln
Hilda zette haar glaasje weer Willem prijzen, het
dat hU haar gast
neer en keek verlegen voor zich. aangenaam bezig wilde nouden.
Ze had nog nooit Jenever gedronken, en zou het nu ook liever niet
Kneel. die haar man beter
doen. Nu echter Kneel, ln haar toe- de, trachtte Holsters blik op te kenvanstand nog wel, er geen bezwaar gen, maar deze voelde zich blljktegen had, zag ze niet ln, wat het
meer in de stemming,
haar zou kunnen hinderen.
om zich met zyn gasten te bemoeiKom, mijnheer Wlellnga, nam en. Hij dronk langzaam en
do gastvrouw het voor haar op. smaak zijn glaasje leeg, vul Je met
het
gun haar dat eene glas maar. Hier
dan weer, om het opnieuw met
meld. neem er twee scheppen sulte ledigen. Bulten dit snelrer ln, dan proef Je de alcohol smaak
letje scheen hU niets meer van de
niet meer, JIJ ook, Kneel?
zen avpnd te verwachttn.
—

—

—

—

—

aar.

—

MUnheer Wlellnga, zei da gasteenlgszins dikke tong.
Drink het uit, dan kan ik het weer
vullen.
Laat hem met rust, nou
r ? t eens €en woordje met moet
K.£v
babbelen! snauwde Willem. hem
Wat
£ ja nHjn hand het»?
W
richtte hij zich tot Barend.
Geen idee van, mompelde deze onverschillig.
ch
1
zoo voorzichtig,
K
ff?
gin, die hem naar deaanvullenden
tong welde
voor zich te houden.
leiuu a^L rle P de
triomrantelijk,
drie groezelige speelop **fel werpend.
op,
ena .as, ruitenaas en Let
klaveru het «pelletje toch
al,^E0U„!! t: «ewn?
«ctiudde Barend het
w?™?
hoofd
HU gpeeide nooit kaart, voelniet voor bridge. Het eenlge wat hU van kaartspel
a.'wist
w"-dat er eenlge tientallen kaarten voor noodlg warsn. Wat d« jonge man dan ook met die drie aztn
hem volstrekt onbeISB2S& was Wl
llera t« doen merer niets mee te maken
ÏS?,'
w>u hebben, zonder hem benaald
af te stopten, wendde hU zich
tot
den gastheer met 'n opmerking
over een tamelijk bevattelijk onoe.'werp- Holster zat echter genoeg n ün gaasje te grijnzen
-5S y hoorde
w i hem
v
en
niet.
Op het moment dat Willem de
kaarten op tafel wierp, roeide mevrouw Holster zich doordringen
e
? evoel van reï Pect, voor
m
en £ le Jongen,
£I®J°F
reide het door haar brein,dwareen
faeer was-le niet, maar link wag-ie
als géén ander. Link als een ldoié
mompelde ze, bewonderd
Wat wou je dan rr»t die drié
,W|ilem? vroeg ze, langs
—

vrouw, met
—

.

KJ
—

.

J HL!'

'

,

..

11
s
—

™

'

haar neus weg. Zie Je dan niet, dat'
mijnheer geen zin ln
kaartspel
heeft?
Och wat, geen zin, dat zijn
ommers maar
boerswaloentjes.
Hou daar gerust rekenschap van.
Hoe zou hU en al die andere kapitalisten aan haarlui geld en vast«
goederen komen, als ze niet hun
!& veiï &n S °P «"n eigen houtje,
ten, twéé, drie klaveraas «peelden?
Hou daar rekenschap vanl
schrikte Barend hevig. Vin
sp letJe had
al eens eerder
gehoord, of eigenlijk, er over gelezen. Het werd nogal vaak vermeld
speciaal ln
Hl v n<P°UUerapporten,
kwartjesvinders
met
ï?V'*
L volk. Als h(| het goed be-en
dat soort
e ", had, noemde de krant dat
f£!R
spelletje hazard
of gokspel.
_*T D «Ar doe lk vast niet aan mee!
—

j

Protesteerde hij heftig.
Hoe
durft u met zoo lets aan te komen?
-

eens,

het een beetje!

maak
schreeuwde Willem,
gekrenkt. Je
?"t toch zeker niet beweren, dat
zakkenu°°r Mn gemeenen
roller houdt?
Paul! krijschte hU.
~

lk me bijgeval door dien

laten beiAi?ïl en J*1 mUa Iegezicht
alstemet, omfatsoenlijk steuntrekker
'

xfi
b nt abuis, lk wil u be..,~7
e
Ik bedoel al?i.e e nHdat
i l beleedlgen.
ik niets van kaartsp?!
ben, dat ik...
j

4

i

?

"'

en £ et °ok niet aardig vind.
�.»
tegenover
het gezelschap, dat twea
,

riïet

oen en

8

°

®

9

anderen

Nou, en dat zal ml] nou Juist
et
n> Ilc heb er nou te"
i
aardigheid ln, met
zoo'n beetje te klasslneeren. ZUi
~

.

Kunnen

ornmfr*
Kijk
•ens, hoe leuk of�c»l:Hken.
dat gaat.

(Wordt

r.''

vervolgd).

