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militaire en maritieme kracht'van de
een officiersvrouw, achter het stuur
van de peters van het wetsontwerp,
Vereenigde Staten het centrums-zullen
dacht getrokken doof de slotalinea
van een auto gezeten, het voorerf van
nl. dat de Britsche tin en 'worden van de zwaartekracht.-, Zoowel
van. het
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veroordeeling,
er althans in vele maanden niets aan
Madeira).
te
maken
eilanden
en
afhandig
weten
Canarlsche
persoon
berbronnen, Britsch bezit in Malakka, hebben gesteld, dat weergegeven kan
duide 1 ij k bleek,
waaruit
heeft. Uit het telegram moet de als rij pe appels in den schoot zouden worden
onder voorgeven, dat het bedrag beEvenals de stukken bestemd voor dat de dame ongelijk
met
de woorden: voor wat stemd was voor het lidmaatschap van
geheel Amerika,. Hawaiï, Groot-Britconclusie worden getrokken, dat tot .zien vallen, Vrees, die niet geheel en hoort wat.
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Naar aanleiding van het feit, dat
het tin, gebruikt in de smelterrjen
op de Zakelijke facetten, die elke van Engeland, bijna geheel uit Bolivia uit de strijd tegen Japan, onder een wegens fotografeeren op een hotelhouder Tan Liang An te Peka- haar auto hebben gezeten en er, voor
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Vier onbekende personen sloegen beslag genomen werden.
.tegen" het Nazi-dom. Hulp? 'die door door, de Engelschen en door ons
heerscht. In 1940 produceerde de Ko- pakpapier. Het gevolg is, dat er thans
v
Daarom moest' het desbetreffende met goloks de voordeur in en drongen
Beklaagdfc ontkende ten stelligste,
; ide Vereenigde Staten tegen deugdeninklrJke-Shell 5.851.122 ton tegen de een speciale markt voor ontstaan is; filmapparaat in- handen der justitie het huis binnen, terwijl vier andere dat van haar kant opzet in het spel
dagelijks komen tal van verkoopers blijven, tot ter zitting van de recht- buiten de wacht hielden.
lrjke waarborgen verstrekt werd, be- Standard-Oil 2.083.402 ton.
geweest was.- Nadat de getuigen geuit Patikradja met hun djatiblaren te bank daarover geoordeeld is, en was
verkoop
"door
den
Grootstaande in
den huiseigenaar vastgebonden hoord waren, sprak het O. M. als
De City, de verhoudingen kennenNa
De Inheemsche bevol- vporttjdige teruggave verkeerd
eisch 4 maanden hecntems uiïTdoch
Brittannië van fondsen en directe be- de, ziende hoe de regeering steeds Poerwokerto.
ben, maakten de rampokkers zich uit de landraad concludeerde tot vrijr
leggingen in de vereenigde staten, meer op den steun van de Vereenigde del door gewonnen.
de voeten, met medename van een spraak _wege,ns. geboJt-aaa-hewiJa;——Stateïv aangewezen was, had
Oplichting.
—het toestaan -van bases aan de-^vloot
:
buiMicr
waarde van ƒ 37.reden_ie:vreezen, .dat Gfoot-Brlttari-verHet Bataviasche landgerecht
7 'der Vereenigde Staten in New Foundnië na den oorlog de rekening thuis
Het slachtoffer werd naar het zieoordeelde gisteren den beklaagde L.
- "land,; Jamaica,' . Trlnidad,
Britsch gepresenteerd, zou krijgen. '•
Voor land wachten en hulpdiensten.
Verspreiding valsch gerucht.
T., tot 3 maanden gevangenisstraf, kenhuis te Soebang vervoerd.
K.
'Gulana en' elders. Toen kwam de
het
Do
om
landraad van Kediri veroordeelde
volgende feit:
den_beklaag<le (Q(e> TUwiolJrqiet-ieBrulkleenwet, waarbij zeven mlllloen Er.waren. bQYeadlen enkele
.vernemen,—hebben de Beklaagde had— zich bil —yerschllKediri tot een gevangenisstraf van een
die Chineesche ingezetenen van Slawi en lende toko-eigenaren van Pasar Senen bedragen van ƒ 1,
denken
tot. en met ƒ 2.50
gaven.
Zopals
ken,
die
te
maand, j wegens het verspreiden ] van
Uit een hedenochtend" ontvangen
■*
ontvangen.
den pfeslden Bandjaran in het Tegalsche een be- voorgesteld als inspecteur van de
telegram zou volgens'een regeerings- van dr. Vlrgll
oorlqzsgeruchten welke aanleiding zouHij bekende volmondig, zeggende, den kunnen geven tot or.rust onder het
mededeeling in.het Hoogerhuls thans van de National Industrial Conferer -Irag van ƒ 4000,— bijeengebracht ten /.Nachtwacht" te Batavia en voor de
die
de
ooren
dat
op
bewaking,
hij langen tijd werkloos geweest publiek. Hij had die praatjes aan de
ce,
een
10
December
1940
■>ehoeve
van
en
der
toko's
woonhuizen
In
!
de
t.landwachten
„verschroeide-aarde-polltlek"
wèl.
redevoering o.m. dit zelde:-^ logshulpdiensten. ÏVr~-r
van 9 slachtoffers van zijn bedrog
rigoureus worden toegepast. r R e d. -. •
sabevolking verteld. ■""
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Zakelijke facetten.
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derKoninklijke

Marine.

Graaf schuilloopgraven.

:

,

Het,. U

meteer1 ng
:

onze Engelsch-sprekende Marinemannen.f]&Q&tiQP^BMMRB
Maar..,., .het ontbreekt haar
vooral aan een voldoenden voorraad -t U d ch rlf t e n.
WIE JfftL HAAR HELPEN 7

«fln.

We hebben evenwel vertrouwen In
Lawa'eg, ofschoon het velen voorkomt,
dat men er, evenals elders,;nog niet
volkomen_van_doordrongenji!, dj&jtft
hel ieder. oogenbïlk kan losbarsten.
hiermee niets alarmeerends.
I We zeggen
Men zij ervan doordrongen dat het zoo
We zijn in oorlog met een meedooeen is.
genloozen
vijand, die ook de vrouwen;
ongrijsaards, kortom de geheele
kinderen,
een weerlooze burgerbevolking In zrjn-verge- nietigingspogir.g heeft betrokken.

WiejéndtJlallandsche,- Engelsche, Australische en Amerikaan-'
sche_ tljdschrlfteh, voor- dit. mooie doelt Elke soort en hoeveelheid Is
welkomt
„O. en O." is gaarne bereid zelf.
een en ander Je laten afhalen. Bij
voorbaat zeggen-wij u onzen oprechten dank.
Het adres van
Commandement der Marine, af- .
deeling O. en O. 'Soerabaia.
(tel. N. 3041-toestel SU,)

BLIKSEM-INSLAG.
-

"

'

Geloof niet dat de vijand den euvelen moed niet zou hebben de school te
bombardeerden. Dat hoort bij zrjin sys«teem_van verlammenden—schrik—te
verspreiden. Kyk naar Pontlanak.
Het, graven van zoo'n loopgraaf Is
maar een kleinigheid. Honderd koeli's
ad ƒ 0.25 per dag, doen het In twee
dagen, voor alle inrichtingen. Zijn de
kleinen dat'niet waard?

breken.
Ligt hier niet een arbeidsveld
voor den plaatselijken L.B.D. ?

j

•'■.;

—:

Nieuwe zaken.
Woensdagochtend '14 dezer half 9 zullen voor den politierechter alhier terecht
;•"*"'
;. : ;.'".',,
staan:.;;;.:,;. '
■."
A. E.-H, geboren te Ternate.oud2l
JaarrjK>nder_ beroep, wonende alhier,
"

".

I

Aan militairen Zeemacht.

155.— ten nadeele
/
Maatschappij „Caro".

Import
(huurkoopaffai.

E. C. v. d, W., geboren te Amsterdam,
oud'2o Jaar, zonder beroep, .wonende
alhier, verdacht van j het misdrijf van
„het aan zijn schuld te wijten hebben,
dat een ander zoodanig lichamelijk letsel bekomt, waaruit tijdelijke ziekte
\,J
ontstaat."
Verdachte wilde op 11 April. 1841 tó
de Van Imhof laan de door hem bestuurde auto 180 graden draaien, hetgeen hem niet lukte. HIJ trapte .bij
;

»

Bi] deze regeling kunnen aan dit personeel bij mobilisatie en In geval Tan
oorlog de vojtgende mobilisatie- en oorlogstoelagen ■worden toegekend.
—Dc-wtobiHaalle-tótlagen bedragen-ten
hoogste per dag voor:'
Officieren 1 3.50, adjudant-onderofficieren ƒ 253, sergeant-majoors ƒ 1.76,
sergeants ƒ 1.25, korporaals ƒ 0.60, ongegradueerden ƒ 0.25.
—De oorlogstoelagen bedragen ten hoogste het dubbele van de zooeven gemelde toelagen. _■>'-..
J
Mobilisatie- en" oorlogstoelagen kunnen niet gelljktijdiggenoten wordeo._
Militairen, die een titülalféh fahglbe»
kleeden v genieten toelagen overeenkom■.:.
stig, hun werkelijken rang.

...

van. de

re).

macht.

dën vllegtulgmakersmaat L. W 111 e ra s voor het op 13_December_1941
als~luchtschutter in een vliegboot bij
«en aanval van drie vijandelijke vliegtuigen afschieten van een dier vliegtüigen, mede waardoor de boot, tot welker bemanning hij behoorde, veilig haar
basis heeft kunnen bereiken.
Bronzen Kruis:
Toegekend aan den sergeant-vlieger
H. I, P o e t s k 0k e voor zijn moedig optreden tegenover den vijand op
26 December 1941 door, zwaar gewond

-~

Het lijn nu eenmaal de vrouwen,
die tegenwoordig het woord-hebben, •
sinds de mannen uit huis lijn!
En met het elndelooze geduld van
een troostvader, die het wel en wee
der tijden zoo goed! mogelijk tracht
op te lossen, zetelt daar de directeur
achter xijn bureau met lange lijsten
van leegstaande woningen, met vele
rood e' potloodstrepen.
.Er zijn" w eer ettelijke huizen" verhuurd, doch' de ■ business is er een
van verschuivingen van Noord naar

auto

botste tegen een boom op en ten gevolg»
van deze botsing heeft de mede-inzittende W. Tan ernstig verwondingen be-

komen.: ."■■'.'

'

■

;';,; :;-:

v M. J. 8., geboren te Castrlcum, oud 34
Jaar, zonder beroep, wonende te Wonosobo, verdacht : van het misdrijf van
schuld te wijten hebbeddat een ander zoodanig lichamelijk letsel, bekomt, waaruit tijdelijke
ziekte

ontstaat".

—

"

>

Zuid.

.

•

.-

'.

"

Nieuwbouw.

-

-

...^

meraden;
den
sergeant-monteur
C. va n
D ij k voor het op 26 December 1941
gedurende langen tijd onder het' mitraillearvuur van aanvallende jachtvliegtuigen zwemmende boven" water
-houden-van,een'zwaar
officier, totdat na den aanval andere

.voor

-

OPENBARE LEESZAAL EN

COVIN

BIBLIOTHEEK.

Nieuwe aanwinsten.
—

—

—

overmacht.

—

:

—

—

—

*

—

—

—

—

.

.

—

—

Het woord „Indonesia.”

—

"

-«

—

van

•

;

ringen

Betuiging van trouw.
Aneta seint uit Pamekasan, dat een
75-tal leden van den Bangsawanbond
den resident van Madoera hun trouw
_betuigden, aan l
[ tij
*ich gezamenlijk opgaven voor burgerdiensten, y,

•,—

voor

abonnementen op

een zoodanig tijdstip
opgegeven,
heden

dat

te worden

de

blzanderdaags —tevoren in 'J- het
-

__

bezit zijn van de administratie.

—

—

—

—

■•

|

t e n, den
korporaal-vliegtulgmaker het woord -..Indonesla" in radiovoorF. J. C. Bos e r t en den vliegtuig- dracht <■" zanenummerse.d. zonder bemakersmaat
H. va n Don k e- perking* kan worden toegelaten'
l a a r, voor het op 22 December 1941
als leden der "bemanning van een vljeg-.
boot dusdanig vervullen van. de hun
aangewezen functies, dat mede
hierAdresveranderingen.
door de bemanning van een door vijandelijke Jachtvliegtuigen afgeschoten
Ter voorkoming van teleurvliegboot onder gevaarlijke?raftssandig—hederrkornrordciTfffed én veiïïg"op~öF stelling
dienen adresverandeeigen basis kon worden teruggebracht. •

,••

~

JtK-ffleiarsM!»
Bij schrijven van den Procureur-Generaal--van •8 ■ Januari '1042 h0.~167 A/Phlllff kon wordenßß geven; ■—2
-de P JP JtJC.
icier-vlieger. H. -is | aan den voorzitter j 3
fc-U-K-e-nZlden-lahd*: "rnfriegedecldL- dat op zijn desbetreffend
etormsergeant A. P. C. C. Kerk h o- rekest door de regeemlg is beslist, dat
———

TE SOEBABAIA.
Kath. kerken. O.
LI eV

R.
V r o uw-k e r

-*

HET CHINEESCHE
"

CONSULAAT.

-

Van het kantoor van het Chlncesche
consulaat alhier gewerd ons het verzoek.
bekend te maken dat heLkant;or_van
het" consuiaaKsinds 8 Januari Jl. ver-

:

.'

Scharensliep-fonds.
Totaal ontvangen'..

\Verdere ontvangsten:

Mevr. I. Huyding,
'~
~

;H,'B.
S
M.

--■■•

!

BHtaf,

Lawang'

"Malang

•

YJn.

:
_

:

H. H a r t-k-e r k, Coenboulevard:
6 u. v.m. Stille H. Mis, 7 u. V.m; Hoogmis, 8 u. v.m. Stille H. Mis, 5 u. 30 n.m.
Lof (Kruisweg)..
Cbrlatu »-'. Koning ■Hjlpk er k, .Van Sandlckstraat: 6 u. v.m.
Stille H. Mis, 7 u. vjn. Stille H. Mis, 8 u.
Lof
vjn. Stille H. Mis, 5 u. 30 n.m;
(Kruisweg).
D o n B a s e o-k a p e 1, Princesselaan 115: 6 u. vjn. Stille H. Mis. 7.u.
v.m. Stille H. Mis, 5 u. 30 n.m.Lof.\ .
Kapel Oedjoen g: .6 u.*45
v. m. H. Mis.
Zondag 11 Jan. (voor het Eom. Missaal): Feest v.d. H. Familie.'ln de H.
Mis: Gloria; 2e gebed van den len Zondag
na Driekoningen; 3de van-het Octaaf
van Driekoningen; 4de van den H. Hyginos; 5e tem tijde van oorlog; Credo;
Praefatle van ' Driekoningen.
Prot. gemeente: H o 1 1. d 1• n a t:
Boeboetankerk 9 u. 30 v.m. ds. Eckenhausen,- Darmokapel 9 u.- 30 vjnr <is.~
Duetz, .5 u. n.m. ds. Eckenhausen:
Jeugddienst: Noorderkerk 7. u.
30 v.m. hr. Le Mat, Darmokapel 7 M 30
v.m. ds. Eckenhausen; Ma lels e h e
d lenst: Boeboetankerk 8 u. v.m.
hr. Rirlmasse, Noorderkerk 4 u. 30 n.m.
hr. Laloe; Buitendienst: Sidoardjo 9:u* v.m. ds. Bergstra, Bodjonegoro 5 u. n.m. dezelfde, Pamekasan.
9 u. vm. ds. Bleeker.-Marengan (Soemenep) 5 u. n.m. dezelfde. Maandag 12 Jan.
Bankalam 5 u. 30 v.m. ds. Bleeker.
.Vrije Katholieke Kerk: „St. Bonifaclus" Serajoestraat 11: Zondag 11 Jan.
8 u. 30 v.m. H. Mis. '
Chin. Chr.Kerk, Djoharlaan 4; M a l.•"
D 1 e n'A; B*&j 30 vin.' Patidiafet Oei
Soei Tiong, 10 u; v.m.-H o IV. Dl«tl«t:-t?
Ds. H.;'H. C.'Hilderlng.x.
n/.■*>!.i-ft
Pinksterzending. Plampitan 130: Zondagavond 7 u.' Holl. samenkomt.; Zr.M..
A. Alt. Zaterdagavond 7 u. Mal. dienstdoor br. Lierh Hong 80.
Leger des Heils, Kalianjar Wetan 4*:
7 u: 30 v.m.' Holl. en Mal. Zondagsschool
vereenlgd, MaJ. Lehman, 9 u. rm. Holl.
Mal.
Heiligingsdienst, 10 ~u. 30 vjn.
Heiligingsdienst, 4. u.,30 n.m.,Mal. Ver- .
lossingsdienst; al deze meetings tullen
worden geleid voor maj. Lehman. Voorts
eiken Maandag, Woensdag en Vrijdag 6
u. n.m. Wijksamenkomsten en eiken \
Dinsdag en Donderdag 5 u. n.m. Bidstond.
Leger des Hels, Sidodadi: 7 U. 30 v.m.
-

•

-

;

-.-.

:

Zondatesschoolr-4-u.—3o -n.mr Malr Ver-~~
7

lossingsdienst 0.1.v. luit. Noya. Voorts
eiken Donderdag 4 u. 30 n.m. Mal. HeiUgingsmeetlng.
Pinksterkerk: Klken ochtend (uitgez.
Zondags) 9 u.: 30 v.m. ■ bidstond in net
lokaal opSoeloengrzondag 9 "u. 80 vjn.'y
Holl. dienst Soeloeng 57, 9 u. 30 vjn. en
4 u. n.m. Mal., dienst Tand}.-Perak;_
Di-nsdag 4 u. n.m. Mal. Bijbelstudie Soeloeng; Woensdag 4 u. n.m. Holl. Bijbelstudie Soeloeng; Zaterdag 4 u.~ n.m.
bedsgenezing Mal. dienst Tandj.-Perak. ~
Gereformeerde kerk. Pregollan Boender
28. Predikbeurten op Zondag 11 Jan. 1942
9 u 30 v.m. ds. J. Plomp., 4~u. 30 n.m.
dezelfde. ,
:

Cursus-oorlogsmenu.
De aandacht van de Soerabalaasche
dames wordt nog eens gevestigd op den
beknopten cursus „Bereiden OorlogsmeïW*,~ welke wordt gegeven l in de zaal
der N.1.-Gas MU.rGemtolongan N0.f17,
te beginnen Maandag -a.s. 12 Januari
des morgens 9 u." De cursus bestaat uit
3 lessen; de kosten bedragen totaal ƒ 1,
openi
Er zijn nog enkele plaatsen
zoodat dames, die zich Maandagmorgen
tusschen 8 en 9 uur vervoegen aan het
adres. Oemblongan No.' 67, - alsnog aan
den cursus kunnen deelnemen.
JBEft
~

"

TE MALANG.

Prot. kerk: Zondag 11 Jan. 1942, 11 ü.
v.m. Doopsbediening, J. W. Rumbajan.
kerk:-Oorschote*g -fJavaweg 33). Zondag 11 Jan. 8 u. 30 van;
Holl. Dienst: Ds. Hvran Ting Kiong; 10a.
v.m. Mal. Dienst: Ds. Hwan Tlng Kiong.
Gereformeerde kerk: Zondag 11, Jan.
9 u. 30 v.m. ds. F. J. Jonkhof. viering
v/h H. Avondmaal; 5 u. n.m. ds. T. J.
Jonkhof, voortzetting viering v/h
H."
Avondmaal en nabetrachting.
_

SPORT.

AANKONDIGINGEN.

VOETBAL.
De nood-competities.

Groote vendutie Warenhuis

Ook de Spartvereeniging „ML. D.*
Tjijoda.
heelt, kani-gezlen. een elf tal- ©p<J« been i—
""Dinsdag 13TJanuari"as. begint de te brengen en zich daarmede bij
de
groote vendutie van het Warenhuls noodcompetlties van den S.V.B. aan te
Tjijoda, waarbij niet aUeen de Voorra- sluiten, hetgeen tot blzondere voldoe"
digetekogóederenrmaar ook de geheele
kantoor êh.'" toko-inventaris zal worden door de M. Lr D«-efs Vorden aangetreverkocht.' Dit is voor de H.H. winkeliers den, en wel tegen M.K.Q. op het reid
"s€TT7Prachtl@e gelegenheid .on», hun van: laatstgenoemde. vereenlglng; onder .
voorraden' aan te vullen, daar "de goe- leiding van den heer Van Hooydonk. v
worden verkocht. '
De vendutie vangt lederen dag aan
om 9 Ü-' 30; op alle vendudagen zal *an
's morgens 7 u. 30 'r tot den aanvang,
mutaties.
kljkgelegenheld gegeven" worden, terwijl
Benoemd':
tot
Tan
in de dagbladen telkens vooraf een spe- ge rondheid 3de klasse de reserve-oHicler
dienstplichtigen A.
cificatie zal komen .van de teverkoo- F. v a n der M a r k. N. B e e, t
pen' goederen'; hiervoor verwijzen wij. A. E. J. Oed u 1 t vo n
Jn'nt n*
t. dr.; h. J. A. ■ t
él,
n: B
voor de eerste, twee vendudagen, naar fH.e H1 darm
dr.
t
e
F. H.
r H f e g e. :
e.
de advertentie in • ons blad van heden B. C. Hop m »' ti,' At J. ■«.* t n é r '
K a a d e n, dr. A. K. J. Ko u m
n
*

"

'

*

~

■

:._.

LEGER EN VLOOT.
Militaire

'

ƒ

67*3

ƒ
„

„

»,

•

'

•

I.—
S.—
2,50

Marine-etablissement.

»

»

»

»

«

•

«.

.

dr.

Vrijwillige opgave personenauto's.

plaatst_is,-eg|wel-van-Boengoeran=l9
naar Seroenustraat 53. .'WS^ÊfiS^^'k

6 u.

8tllle;H. Mis, 7 u. v.m. Hoogmis. ■ 8 u.
30 v.m."Stille H. Mis, 5 u. 30 njij. Lof

—

DE-P.P.R.K.
De- PP
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Zondag, 11 Jan.
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Het betreft een aanrijding op den vier- ke n.
;.'■■"..-' >'-■
sprong Westerbuitenweg
Heerenstraat
Scorpio
Scorpio's horoscope book;
The bible of the world; LeyMadrasweg alhier op 14 Maart 1940, Ballou
waarby een wielrijder werd aangereden. son
Plight training for the army and
navy; Nordhoff
In Yankee windjammers; Chiang Yee— The silent traveller In the Yorkshlre dales; Linklater
The man on my back; Klemmer
Thejni-nevenniltrMy name is müllon;
Madame Chiang Kat-Shek~— China
shall rtse agaln..■■"
beroep op
Romans;
Op 4 Januari Jl. werd een verkeersBrooks
New England;
Indlan
•
eet)
begaan
door
dertienovertreding
summer,
Jesson
And
bea18S5-1915;
Jarigen helper van
LBJX-sec- cons/burn again; Mens —De gouden
toren in de bovenstad:""
Mijnheer Oberon
reael; Van schendel
' De: Jongen nam om den weg te been
ield
mevrouw;
Bromf
Nacht In
korten een korteren weg in de buurt Bombay; Bottome— Heart of
a child;
van Wonokromo-DJaglr.
'-il. Oornel de Jong— Day of the trompet;
Bedoelde weg: was echter" voor C;, één- Glasgow
Inthis our Ufe; Morrow
richtingsverkeer open en de Jongen, die Yonder sails the Mayffówer; Ollver
blijkbaar in opdracht handelde; had in Not peace but a sword; Porteous
The
tegengestelde richting rijdend,
een cottage; Rossmanith
Passenger - list
overtreding begaan. HIJ viel "In: de arKinderboeken:
men van een verkeersagent, die hem
Zon," zee...', en zeilen; Van
Brings
:
. . ..■:' -der-Hulst— Ergens in de vrijde
verbaliseerde.
wereld!;
"Deze Taak "dieri'dë" gisteren" voor den Van der Hulst
Peerke en zijn kameeen
juridisch raden; Van der' Hulst
landreohrer. Er ontstond
Van den bozen
dispuut over de kwestie, of de betrokkekoster!; Van der Hulst
Willen Wyne zich aan een "overtreding had* schul- cherts; "' Van der ■•; Hulst
.Wout de
dig -gemaakt ir» den toestaral van, „hlcht- sche'épJongeHl'Van'Hülzfen —-Vliegtuiggevaar aanwezig", waarin wij
thans bouwers; Jongejah-de
Groot
Ike's
verkceren.* Een-der oudere commissarisseri van politie ter beschikking ■ kwam zenvloót; Rlpple'
Een XX . tal f~. van
er aan; te pas, om verklaringen af te overal; Roelofsma
Marjolijn; De Vries
leggen.'.?..':-',; .'.'■■'*.
~■.-.;>"■■.■',
Russischen
De; avonturen van een
■
Een beroep op overmacht werd welis- bUbel;-De Vries
De stroper;-West er?■'■
waar i, niet
doch ;de brlnk-Wirtz -?■ Flauwerd.
v
jongen werd slechts veroordeeld tot be;
taling van een boete van ƒ I.—.

Geen

-

,•

VERKEERSOVERTREDING.

Donderdagmiddag buiten Koedoes vier
desavrouwen werden overreden en gedood door een vrachtauto, bestuurd
door een leerling-chauffeur, die plotseling de controle over het «tuur verloor.
De vrachtauto kwam terecht aan den
kant van den weg. waar zij de vier desavrouwen doodde, waarna zij
boomr opbotste,~tengevolge waarvan de
deze boot brandende zonk; zich vervol- leerling-chauffeur ernstig en de naast
gens onder vijandelijk vuur naar een hem zittende Instructeur minder zwaar
andere boot begeven, om te helpen by gewond werd.-';.;; ---T-.het debarkeeren van zwaar gewonde ka-

KERKNIEUWS.

;

;

__

GEESTELIJK LEVEN.

Sedert het begin van deze week Is tr
echter een andere kwestie: die van ,Tg
Perak. welke den stormloop nair "..Ver-

—

Vier dooden, twee gewonden.
A net ~a seint uit Semarang, dat

.

Ontruimen?

-

—

:

-

—

ERNSTIGE AANRIJDING.

zagen./.

sluls" veroorzaakte.

Toeren.

Deel het bovenstaande ook aan
uw personeel mede. Wanneer ge
; bij'-, een
luchtaanval , niet thuis
lijt, en de telefoonverbinding is
gestoord,' dan kunnen "immers ook
uw bedienden niet telefoneeren
'en moetea-si} weten hoe de Mok»,
posten etc. te bereiken of; daarheen; boodschappen. te. eenden.
-

Inmiddels voldeed men er", aan en' de
WniM»n ; werden t opgereed. Vandaar de
:
tallooze „Te Huur"-plankjes.
_Velen l echter kwamen' na eenige weken terug-Angst en vrees zijn blijkbaar
geluwd, en sindsdien daalt, de curve
van de leege-hulzen-grafiek.

-

-

te

—

formaliteiten'over-het hoofd

:,W. e t enschappell] k e we r-

.■.

goed
door

**j r,
i . .
i.
Geruchten. hadden de ronde gedaan,
Het zijn- de vrouwen-van Soerabaia's dat heel TgTPerak zou worden ontruimd.'
vriendelijke
Nieuwe Diep,
menschen In ieder geval wist niemand dan enkele
met een praatvermogen, waartegen zelfs ingewijden, wat er gaande was. De
Brugman het niet zou durven opnemen. huurders van Marine- en GouverneZe komen met;drieën', tegelijk aan '„ de mentswoningen uit .de buurt hadden
tafel zitten, pogen gedrieën; den man een aanzegging ontvangen, zoo spoedig
achter h«t bureau te overtuigen sn'met mogelijk naar een-andere woning om'te
een enkel gebaar én een grap sust de zien. Toen,was men aan het praten geheer_ V e r s 1 u 1 s een stortvloed van slagen: Heel de wijk moest verhuizen
woorden: „Neen dames, zoo gaat dat en op het woningbureau regende het
niet, niet allemaal tegelijk. U mevr, zegt aanvTagen^ffiS9fe9<MßßSoVSB
u het maar!"
Zou men voor nieuwe moeilijkheden
„Ja, ziet ut U had gelijk gisteravond. kernen te staan? • Contracten, die plotIk had dat huis niet moeten nemen. seling, moesten worden opgezegd, zonder
Het is veel te duur. Kan ik een ander een bewijs van de autoriteiten, dat er
krijgen?"
sprake was van ncodiaak? Puzzles voor
„Berouw komt na de zonde, mevrouw; den directeur maar meer nog voor onzs
wacht ti nu maar-kalm een dagje, u Marlnevrouwen-"
kunt het misschien aan een anderen
Voorlichting Is. noodig,. het .bleek
huurder over doen, Taat u niet—ZOO
nu weer en ter geruststelling van.
overhaast iets anders.aansmeren!"
velen kunnen wij hier verklaren, dat
Maar de dame,vindt, dat ze er toch
de hulzen, gelegen aan den Tg. Peuit moet;.want 7 hej; gaat In de duiten
rak-boulevard in het geheel niet bezitten en er Is niemand, die haar verhoeven te worden ontruimd. Deze
lossen wil._Ze neemt weer plaats aan
maatregel "geldt alleen voor de wonog
er
zitje
hét
eri wacht...... er zullen
ningen rondom het' Priokplein en
wel komen vandaag, die een huls zoeaan de op dit plein uitkomende zij:•:','
kenstraten.doch alleen ten westen van
„En u mevrouw..-..-;*.?" Opnieuw een
den Tg. Perak-boulevard.»
lan? verhaal. ..Kan Ik vanmiddag -terugkomen want Ik moet het huls toch
eerst *s zien."
Mevrouw was vergeten,- dat ze : tien
Een andere zijde van deze wonlnghlsminuten l geleden het' contract had ge- torle is de nltuwbouw. Op verscheidene
teekend. ;.Ziet u'*. zegt mijnheer Versluls. punten'■ van jde stad
verrijzen geheel
;ilk wist wel, dat u nog niet klaar was !" nieuwe straten.met" rijen huizen In,
De stadsredacteur van dit blad zit er aanbouw. Om. is dit het geval in het
bij. een nieuwe ervaring rijker. Er Is verlengde van de Niasstraat. Men vraagt
lets met.de hulzen aan de hand. Die zich af,, of het wel verantwoord Is. Eén
dames schijnen zenuwachtig te zijn. bombardement. en misschien ligt alles
of weer. In. puin.., ;
weten""niét ,waü ,ze feitelijk
~... V..:
:i
wat -ze-moeten'doen; Een rarirtUdite-' LiWaar men'dè Vorige
."maand reeds aan
genwöofdlg" en* terwijl het.bulten. pijpe- het werk, was, voltooit men wat hogestelen regent onder een grauwen hemel, lijk
is., Projecten, waar nog. geen uit•
zitten de dames' aan de; zitjes" binnen voering aan was gegeven; laat men rusde muren van het woningbureau, elkanten tot na den oorlog. Niet alleen, dat
der'haar! moeilijkheden'vertellendhierdoor, noodeloos geld uitgeven voorEr. Is even tijd voor een praatje met komen wordt,' doch i van- de architecten
den- heer,Versluls. „Wat wenscht u : te en aannemers zijn er ook verscheldenen
weten"? vraa»t hij na de kennis-nasing, gemobiliseerd 7'"''
Er Is volop copie. ïn de afgeloopen oorBij den > gemeentelijken dienst
logsdaden van een maand, zijn er tien- Woningtoezicht: worden, dan ook geen
tallen* „Te Huur"-plankjes geplaatst nieuwe aanvragen door particulieren
Voor' dé woningen op Darmo, Goebeng meer ingediend. Dat Is een logisch veren elders- Tientallen hulzen leeg binnen schijnsel. 'f&BEBS&BË&t.'■
'een.maand om van de hondeTden uit de De bouw van defensiewerken gaat nu
Tiltgedunde wijken niet te spreken.
eenmaal voor. terwijl bovendien
over
;; Toen de oorlog met
Japan uitbrag. woningnood in
Sorrabaia momenteel
werd er geëvacueerd door tientallen ge- niet te klagen valt. Er Is voldoende' „rezinnen naar Malang en elders, liefst serve" en dat is nog niet •zoo kwaad
naar de : goenoeng. Wij willen dit niet onder de huidige omstandigheden!

—

allerlaatste-vuur_uit-4e
brengen op aanvallende jachtvliegtuigen,
totdat de staart van het zinkende vliegtuig. Waarop hij zich bevond, afbrak;
den sergeant-vlieger O. Nóe voor
UJn moedig optreden tegenover den
vijand op 26 December 1941 door, terwijl dè vliegbooten zijner groep - door
vijandelijke Jachtvliegtuigen werden beschoten, den achtermitralUeurkoepel
van een der vliegbooten te bezetten en
-den vijand onder/vuur te nemen,' totdat

-

.■

verdacht van verduistering van een
heerenrijwiel ter waarde van ongeveer

Uit Buitenzorg wordt officieel gemeld:
7 ' Bi] eouvernements-beslult is vastg-esteld de regeling betreffende de
toekenning- ran mobilisatie• en oor- :
loestoelaeen aan militairen der Zeemacht; waaronder begrepen het g«militalriseerd personeel der Zee-

•'..-

VOOR DEN POLITIERECHTER.

MOBILISATIE- EN OORLOGSTOELAGEN.

-

' ;'' :

gebracht.

te praten. Men- moet doen ! Men
dient het dadelijk te doen. Zooals
men ook loopgraven moet maken,
waar greppels langs de wegen ont-

-

-

bracht;'

kracht van den inslaand en bliksem en
verloor het bewusteijn, doch kon na de
geneeskundige hulp in het ziekenhuis
weer aan het werk.
Aan de huizen werd geen schade toe-

Er Is geen tijd.meer om er over

,

-

huiswaarts keerenhet
Kasmiran. deed
huishouden. Ook zij ondervond de

_

o

-

-

In marcheeren.

werd toegebracht;
den
lultenant-ter-zee
der
2de
klasse— X— M.—R..—«««waarnemer—C.
F- S 1 11J e voor het op 13 December 1941 als commandant van een vliegboot bU een aanval van drie vijandelijke vliejtuigen dusdanig leiden
van
zijn boot, dat deze veilig haar basis
heeft kunnen bereiken,
nadat bij de
gevechtsactle een der vijandelijke vliegtuigen werd neergeschoten:
|
den officier-vlieger der 2de klasse H.
7_ V. B. B u r g e r h o ut Voor het op
» December
1941 als commandant van
een vliegboot. na een geslaagden bomaanval op vijandelijke installaties aan
den wal bU Davao, onder, gevaarvolle
* omstandigheden
redden en Veilig op ie
i eigen basis | terugbrengen van de be|| manning van een door Jachtvliegtuigen
.
"-afgeschoten'Vliegboot;
den officier vlieger der 2de klasse B.
8 J e r p voor het op 17 December 1941
ais commandant f van een groep vliegbooten bij een bomaanval plaatsen vao
twee voltreffers op een hooge vaart loopenden vrjandelljken kruiser op de N.
W.- kust van Borneo," waardoor den
vijand zeer ernstige schade werd toegebracht;
den sergeant-vlieger J. va n d e r
T o 1 en den vliegtulgmakersmaat A.
W. T. Sm 1t h voor het op' 22 December 1941 als leden der bemanning
eener na een aanval op een vijandelij
ken kruiser door Jachtvliegtuigen aan..geiallen en ernstig-beschadigde—vliegboot betoonen van Initiatief en beleid.'
door de ultstroomende benzine met de
handlenspomp naar de tank terug vte
voeren, waardoor de boot bulten direct
hereik van den vijand kon worden ge~——

blijkbaar aangetrokken; drie personen
in gang no. 1 werden getroffen.' Ngadimln en Soenarjo stonden voor hun woning op no. 4 onder een hoogen boom,
toen een verblindend licht hen neersloeg.
Eerstgenoemde-werd gedood-de ander
bleef bewusteloos liggen met een ver»
wonding aan het hoofd. Na de behandeling In de C3.Z. kon h(J echter weer

uitstekenden grond voor.;■ Het ligt hoog
boven waterpeil, de grond Is vast. Het
is meer dan voldoende
om er zigzag
loopgraven te maken, niet te breed,
bijv. wat minder dan een meter.
ZIJ kunnen bU.de
en de Jeugd kan er bij alarm dadelijk

-

.

ordelijk en zonder
overdrijving geschiedtMaar.!.... ook de consument heeft zijn
plichten en er.waren er. die de noodlgo

schreven het reeds

■

—

schillende scholen en internaten, . zooals een weeshuls, een Javaansch meisjes internaat, twee frobelseholen,, een
H.C.S.. een standaardschool voor Java ansche meisjes, en de Oranjeschool,
waar. tevens de, gouvernement) lagere
Drie slachtoffers.
school nu Is gevestigd.
J«t onweer boven
gistermorgen
Toen
Kortom er zijn en komen daar daSoerabaia losbrak, flitsten„ enkele magelijks honderden bij honderden kin- len
felle bliksemschichten door de lucht,
deren te samen.
Maar er Is, wanneer bommen zouden gevolgd door knetterende'klappen.
Men vroeg zich af, of niet ergens de
vallen, zelfs daar geen schuilplaats gebliksem was Ingeslagen.
maakt.
Lawang heeft er Ideaal terrein en
Kampong Bogen heeft het henwlvuur

trachten een'contract over, te doen.

•'.

en'

M. H. t a n L,i
1 c_k_ t a_n
FTTb s t. t.Ti.'ïl.' LI nn. U. O. II u 1..
. R e na» •■ n,
J. M. ■ M.-t-t'-»

—

H..

J_ W.J_e

Lte

ra. J. A. M.

ta tT

•

1«{

Hierbij vestigen wij d« aandacht.op ' tot reaerve-mllltair apotheker 3de klasse de
dienstplichtigen C. n. Berghuis en*
Benoemd is tot hoofdmagazijnmeester de advertentie in ons blad van, heden H. Vaablnder;
bU het Marine-Etablissement te Soe- betreffende de vrijwillige opgave • van tot reaerve-ïde luitenant der ■ Infanterie de
Telegraaf-nieuws.
rabala E- C—Ho on-ing s-maga- personenauto's aan het Leger.-BlzondeT- TaandTi(ta-C.-K-u-t-pe"r"B~en J'H~"
k
verzendine van telegrammen naar zijnmeester
lste'klasse bij genoemd heden' vindt men' in- genoemde adver- Bek
tot reaerre-Sde luitenant der artUltre. de
Ma c ao:,ls niet mogelijk.
.
etablissement.
rtindrlg W. z t d
1

Het niïuwe telefoonnummer 1»"Z. 264.
".":'":'■''■■.'.'..■' :■-*.;••.'•"■•.■■"'■"
J-I
•

'

gisteren op het „Woningbureau Versluis" . aan, Simpang. Tientallen da-'
mes achtereen, die om inlichtingen
komen, nieuwe huizen zoeken, of

»

omstandigheden,
navigatarische
en
transportschip
vijandelijk
omstandigheden
der moeilijke
vijandelijke tankboot tot zinken
bracht.
Toegekend aan den kwartiermeester
Schuilplaatsen.
C. de Wolf voor uitstekende
Daarom
is
het te onbegrijpelijker, dat
talre diensten In tijd van oorlog tegen- er bijna'geen schuilplaatsen zijn. geover den vijand bedreven: te weten als maakt. Zn de bergenbuurt op een volKopvarende van' H-; Ms."onderzeeboot.
komen" open" terrein heeft" men"ver-

met voortvarendheid en bekwaamheia
«ijn taak verricht, waardoor het mede
aan hem te danken Is geweest, dat H.
Ms
op.de reede van Patani vier Japansche troepen transportschepen tot
tinken bracht; zich na het vergaan, van
zijn schip met groote koelbloedigheid,
vastberadenheid' en. dooraetüngsveftnodrijvende
gen gedurende 35 uren
gehouden en ten .slotte zwemmende
den vasten wal bereikt,
VI 1 e ft r k r uis:
: Toegekend aan den lultenant-ter-zee
der 2de klasse W. JReijnlerie voor
het op 22 December 1941 als .commandant van een groep vliegbooten onder
gevaarvolle omstandigheden bij een
bomaanval op een vijandelijke scheepimachtbl}- Davao-plaatsen" van~ een* voltreffer op een
vijandelijk tankschip,
waardoor den vijand ernstige schade

Het is een va-et-vient sinds eer-

tracht dat nu ook te doen' voor

samen te stellen, maar
wanneer het er in de ure der beproeving niet is, zal het voor velen te laat

aan den lultenant-ter-zee
der lste klasse K.M R (0.v.) H. C. 3.
Co u m o u voor uitstekende daden
pggUJd' van oorlog tegenover den.vijand
bedreven; tï weten als commandant van
op de Oostkust
„H. Ms, onderzeeboot
gevaarlijke
van
onder
Malakka

■

dan. ook,"'zich te" beveiligen."

beschouwd, i Soéxabaia wordt er
ontlast." Mits dit alles natuurlijk,

■

materieel, als brancards, enz.

Bronzen Kruis

__

afkeuren. Het U een goed recht van wie

EEN STORMLOOP.

_

gemakkelijk

11 e. vermel d

Het is op andere plaateen geook
beurd en het zal hier wellicht
gebeuren. Schade wordt 100 spoedig mogelijk hersteld. .
Intusscheh make men zich dus
niet bezorgd,' over; een ; tijdelijke
onmogelijkheid tot„ telefoneeren.
Blokposten zijn meestal dicht genoeg, in de buurt om mondelinge
boodschappen snel over te brengen.": Men i dient: hierop geprepa-1
reerd te zijn en met een koel hoofd
.lijn maatregelen -in. dergelijke
gevaUen tijdig te treffen en uit

*

"

-;

raakt.

werking

-

-

ten.
?o

Dames, verhuizen willen Berouw na
de zonde.- De dalende curve der leegehuizen-grafiek.-Geruchten over Tg.-Perak.

SCHENKT TIJDSCHRIFTEN!

'

"'

nieuws.

•'

'-

■

~~:\

■

-

Wij" hebben: eenigen tijd' geleden' met
Reed s enkele keeren deed de
groot genoegen melding gemaakt van
af deeling'„Ontwikkeling en Ontden ijver en de plichtsbetrachting der
spanning" der Marine te SoeraOovimdames te Lawacg. Zij zijn van den
beginne af bezig geweest en naar mate
bata een beroep f. op onze medehaar
de tijd voortschreed, hebben zij
burgers. Nog nooit werd ze teorganisatie verbeterd.'.'leurgesteld en ze hoopt dat dit
heeft
luchtbeschermingsdienst
De
ook dezen-keer niet het geval zal
eerst veel later een fundament voor zün
.zijn.
optreden gevonden. Tenslotte zijn er
„O. en O." zorgt zooveel mogezeer vele mannen van goeden wille gelijk voor de verstrekking :: van
weest, die een organisatie hebben geil li in
H JUJLJ.nji jjiliiliÉ>»MlMllM Iff Hollandsche boeken en tijdschrifWij wezen op het gebrek aan hulpten aan onze.Martnejongens-'en

-Op l Januari is reeds mededeetlng
gedaan van Koninklijke onderscheidingen, welke werden verleend aan
"leden van het personeel der Konlnk-v
lijke Marine voor «ind» ; 8 December 1941 verrichte oorlogsdaden. Van
het, Opperbestuur is thans machtiging ontvangen, de namen bekend
bekend te maken van de gedecoreerden met. vermelding van de redenen, waarvoor hen de onderscheiding werd verleend,* zooals deze iljn
aangeteekend in de offlcieele beslui-

TELEFONEEREN.

Een luchtaanval ■: kan een deel
bet telefoonnet beschadigen.
Van
:
Dat', heeft - ten fevolge dat «en'
aantal toestellen tijdelijk ' buiten
•'

SOERABAIA, 10 JANUARI 1942.

'

Aan personeel

Woningbureau in oorlogsdagen.

STADSNIEUWS.

DOET LAWANG GEHEEL ZIJN
PLICHT?

ONDERSCHEIDINGEN.

II

EERSTE BLAD

INDISCHE COURANT.

DE

1942.

10 JANUARI

:

ZATERDAG

—

.

IDe

i^Ktafa«^t

oi-MMrinMnAa^H

.

e

t

«.

ZATERDAG „10 JANUARI '1942.

DE INDISCHE COURANT.

OPGAVE

ENORME VENDUTIE

iifMEIBËRICpNij YANIPERSONENAUTO'S.

op DINSDAG, 13 JANUARI* 'air EN VOLGENDE DAGEN, aanvang 9.30 u.' van ALLE 'VOORRADIGE TOKOGOEDEREN en van den geheelen TOKO-, GOEDANG- en KANTOORINVENTARIS
legenheld 'te stellen snel' te
.van
kunnen beschikken 'over: de be-

r ujTerieinde i het
"

KWA TJRIEN.NIO

t

(Betty)

[
-

Soerabala, Wilhélmlnalaan 4
Pasoeroean, Hotel Dependance

11. Januari 1942vfflH|BBH
GéeiTontvangdag

EERSTE BLAD III

-

"

leger In de ge-

ENiH

N. V. WA R

noodlgde 5 personenauto's,, wordt
aan bezitters van Szlts personen

IJ OD A

UI

auto's (sedan of touring) van
Alle vehdudagen 's morgens vóór de vendutie, vanaf 7.30 uur.
gangbare merken, .niet ouder KIJKGELEGENHEID
SPECIFICATIE VAN E TE VERKOOPEN GOEDEREN ZAL TELKENS VOORAF IN DE SOERAI
constructiejaar
dan van''het
1938 '—• derhalve ' auto's, waar- BAJASCHE DAGBLADEN WORDEN GEPUBLIC EERD.
van zonder bezwaar onderdeden
kunnen worden verkregen
die EEN ZELDZAME GELEGENHEID VOOR H.H. WINKELIERS OM HUN VOORRADEN AAN
hun auto wenschen te verkoopen aan den lande, verzocht ten
spoedigste daarvan opgave te Op den eersten vendudagi (Dinsdag, 13 Januari) zullen o.m. worden verkocht: Grobte partijen
DASSEN, KINDERSCHOENEN, SANDALEN, SINGLETS, POLOSHIRTS, PVAMA'S, BADJASdoen aan het Bestuur van de
KIMONO'S, 'KINDERKOUSEN,
VILTHOEDEN,
HELMHOEDEN,
Organisatie van Bedrijfsauto* SEN, KAMERJASSEN,
TENNISSCHOENEN, REGENJASSEN, MOLTON DEKENS, MANUFACTUREN (in blokken), KINhouders (Secr. Mr. F. H. Ermers, DERKLEEDING, SPEELGOEDEREN,
LUXE ARTIKELEN, BIJOUTERIEëN, KLOKKEN, HORDJoharlaan 27, Soerabaja). .
LOGES, FOTOTOESTELLEN, KIJKERS, enz. enz.-'--——
■;■;■;■■;■ ■~-■'
-^h
De auto's moeten zich bevinden in goeden staat, voorzien Op den tweeden vendudag (Woensdag,
-14 Januari) zullen o.m. worden verkocht
HEEREN-,
zijn van goede banden, minstens en KINDERSOKKEN,
DASS EN, HEEREN- en DAMESRIEMEN, BRETELS,
DAMESKOUSEN,
één reservewiel, een dommeSOKOPHOUDERS, PULLOVERS,
en andere OVERHEMDEN, BADMUTSEN»_SPORTkraeht^-en—verdere bij-de «uto BROEKEN,
ZWEMPAKKEN,
KIMONO'S,
HOOFDDOEKJES,
DAMESREGENJASSEN, JAPONbehoorende gereedschappen.
DAMESONDERGOED,
HANDDOEKEN, GARENS, WOL, LINT, PA JONGS, KNOOPEN,
NEN.
—De opgave moet bevatten:
SPEELGOEDEREN, SPORTARTIKELEN,-- eni.r enz. I,'1
;
~J;, :';.;, V -f=ï*fr
a. het polltienummer.
■'
b. het merk
SOERABAIASCH; VENDU- EN COaPHSSIEKANTOOR.
c. het Jaar van constructie
;

—

•

[
.

In plaat» van jkaarten.

—

-

;.:J. :::■ _li: ":' ....-'.
. Xn plaats van kaarten.
XStf££i3ffiSUtt9Bß!fiSl

>

—

e.. het

aantal afgelegde kilometers ■ -;
f. de. verlangde verkoopprijs
g. den naam, het adres en de
betrekking van den bezitter.

8.8. PLATT

■■

.■

,

•

■

'

-■

ONDERTROUWD:
J. WILLEMSE

■■'.-8. N. NIERAETH

Soerabala-.

7

IWBWjff

.

..

m

*-

~*"
-

f e b*r oo d

■»■■■

ANKEBTJ£ .SLAATJf,

■!»

~X~

——-

—

W. G.' LOPPIES
en

Soerabala.

•

_'

'.

-

ZIEKENHUIS
muskietenvrlje kamers.

k.

:

.

ONDERTROUWD:
rP. TH SLOESEN
/;->/
"■'■;(■'■
en'
A. BORSTMANSHOFF

3585

Telefoon Zuid 97.

"

BATAVIA BANDOENG TJILATJAP
-

-

Huwelijksvoltrekking 21 Januari 1942, 9.30 uur vjn.
Inzegening:- l/d H. H. Kerk,

Cbenboulevard/10 u. v.m.

*

dag
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(Zoo zijn de Jantjes).

met Donald BARRY

Helen MACK
Warren HYMER.
Danig kunnen zij zich weren, of het nu liefde dan wel
oorlog betreft. Ook in deze film is dit het geval. Vrije tijd
beteekent voor hen romance en vrooujkheld, doch als er ■
alarm geblazen /wordt;.
dan rest ons slechts een!
saluut ta b:engen aan deze helden der zeel
Vooraf: metro NIEUWS met opnamen van het
SLAGSCHIP DER LUCHT, de DOUOLAS B-19.
Aanvang 6.45 en 9.15 nor n.m.
Voor alle leeftijden.

'

I

■■

":.:■::■::- ,■■■■■;■■■/■ ,"■.

Batavia

'2264

/

•■

.•' \.'

—

1

M. J.DORPEMA
Soerabala; 8 Januari-1942.—
Palmenlaan 51A, Paviljoen.
■ ■'.':./ ::.-■-■-■■■-.
im

Tjilatjap

f. 30.— f. 51.—
21.— „'36.—

ej.

I r

per kg.

.

~

1 .0.30

„0.25

„

GETROUWD:
J. CH. t. VAN LIMBEEK.

IE 9

■■•

:■■..»■•

■•■

:;:-;-'

Fonda in

:

ONCE"

_

NOG SLECHTS VOOR

ENKELE DAGEN:

„THAT NIGHT IN RIO"

A

-

gezien?
Aanvang 6.45 en 9.15 n.
ZONDAG 10 u. v.m.

n.m.
■

:

Voor 17 Jaar, en onder,
een extra-voorstelling van

«THAT NIGHT IN RIO"

I

fl

I

1

gf

tegen gewone avondprijien.

:

'r.■-■'..>■},
en
E. CH. HILLEVELD.
Batavia
gSSHijït. ' Januari 1942. -

:-vryr

IBlfa

—-

|

Henry

_meA_Carmen_MIRANDA_—_Don_AMECHE.--=_AUce_FAYE*_
De grootste amusementsfilm der laatste Jaren, geheel in
fantastische technlcolorl Een ware cocktail van uitbundige songs, humor en vroolijkheid, welke U In de Juiste B
stemming zullen brengen. Hoeveel msaljhebt U haar reeds I

-•■

.;,-'/..-.-...:

~2

-

Kinderen beneden 17 Jaar geen toegang.

keniïïs-

Eenige en algemeene
geving. ': ifl

■-

■—

THANS DE ZUIDKUST-EXPRES I!

I M-

—

retour

-,

Bandoeng— Tjilatjap

GETROUWD
J. B. jrWELSCHEN

:

7

.

JOU ONLY LIVE

■

*=*

zix.

.

-

»

•

....

I

'nr'»!-is«:::B:iïBT«r.B::i:;:B:iriii.t«3M'!!Bri:r«-!:»'ir*;3'Briïiï;i.:ir»,s
—-~-

§

I

MARINES"

„CALLING ALL

j

' ■'."

''

B

ALLAN JONES.

KlUlMjf^..?
ll^.
p.

*

hartelijk dank zeggen voor de
belangstelling by hun huwelijk

|

I

jjfjjr"^Yw

F" I R

—

Zondagmorgen 10 u.: Sylvia Sldney

'
CHR. DE LTON,
die mede namens de Ouders

ondervonden..

SLAGSCHIP DER LUCHT, de DOUGLAS B-19.
Voor 17 jaar en onder.
Aanvang om 6.45 en 9.15 u. n.m.
Voor alle leeftijden.

-

L. VAN MEESCHE

II

vrooUJkheld:

IdjenbouléVard 14
. Tel. Mig. 1202

v

B

MYRNA LOT.

—

:

MAIANG- X

L

Opakstraat 56
:fel. Z. 3363;

WILLIAM POWELL

Zolndagmörgën' iïfüur ,',T fi"E
met JEANETTE MacDONALD

j

ADRES VOOR

SOERAbUïA

I

•

—

IND. SCHILDERBEDRIJF

H

Vooraf: METRO NIEUWS met opnamen van het I

——«——»

:

met

.

Jj
■

ffH

weerga:

*at«CM

De vrooltjkste film sinds jaren, die EEN LANGE SCHATER* l
LACH VAN HET BEGIN TOT HET EINDE veroorzaken zal. |
BUI lijdt aan geheugenverlies en tracht een afspraak te I
-maken met zijn eigen vrouw.-rrrTTit-l Natuurlijk kijkt- 1
Myrna zich haar oogen uit.... !!! En U zult de kostelijkste I
situaties van-Uw leven meemaken!
i

)

—

i

A *»PmJ
«eet.».»

■

(I love you again).

e&M@ÜFLft©E

ff

!

Op 12 Januari a.s. opent de K.N. I. L.M.
.een nieuwe lijn Batavia V Bandoeng Tjilatjap.
Eiken MAANDAG en DONDERDAG in BEIDE

GETROUWD:

■

■

—

Mr

|

Metro's comedie zonder

„LIEFDE BUITEN BEWUSTZIJN"

1

„K. VISSER"

reizen;

daarna jslecht? 1 UUR 20 MIN. VLIEGEN

"

Prinsstraat 16, Soerabala.

12 Januari bijna een

Tot

-

NÊÏ).

J

—

j HET

—

'

—r-r*

I

Op alle klassen een' kraam-afdeeling,
lste klasse kamers desgewenscht met telefoon.
ONZE TARD3VEN VOOR KRAAMVERPLEGING ZLIN
2de klasse F 7.50 p. d.
lste klasse F IL— p. d.
3e klasse F 4.— p. d.
De Directrice verstrekt gaarne alle nadere inlichtingen.

*/'f ;/■ 2280

lj

:

tl

EK

ZALMSLAATJ£.

——»-

'..

._

■

DARMO

HUZARENSUATJE,

HEDEN E.V.A.:

(

spe k.

.'■■/"'

•

V
'

:

S E R V IC E.

'

%

)

NEE T J E.

.

'

1942, om 10 uur tjb.
Inzegening in de Darmokapel
ca. 10.30 uur vjn.
Van Imhoflaan 12.

UB
BROODJES

VRAAGT . U OOK EENS'" EEN"

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

H. B. van EECKE.

Hüwelljksvoltrekklrig'ddr 15 Jan.

v1

||1

PROBEERT U EENS EEN

;";

•

...l—■■■.*■■

en

-

J

„ZATERDAGAVOND ERWTENSOEP"
met ror
ALS SPECIALE ATTRACTIE: HOT DOGS met ZUURKOOL

....................

:

|

I.

Semarang
1 0 0

Malang
Solo

-

\

ZOO ALS GEWOONLIJK.

.;
Cannalaan 82,
fHuwelijksvoltrekking 21 Jan. Adresveran&eringen.
f
1942, S uur'v.m. .'
Inzegening In de ChristusTer voorkoming van teleur' <
Koning Kerk.
ttttting dienen ■ adresverande»
'••■
'•■rlngen voor abonnementen op |
.Geen receptie.
2287
.
:■-,.■*-''•'
ri.-yj.
een toodantg tfj&tttp te worden <
.f--:
■«■■WWI
opgegeven, dat de bijzonder
Benige kennisgeving.——
heitn : daag» ■> tevoren' in het f
beüt zijn van de admlntstratte
ONDERTROUWD f" r
»

Soerabaia

•

—

il
1111
l -ANKERTJE??
DIVERSE BELEGDE KNAPPENDE

1

TTT

X-

Telf. _3773 Zuid.
U gaat vanavond toch niet naar huis ll ■
alvorens even voor anker te gaan in het

Ijl

V

;2270

"

,

"■

naast Piccolo

(■_

.

lang, 21 Januari 1942.
Toekomstig adres: Lebaksarle•

-

Tot aankoop zal eerst worden
overgegaan," wanneer de behoefte op een bepaald oogenblik f
zich doet gevoelen.
Het Bestuur van de (\
Organisatie van Bedrijfsauto(
houders van Oost-Java.
2548 (

Ma^

Soerabaia

j Cafetaria „HET ANKERTJE^

d. de nieuwprijs

:

4'-

Tftlcft MASCOTTE

-

_

,

■

,',

ONDERTROUWD
TH. L. IMERGHART

-i-

T

:

-

Geen ontvangdag.

.'

:

E. J. TAN BARNEVELD.

jj

*(ffa

jj

„AJAH

BERDOSA"

met M. Arief
Satycm
E. Joenara
R. Sukran. j«
Het verhaar van een vader, die zijn hulselijk geluk verwerpt, h
doordat hij een dubbel leven leidt. Later bekeerd zijnde, $j
mocht hij toch nog vrede vinden m de armen van zijn 1
n
eerste vrouw.
Aanvang 6.45 en
Voor alle leeftijden.
ZONDAG'ÏÖ'ïïTvi'm. en 4.'3<fïï. n7m."ï iJS é Ü Ë Z"
H
met Tyrone POWER
Loretta YOÜNG
ANNABELLA.
Voor alle leeftijden.
H

2273

—

Beschikbaar

~~~j ~J. ELSENAAR

gelden op hypotheek op gunstig gelegen

met woon-

huizen bebouwde eigendomsperceelen te Malang.
[■■■j'j-'èa
-/■■■.'■:."';'■
BILLIJKE
CONDITIES.
.-:■*: TH. VAN MOERKERKEN ;
den
•Inlichtingen
bij
der Indische Pensioensfondsen:
gemachtigde
geven hierbij kennis van htm
voorgenomen huwelijk op 12 Ja- Kantoor J.M.Geister f er, Kajoetangan 19. Malang.
.: ' ■■'.■
.
.-..
;■■■:■■■;-- :
,:■■■■■■:'. -■ ■.-:.....-...
..-■:
■
4772
nuari 1942.
Wethouder van Gennepweg 76,
Soerabala.
Vn: i e—
- :■.;■,•-■,-;,2272
op Maandag;, 12 Januari 1941
"ïlöonï Tjontong 4
t/h v. d. WeJedelQeb. Heer
A. A. J. BEHRE
Buntzing-slöweplein
t/o
;-"■ Ketoepastraat 36 ;v.^| g
A. L. VAN DER POL
4938
Soerabaia
Aanvang 9.30 u. vjn.
|
KEURIGEN'INB,
Van
een
■
Calbo
w.0.:
:''••■
geboren
■
/
GROOT ZONNEZEIL, Rottan
zitj e, Port., ST. SCHEMERL.,
op bestelling: verkrijgbaar.
BEKL. SALONZITJE m. BANK,
..<
p.f. l-l-'42.
;
2263 TAPIJT, DAMESBUREAU, Boef. 2266.
~-•.„
COMPLr EETKR.»
EETSERVIES, MOOI ONTBIJT- l
H UISVEN
SERV.; GLASVV.. tysklst. ELEC- '•
TRISCHE TAFELKLOK. MOBOENGOERAN 6LTVAN-DIVERSE GOEDEREN_TE DERN;CompI.~2 pers.-SLAAPKR.T
GAASDEU- '
VEEL OM TE SPECIFICEEREN. AMEUBLEMENT,
Kijkgelegenheid op den dag der REN, 1 pers. HOUTEN BED met f
klamboe, keukengérei, EMAILLE i
vendutle, Aanvang 9.30 vjn.
PANNEN, HEERENFIETS, enz. \
' De* Venduhouders,
Kijkmlddag op ZONDAG 11 JA- *
Maatschappij t. �.' d. z. van
"
G: W. TROMP de HAAS & Co. NUARI 1942, van 4-5 u. n.m.
2275
2268
S.
M.--■- ■•■' NOACH. f
BB|;
-'■•■'.■■ ■'■■■'■
"'.

—

9.15 i uur
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Meubelfe^^
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n;rW«on
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*

fronk

;
'
-
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:~'

SCHUILTAFELS
-

.

I

,

.

,n,

oirttW<l !^^

W
Tl5
1

—

■

"'

I ECLAIRS
——

i

-~

Ivermakëliikheids•-advertenties
z»e 3de blad;
■

,

■ SVriast'onw
"

■ '

mh

-PALMENLAAN-10

-

—

avond te bezorgen!
Aanvang om 6.45 en 9.15 u.n.m.

'

3677,

Öl

'm

oogenblik

I |i
|

au RHUH a f 0.10

JÓDENBOTERKOEKEN.

per blik

.

f 0.5fl

|

5

■

is zij

zoo

Het ander
_

COMEDIE

zacht als een

m0ment............?

.!!!

AS. DINSDAG

■

g

'a

-

/A*
KnHlw vW/JÊxl'

§

Telefoon Z.

i-—

BÜH/SKyA

eene
Ihet
"t.lammetje".

12.

-

-

I

:

""

.

ma

Telefoon Z. 3676—^—-Soerabaia

:

-Voor-vervolg———

.mm.

'

:

-

mm

-

-

-

m

O'GoïdF

.

•

r

'am

IpoT

„HET GELUKSNUMMER"

C

#
-Dfi. -begaafde"lïctrieé- uit*
truth", „My favorite wlfe" en „Penny Serenade" voor het
eerst in een MUZIKALE COMEDIE. waarin zli met haar
stukken lanceert, weke 1"
U in verrukking zullen brengen. terwiJf-Douglas- FatrKaajSTa"
en komieken van naam meehelpen, om U een echt gezeli
ligen

DütlE

flM\

daverende muzikale
klucht:

met James STEWART
Paulette GODDARD,
Charles
WINNINGER
Horace HEIDT & His Musical KNIGHTS.
Aanvang om 6.45 en 9.15 n.n.m.
Voor alle leeftijden.
.Vanaf Morgen Irene Dunne Douglas Fairbanks Jr. in:
„DE KUNST OM TE LEVEN"
(Joy of living). ;
:

-

,

■

MMiaKi3lLaÉlßßsl de

M

A

X

D

s
i
g

1

Ml

i.aLaiaiaiaiaiaiaiiaiaia.iaia.iaiai.eiaiaiaiai.aiaiß.iß.iai:(af

ü

%

'Voor alle

.HEDEN

R

leeftijdep.

I

EN

MORGEN:
l'aughton
maureen o'iiara m:

chari.es
"^

L

—

g

I§

e gebochelde

van de Notre Dame"

R.KO. s mülioen dollar productie, zoo onbeschrijfelijk
boeiend, dat wij haar U gerust kunnen aanbevelen.
Aanvang om 6.45 en 9.15 u. n.m.
Voor 17 jaar en ouder.
LAUREL en OLIVER HARDY Tn

-

J|~

ij
I

1

f

„BONN IE SCOTLAN D"
De belevenisen van de koningen van den Lach in het a
Schotlandsche Regiment zullen lachsalvo's zonder eind Q
verwekken, en laten zich beter zien dan beschrijven
gfl
!

Aanvang om 6.45 en 9.15 u. n.m.

Voor alle leeftijden.

SJ

1942.

10 JANUARI

ZATERDAG

IHBIIIKiailMirBlimiKIMIIWIMirKl:»!!»!!"!!!"!»!"!!*!»''!:" 1 I'*1

[ RECLAMEPRIJZEN
lop

■ SPECIALE AANBIEDINGEN

I HANDDOEKEN I

'* '*'"

vertoon van deze adver-

1' 1 1
"

"

IV

11

'™'

-

w«

tentie -geven

|

EERSTE -BLAD;

COURANT.

DE INDISCHE

TOT. EIND

FEBRUARI 1942

de

PERMANENTvoorWAVE
ƒ.5.—

van- ƒ6.—
;
„7.50
10.„

'

Kindersalon.

'

HANDWEEKIOFFEN

BRENGT NEW UNIVERSAL . EENr ONGELOOFÉLIJK;;§
BOEIEND EN SÊNSATIONEEL: VLÏEG-VERHAAt'I ! ! Ë

|

en

Heeren-

|

'

«7-50

„

„

Dames-,

Jk.

Bs

•

„6.-

„

K

|

|

'(N^ELEÏMÖbERNÈykLEUREN:

•

,

COIFFEUR
GRAND
TeL Z. 4617
Toendjoengan 11
-

1

AGENDA
te SOERABAIA.

1

■¥■■■

—

■

1

FukMM

i*a k

A

VAlüiS lm

|

& Co.
G. W. TROMP DE HAAS
Maandag,'l2 Januari 1942.

meubilalr. Geen kijkavond.
Januari 1942.
Commissievendutie in de lokalen
Oude Kerkhof weg 3 en' 5 - t/o
's Lands Kas, van commissie-

"Donderdag, 15

~

goederen.

125cM. BREED EN AAN BEIDE ZIJDEN
GELIJK" VAN kleur;

~~

:

Donderdag, 22 Januari 1942.
Commissievendutie in de lokalen

STRÏEPPESSINS

Oude Kerkhof weg 3 en 5 t/o
•s Lands Kas, van commissiegoederen.
Donderdag, 29 Januari 1942.
r

de lokalen
3
en 5 t/o
Kerkhofweg
Oude

Commissievendutie in

GOEDKOOPE FROTTE HANDDOEKEN.

V

I

II

ll

'

LI
FJ

(I

\

DOEKEN.!]j
-B
I

r

-

F

|

f]
IJ
H

MEUBELS HOW

■

j
~

760 x 60

-

!

'

fj

-

J

I

r/h

COMMISSIEKANTOOR ' ■

■"

S. HIRSCHMANN & Co.
Dinsdag, 13 Januari 1942.

Antiek Meubilair?

Modern

Tan

§

|

ilßlllfi - 10 P°n<l 'P*
:

CES

I

—

-

meubilair.

Dinsdag, 27 Januari 1942.
Commissievendutie 'tav hunne
lokajen, Societeitstraat 36,'. van
meubilair.

etmaal F. 55.- ' ;

l

'

|

-

"^':>

"

—

■

"V L
*

"

''"'V

'•

———■

lokalei^iSocieteitstraaluSß^jßn...

noooooooooooooooooooooooooeooeoooooeeeoeeooooooeoooo

Bi

-

—

4123

*

J, Gr-Afspelr Wocnl-

straat 3, van meubilair.
Zaterdag, 24 Januari 1942.
ten huize J. M. van Well'Groeneveld, Bogowontostraat 14, van
",'■-■ • -■/'.
meubilair..
SOERABAIASCH VENDU- EN

Commissievendutie .In r hunne
lokalen, Societeitstraat .36, van
meubilair. ;
13 Jan. en volgende dagen,
Soerabala
Tel.
2857. van de N. V. Warenhuls TJiJoda
/Toendjoengan, van tokogoederen, enz., enz.
en
Dinsdag, 20 Januari 1942. \:
Gemakkelijke betalingsconditUs. Commissievendutie \' in: hunne

'--

Veriurar en -Verkoop

'

'-■

°°

k m huurk0°P

"i'! *^^''''^^

op'condities •!

]! \
Soerabala.
r~rs'

oooooooooooooooopoooooooooooeoooooooooooooocxxxxxMoo

VRAAG en AANBOD

't MUSEUM

SIM PANG
Alle dagen geopend. Ook

• '■ .''-•;■'•)'-Ik
•'":■.■'■:'.'

in

den vooravond.

/

(Behalve 's Woensdags).

GROOT FABRIEKSKANTOOR

""

vraagt voor directe

.

JOROFIû^BSËi^

f■. j

I
_

I

of BOEKHOUDSTER,

-

bekend met fabrleksadmtalstratie:
:

~^DiTERESSAI|IE; -

|

VERZAm^
EXCURSIES.

een
een

-

VOOR -.ONMIDDELLIJKE' INDIENSTTREDING

'

EXPOSITIES.
LEERRIJKE

•ên

~

'

,

"

Z GEVRAAGD

~

-

GENÖEGELUKE
onder

Engelschen er in slagen met steun der Hollander» den Atlanhoor wel een* dat er onder U c zijn. die zich afvragen i
\tischen Oceaan en de Mlddellandsche Zee te beheerschen, dan
„Waar vechten, varen en vliegen wij eigenlijk voor? Voor onze
voor
on»
zelf?"
li dit ook voordeelig voor de Vereenlgde Staten, omdat deie
of
bondgenooten
luidt;
vechten
voor
onszelven!"
dan in staat zijn meer krachten ai te zonderen voor het Verre
„Wij
hierop
Het antwoord
onze
bondgenooten
j
allen,
en
belangen
Oosten. Wanneer China bloedend doorvecht, worden sterke
Er*ts' geen verscHïl in
doel
voor
grootsche
Japansche troepen gebonden. Wanneer wij hier vechten, tenoogen:
wij hebben slechts dat één*
aller.vrijheden
en van.
einde Singapore te behouden, dan hebben wij daar minstens
de victorie, de handhavliig van ons
ons aller volksbestaan I
"zooveel voordeel van als de Engelschen, de Australiërs, de
Deze oorlogvoering, waarin bijkans de geheele wereld Is beNleuw-Zeelanaer» en de Amerikanen, en wanneer wij er In
slagen Nederlandsch-Indië met zijn onuitputtelijke hulpbronnen
trokken, is één en ondeelbaar. Wanneer onze bondgenooten
jwanneer
/
is
dit
schade
voor
ons
ook
worden geschaad."dan
en>zlJn onv"ergelljkèll)ke"gTOgro&che poslUe te
zal
en
omgekeerd.
het hun goed gaat,
het ons ook goed gaan,
zal zulks de nederlaag'van Japan versneller
:
-.-.-^''"j-y Het JU dan ook goed, en dat vraag ik u met den
Dat eenigen. uwer dit niet. zoo aanstonds aanvoelen. Is
wel
de
grootsten. nadruk, opkomende vragen als de hierdaarom, omdat men in
eerste'
verklaarbaar, en
plaats met zijn gedachten vertoeft op het terrein van jSmtim boven bedoelde onmiddellijk den kop in te drukkent
;Zl J 21JN GEVAARLIJK 'EN ONDERMIJNEN HET
zijn onmiddellijke omgeving."Maar. deze oorlog U één
en ondeelbaar.
Wij zijn als één groot volk, dat vecht en waarvan
|||
omvattend.Tusschen de terreinen van actie bestaat een
de
Duitschers
de leden, ongeacht verschillen in karaktertrekken
onverbrekelijk verband. Wanneer de Russen
|||
dit
en
B y
in handel-"en denkwijze, elkaar 'moeten waar» •—-ïf"
Indirect ook lalons voordeel, ook al
verslaan, dan ls
deercn. teneinde samen de overwinning te behalen.
zijn wij in dien strijd niet zelf betrokken, en wanneer de Jgj
_

,

'■"

5289' p/a•Nto^Postb: Ï27rsóerabaia^

|

SOERABAIA.

-

'

Voor BED en KAST, een STOEL of LAMP
Gaat men nog steeds naar MOLENKAMP
r
Juliana
9
Z.

I

,

pj
■LI

WHJTEAWAY LAIDLAW, TOENDJOENGAN 1, SOERABAIA.

Boulevard
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W AFEL HANDDOE KEN.
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Donderdag,; 15 Januari 1942..
ten huize E. Beem KoninginneII laan 61, van meubilair.
streep.
Zaterdag, 17 Januari 1942.
..;'■.{'
Wit met roode
huize C. Th. L. Helant Multen
60 x 120 cM. F 0.90 p. stuk.
Afm.:
ler, Kempeestr. 1 (Patjar Kling)
van meubilair.'
GEBLOKTE KEUKEN
Maandag, 19 Januari 1942.
Wit met rood met rand dessin. Afm. 60 x65 cM. zeer I
W. H. Voigt, Dinojo
ten
F 2.85 per Y2 dozijn. ■ 150, huize
degelijke kwaliteit
van meubilair.
'\-\
„Woensdag, 21 Januari 1942.
BEDIENDE N HANDDOEKEN
121.
Comm.
onze
Kaliasin
In
loc.
Donker blauwe dobbel doeken.
I
VENDUHUIS WATRIN
2.85 per y2 dozijn.
Afm. 60 x65 cM.
g Woensdag, 14 Januari 1942.
ten huize M. G. Nowack, KetoeFONTE I N DO E K E N
31, van meubilair.'
pastraat
'. dobbel:
doeken, voor-kantoor en onderzoek - Li
Effen witte
Donderdag, 15 Januari 1942.
de
kamers, en thuis bJJ
waschtafel.
I ] ten huize E. A. de Kievid, van
v
2.85 per »/ 2 dozijn. | Imhofflaan
Afm. 60 x65 cM.
41.
Vrijdag, 30 Januari 1942.*'
|| ten huize van Mevr. T. H. Tan,
THEEDOEKEN
Kleine roode ruitjes, zware kwaliteit matting.
Hereenstraat 49, van meubilair.
60 x6O cM.
Afm.:
Zaterdag, 17 Januari 1942.
2.35 per y 2 dozijn.
ten huize F. Jr Pieterse, BataBORDENDOEKEN
17, van meubilair.
Kleine blauVe ruitjes, stevige kwaliteit
;I | viaweg
Dinsdag, 20 Januari 1942.
Afm;:
ten"' huize Mejf C."J. Wilson,
cM.~
"F 2.35~pêr. ft döziJnTj
Sumatrastr. 84, van meubilair.
Vrijdag, 16 Januari 1942. .
:-;

Zeer vast en mooi weefsel, prima klnder handdoek of
by de fontein te gebruiken. Effen wit. met blauw en.

|

ten huize A. A. J. Behre, Ketoepastraat No. 36, van meubilair.

,

I
I

J
[ j
I 1
I

goederen.
M. S. NOACH.
Maandag, 12 Januari 1942.

j

II
I

fI

Effen wit met breede gekleurde rand In zalm.
, Afm.
60 x 120 cM. F 0.90 p. stuk.

{

Kas, van commissie-
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MAGAZIJNMEESTER en
CURSUSSEN.
EMBALLAGECHEF.in fabriek. I z.Boo| rêoozl
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Brieven onder no. 2274 Indische Courant.
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IS TE ZIEN IN HET METRO
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ZATERDAG

10 JANUARI 1942.

HET

Door

WERK
WILLEM
BRANDT.
Beb

-

_

-

en

voorstellen, hoe men denkt of voelt,
wanneer men afgestuurd wordt op iemand, dien men werkelijk bijzonder
onaangenaam vindt. De jachtvllegers,
„Bliksemoorlog.”
die opstijgen (eneinde veronderstelde
Deze beide coupletten zijn uitste- Japanners telijf te gaan, zijn niet beHet „A.1.D." zegt, dat de Japanners
kend, ze hebben kleur, sfeer en melo- paald dol verheugd, als die verondereen enorm tempo van stapel zijn
In
die, met de derde strofe had dit ge- stelde; Japanners achteraf vrienden
geloopen,
zij zijn- den „Blitzknieg"
heel ;af gesloten kunnen zijn,
blijken te zijn. Zij heeten, wel te verstaan, de vrienden hartelijk welkom. begonnen; de resultaten zijn bekend.
Men weet geen naam van hem
Maar zij hebben met de Japanners,
,31iksemoorlog echter eischt, rhet
en zijn getrouwen
de moordenaars van weerlooze burwoord is trouwens duidelijk genoeg,
en op welk tijdstip hij heeft
gers, een hartig appeltje te schillen.
een snelle bereiking van het gestelde
geregeerd.
doel.'Zoodra het langer gaat duren,
Zij zouden ze wat graag uit de lucht
noch het aantal zijner bijgezoodra het tijdschema ni&t meer klopt,
schieten. Zij vertrouwen op hun eigen
.''.:'
zette vrouwen,
gebeurt er meer dan dat alleen, het
capaciteiten als vlieger en op de quade woorden zijn verloren en
tempo wordt Vertraagd. Als de „Blitz"
-11 telt van hun vliegtuigen. Hun comen slechts de „Krieg" oververdwijnt
mandant zei het kort en kernachtig:
blijft, gaat de oorlogsmachine der
lusten ze rauw". ■
■._
„We
-Jammer genoeg vond Brandt het
agressors minder goed—f unctionneenoodig, er een vierde couplet aari toe
ren, de zaken loopen stroever, onderHet gaat heel snel. deelen kloppen niet meer, berekenin-

opgeheven tot den droom der romantiek. Waar Brandt werkelijk menschelijk getroffen werd, is hij dadelijk tot veel beter werk in staat; men
leze „Pioniersgraven", geen gaaf gedicht, maar wat belangrijker is in dit
geval: zuiver van gevoel.
Wat traditioneel, maar eveneens
zuiver gevoeld, is ook „Ons Heimwee",
met „Tampaik Slring" van de beste
gedichten uit den bundel, maar belde .net enkele. regels te lang.'•

-

-

Tampak Slring (Ball)

Hier rust in graven uit de rots
Tc Denk fiOOlt In volle zee

aan_

brj het

r hen,

Boeddhistisch klooster? ■'

In het dal,
een vorst met zijn ministers
en zijn vrouwen;
geen naam geen klank dan ;
van een waterval.'-?

-•

-

',
.'

*

1

Maar aan de steden die daar
Willem Brandt behoort tot de alstaan,
lerjongste generatie dichters, die zich
die ik voor mijn vrienden
En
rondom het tijdschrift „Werk" groeken.
peerde en die door Lekkerkerk onge- •-.-: Door
hen
slechts
raak
de
ik
veer twee Jaar geleden In een soort
..'ü:--- •'' ''-: : ''iv'":- aarde aan.
van literaire almanak. „In Aanbouw"
geheten, aan het groote publiek werTrots voor zijn troeblen
den voorgesteld.
stroom Changhai
in
Rio
haar
aardsch. paradijs,
De meesten van deze Jongeren hadden nog geen eigen toon gevonden, •/.Reykjavik" 'aan zijn rooklge
--baai;._l:
en hadden evenmin als groep een
Hongkong
blank
en
In
rotsen
kenmerkende overeenkomst, tenzij
men den rusteloozen angst voor de naderende catastrofe daartoe zou willen
Port Said, hoofdstad van dief
rekenen. Invloeden van een vorige
»■"■ V "x : 'ióci»ii»iiiï«:- en hoer. |
dichtersgeneratie waren opvallend en
|
■
■
Yokohama half verwoest,
En
kenmerkend voor het meeste werk:
Het geel en smoorheet SinMarsman, Slauerhoff, Du Perron,
. ?'*
gapore,
Vestdijk en Greshoff.
Wladiwostok In Us verroest.
Op zichzelf genomen, heef t dit verschijnsel weinig verontrustends, vrijBuenos • Aires steenwoestijn,
wel ledere Jonge dichter begint als
Van hulzen ver de Plata
epigoon; ernstiger lijkt het mij, dat
.-'T:*':: ."'•':■. ' langs, V:
men by hen,.naast een zeker tech- „VI:. Bahia Blanca een.witte lijn,
nisch meesterschap, een bezwaarlijk ;.. Met torens van petroleumte kort aan beleving vond.
tanks,
Hun werk is dikwijls heel knap,
Djlboeti aan den Soedanmaar weinig bewogen, het vertoont

gen falen."--, v.

Men zegt: hier waart de dood,

:

\

De schaduw van waringin en
het spelen
van rulslend water ; dat is
ook al
wat dè toeristengids kan me-

-..':.

-'' .:■

dedeelen.
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BIJ ONZE JACHTVLIEGERS.

'

|

l

[

•-

ï

,

•:'

'

Verveling

opwinding.

en

j
;

.

vuur, maar al te zeer de verhelheid van het doode

blindende

magneslumlicht.

waarin

rand.
men levend
kookt.
-

Han

Kow in 't diepste binnenland,
Dat door heel China wordt

-

Dit bundeltje „Pacific" is Brandts
derde uitgave, en is door de Unie in
het zelfde formaat, maar met een
iets andere letter, uitgegeven als de
belde eerste boekjes
„Oostwaarts"
en „Tropen", die in '37 en '38 bij de
Gemeenschap te Utrecht verschenen.
.Pacific" bevat een aantal gedichten,
die in „De Fakkel" werden gepubliceerd en waarvan enkele ook reeds in
het reeds genoemde „In aanbouw"
werden opgenomen ; verder is deze
bundel aangevuld met verschillende
verzen uit zrjn oudere werk.

■

—

:

..

:

77" b~estookt.~"
Perth, Brlsbane, vele andre

777""

nog,
Die me in gedachten vergezellen,
Terwijl de andren In het zog
Neerturen en de dagen tellen

—

In
„Oostwaarts" schrijft
een gedicht neer: „Havens", Brandt
dat ik
hieronder volgen laat, omdat het
achter elkaar lezen van deze verzen
duidelijk, doet—uitkomen
waarinBrandt
te
kort
schiet.
kennis ge-

„WE LUSTEN ZE RAUW.”
De
had een spannend verlooprßelde partUërTstonden kwetsbaar en een gewaagd manche-contract werd gespeeld. De mannen onder het afdakje aan de tafel speelden
bedachtóaam hun kaarten uit. Andere mannen sloegen het spel gade.
Toen opeens ging de telefoon. Een
der spelers stond snel op, luisterde,
herhaalde wat hem gezegd werd. De
anderen hadden zich om hem geschaard, luisterden In gespannen
aandacht mee.
Zoo had het kunnen gaan, zoo
had de partij bridge onderbroken
kunnen worden, maar zoo ging het
niet. In werkelijkheid werden .de
kaarten alleen maar tijdelijk neergelegd, omdat een bezoeker een
nemen, die het lezende publiek wat wilde vertellen van de
Jagers der militaire luchtvaart, behoorend bij;-."»'- de luchtverdediging
eener stad~ In Nederlandsch-Indië.

'aan-^

•

•

'

voordoen.
Dat is de tweede periode; en de derde zal zijn de Japanners terug te slaan
naar hun eigen eilanden."
"

:

HOOGGERECHTSHOF.

Vonnissen bekrachtigd.
Het vonnis van den politierechter
te S e.m ara n g ddo. 24 September 1941, waarbij S., van beroep uitvoerder bij de- N.- V.-Houthandel--en—
Houtindustrie „Kibodas" te Soekaboemi, wonende te xjiiatjap,' terzake
van het misdrijf van: „Het aan zijn
schuld den dood van een ander te
wijtan zijn" is veroordeeld tot gevangenisstraf van één maand, is in revisie door het Hof op 2 December 1941
ten aanzien van de daarbij opgelegde
straf_._v_e-rJj.e_t- e rd,—doch overi—
gens bekrachtigd.
Beklaagde werd veroordeeld tot
hechtenisstraf voor den tijd van één

-

/

■

-

-

~*~'

-

.

houdt MacArthur nog steeds stand,
al zal hij zich niet kunnen handhaven op den duur. Twee derde gedeelte
van Malakka is in handen van Ja*
—pan, maar de~têgenstahd~zartoene-~
me» naarmate de vijand dichter bij
Singapore komt. Onze eerste taak is
nu aan dezen oorlog het Blltz-karakter te ontnemen."
„Wij voeren oorlog op de lange baan,
de vijand moet het hebben van het
snelle succes."

:

1

-

_„In.den.Pacific is de oorlog heden
een maand oud en Japan is nog in de
.periode van den „Blitz". Maar het
tempo wordt reeds minder. Op Luzon

—

-

zelfs zonder dat men nog
maakt heeft met dit werk suggeree-ren de titels.-een-visioen van avonZoovele havens' heb "Ik
tuur en eenzaamheid, de geestelijke
f gedaan,
atmosfeer van pioniers en verlatenen,
En altijd stellen zy opnieuw
.
piraten en ontdekkers.
::•:''' ".':.'- ; "-■
teleur
Wie bekend is met de literatuur
Plaatyzeren goedangs en een
vah de laatste twintig jaren, noemt
■ lorrlebaan,
den naam van Slauerhoff, wat zonder
Douane, koelies en een soumeer op een teleurstelling moet uitteneur.: 7.:
:.Y:>&
. loopen.
'
Wat zou Ik op den wydeh •
De invloed van Slauerhoff beperkt
Oceaan
zich tot het gebruik van bepaalde moNog ergens in een nieuwe
tieven en bepaalde woorden. De dich7
ter Slauerhoff was nooit een litera7. haven.gaan?v£j_
Dit. is de immer-zoete, weetor, maar een brandend, gekweld
mensch, die zich uitsprak in stotteEenmaal moet daar een Anrende, brokkelige verzen, geladen van
;
dere -Haven-zijiw-—
wanhuop en rauw van accehtmïj
zelf was een Vliegende Hollander, een
Eens .koerst een stille loods
gevloekte en voortgedrevene, een van
myn wrakke,boot
deze aarde gebannene, die de gestalbreede,
Door
kalme geulen
ten opriep van andere gedoemden,
van den Dood.
den Renegaat, Columbus, den Outcast,
En wachtend op den Witten —;
den Llchtwachter van Ockseu, capSteiger staat
tain Michel en Dsenchis Khan, om de
—-De- Gastheer- met- een-glimeigen- eenzaamheid te bevolken.
lach op't gelaat.
i
hem bleef geenraad
tegeujkerSlauerhoffa gedicht is
Dan voort te varen, doelloosv
tyd eentonig en boeiênd efl van een
desolaat
groote sobere waarachtigheid. Wie
En zonder drift, leeg over
dit gedicht op zich laat Inwerken,
zeeën,
ziet ineen grys visioen de havenstezegt hy van den ontdekker In het den verspreid liggen over de aarde en
gelijknamige
gedicht, maar deze voelt zich beklemd worden door de
gelden niet minder hem verlatenheid en de onontvankeiyk.woorden
'
held-voor een-rustig—geluk-van-den
~~zëlf. ' —•
weerbarstigen rebel, .die deze regels
Wie zoo geestelijk verwant is met schreef.
Slauerhoff, dat het hem tot verzen Brandts gedicht irriteert, omdat
inspireert, waarin deze geestelijke men er
eenvoudig niet gelooven kan.
, eenheid wordt gedemonstreerd, moet Dit is dus niet in eerste instantie een
zelf een uitgedrevene zyn en deel kwestie van dichterschap, maar van
hebben aan Slauerhoffs vloek. Op waarachtigheid. Het vers doet te Het leven van den commandant en
deze wijze heeft Slauerhoff zich één mooi aan, te verzonnen, de Gastheer
overige Jachtvllegers in oorlogstijd
gevoeld met Rimbaud, van wien hl] (met een hoofdletter) op de Witte
ergens schrijft: Rimbaud, mijn doo- Steiger (met een hoofdletter) is al te bestaat voor een zeer groot deel uit
wachten, dus by voorbeeld uit bridd* kameraad.
•
mooi mystiek-poëtisch, Slauerhoff gen. Dat klinkt misschien weinig
Van een dergelijke soort verwant- geënt op een zeer vrjjzinnigen domi- krygshaftig, maar oorlog voeren Is
schap Is tusschen Slauerhoff en né. Het is te veel „literatuur", een op zoo heel vaak wachten, geduld oefeBrandt geen spraker Brandt is een schoc-ne wy ze uitgedrukte „schoone" nen, of met een leeUjker
woord, zich
dichtend burger, die Slauerhoff be- gedachte, een soort van boerenbe- vervelen. Maar als het wachten of
wondert en mogelijk geroerd werd drog, waar de meeste poëtisch ont- de verveling eindigt, is de opwinding
door zijn eenzaamheid, maar daaraan vankeiyke menschen nog altyd in- ook plotseling
heel groot, vooral by
zelf geen deel had.
-",de mannen van deze jagers. Dan
7'.:' vliegen. "-:.••■-',.'
Evenals In zyn beide oudere deel- beslist de reactie in een onderdeel
In zyn „Een eerlijk Zeemansgraf",
tjes
kan men de verzen van „Pacific" van een seconde over leven en dood,
zijn laatsten :■' bundel, publiceerde
Slauerhoff tény gedicht: „De Ha- lndeelen in twee verschillende gen- niet alleen van de mannen zelf, maar
res,- het avontuuriykejenhet*snys£le- ook van tientallen g of' \ honderden
T^^=-t—
tTT
vèhstedeh'V* 7 ■••
.
'
"
keuhetJaatste-soort7isïtotaal .onge- vreedzame burgers inde-stadr^die
■
nietbaar. Al de verzen over Bhóedda de Jagers helpen bewaken.
Ja ifïs, Alieejjs dè , havens,zijn .Ons
*i
en ClWa en Soebramanlam-ontstontrouw
In een eerder gegeven beschrijving
7
r den In de bekende sfeer van het mysAl 't andere aan den vasten
luchtverdediging werd verteld,
der
y~'"- Z >;''■'
wal, V.' tieke, mysterieuze en onbegrypeiy ke hoe wachtposten, overal verspreid,
zyn
hlnderUjk
diepOosten.
Ze
kwasi
*
Behoort niet bij ons, vriend-zinnig. Aan deze Indische gedichten den commandant "luchtverdediging
noch vrouw,
op de hoogte stellen, van naderende
Stond ooit steeds voor den 7 ontbreekt geheel de Indische sfeer. vliegtuigen. Gesteld, dat het vljandeTegenover deze verbeeldingen staan
zeeman pal.
ïyke vliegtuigen zyn, dan geschie- .-':,—:. de gedichten, waarin Brandt tracht,
y
den er normaliter drie dingen: de
de
tragiek
•
<
koloniale
uit
te
drukken.
Te veel toch hebben huis en
Jagers stygen op, het afweergeschut
haard, ';7: J „Pacific", „Tropische Nachten", „Trowordt
overal gewaarschuwd, luchtapische
wildernis", „Het blnnenlandsch
,
En staren vrij van wacht, in
IBestuur-',-verzen—
commandant
—::
de-eenzaam•;'..,.
■-■■
•t-ZOg^— j
■-,
■■■..,
van Jagers, ergens op een vliegveld,
postenheiden
verlatenheid
van
het
Eentge
't
wat
hen
verbindt
*
:V;
krygt-dus-bericbt van de nadering
levenrdie -sterkTaafTSlaüêrhof
van vyandeiyke vliegtuigen, met zoo
zyn
inneren,
maar.
vlakker
en
star,
.Verlangen steeds, verliezen
mogeiyk,
nadere gegevens, zooals
door een gebrek aan Intensiteit en
hun aantal, hun hoogte, de plaats
ontroering.
Men kan de gedachte niet van zich waar zy zich op dat moment bevinJk heb een home in ledre stad,
afzetten, dat Brandt hierbij min of den. 'De party bridge is voorlooplg
Voor 's nachts een vaste anmeer de dupe is van zijn vermeende teneinde. De Jachtvllegers nemen
kerplaats,
Inspiratie. Het blijft alles verzonnen goede nota. van de woorden, door den
Ik geef de gage-af die Tc had,
en krampachtig commandant aan de telefoon herVergeet haar ~eens weer '-rr en—onwerkelijk
' t>i v
„mooi",
een heroïsme van de daad, haald. De monteurs zyn reeds naar
buitengaats-^--

„

'

'

Oven

_

dat de Duitschers In Europa met hun
Blitzkrieg zooveel opeenvolgende successen boekten, tot zij eindelijk en
ten laatste stuitten op de Russen, die
er andere methoden op na hielden
dan de geallieerden. Maar toen was
het ook na korten tijd af geloopen met
den „Blltz" en resteerde voor . den
Mof nog slechts de „Krieg". En het
;V.: :
blad vervolgt:

:

.

rwuvll KXOCG "all—IïCt—16*

In de herinnering wordt dan terugwelke ae oorzaken waren,

geroepen,

kanonskogel, recht op hem komt aanvliegen. Geweldige snelheden, beslisHet wachten is nu nog slechts op
de vliegtuigen gerend, slaan de mo- singen in een fractie van een secon- wat Japan verder zal doen. Op het
toren aan. De vliegers, na afloop van de, feat-achtige behendigheid in de oogenblik leven wij nog steeds in het
het telefoongesprek, rennen op hun lucht, dat is het oorlogsvak
dezer eerste stadium van den „Blitzkrieg"
beurt-naar-de- toestellen— De —mon* mannenr-Indië-heeft-vertrottwen-in en wij vragen ons ar: welke zal üe~
teurs klimmen er uit, de vliegers hen. Het heeft gelijk. Deze mannen volgtnde stap van den vijand zijn?
erin. De parachute wordt bevestigd. hebben hun vak goed en grondig geDe start begint. De mannen aan de leend. Zij beschikken over moderne,
„Dat stadium moeten we zoo spoedig mogelijk te boven komen. Daarna
brldgetafel plegen één minuut goede toestellen. Drie Jagers van de
—in de tweede periode
zijn verna de waarschuwing In de lucht'-te militaire luchtvaart behoefden maar
rassende
van
den vijondernemingen
te
zijn. Binnen de.drie minuten na de
verschijnen en een veel talrijker
and niet uitgesloten en misschien nog
waarschuwing zijn zij, desgewenscht, vijand aan te vallen, of de moordewaarschijnlijk, maar anderzijds zal
op tweeduizend meter hoogte.
naars van Pontianak verdwenen. Bij
ook hij zich dan hebben af te vragen,
Singapore bewijzen de Indische jagers
wat de tegenpartij zal doen. Hij zal
Dan doen zy het zelf. stellig voortreffelijke diensten. De niet meer alles, wat hij ter beschikking
mannen aan de tafel benijden hun heeft, kunnen inzetten op bepaalde
punten, in de wetenschap, dat de teHoe het dan verder gaat? De Jacht- kameraden, die den vijand al te pakgenpartij toch niets anders kan doen
vliegers hebben natuurlijk radio- ken hadden, een beetje. Zij zelf zijn
dan afwachten, waar de slag zal worte
nog
alleen
maar
om
opgestegen
De
comverbinding met den grond.
den toegebracht om er zich zoo goed
krijgt ontdekken, dat zij vrienden tegemoet
luchtverdediging
mandant
en zoo kwaad als het gaat tegen te
van
vijanden. Zij
van zijn wachtposten, nadere gege- vlogen In plaats
verzetten.
vens omtrent de route, waarlangs de willen weleens toonen, wat zij waard
De vijand zal dan ziln strildmachzijn. De tljdrwaartn 21J na een alarm
vijandelijke vliegtuigen vliegen..
ten moeten verdeelen over alle punten, die hij bezet houdt, hij zal rekeBij den commandant luchtverdedi- op weten te stijgen, zal niet gemakning moeten houden met verrassende
ging bevindt zich een officier van de kelijk worden verbeterd, nergens ter
acties van onze zijde. De, mogelijkmilitaire luchtvaart, die de Jagers via wereld. Zij meenen, dat zij goed kunheden daartoe- zullen zich in overvloed
de radio dirigeert. Zijn taak houdt nen vechten: ook.'!
.'""

:

vende

lucht in.

In een minuut de

-

nc»unt-ucii

Aan de tafel onder het afdak, op
een-vliegveld-ergens-in Indlë, wordt
Maar bloeit hier Juist zijn
nu een beetje gepraat. De vliegers
bespreken de methoden om den vijand
—r.ware leven:niet?
naamloos, geen uniformen
aan te vallen. Eén hunner bepleit een
aan te rijgen
blzondere methode, beschrijft haar.
en tijdeloos: en eeuwig dit
Er wordt becijferd,
gedurende hoe
langen tijd hij de kans heeft, den vijlichte lied
onder de huiver van bedauwand te treffen. Het gaat heel snel
tijdens een luchtgevècht. Als een Jade twijgen
ger een vijandelijk vliegtuig recht
Waaruit een stem opklinkt, die tegemoet zou vliegen, zouden de twee
plechtig en verheven leerend de een- toestellen elkaar naderen met zeker
heid breekt en de sfeer verstoort.
700 kilometer per uur, dus ongeveer
200 meter per seconde. Wie dus van
voren zou willen aanvallen en het
vuur op 200 meter zou openen, zou
één seconde tijd hebben. Inderdaad,
het gaat snel tijdens een luchtgevècht. De zon schijnt op het vliegveld,
een windje zorgt voor eenlge koelte,
op tafel liggen de kaarten van de
onderbroken partij bridge.
Wie van achteren aanvalt, heeft
natuurlijk den meesten tijd. Maar
voor den vijand is het weer niet prettig, als een jager van voren, als een
.

.

gehouwen

,

PERSSTEMMEN.

Luister, het lichte zingen bij
y. "•'.'•"-'
het smal
voortglijden der rivier onder
prieelen
BStt

Vuyk.

Een der allerjongste generatie. Een bezwaarlijk tekort
aan beleving.
„Pacific”, Brandts derde uitgave.
-Van geestelijke verwantschap met Slauerhoff
geen sprake.-Gebrek aan intensiteit en ontroering.
Heroïsme van de daad. opgeheven tot den droom
der-romantiek. - Maar ook ander beler werk.
TECHNISCH MEESTERSCHAP.
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Het vonnis van den politierechter
te Bandoeng ddo. 25 December 1941, waarbij J. J. J.-H., van beroep employé bij de N.K.P.M. te Soengei-Gerong-bij Pa_embang,—terzake
van het misdrijf van: „Het opzettelijk, openbaar de eerbaarheid schenden", is veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd van veertien dagen, is in revisie door het Hof op 15
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op, als de Jagers den vijand in zicht
hebben gekregen. Dan doen zij het
verder zelf, dan gaat het er om, zooveel mogelijk vijanden te vernietigen
en de rest op de vlucht te drijven. •
WOESTELINGEN.
De mannen aan de tafel, onder het
a.'dak, hebben nog geen vijand gezien. Zij hebben wel alarmen meegeMishandelen employé.
maakt in twijfelgevallen. Als de
commandant luchtverdediging van
Op "een "der ondernemingen ten
wachtposten hoort, dat vliegtuigen Zuiden van
Soekaboeml werd de
naderen, en hij twijfelt of het vijplaats
van
den
zich In militairen
andelijke dan wel bevriende vliegtuigen zjjn, kan hij, zonder dat ..nog dienst, bevindenden employé lngeluchtalarm wordt
een Menadonees P.,

BINNENLAND.

-

burgerbevolking, jageriT-'ln dëTucrit
zenden vóór "nader" onderzoek. Dat TTëloónen móesten worden uitbetaald,
deed zich reeds eenige malen bij de- verschoof_p. het tijdstip van betaze mannen voor.,—Zij stegen..
in flfiy dtf" ëawoonjij B-4n- den" voormideen minuut, op zoek naar den vijand. dag plaats vond, met het oog op de
Die bleek er echter (nog) niet te zijn. werkzaamheden naar de namiddagMen weet, dat de commandant lucht- uren.
'■. Tr \. : :
verdediging tijdig
verwittigd moet
Dit was heelemaal niet naar den
worden als bevriende vliegtuigen in zin van het fabrlekspersoneel. waaraantocht zijn, maar een enkelen keer van de woordvoerder
aanstalten
hapert er wel eens iets aan de mel- maakte om P. aan te vallen.
-

-

1

dingen.
Zijn de vliegtuigen nog betrekkelljk ver weg, dan kunnen jagers uitkomst brengen. Zöh""de vliegtuigen
al
niets an-

<

•

P. nam een verdedigende houding

aan, maar werd plotseling door

vijftiental

een

menschen gegrepen, gestompFën geslagen, tegen zijn schrijftafel geduwd en met tafel en al door
ders op dan tevens luchtalarm te het glazen fabrleksraam naar buiten
geven.
gegoo'd, waar hij hevig bloedende
De administrateur, die
Het klinkt, misschien mooi, maar bleef
het is niet heelemaal juist, te zeggen door een der toeschouwers van het
dat de Jachtvllegers met een zucht van dramav werd gewaarschuwd,, riep
verlichting terugkeeren naar hun ba- |oogenbllkkeliJk de hulp van de poli,sls, als de vliegtuigen bevriend blijken itle in, die de belhamels arresteerde,
te zijn. Zoo Is de stemming in de weer- terwijl het slachtoffer naar het hosmacht niet. Men kan zich misschien 'pltaal te Soekaboeml werd.vervoerd.

I

—

.

December 1941 bekrachtigd.
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Het vonnis van den politierechter
te Soerabaia van 3 September
1941, waarbij P. P., zonder beroep, terzake van het misdrijf van: „Het als
ambtenaar opzettelijk geld, dat hij in
zijn bediening onder zich heeft, verduisteren" is veroordeeld tot gevangenisstraf voor
den tijd van vier
maanden, is in revisie door het Hof
bekrachtigd.
Het vonnis van den
r
te Ma k a ssaf van 3 Öctobef~
IS4P waarbij -KrUrVah" beïoëpTdöïïa^
ne-kommies, terzake van het misdrijf
van: „Het doen.van aangifte, dat een
strafbaar feit gepleegd is, wetende
dat het niet gepleegd is" is veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd
van drie maanden,.is in revisie ten
aanzien van de straf verbeterd,
doch overigens bekrachtigd.
Beklaagde werd terzake van het
feit .waaraan hij bij dat vonnis Is
schuldig verklaard, veroordeeld tot
één m a a n_d_ gevangenisstraf.
a

~

-

Adresveranderingen.
Ter voorkoming van teleurstelling
dienen adresveranderingen voor abonnementen op
een zoodanig tijdstip te worden
opgegeven, dat de bizonderheden daags tevoren in het
bezit zijn van'_ de administratie.
,

INDISCHE

Er werd een voltreffer
ontwikkelen i Knanlan.
geplaatst op een
schip van 4000
tons, welke een groote witte rookvolle stoolkracht
wolk veroorzaakte.

Japanners

"

Nederland's Kracht was

De bat over oorlogssituatie

onderschat

Duidelijke taal in het

Verscheidene „nearmisses" vieS I il
Het toont nu in Indië wat hetkan
P o r e, 9 Jut. (Ü.P.). len bij een kleiner vaartuig.
van
I'
■
correspondent
De speciale
Alle B ritsene
vliegtuigen keerToorste
BritTJnlted Press bij de
r T^~f
■ den behouden terug.
sche strijdkrachten in West MaLonden, 8 Jan. (A.N. P.).
\_
lakka schrijft:
overzicht van de Engelsche en
Een
„De Japansche zware tanks trokSchotsche provinciale pers toont
offensief
algemeene
bij
het
ken
aan, welk een diepen indruk de NeTan hoden ratelend over de lijken
derlandsen-Indische krtjgsverrichnaar
van de gevallen Japanners
tingen op het Brltsche publiek geterwijl
linies,
zwerde Engelsche I
Wa shln g t on. 7 Jan. (Rtr.). maakt hebben. Vele klemere promen Japansche bommenwerpers De tekst van het nachtcommuniqé' vinciale bladen looals de „Torknaar
orer de oerwouden vlogen en
van het departement van Oorlog shlre Observer", het „Nottlnghani
beneden streken om hen te onder» luidt: ~Oeneraal Douglas- Mac- Journal", de „Weekly Telegraph"
steunen. Een brigade-generaal, die Arthur, bevelhebber van de Ameen andere, schrijven hoofdartikelen
het front bereikte en daarna een rikaanadhe troepen la het Verre over de Nederlandsche krljgsverterngweg ■ van 22 k.m. aflegde, Oosten heeft bericht
ontvange/i richtlngen.
bracht het bericht, dat de Japan, omtrent uitgebreide schade dooi
een
Maurlce Fagenee zegt in
ners bon volle stootkracht ontwik- Japansche luchtaanvallen aan de overzicht van de
Nederlandsche
Slimvan
de
de
omgeving
kelen in
veerlooze steden op Lazon toege- verrichtingen in de eerste oorlogsrivier, ten Noorden van Janjong bracht.
vreek in John Buil: ..De waarheid
ten
ongeveer
80
Malim,
k.m.
en
op ver- Is dat WIJ Nederlands kracht onDeze
aan7aüen
vonden
Bij
Noorden van Kuala Lumpur.
schillende tijdstippen gedurende cm derschat hebben sedert Dultschland
den eersten aanval maakten —de invasie
plaats en hadden geen mi- het met geweld dwong aan den oorimperiale troepen een onbeschalitaire
waarde
voor den vijand. On- log deel te nemen.
digde tank buit, nadat de uit rijf der de gebombardeerde
steden beNu heeft Nederland ons getoond,
man bestaande bemanning was g«- vinden zich
Baler, Santa. Calmba wat het kan en de mogendheden
dood, o.w. een luitenant die een en Talac. Geen
van de steden be- van de as tullen nog wel verbaashandboek,
tactisch
waardevol
vatten eeniterlei militaire instal- der zijn dan ons eigen volk. Want
kaarten, plattegronden en camelaatste dagen thans is onthuld, dat Nederland een
ra's met negetievenbtj xich had. latiesrGedurendrde
werden
Caml- krachtiger militaire mogendheid is
Arayat,
in
burgen
snel
naar
Desa stukken werden
andere
ste- dan ooit tevoren. ;
ling,
en
Ban.Fernando
den generalen staf overgebracht.— den door i&agvllegende vijandelijHet heeft eea zeemacht sterker
ke vllegtulcen In de straten gemi- dan ooit tevoren en Soerabaia Is op
een na de sterkste marinebasis in
i
■
De actie in de lucht boven trailleerd,
De Japanners kozen klaarblfjke- den Paclfic. Nederland, dat de zee
Malakka
.ijk opzettelijk de Zondagen -et In zHa bloed heeft, heeft zich allangtijd bewogen als het getij,
Singapore, 9 Jan. (Reuter). CTirlstelijke feestdagen voor. de» zaam opkomend dan
in vloed en
wetend,
aanvallen
dat
zulop
uit
voerden
Vijandelijke vliegtuigen
beukend en slaand .met
burgen elndelllk
op 8 Januari een nieuwen aanval ke dagen een groot aantal of
reusachtige golven."
de
ziet
bijwoont
kerkdiensten
Er worden eenlge
uit op Klang.
in de straten bevindt
slachtoffers gemeld.
■ '
Op Zondag 7 December wentel Het communiqué
In den afgeloopen nacht wierpen
ondernomen' en
vijandelijke bommenwerpers een luchtaanvallen
aantal bommen op Singapore-ei- daarna op lederen daarop volgenland, waardoor eenlge schade aan den Zondag eit voorts gedurende d«
pertlculiere bezittingen werd aan- Kerstdagen «i op Nieuwjaarsdag
Afgesloten 9 Januari
wordt van 7 De luchtaanvallen zijn bijzondei
gericht. Tot dusver
De
kergeweest
Manila.
In
hevig
14.00 uur
slachtoffers melding gemaakt.
Door het slechte weer was de ac- ken In de stsden en dorpen werder
morgen
den
van 8 ■ Januari
In
lot speciale aanvalsdoelen gekotie In de lucht beperkt. IWBJ
Britsche vliegtuigen vielen een zen. ledere kerk valt tusschen an- vielen drie Japansche bommenvijandelijk schip ten Noorden van dere gebouwen op en la duideHjï werpers Tarakan aan. Een der
neergede Anambas-eilanden aan. Ver- te herkennen. Vandaar dat klaar- bommenwerpers ■ werd
scheidene treffers vielen op dek- blijkelijk tot de verwoesting var haald. Het toestel »werd geheel
bedehuizen van te voren besloter vernield. De bemanning kwam om.
ken en scheepswanden.
Geen der door- de beide overbombardeerden was.
Hedenochtend
de Britsche vliegtuigen twee koopVan anders gebieden valt nleti blijvende bommenwerpers geworpen" bommen trol doel.
de (e melden.
TMrders in de monding van
>

■

—~

keld.

infanterie-aanval viel de
vijand langs den hoofdweg aan, gesteund door tanks
welke gevolgd werden door infanterie in vrachtauto's.
De tot dusver binnengekomen berichten wijzen er
pp, dat de strijd hevig was, en dat _aan beide tijden
«ware verliezen werden geleden. Elders uit Malakka valt

V Na'een

-

voorbereideuden

niets te melden.

De situatie op de Philippijnen
Was h i n g t o n,~ 9 Jan.-(Reuter)7~Een*conunnniqué van het departement van Oorlog verklaart, 'dat
ile operaties in de Philippijnen zijn afgenomen tot lichte schermutselingen, terwijl de Japanners troepen blij-

Russische stem over Pad-

fiC'Situatie

ver zinspeelt op Japan's verraderlijken aanval" die geheel voorbereid werd. HU zegt dat Japan „on-

getwijfeld de voordeden van de
aanvallende partij trachtte te ver-

klaarde opnieuw: „Er kan geen gegrondheid bestaan voor het
bericht, dat de Japanners ook maar
zouden
krijgen.
cenige olie
Dit
moet onmogelijk zijn -alvorens-zij nieuwe putten geboord hebben en
nieuwe raffinaderijen zijn
opgericht."
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van onze
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genheden.

verklaarde met klem, öt«

Moyne

de verzengde aarde-politiek meecoogenloos ral worden toegepast.
T^Ï.De" oorlogsraad te; Singapore
heeft instructies gegeven, dat al- Ie voorraden rubber, copra, metalen, olie en andere artikelen"
I van waarde voor den vijand, zoomede de mijninstallatie en vervoermiddelen door een', onmcedoogende vernietiging aan
den
vijand moeten worden onthouden.
Moyne eindigde met de woorden:
„Er bestaat In het Verre Oosten
bijzondere geestesgesteldhe.d,
dl« men aanduidt met den term:
amok maken. lets van deze geestesgttrtririftgiri Is aan rien ria g t e
treden in de wreede wijze, waarop
de Japanners de gelegenheid hebben uitgebuit. Wij hebben angstig»
weken en maanden voor den boe?,
doch j de reusachtige hulpbronnen'
waarvan Roosevelt gewag heeft
gemaakt, toonen aan, dat wanneer
wij eenmaal met onzen voornaamsten vijand InJSnropa hebben afgerekend het voor een natie met Beperkte mankracht en productieve
r.vlpbronnen als Japan, onmogelijk is om aan de nederlaag te ontkomen, die zij verdient.

Japansch vrachtschip getorpede rd

•

New Tori 9 Jan. (Reuter).
CBS. ving een door Radio-ToEio
omgeroepen bericht om, meldende dat het Japansche vrachtschip
„Unkal Mam" door een duikboot
werd getorpedeerd en beschadigd.
Gemeend wordt, dat dit de eer»
ste aanval der geallieerden in de
In Britsch-Borneo zeide Moyne 3at Japansche waterea Is.
Namens de regeering- had Lord
Moyne vroeger ten aanzien van de
algemeene oorlogssituatie een verdezelfde
klaring afgelegd van
strekking als die welke door: den
Lord-Geheimzegelbe waarder,
le*. in het Lagerhuls gegeven was.
Sorekende over de • olietenelnen

i

i

De tijd Is de bondgenoot van- krijgen."
Groot-Brittannië en Amerika, zelfs In een bespreking van de geoal moeten zij tijdelijk een deel van grafische positie en de strategie
het Pacific-gebied opofferen", ver- die daaruit «al ontstaan, wordt in
klaart prof. I. Zvavich in een arti- hetzelfde artikel opgemerkt, dat
kel over het striJdtooneel In den de strategische voordeelen aan den
werd kant van de tegenstanders van JaPaciflc. dat gepubliceerd
door het te Kuebychev verschij- pan tvjn. De beteekenis van Ausnend blad ..Volga Commune"
i tralie als basis en de belangrijkheid worden naar voren gebracht
Het artikel van Zvavich Is een om relief te geven aan de thesis,
van de -eerste artikelen, die in de dat Burma eveneens van belang
Bovjet-pers over de nieuwe opera- is als springplank voor steun op
tiet zullen verschijnen. De schrij- groote schaal aan China.

.

Singapore, 9 Jan. (Reuier). In de omgeving
ran de Slim-rivier waren onze troepen op den Bsten Januari den geheelen dag in een hevigen •trijd gewik-

'

Phil p ijnsche sted n tijdenskerkdiensten gebombarde rd

'

Japans offensief op Malakka

Hoogerhuis
Londen. 8 Jan. (Reuter). Bii de
opening van het debat in het Hoogerbnis over de oorlogssituatie bede
sprak lord Addison (Labour)
situatie in Malabka. Kr op wijzend, dat „wij met ons: gewoon
Britsen flegma niet ten onrechte
onthutst zijn" vervolgde Addison:
„tegelijkertijd merk ik op, ' dat
luchtmaarschalk. sir Robert Brooke Popham, een jaar geleden verklaarde, dat elke gedachte, ?,- dat
Hongkong in enkele dagen of cenige weken veroverd zon kunnen
worden, onjuist was en toen hrj
vier maanden geleden over '■ ! de
toestanden in het Verre Oosten
•prak, xeide hij, dat wU voorbereid waren op alles wat komen
mocht en op • denzelfden dag,
dat de Japanners een aanval deden
op de Amerikaansche vloot te Hawaï! verklaarde hü. dat wi] ruimwaren,
schoots: gewaarschuwd
dat wij onze voorzorgsmaatregelen getroffen hadden en dat dexe
beproefd waren. De hoop. dat - de
hoe
regeer ing ial onderzoeken
Ket kwant, dat deze verantweordeUJkfl officier verklaringen kon afleggen, die zoo ernstig afwijken
van de feiten. In generaal Wavell
hebben wU een man van beproefde
bekwaamheid'\«KÉMÉkMnßßLord Straboigi hield vol.' dat
rtonfkonjr behouden had i kannen blijven, wanneer in de afgeloopen twee en een half jaar de
heuvels krachtig versterkt s, wa.
ren geworden. Straboigi' noemde het een „verontrustende gebeurtenis", dat de Australische
premier - rechtstreeks uit I Canberra aan Roosevelt en Churchili te Washington geseind
had over strategische aangele.

(

bericht ontvangen was, dat.de oïïe»
oronnen, raffinaderijen en pljplei»
ding vernield waren, volgen» instructies, die van tevoren door deskundigen, van het petroleum-departement waren uitgewerkt. HJJ ver-

'

Resumé van het nieuws van
den afgeloopen nacht
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ZATERDAG

DE

1942.,

De warmste Kerstmis sedert 1920. Menschep uit
hun humeur. „God made Sydney and man made
Melbourne”. Concentratie van den handel.
-

-

-

Het weer in Melbourne is wel zeer
wispelturig. Eersten Kerstdag 104
graden, tweeden Kerstdag, BoxingDay, 105 graden, de warmste Kerst"mis sinds 1920.
J
Er woei een verschroeiend heete
-

Noordenwind uit het binnenland van
Australië, die net leven Duitenshuls
tot.iets ondraaglijks maakte. De temperatuur in de warme kustplaatsen
van Java zou men hierbij vergeleken,
aangenaam kunnen noemen.
T"Australië viert zijn eersten Kerstdag door buitenshuis het Kerstdiner
te gebruiken. Dat is de wereldsche
—kantrwant de kerken zijn 's morgens
stampvol. De menschen zijn hier
wel godsdienstig, maar tegen den
middag,

vervuld

als de kerkelijke plichten
zijn, geeft men zich met hart

en ziel over aan deTwereldsche feestviering.

•.:'

De hotels rekenen voor dit Kerstdiner negen tot twaalf shilling, maar
men krijgt dan ook waar-voor zijn
geld. Ik zag menschen hun laatste
gerecht met een blik van weerzin
van zich afschüTveri, opTiun maag
kloppen en met hun hoofd schuddat. Is
den, alsof ze zeggen wilden
zelfs mij te machtig.
Gedurendediner worden —gekleurde mutsen rondgegeven en men
aaJOSeert ZlCh np rip TnarHpr, waarop
iedereen zich amuseert, die zoo'n
ding op zijn. hoofd heeft. Maar op
den eersten Kerstdag was 't werkelijk beter in de volste zaal dan bul:

-

\

—

ten.

Gelukkig is een dergelijke temperatuur altijd van korten duur. Na
de twee Kerstdagen zag men tegen
den Zaterdag op, misschien weer zoo'n
hitte ; wat te doen ?■•■•.
De menschen waren allen min of

Zondag en Maandag bleef het weer
frisch en vandaag is 't bepaald koud,
maar de ramen blijven open en we
zitten vrooUjk allemaal te rillen in
den tocht, maar* niemand denkt er
aan, iets te sluiten. De menschen zijn
hier zoo geweldig gehard, niemand
bekommert zich—om tocht. Inp&ats
van den verschroeienden Noordenwind
hebben we nu.de koele „Southerly",
zooals men hier zegt en nu hebben we
de winterkleeren weer aangetrokken.
| Melbourne, de tweede grootste stad
van Australië, met meer dan een millioen inwoners, is ten volle'het bekijken waard. Het heeft niet de natuurlijke schoonheid van Sydney, „God
made Sydney and man made Melbourne".
Sydney met zijn ietwat heuvelachtig terrein en zijn prachtige haven is
als 't ware vanzelf ontstaan. Men behoefde geen moeite te doen om 't
mooi te maken. De stad breidde zich
uit en er was werkeiyk niet veel
noodig om de natuurlijke aantrekkelijkheid te verhoogen, maar Melbourne is 't resultaat van goed uitgedachten" en goe"sTTiilgêvoera"ëh~aarileg.'
Het terrein zelf bood geen enkel
voordeel. In de onmiddellijke omgeving moerassen
en een rivier, de
Yarra,- en watmener van gemaakt
heeft, is het werk van menschenhanden. En dat mpn hlerlp. ten volle
geslaagd is, zal iedereen toegeven, die
Melbourne gezien heeft.. Breede straten met aan weerskanten schaduwrijke boomen, prachtig-aangelegde
parken en impossante gebouwen.
Ook de handel concentreert zich
van oudsher in Melbourne. De groote
Engelsche banken The Uhlon Bank,
The Australasia hebben' hier hun

hoofdkantoor.

*\

financieele cende—EederaL Capita!

Melbourne is het

Men-ifeihier.,

niet ingesteld op een dergelijke, voor Canberra, die eereplaats kreeg,
meer... dan_tropische hitte in:. deze en .de eenige staat, waar de handel
hooge gebouwen met betrekkelijk beschermd was. Daardoor is" Melbourkleine ramen, maar ziek. Daar streelt ne ook een industrieel centrum geworons plotseling Zaterdag tegen elf den en dit is zoo gebleven. Melbourne
uur 's morgens een zacht frisch wind- heeft de voornaamste fabrieken en
je. De menschen hier in 't hotel, die nu ook de grootste munitie-fabrieken.
Er is soms wel eenige afgunst; dat
slap in leunstoelen lagen met de
krant la hun handen, veerden een Victoria, op Tasmanië na de kleinste
beetje op, een glans van leven kwam staat, zooveel voordeelen heeft, maar;
de temperatuur dat komt, omdat dit een van de eer-_
weer In hun oogen
stestaten was, waar de handel
—wasl7 graden gedaald;-—
De drukkende hitte bleef den hee- gens vaste UJ nen geregeld was.
De onmiddellijke omgeving van
len dag nog in dfc gebouwen hangen,
-maar buiten-snoofrmen de heerlijke Melbournebiedt niet- veel blzonders,
Irlssche lucht op. onze stap werd weer maar in dé verte kan men een rij
veerkrachtiger en we konden weer heuvels zien, de Dandenpngs, die een
?'.::
aardigen achtergrond '-vormen. Zij
lachen: ••■. . '.- '
_

—

"~

■--

■'

—

"

ligt Philip Island. Hier is een gedeelte apart gehouden voor de koala's, die
zich hier vrij kunnen bewegen. Zee-

leven op een rotsachtig eiland dicht bij de kust en ook de penguin geniet vrijheid varTbewegüigr
In den winter kan men niet al te
ver van Melbourne, de ,wintersport
beoefenen op Mount Bufralo, Mount
Hotham and Mount Buller.
Een volgenden keer zullen we de
stad zelf eens nader bekijken en een
wandeling maken door de Botanical
Gardens, de trots van Melbourne."

Twee schooltijden.
Het tekort aan schoolrulmte, alsook aan leerkrachten Is oorzaak, dat
twee—schooltijden—moesten —worden

honden

--

-

ingevoerd.
Het nood-programma

,

ONS ONDERWIJS.
Het noodprogramma.
Op 6 Januari 1.1. zijn' de scholen

is de situatie anders.
Hier werkt men
stelsel, waarbij reeds 1.600 Jongens
dienst doen. De bedoeling nu schijnt
te zijn om alle jongens uit den L. B. p.
te halen en daarmede een soort reserve te vormen; welke alleen opkomt bij
lucht-alarm. De Jongens zouden dan
bij den L. B. D. kunnen worden vervangen door ouderen.,. ~
Inschakeling van de geheele school-r
Jeugd zou toch nooit tot een 7-ploej
gen-stelsel kunnen komen. 'De regeling van deze aangelegenheid is evenwel nog niet in kruiken en kannen,-!
( Hierover zal ook overleg worden
gepleegd met den Staatsmobllisatie-

Leerkrachten.

hier te lande weder begonnen, zij ■'
het onder geheel andere omstandigheden dan vóór de Kerstra-,
cantie: in de groote steden zijn,
naar men weet, heel wat,scholen
ontruimd en de leerlingen in andere scholen'of daarvoor geoccu-

peerde gebouwen ondergebracht,
aldus het „Nieuws". Teneinde de
beschikbare ruimte en overgebleven leerkrachten zooveel'mogelijk te benutten, moesten verschillende scholen worden samengevoegd.
Wat het onderwijs aangaat is thans
hpt. nnndprogramTna, dat yftftr fae,i,U»>
breken van den oorlog In den Paclfic
reeds werd. opgesteld, in zijn vollen
omvang In werking getreden.
; '.
niet.op alte plaatsen pp dezelfde wijze geregeld, aangezien het
geheele onderwijs-vraagstuk momenteel wordt Beheerschl üour de beschlky
bare leerkrachten engebouwen. In

vWat_ de leerkrachten aangaat,
wordt'"zooveel" mogelijk' gebruik ge-'
maakt van vrouwen, die hetzij vrijwillig, hetzij met gebruikmaking van
de Burgerdienstpllchtverordening, ingeschakeld worden.
Nu doet zich hierbij een merkwaardig verschijnsel voor. Vrouwen, die vrijwillig lesgeven, dus

-

*

•

—

-

-

niet.——
Dit

—!—_■-','

LL

!

:

'~

Dit was een van de redenen
er waren nog meer belangrijke,": die
waarlater ter sprake zullen komen
om hy zich de onverzoenlijke, levenslange vijandschap op den hals gehaald had van Kurt Zwelg, een man,
wiens naam door sommigen "slechts
gefluisterd, en door anderen vervloekt
en door het slijk gehaald werd. Het
—

—

een macht hij tijdens den oorlog uitoefende, terwijl hij een nog betrekkelijk Jonge man was, maar ongelijk
aan sommige anderen, hield hij het
hoofd koel, in plaats van het gedurende de rumoerige Jaren, die daarop
volgden, te veTliezen.
Het was derhalve onvermijdelijk,
dat Sebastlan Mlller zich vijanden

:

:

BIOSCOPEN:

DE OUDE TRUC.

.H: -''--2; '-"-'''.v
•-■

Die nog immer slaagt.
Woensdagmorgen
bij de
kwam
echtgenoote van den heer W. D., wonende op Tjitjadas, bij Bandoeng, een
onbekende Indonesiër, die'haar vertelde, dat haar man op den weg een
ongeluk had gekregen, vertelt het „A.
I. D." Hij zou door een auto overreden zijn, waarbij hij. zoodanige verwondingen had opgeloopen, dat hij! in
het ziekenhuis moest worden opgeno'
men.'
De man verzocht de vrouw, hem een
stel kleeren te willen medegeven,
teneinde haar man in het ziekenhuis
te kunnen verschoonen. ■
■ .YJiU
—Be vrouw,- dte natuurlijk-erg —geschrokken was, gaf het gevraagde en
ging in een opelette naar het Juliaha
Ziekenhuis. Aangezien men hier nlfts
van een aanrijding afwist,- ging-izij

'-

•

-

.Heden:

-Time

Idem.

"•'■■'

:

Morgen:

idem.

Heden

CAPITOL
KRANGGAN

Heden: I love you agaln.
Morgen:
idem.
Heden: Calling all

-V—

Morgen:

In the navy.

:

Morgen:

"■�

idem.

———————

naar

marines.

■■!.:•■■

LUXOR

Idem.

Escapade

Heden:

SAMPOERNA

to Rio.
idem.
Ajah berdosah.

Morgen:

Heden:

idem.

■__

MASCOTTE . "Heden:

~~

out'for
rhythm.

'

CHI

~

-

Meet John Doe.

Morgen:

REX ■_.'.:■
'

Heden:

.'

:

:

nummer.

.

.

FLORA

Het gelufes-

••

Morgen: Joy of living.
Heden: De gebochelde
v.d. Notre Dame.
Morgen:

TÏARMO

Heden:

idem.

Dr.

magie bullet.
Llttle old NewYork.

Morgen:

CINEMA

•

.

Ehrïïch's

.

—^—=

-

ROTAL

Dagelijks voorstellingen.
Immanuel Ziekenhuis, waar
natuurlijk veel haken
J
tn-eogen-énr-üoor-jjOnderwijsr-is— echter ook niets bekend was.
(Wij hebben zoo'n flauw vermoedaarom reeds voorgesteld, ook
kind beneden de 16 Jaar tot een maden, dat de betrokken dame het ver- ximum van ƒ
aan de burgerdienstplichtige leer3.— voor de kinderen.
volg van dit verhaal niet gaarne gekrachten een vergoeding toe te
Aan weduwen van slachtoffers zal
publiceerd zal zien. Het eerste deel is
kennen. De Regeering heeft in
(zoolang zy niet weder in het huweal eng genoeg en ontlokt ons
deze zaak echter nog geen beslisde ver- lijk treden) een pensioen worden_
zuchting: —Er zijn. menschen, die
sing genomen.
uitgeteerd van 7 3.— per maand,
het

no o i t......... verstandig worden
—Be d. „Ind. Crt.*')

Het is, uiteraard, niet meer dan billijk, dat voor vrijwillige en burgerdienstplichtige

leerkrachten

(welke

!

benevens eveneens ƒ I,— per maand
voor een kind beneden de 16 Jaar tot
een maximum van ƒ 3.—,per maand,
voor de kinderen.
?'P

STEUN

laatsten zich ten slotte ook vrijwillig
VAN
hebben opgegeven) dezelfde tarieven
worden aangelegd en het is te hopen,
Aan
van
dat, Indien de Begeering met
het
voorstel Instemt, «en en ander met
terugwerkende kracht wordt ingeVolgens de „Sum. Post" is door Ae
voerd.
ö>"
Deli Planters Vereeniging, die hsiar
tusschenkomst verleende, voor de teJeugd en L.B.D.
iwerkstelllng van koelies der tabaksEen ander punt is: de deelname
imaatschappijen t.b.v. werkzaamheder jeugd aan de luchtbescherop het vliegveld te Meda.n. Ide
lden
ming. Hiervoor zijn nog geen
volgende regeling getroffen voor jde
definitieve regels vastgesteld. Men
slachtoffers (en—hun nabestaanden)
is bezig déze zaak te organiseeren
tengevolge van het bombardement
en verwacht kan worden, dat zij
van het vliegveld op Zondag 28 Debinnenkort haar beslag zal krij: i
cember a.pr:
Aan arbeiders, die geheel invalide
Hiervoor zijn verschillende systemen zijn geworden, zal een pensioen wormogeiyk. Om een.voorbeeld te noe- den uitgekeerd van ƒ4. per maand,
men: In Bandoeng werd de geheele benevens f I.— per maand voor een

D.P.V.
slachtoffers
bombardement.

OFFICIEELE BERICHTEN.
Dienst Volksgezondheid.
Gerekend van 31 December >1941, op proef
voor den tijd van drie maanden, werkzaam
de
gesteld als dienstdoend, opzichter
by
Pe6tbestrt)dlng van den Dienst der Volksgezondheid, en toegevoegd aan den residentiearts 8o ele ma n Koesoera o w a rdo J o. particulier te Mag-*Jang.
Benoemd In vasten dienst van den Lande
tot opzichter bij de Pestbcstry<U»!g van den
Dienst der Volksgezoridneld w.—R »~f f "»T7
thans tyd. wd. opzichter op rt» PestbeatrUdiner.
Dienst I. V. en A.
Ingetrokken de overplaatslrg «e*. Belaiean
naar Magelang als ontvanger . «an
H. C
M a a 8, ambtenaar 3de klasse f vrr'.ncateur..
Ingetrokken de overplaatsing van Magelant'
naar Belawan al* verificateur van ./. A. M *•
ra y,
Bde Llasae, (pntvangejij
*"

-

--

-

—

,

—

...

-

—

>

I"

5

ambtenaar.

...,,

■1.

'

■

~t

"ir-.

-^

'
of andereUi _uJe hebt mij alles volkomen duide-

ervaring opgedaan—hebben

-

-'

-•

ïn-.vêr- • lijk—gemaakt,—sergeant-majoor,"

schillende deelen van de wereld, als merkte Hanray op. „Nu zal
Ik Je zeg5
u begrijpt wat ik bedoel, sir."
: !•,_-gen wat
Je te doen hebt. Dit Is het
„Dat doe ik. Om voor de Nemo in landhuis van Mr. Sebastlan Miller,
aanmerking te komen, moet je een den welbekenden milllonnalr. Op 't
oogenbllk
soort vuurvreter zUn."
op reis naar: het
-v.|-. Vasteland. IsErhij
zijn den laatsten tijd
De ander
ex-cergeant-majoor ün verscheidene Inbraken
een beroemd llnieregiment, grijnsde gepleegd, en Mr. MillerlrTdézTstreek
stelt er prijs,
opnieuw.
| t op, dat de voorwerpen
van waarde,
die
dit
bevat,
huis
niet
worgestolen
„Zoo ongeveer, sir. En.Je moet Je
den. Dat Is gemakkelijk te begrijpen,
vuisten-aardig weten te
* -«wrik zeggen?"
—'
.
laat mij u dat ook zeggen
wij komen soms voor heete vuren te
ander knikte. „Alles"la mU 't
staan! ~De
Sommige meTisclïen looperf liever
der~sir, als ik. maar weet wat er
niet
naar de politie, wanneer 'ze In de van mij verlangd wordt." De blik,
penarie zitten, en dan
wenden ze zich waarvan de woorden vergezeld gintot de Nemo Club. ZU weten dat hun gen, bewees dat de ex-sergeant-mavertrouwen geëerbiedigd j zal worden joor de bedoeling van Hanray been niet te veel vragen zullen worden
gedaan
mits, natuurlijk, zij niet
handelen in strijd met de wet." De
spreker hield on.
-

-

~

,

-_

—

-

-

diend hebben —de een

'

t

hier gezonden zijn?" had hij onder
andere gevraagd aan den man,!; die
als hun woordvoerder scheen op te
treden. .
„Ons werd gezegd, sir, ons te melden aan een landgoed, steepVHoim
.
welke middelen ook.
genaamd, in het New-Forest gelegen,
waar wij ■ instructies zouden ontvanHOOFDSTUK XVII.
gen van een zekeren Mr. Hanray
dat is u zeker, sir."
De Spionne.
„Ja, ik ben Hanray.- En dat was
Dien avond.voor het diner had alles, zeker?"
Jimmy een onderhoud met de vier De ander
„De baas is geen
,mannen J__.die, znnaU Sebastlan Mil- voorstander grijnsde.
van veel'vragen, sir," was
ler-bij-zijn- vertrek-gezegd hadrdienzelfden dag uit Londen zouden aan- het antwoord.—r.Maar "hetlsnlet
kwaad. geloof ik, n m—q—daar
komen:ZlJ waren
nadere, .verklaring van
te
den, van het type ex-onderofficier een
geven.
Het zit zoo: wij
viegrimmige, maar betrouwbare kerels'
werken ..voor
een
soort
en na hen een aantal vragen gesteld ren
v
te hebben, kwam Hanray tot de slot- |kantoor, dat zich de' Nemo Club
noemt. Om daar aangenomen te wor T
som, dat hij op hen rekenen
kon.
den, moet men in het
„Ik vermoed, dat Jullie eenig denk- uitmuntenden staat vanbezit van een
dienst zijn,
beeld
waarvoor jullie haar ot op andere wijze zijn sporen ver-

.

.

gemaakt had. Hij had al zijn mededingers -verslagen
uitzondering
van dezen éénen
Kurt Zweig, die
u}t Amerika overgekomen was na'een
duren eed gezworen te hebben dat hij
zijn ondergang zou bewerken, door

hebben.

RESTAURANTS EN DANCINGS.
Terr. HEIXENDOORN: Dagelijks matinee
en vooravond muziek door het enJulien Foorman.
TABARIN: Bar en Dancing.
PICCOLO Bar en Dancing.
Bar.
AU CHAT NOIR

-1

'

R.HG

wr~~:—t~

—~~

•

—

DIERENTUIN, Darmopleta: Geopend op
alle dagen van 6 u. 30 v.m. tot 6 u. n.m.

—

!

DOLEN

DE RIDE
DOOR
SYDNEYHORLE
GEAUTORISEERDEVERTALING
VAN
JHR.NAHUYS

inderdaad de waarheid, datSebastlan Miller-na den: dood van zijn
eerste, vrouw letterlijk dagelijks fortuinen verloor • en, won. Hij was als
;een matf, dïe'doör het Lot óf door een
toomelooze macht voortgedreven werd,
zonder hem eenlge rust te gunnen.
VMen beweerden in die dagen, dat hij
zijn ziel aan den duivel verkocht had,
in ruil voor het matelooze geluk, dat
hem overal volgde
ten opzichte van
mannen, die veel van zich laten spre-'
ken, zijn dergelijke fabeltjes nooit
van de lucht.
wils

MUSEUM EN DIERENTUIN.
PROV^«n-STED.-MUSEUMr-Simpang-3^
(naast gouverneurswoning). Geopend
allo dagen, behalve 's Woensdags van
7 u. 30 vjn. tot 12 u. 30 njn. en van 4
tot 5 uur n.m. .

-MAXEH'

'

FEUILLETON.

„TREKKERTJES”.

Dinsdag:

-

—

..

Aantallen.

r

-

AGENDA.

-

:

*—
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Teneinde een inzicht te krijgen in
het aantal leerlingen, dat thans de
scholen bezoekt, is op 6 Januari ].I.
over heel Indië een moment-telling
geTïaTrdënT*Air vërgelUking
nomen het aantal, dat op 6 December 1941 op de scholen aanwezig was.
Indien leerlingen op den datum der
moment-telling er niet waren, moest
nagegaan worden, of voor het wèg-~
blijven een geldige reden bestaat.
Naar aanleiding der binnengekomen antwoorden zal door het
departement van Onderwijs worden overwogen, o) nog speciale■_
maatregelen diehen
te worden
Hoewel nog lang niet
alle antwoorden der schoolhoofden ontvangen zijn, Mijkt uit de
reeds binnengekomen resultaten
toch wel, dat het aantal ontbrej kende leerlingen nlet.grootts;

niet in burgerdienstplichtverband,
krijgen de normale door het
departement van O. en E. vastgestelde daggeld-vergoeding, terwijl
de burgerdienstplichtigen
niets ontvangen. Zoo kan bet op
een bepaalde school voorkomen
~ën Th~aé~pfactTjli is Hit ar gëbTëken,
dat van twee vrouwelijke
leerkrachten de een wel een vergoeding ontvangt en de andere

—

Soekaboemi bijvoorbeeld is alles hetzelfde gebleven, ïn Batavia en andere
plaatsen hebben groote verschuivingen plaats gehad.

onderwijs.
In Batavia

is geheel
de veranderde omstandigheden: in het aigemeen worden alle lessen voortgezet, doch in
verkorten vorm. Zen en ander hangt
af van het aantal leerkrachten. g Zoo
zal bijvoorbeeld "Jn een plaats, waar
geen gebrek is" aan Fransche'leerkrachten, het onderwijs in Pransch
normaal voortgang vinden; in andere xaad.
plaatsen zullen deze lesuren sterk
moeten worden verminderd.

aan.

aangepast

<

onze Australische correspondente.)

Jeugd brj den L. B. D. ingeschakeld en
men werkt daar met een 7-ploegenstelsel. Hierdoor hebben de Jongens
voldoenden vrijen tijd over voor het

|

BRIEVEN UIT AUSTRALIË.
(Van

Als gezegd, is het onderwijs op alle
plaatsen, verschillend geregeld. In de
hoofdstad bijvoorbeeld werden vele
scholen In beslag genomen, terwijl
andere door haar gevaarlijke ligging
moesten worden ontruimd.

hebben een hoogte Van ongeveer 4000
voet en zijn dicht begroeid. Hier
vindt mengde hoogste boomen in
Australië, sommige 300 voet hoog, de
grootste soort van den eucalyptus.

,

—

—

'

ZATERDAG

Wat de

10; JANUARI

1942;

dag brengt.

GEALLIEERDE SUCCESSEN IN CHINA EN THAILAND.

Rond den Pacific.

van

HET BESTE NOG NIET
GOED GENOEG.

Chineezen blijven de ten Noorden
Changsha ingesloten Japanners DE SITUATIE IN RUSLAND.
met infanterie
artillerie aanvallen,Ook bestreden de Chineezen
de Japanners
op suc esvole wijze ten N.O.van Ichang en aan den HALVERWEGE SMOLENSK.
De Finnen hevig bestookt.
Yangtze.- De Chineezen vallen Cantons buitenste verdedigingswerken
Londen, 8 Jan. (Re u t e r).
De
Kussen hebben een wig gedrededen
kaan
gewaagden aanval bij nacht op Kulangsu, tegenover Amoy.
en zijn

—

.

—:

-

:

"

„

ophet Meshod lichte vijandelijkebom enwèrpers.

Amerikaansche vliegtuigen vernielden

-

gekomen.
Bern, 9 Jan. (A ne t a-R eut er). Volgens het Zwitschersch
schrijft
telegraaf-agentschap
Dietrich in een artikel, dat door
alle Duitsche bladen werd gepubliceerd
7
„Düitschlands militaire operaties zijn een uiterst ernstig, men
zou haast kunnen zeggen kritiek
stadium ingegaan, doch Hitler zal
wel wetéh, hoe de crisis te boven
te fffTfffTT "jijujijn iXm in. 1111 ui.

;

:

~

:

'

-

«->'

DUITSCHLANDS MILITALRE OPERATIES
In een kritiek stadium

_

'l

Een correspondent

te Berlijn

van de ,Jiatlonal Zeitung" zegt,
dat de Duitsche dagbladverslagen
inzake den strijd aan het oostelijk
front een merkwaardig, realistischen toon hebben ■ aangenomen
wat betreft de ontberingen, waaraan de troepen worden blootgesteld.. -*?: ; V.v;s

:

.

—:

—

'"'

„De mannen, die voor ons vech'
ten mogen niet in gevaar worden
gebracht doordat wij niet in staat
zouden zijn hun alles te geven
'wat wij kunnen {op, het r gebied
van uitrusting en bewapening. De
regeering heeft haar best gedaan,
doch zelfs het beste wat wij kunnen doen zou onvoldoende kunnen zijn tegenover den vijand, die
ihans voor onze poorten dondertr
Minder dan ons best te doen zou
dus verraad zijn jegens de veiligheid van het gemeenebest en-de
gemeenschappelijke zaak, welke
gemeenebest
het Australische
groote
de
democratieën
deelt met
van de wereld. Voor . werkeloosheid is geen rechtvaardiging of
.
uitlegging mogelijk."
■ .-.;..
~~

kunnen worden.
■
De verdedigers van Sebastopol gaan
geleidelijk tot het offensief over. De
Sovjet-eenheden in dit gebied zijn in
één dag van vijf tot acht km. gevor-

DE LEVENSMIDDELEN SITUATIE.

»

Nu zelfs nog beter dan

derd.

In den Noordelijken sector van het
Russische front werpen de Russen bataljon na bataljon tegen de Finsche
posities in'den strijd, een strijd, die
naar men zegt, de hevigste in OostKarelië is, sedert de Finnen Petrosavodsk aan de kust van het meer Onega, op eind September, aanvielen.

Japansch troepenvervoer.

-

zeide:ÈSÊBOIÊIUNSSSmhiIk!!mÊM

Zware verliezen aan manschappen
en I materialen werden opnieuw aan
de Duitschers toegebracht tijdens dezen snellen opmarsch.
-'t r'':;;*.,/
de
nazi's het
■ In de Krim schijnen
initiatief te hebben verloren. Berichten uit. Stockholm melden, dat de
Sovj et-troepen, die hier een nieuwe
[landing hebben gemaakt, er reeds in
geslaagd zijn zulke sterke stellingen
in te nemen, dat zij er door de Duitsche
verdreven

PHILIPPIJNEN.

:

-

bereikt werd.

Washington," 9 Jan.~TAn." Reuter)
De Japanners blijven troepen oplinies,
voeren-naar—de- voorste
een
blijkbaar' In afwachting van.
nieuwen krachtigen aanval.' De vijandelijke activiteit In de lucht was
gisteren licht en beperkt tot verkenningsvluchten.
Van de andere gebieden
kan
niets bijzonders worden; gemeld.

-

correspondent

te

Helsinki van een Zweedsch dagblad, hebben de, Russen voor de
eerste maal in maanden aanzienlijke pantsertroepen te hunner
beschikking. Dit komt, zegt hij,
omdat de ontwikkelingen' elders
aan het Russische front het Russische opperbevel in staat hebben
gesteld zwlïar~materiaal~vrij~të~
geven voor een offensief tegen
Finland, dat in de eerste plaats
ten doel heeft een veiligen doortocht voor den Britschen vn-Ame.*
rikaanschen steun- door Moer,
mansk te verzekeren.
;
Gemeldt wordt, dat aanzienlijke Russische versterkingen eveneens in Leningrad zijn aangekomen.

voor

_

gen op komst zijn, al wordt hiervan
natuurlijk' geen publiekelijkë;"mêde?
deeling gedaan. Wij
moeteneden
vijand niet wijzer maken dan hU al
is 1
'Hetzelfde geldt voor den strijd op
de Phllippijnen; MacArthur en zijn
mannen blijven hardnekkig standhou-

niet mogelijk zijrrde rantsoenen te
verhoogen en
het is zelfs mogezullen
lijk, dat zij wat verlaagd
moeten worden. Indien dit echter de prijs zou zijn, dien wij voor
de overwinning zouden moeten betalen, zal niemand hier bevreesd
voor zijn. Het is mogelijk, dat wij
den buikriem wat . nauwer -zullen
zijn
moeten aanhalen, doch wij
nog steeds het best gevoedde volk
van Europa.
-

PREMIER VAN ULSTER
BEZOCHT LONDEN.

BIRMA.
Stevenson aangekomen.

*

Londen, 9 Jan. (Aneta Reuter).
officieele Iersche verklaring.
Vice-luchtmaarschalk D.F. Steven- Een
Londen, 9 Jan. (Reuter). Het deson is gisteren te Rangoon gearte
voor Noord-lerland
partement
riveerd om het commando over de
verklaring
Londen
de
gaf
volgende
R.A.F, in Birma op zich te nemen.
uit betreffende het bezoek van den
premier van Ulster:
~De premier van Noord-lerland
GROOT-BRITTANNIË.
Andrews heeft heden Whitehall bezocht overeenkomstig zijn gewoonte
in nauw contact te blijven met
OVEREENKOMST TUSSCHEN
de ontwikkelingen, welke het aanSIKORSKI EN STALIN.
deel van Noord-lerland in de oorlogsinspanning raken. Premier Andrews had hedenmiddag een onderUitbreiding

den rond U de; baai Z van Mahila, en
Corrigedor,* de, sterkte 7in deze baai,
is nog altijd niet in handen van den
vijand gevallen. Ook hier dus vertraging in het tempo, waarmede hij
zijn doel had willen bereiken. '.
Tegelijkertijd komen er van verschillende zijden berichten over het
bestoken van de verbindingslijnen van
den Japanner, waarvan het in den
grond boren van_troepenschepen
heir, een tankschip daar, de bewijzen
. . :
zijn,-...' ';. : v'
Wij zijn zeker niet optimistisch wat
betreft_de__:tegenslagen, die_ons te
wachten staan. Wat Moyne in het
Hoogerhuls zelde met betrekking tot

Poolsche strijdkrachten
in Rusland.

■hottd~-met--dea-flriflistcr

landsche Zaken".

Londen, 9 Jan. (Reuter). Generaal . Sikorskl verklaarde heden te
Londen, dat een
bereikt tusschen hem-en Stalin tijdens hun jongste besprekingen te

—angstige
die wij hier nog voor den boeg hebben, zal v stellig bewaarheid worden,
doch de wijze, waarop thans de vijandelijke , actie verloopt, de verbonde—

FRANKRIJK.
REORGANISATIE VAN HET
LEGER.

de
Moskou tot uitbreiding van
Rusland
Poolsche strijdkrachten in
van twee tot zes divisies.

Jonger bloed.
Londen, 9 Jan. (Aneta Reuter).
vernomen, dat
Uit Vichy wordt
O.FX'ëen plan meldt tot algemeene reorganisatie van het Fransche
leger, "zooals thans bestaat
volgens de
wapenstilstandsvoorwaarden; in de uitvoering zullen groote

—

:

-De-Poolsche -troepen, uv-Rusland
ontvangen honderdduizend uniformen van het Brltsche departement
van Oorlog en hun worden wapens
de
geleverd door Engeland en

Fransche jongelieden, die het Kanaal in een cano wisten over te steken en aldus uit hun door den vijand bezet land'wisten te ontsnappenrwordendoorChurchin~en~dlens^e^htgenootè~öntMngY^

MALAKKA.
Hevige Japansche aanval.

*

moesten

tot

dusver; echter ;op den hoofdweg blijven en onze artillerie was-in. staat
goede resultaten te /melden Jm een
actie" tegen hen:7de t groote~moellijkheld in dezen strijd was weder
ons'gebrek aan steun uit7dë lucht.
Aan de Oostkust van Malakka beginnen de Japanners, die Kuantan
bezetten, uit zee versterkingen aan
te voeren. De troepen zijn vermoe_

NIEUWE AANVAL OP

-

HAWAII?

„Wij zullen ons met weer

laten overrompelen.”
c Honolulu, 9 Jan. (R eut er).
De nieuwe bevelhebber van de
müitalre-afdeeling Hawaii :■• luitenant-generaal Deloos Emmons,
verklaarde tijdens een interview:
ntevinf aanval van de Ja,
panners op Hawaii zou elk oogenblik
kunnen plaatshebben,
doch wy zullen ons niet weer laten overrompelen. Daarmede zullen wij onzen aanval beginnen
van dat idee gaan wij thans uit."
HIJ verklaarde verder, dat het
mogelijk zou zijn, dat de Japanners Hawaii links laten liggen en
Panama en Alaska aanvallen.
—

delijk afkomstig, .van.. Indo-Ohina.
'

_

Onze luchtmacht dóet -haar best
om de landing der versterkingen
te verhinderen en valt ook de vijandelijke
aan ter hoogte
..

vin

de: AnamlSas-éWhden.

Ochtendbombardement

op

Singapore.
Singapore, 9 Jan. (Aneta Reuter).
Een door het departement
van
Voorlichting uitgegeven communiqué zegt,: dat tijdens het ochtendbombardement op Singapore
op
heden 1 personen werden gedood
.
en 11 gewond.
■■■-.•..-..
.:

WEER EEN AANSLAG TE PARIJS.

—

«•

;

'

Op een politie-agent.
Londen, 8 Jan.' (Reuter). Uit
Vichy wordt.gemeld, dat een Parijsche politié-agènt,
Le Cureüfl, doodelijk gewond . werd
door een revolverschot, terwijl hij

Woensda^naïïilF^i^post-stonchbuiten-

-

"

|

T: ■■■.■■

".-■■

-

-

BUITENLANDERS

_

-

—

verwacht.

_

rftclttrn'-^eüTulKr"Wt)rdt.' iT"""*.'"
In de bekendmaking ' van dè Parrjsche politie wordt verklaard, dat
de schoten werden gelost door één
of meer aanvallers, die wisten te ontsnappen. Twee andere politie-agéhten, die liet schietea_hOQrdent snelden
naar de plek en vonden Le Cureuil op
het trottoir liggen. Hij werd naar het
huis van een politie-agent vervoerd.

*"""

-

'

Onmiddellijk werd alarm gemaakt

en de wijk. waar de aanval had plaats
gehad, met een cordon afjozet—-"" f
Ammiraal Bard, prefect van de
Parijsche politie, en Pucheux, minister van Binnenlandsche Zaken van
de Vichy-regeering, die thans te Paeen
rijs vertoeft, brachten heden
rouwbezoek aan den doode. Pucheux
lelde hem het kruis van het Legioen
:.-n Eer op de borst. Le Cereull was

.

~

Deze

veranderingèn_in_de-_„floogere_.posTten worden gebracht om
Jonger
bloed in het leger te brengen.
Sinds 1 Janauri werden 42 generaals ontslagen door Darlan
In
zijn qualiteit van minister van nationale defensie. In de'naaste toekomst worden verdere
ontslagen

——

VERDRAG.

Singapore, 9 Jan. (Aneta Reuter)
De Japansche aanval ten Noorden
van Kualalumpur duurt met ohyerAan
mlndêrde~ heftlgheid voort:
verliezen
beide zijden zijn" de
zwaar. Voor de eerste ,maal wordt
officieel bevestigd, dat de Japanners tanks van ongeveer 10 tot 12
•

ton gebruiken.

—

verklaarde,
Generaal -Sikorskl
dat hij een volledige divisie had
geïnspecteerd, die reeds in veldteCHINA.
HET 26-MOGENDHEDEN
nue was gekleed.
Tijdens zijn bezoek aan Cairo
Steun aan vluchtelingen uit ontmoette
hij den Amerlkaanschen
Hongkong.
ambassadeur
William C. BulllU,De Vrije Franschen
met
wlen
behij
overeenstemming
Chungklng, 9 Januari
(Reuter).
behoeften der Poolreikte
t.a.v.
de
sluiten zich dan.
sche— legers-ln-Rusland:
Washington, 9 Jan. (R e
Hongkong zijn ontvlucht en aan de
kust van Züid-Kwantung. zijn aan/ e
r). Welingelichte 'diplomaOVEREENKOMST TUSSCHEN
gekomen, verklaren dat de Japantieke kringen verklaren dat de
ners, na de bezetting van KowENGELAND EN BELGIË.
Vrije Franschen zich spoedig bi) loon hebben getracht de- uiterste
van d'è Chineezen
samenwerking
het 26-mogendheden-verdrag zulOpleiding van parachutisten.
en Britsen-Indiërs L.te.ï_verkrijgen,
die
op
er
echter
vertrouwen
dat
Londen, 9 Jan. (Reuter). De dilen aansluiten. ''■■■•
■de geallieerden tenslotte
'Hong- plomatiekei-_,medewerker_van Reükong-terugfluiten-winnen.-De-Cht-- iêr~ verneemt, aat ; """éen'"":
■oeêscßev regeenng-Jifieit- rëeas~een komst
stand=^«ïömenj«*tts i
bedrag-varr" r millioen
schën'dè Éïïtsche'*militaTFe auförlgewezen voor steun aan de vluch- telten en de Belgische regeering
Engelands verliezen aan
telingen uit Hongkong.
:ƒ..-.
als gevolg waarvan een aanzienlijk aantal Belgische troepen van
tin en rubber.
mi ..af • aan zal worden opgeleid -tot
Singapore, 9 Jan. (Aneta Rtr.).
parachutisten. Zij' zullen bovendien
IRAN.
In een döör'Radlo-Singapore ultgein de techniek
ca,C""richt~krijgen
van 6?t gebruik van springstoffen
werden Engezonden verklaring
IN TEHERAN. en verniellngswerk.
land's verliezen aan tin en rubber
Deze maatregel, waardoor
de
ten—gevolge van de vijandelijkheder
gevechtswaarde
Belgische
afwachting
van
hun
In
den in Malakka besproken. De alstrijdkrachten in Engeland in aanrepatrieering.
zienlijke mate 2a' worden
vergemééné~sltuatle" is, dat 60 tot 70
g:
<
werd
met
In
(Reuter).
hoogd,
Teheran,
9
Januari
enthoupercent van Malakka's tinproductié
'ie
soldavertoeven siasme door de Belg
niet langer beschikbaar is voor dé een hotel te Teheran
58
afwachten
het
<:en
eereontvangen,
In
thans
buitenlanders
die
Britten en de Japanners. De rest
eerst
voet
w.
r
van
kwestie
achten
het
ting
repatrieering.
zijn
hun
Het
de
is slechts beschikbaar voor.
Britte zetten op hun
"1ten. 50 Percent van de rubberpro- acht Dultschers en 50 Hongaren.
ductie Is- niet langer beschikbaar
Tot deze groep, waarvan de leden
Eden ontving
heden den t
voor de Britten en slechts onder afkomstig zijn uit-alle deelen van schen minister van Buitenlandse;?
aanzienlijke moeilijkheden voor de Iran, behooren mannen, vrouwen en Zaken Spaak en den minister var;
!__,
Japanners._\___
Koloniën De Vleeschauwer.
kinderen.
"

-

Vereenigde-Staten.—i

I

!

-

den oorlog.

Londen, 9 Januari (Reuter). De
parlementaire secretaris van het
ministerie
van Levensmiddelen,
Lloyd
George, verklaarde
majoor
Middleshorough,
rede te
in een
In
levensmlddelensituatje
dat de
Engeland in ■zulke mate is verbeterd, dat in het derde jaar van den
stapeloorlog de voorraden aan
producten feitelijk nog beter zijn
den'
clan voor .het uitbreken van
oorlog. Na de intrede van Japan
in den oorlog zullen de Amerikaansche schepen" echter ook worden
aangevallen, evenals tot dusverre
reeds het geval is geweest met de

—

:

van

Canberra, 9 Jan. (Reuter).
Premier Curtin deed heden een
de
beroep op
hartstochtelijk
om,
de
werkgevers
en
werknemers
raderen der industrie -op volle
kracht draaiende te houden. Hij

ven in den Moskou-sector
het in puin
thans, halverwege
liggend Smolensk gevorderde Meschovsk is het uiterste punt in
Westelijke richting, dat tot dusver aan het'front van Moskou

Volgens den

tHy

nen haar bemoeilijken, stemt niette—min hoopvol
.■..■■ —■£
, wy
willen
deze
dagelijksche
zonbeschouwing. niet eindigen,
der met een enkel woord gewezen te
hebben op onze eigen werkzaamheid.
Het -Weermacht-communiqué I maakte
gisteravond melding van een aanval,
die drie Japansche bommenwerpers
op het olie-eiland Tarakan ondernamen. Beter gezegd: wilden ondernemen. Want zij slaagden niet in het
minst. De-onzen schoten een van
het sinistre trio af, waarbij de inzittende „ge-ellmlneerd" werden, waarop
'de belde andere, verdwenen.'Een incidenteel l succes van onze wakkere
verdediging ginds,-rdat wel even af«mderHJke noteering verdient. De
vijand zal er nóg eens uit begrepen
hebben, dat hij een harden dobber aan
ons zal hebben, als hij straks dieper
in ons gebied.wil doordringen!

Hartstochtelijk beroep
Curtin.

r

■

De

Dat In het Engelsche parlement
het stilzwijgen TOu_worden.bewaard
jen
over de affaire in\het;Verre Oosten,
met name over,.'• het v optimisme, ook
gedemonstreerd ï In: officieels verklaringen en verzekeringen met betrekking tot dé'sterkte van 'de Brltsche
:.'.' posities," was nauwelijks; te i verwachent
een
pers noch de'. parleten.
Noch'de'.'
T
mensleden' plegen den. mond te, houden, wanneer het gaat om zaken van
•
Imperiaal belang en zij ■ leggen den
x vinger op wonde; plekken. , Als regel
doen zij dit gemoedelijk,s zooals lord
'Addlson'in', het Hoogerhuls, maar
niettemin t o t
poi n t. De
regeering verdraagt deze crltlek gemakkelijkr zij -smoort' de7stemmen,
die. haar uiten, niet, en speelt open
»kaart' voor zoo ver de toestand dit
veroorlooft. Dit is een van de voornaamste_ redenen, waarom de positievan Churchill en zijn kabinet
Chungking, 9 Jan. (A net a-R e u te r). Een heden door
zoo sterk staat.. Hun algemeen bede CM1 leid
neezen uitgegeven communiqué maakt melding van talrijke Chineeis van dien aard, dat: zij deze
-•■ critiek
kunnen verdragen, omdat
sche successen in verscheidene gewesten.
•'•">;: 1/
T-',J.'-'.'
ondanks alles het vertrouwen van het
--parlement en het publiek niet in het
fDe Chineezen blijven de ten Noorden "van Changsha Ingesloten F
• minst geschokt is. Er is het
weten,
Japanners met Infanterie en artillerie aanvallen,
jjt dat als! er fouten gemaakt worden,
de Japansche zakken bij de Milo- rivier
niet alleen de erkenning ervan komt,
bombardeeren.
doch eveneens de onmiddellijke; bereidheid tot herstel, al kan het voor- f~T^, De Chineezen bestreden de Japanners op succesvolle wijze ten
Noordoosten van Ichang en aan den Yangtze nabij Kwelchlh (Anhkomen,; dat "dit niet dadelijk'in vollen omvang
geschiedt, onder' 'den
wei). De Chineezen vallen Canton's buitenste verdedigingswerken
dwang.van omstandigheden en facaan en gevechten woeden reeds 3 dagen In de voorsteden. Belde zijden
toren, die alleen in den boezem Uier
YU Voerenversterkingen a an. Ten Zuiden van de Gele Rivier in Honan
regeering bekend zijn.
bestormden de Chineezen de Zuidoostelijke poorten van de belangHeti blijkt bijv. uit' hetgeen i' Lord
Moyne in het Hoogerhuls mededeelde
rijke stad Yungchow en brachten den Japanners tijdens straatgeten aanzien van het in practijk brenvechten zware verliezen toe.
gen van de politiek der verschroeide
aarde. In de eerste weken van den
Chungking, 9 Januari (A n e t a -R e ut e r). Een Chlneesch
; strijd op Malakka heeft deze toepasbericht
van de kust van Fukien maakt melding van een gewaagden
sing niet rigoureus plaats gehad, doch
Chineeschen aanval bij nacht op Kulangsü, tegenover Amoy, waar
van eenlge aarzeling zal thans niet
langer sprake ' zUn. Lord Moyne
- gisterochtend kort na middernacht Chlneesche eenheden in jonken
heeft hier zeer.duidelijke taal gede zee overvoeren, de Japansche garnizoensposten aanvielen en vóór
sproken,;•
Er zalfden vJüaruLnletuveel
>_
van dëiTdag naar het vasteland terugkeerden, na den
heraahbreken
bruikbaars worden gelaten.
.Japanners verliezenvan ruim 100 man te hebben toegebracht. •_■
heeft thans het offensief hervat en het blijkt ■ hem hierbij mogeRangoon, 9 Januari (R e u ter). In het gezamenlijk door het
lijk opnieuw troepen, uit Indo-China
leger» en de R. A. F. uitgegeven communiqué van heden wordt geafkomstig, te doen landen..De Engel. sche
• eenheden
geven hem echter
meld, dat Amerikaansche vliegtuigen Donderdag het Meshbdthans, zooals uit de telegrammen
vliegveld in Thailand aanvielen waarbij 7 lichte vijandelijke" bö'mvalt af te leiden, goed partij. De Ja-|
menwerpers_op_den_grond werden vernield. en mogelijk wel acht.
panners zullen er ongetwijfeld in sla-'
gén verder door te dringen, doch,
Van dezen aanval is een vliegtuig niet teruggekeerd. (Naar merJ7 oals wij reeds eerder schreven, zij
'
z
c
zal n ?rinneren werd dit feit gisteren reeds in een officieus teletullen hierbij geen snelheid kunnen
k.
ontwikkelen. Hun opmarsch blijft vergram gemeld).
hetgeen- in-de gegeven omstandigheden een goed ding is. Het
beteekent tijdwinst, ten voordeele van
onze bondgenooten en onszelf.- Immers, het is zeker, dat er versterking
~...
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Chineesche koop-

DE RUSSEN DREVEN EEN WIG IN
FRONT BIJ MOSKOU.
HET
De Duitschers lijden enorme verliezen en

vaarden krijgen ■ in-

structie 'in'het [ bedie-~~
nenran afweergescnut~

ongelfijktbr.

PAMFLETTEN-REGEN.
Boven Parijs

gaat dan zoo: „Unt

en Rijssel.

piece Germari tornt'.

De Duitschers hebben alles wat zij ten Oosten van
weer verloren.
Leningrad veroverd

.

Jan. (Reuter).
Washington;
De Royal: Air Force heeft haar
eerste opdracht ' voor de Vereéf,
nigde Staten' uitgevoerd toen
Brttsche vliegers meer dan 2 millioen t Amerlkaansche pamfletten
uitwierpen" boven het bezette gealdus
deelte van ' Frankrijk
.

Dat

boord.

aan

','-■.*

9,

'.

.-

i

'

—

werd heden door het Witte Huis

DE IMPERIALE TROEPEN HANDHAVEN HUN DRUK OP DE

onthuld.

VLUCHTENDE DUITSCHE ACHTERHOEDE.

eet*
j)e_jiamtletten bevatten
voor het
uit:
Fransche J volk ■ en'. tallooze
redevoering
uU
van
de
treksels
Roosevelt, waarin hij de verzekering uitspreekt, dat de Vereenigde Staten den oorlog én ook den
_„'.„: j
vrede zullen winnen.

boodschap van hoop

Vetchino

ÉÉSPtiSP

en Serpeysk.

De

De Duitschers Ujden zware verliezen. Gisteren werden 19 Duitsche
vliegtuigen vernietigd. Wij verloren 5 toestellen. In de Barentz Zee
werd een vijandelijk transportschip tot zinken gebracht. -^
Moskou, 9 Jan. (R e U t e r). In een aanvulling: op hét hedenmiddag
uitgegeven' Russische communiqué wordt verklaard, dat In een sector
hevigen strijd door
van het Moskou-front vier bewoonde punten na
60 geweNegentien
kanonnen,
de Russische troepen werden bezet.
veel
materieel
en
ander
radiozendinstallaties
ren, 8000 patronen, vijf

gebied

van

nog groote tegenslagen

De samenwerking met Indië.

Wat het Verre Oosten aangaat

Juich ik de verklaring betreffend»
de' . samenwerking- van Nederlandsch-Indië toe. jWanneer men
rekening. houdt" met het 'feit hoe
Nederland door de Duitschera on-il:
der den voet is\geloopen is de
vastberaden moed, waarvan wordt

Brittannië was niet in staat om overal tegelijk

Europa.

,_

—

)

NEDERLAND.

—

|

DE TOESTAND BIJ LENINGRAD.

—

■

-?

i

•:.

bezaaid met duizenden gesneuvelde
Dultschers en massa's gebroken en

mannen e»
MALTA.
aandeel ir.
groot
een
vrouwen 'hebben
op gezazijn.
er
trotsch
strijd;.zij
den
achtergebleven wapens'en ultrustlnTien malen luchtalarm.
menlijk met de géallleerden_te vechten
dat
''.;v ■/■'".■'-V'--*
.■■■;-gen;.-":vj _':.;.'.;;
Malta, 9 Januari (Reuter). In de en hebben dè wereld reeds getoond,
deze
hen
kan
rekenen.
op
Oe restanten van de op de vlucht afgeloopen 24 uur werd op Malta 10 '
De overwinning zal ons zijn.".
gedreven Dultsche divisies/tezamen malen luchtalarm gemaakt, waarmet hun reserves, zochten dekking van vijf keeren 's nachts/aldus verEerlijke oplichterij.
communiqué
achter de defensle-llnle, die de Dult- klaart het officleele
Londen. 8 Jan. (A. N.'P.)- De „Nieuw!
schers in Augustus hadden aangelegd.] van heden. Een klein aantal vljan- Rotterdamsche ? Courant" van' 27 "■■ Nowierp vember 'a.p. publiceerde een door den
bommenwerpers
Hier probeerde het Dultsche com- delijke
provincialen leider van de .'.Nederlandhet
mando den zwaar gehaveriden troe- Woensdagavond bommen In
sche Winterhulp" voor" het district
pen rust te verschaffen, maar de centrum van Malta, waardoor ee- Overtfsel uitgegeven circulaire, welka
werd toegebracht 'aan aan denj commissaris der provincie en
nlge
vaiT generaal \ Fedyüeigendommen
terwijl aan alle burgemeesters in Overijsel U
ninsky hebben reeds een Dultsch re- particuliere
een persoon, werd gedood èh drie gericht- Dit rondschrijven zegt 0.a.: .
giment op de vlucht gedreven. Een
werd —;.Ik"verzoek~u:~=rTk ~. Héb" ook, eën"be~Tievlgë~sïrfjcT wordFthans gevoerd in door het luchtafweergeschut bescha- roep cp de pers gedaan om .hier zooveri
Des nachts i werden eenlge mogelijk bekendheid aan te geven
aantal Duitsche centra van weer- digd.
provinciale zoobommen op \ het eiland geworpen. al uwen leveranciers
stand, dieJn de flank worden aange- Eenlge schade werd
te berichten,
aangericht, wel als gemeentelijke
vallen door de mobiele detachemen- terwijl een persoon werd gedood dat u In den vervolge ten behoeve van
ander gewondr 7
de ..winterhulp" één procent van het bet-ten van de troepen van generaal Fe- en een
drag hunner rekejilneen zult aftrekken
'
duyninsky.
terwöTTTtëgëlUkertUa uwen gemeenteNieuwe bevelhebber.
ontvanger gelieve te instrueeren het
9 Januari
(Reuter), aldus geïnde geld aan ons te remltteeLonden,

landsch-Indlsche

Jonge

,

Ïeen

—

,

—

—

DE STRIJD IN LIBYË.

Van gezaghebbende zijde te .Lon- rtn. '■<>'■:•'?:
??'■- '■■''
den werd heden verklaard, dat geIk kan mij wel voorstellen, dat velen
neraal-majoor D.M.W;'.' Deak . V.C.
dezen nieuwen maatregel ernstitegen
de
te
van
troepen
bevelhebber
tot
De bezullen
ge
als
bezwaren
opvolger
Malta Is benoemd,_
van* gënëraal-majoör Scóbell. :: . hoeften van ons land zijn echter aanmerkelijk gestegen en met het oog op
den algemeenen tegenzin om bij te
dragen, _zij n de: gecollecteerde gelden
niet voldoende jom de inooden i van het
In verband hiermee
Brest en Cherbourg opnieuw ben Ik dan ook genoodzaakt
tct dergebombardeerd.
gelijke maatregelen over te gaan."
Londen, 9 Jan. (Reuter). Een

Druk op achterhoede
gehandhaafd.
Caïror~7?~Jan7~(R e ut
wordt

;

e r).
gemeld, dat de

VAN DE OVERIGE FRONTEN.

Imperiale troepen hun druk op de
achterhoede~ran de aspwelke den
terugtocht der r as-troepen naar
Aghella dekt, hebben gehand-

van de

communiqué van

R.A.F. Luchtvaart

Hét
communiqué van het hoofdkwartier der Royal-Alr--Force-la-hei
Midden-Oosten van heden meldt:
Tijdens een patrouillévlucht ontvan
moetten Kittyhawk-toestellen
een escadrille der R.A.F., gisteren
van
een vijandelijke strijdmacht
meer dan 50 vliegtuigen, bestaande
Uit C.R.42's. Machl-200's, G.R.5O"s

Cairo, 9 Jan. (Reuter).

V en,

,"

op* de

het ministerie van

verklaart; „De aanval
marinebasis
te

Dultsche

ooor een sterke groep vliegtuigen
van het -commando bommenwer-

tot den

vljande-

lljke
eradigden verscheidene, andere
sug. Een van de Australische vliegtuigen, die aan dit gevecht deelnav
'«,
t,xnen. Is niet teruggekeerd,
schepen
en
werMotorvoertuigen
den in de nabijheid van Buerat el
m Ui\m met-goed i gevolg aangeval-1
i len. Een schip werd getroffen en
'■■■■■ ■■— ' ■'/'■■
ïila brand gezet,;- /^ ; :' :. V|
Bommenwerpers
van de ZuldAirikaansche luchtmacht vielen
opslagplaatsen aan In i het district
wa« »i AJn pn richtten aanzienlijke
-

_

:••."'■

.

VER.-STATEN.
EEN AFZONDERLIJKE

LUCHTMACHT.

uit.

t

'bezittingen aan te vallen.-

'.i
Amerika in den oorlog.

verklaarde

■

verder:

Wij hebben onze hulpmiddelen aan
oorlogsmateriaal en
vervoermiddelen" sterk moeten ' aansprekend Behalve hetgeen, dat noodig
was voor-Engeland,- het Middefn-Oosten -en elders, hebben wij ook; vliegtuigen en tanks naar Rusland gezonden en bil haar besluiten betreffende
het; toewijzen; van" materieel moet;de.
regeering rekening houden met hetgeen mogelijk is en niet met hetgeen
manschappen,

-

-

-

wenschelijk is.

Wat zou het Huls hebben sezegd
verontschuldiging
wanneer ,wij . als

voorƒeert' onvoldoende. Jüchtmacht.. in

het Midden-Oosten' maatregelen ''om
het -hoof* té' bieden.' aan een problématiekën""aanval .van"Japan' zouden
hebben ï opgegeven? i Wij; hebben i naar
:

het' Verre .Oosten
wij konden ",doch

gezonden

/zooveel

het' Is" nutteloos' te

veronderstellen, dat wij; zelfs al hadwij onze productie tot het uiterden
dat
aan onze zilde in den oorlog zijn ge-| ste opgevoerd,: binnen den heschikba-en
af- ren tijd voldoende manschappen
komen 'heeft; den uitelndelijken
materieel naar. het Verre Oosten hadgunste
onzen
oorlog
den
ten
Joop van
den
kunnen zenden om onze strijdzonder eenigen schijn van twijfel bekrachten
aldaar, even sterk te maken
niet
paald, doch het neutraliseert
van'Japah:
als
die
Wil hebben op MaJapan,
voordeel
van.
het onmiddellijke
vliegvelden
lakka,
vijftien,
;
ongeveer
als gevolg van zijn strategische posijrerlorenr-dochiin-geen-«nkel—
geval
tie- en-van-het initiatiefr
aan
schijven
was
Bet
verlies
toejte
door
zijn
genomen
verraderlijkenj
* V parachutisten
of
aanvallen
door
aanval op twee landen, waarvan het
ginvliegtuigen
luchtinfanteri'e.
De
en
eene elders bezig werd gehouden
het andere geen achterdocht koester- gen verloren als gevolg van het verde_en hv vrede leefde met de geheele lies van het gebied, waarin zrj gelegen waren ,op dezelfde wijze als genewereld.
■. .
i
■
raal
Rommel zijn jyjj£jrv£ldeiL_in-Cy»
Japan pp h/t nltbreken- renaica
L.
verloor.toen hrj in Libyë werd
.
van den oorlog bevond, dat wij In on T teruggedreven'.'.'jgßßllßw!
fSpQIiBW
ze gebieden in het Verre Oosten
minder sterke garnizoenen hadden,
Eden beantwoordde het debat.
dan wij wel hadden gewild,-terwijl zij.
ook niet over voldoende materieel Londen, B'Jan. (R e u t er). Nahet dat majoor Attlee in het Lagerhuis
beschikten, is geen gevolg van
de
feit, dat geen voldoende maatregelen een overzicht had gegeven van
werden- genomer^-doch—spruit "voort oorlósrssituatle beantwoordde —miniwij ter Eden het: debat, waarbij hU met
uit het iundamenteele feit, dat
niet in staat waren overal-tegelijk nadruk wees op.het feit. dat tijdens
zijn -verblij f te Moskou- de j Dominlos
'
slerkJezijn.
ten-volle op de hoogte werden*: gehouden van - zijn besprekingen met
De val van Hongkong.
Stalin.' v
Onze Noordelijke voorpost' HongMinister. Eden zeide. dajt hij het
kong werd den Bsten December door eens
was met hetgeen was gezegd
strijdmacht
een.zeer overmachtige
over
de beteekenis van de vertegenaangevallen die in Kowloon op
het woordiging
der Dominions. „Doch
vasteland begon door te dringen. Den zoo
vervolgde
hij
„het is niet Juist
Uden December werd de brigade, die
te
op, het,„.yasteland-was gestaUonneerd,
het er over eens zijn, dat een bepaal?
overeenkomstig-! een _lang—tevoren
de juiste ii én dat dé
opgesteld plan op het eiland terugge- de
moeilijkheid uitsluitend is gelegen bij
trokken.' Onze troepen hielden, of- de
regeering te Londen. Dat is niet
schoon zij tegenover een groote overprobleem. De "Dominions '- zijn
het
macht stonden en ernstige"mo'êiHj'kver uiteenmeeningen toegedaan,
heden ondervonden bij het verkrijgen loopen. De Canadeeschediepremier
zeivan muntti» levensmiddelen en wade, toen hij den vorlgen
zomer te
ter, moedig stand tot den 25sten DeLonden vertoefde, met nadruk dat hij
cember. De gouverneur, had, na tevo: voldaan •.was'-' cvOftet huidige systeem
ren drie eischen om zich 'over te ge- van het raadplegen
der Dominions en
ven van de hand te hebben gewezen, geen Wilzlfflng wnn-hti.
fta c oftr
.Xoea-gegn-andere-keus dan het adgelijke
verklaringjgerdiatei-door-den
Vies Van . zjjn 'ml'-Jfain» en marlt.l ome. premier, van"Nieuw-Zeeland afgelegd.
bevelhebbers te aanvaarden, dat verEen ander standpunt werd ingenodere tegenstand onmogelijk was.
men door Australië. Ik wil niet zegHongkong"heeft den vijand zware gen, dat het huidige systeem niet
verliezen toegebracht en heeft
een verbeterd kan worden, doch het" is
prachtig voorbeeld gegeven van moed niet slechts een probleem tusschen
en- uithoudingsvermogen
in den ons aan den eenen kant en de gezastrild tegen een groote overmacht.
menlHke Dominions' aan den anderen,
Wij mogen de moedige poging niet terwijl het. ook. niet kan: los worden
vergeten, die door de. Chirieesche gemaakt van het probleem Inzake ; de
troepen op bevel van Chiang Kal- veran t woonleHJkheid _der_"i
ministers.
-3he«-werd-gedaaïnsffi Höngköng~tê" Een staatsman uïtrde Dominions,'die
ontzetten».
t-> Londen vertoeft. Is verantwoording
verschuldigd" aan: hét ", parlement van

,\j Het feit.
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Londen,

«en—uur—worden-voor-gezet;
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De

slag

in Malakka.

Wat den slag In Malakka aangaat, gaf Attlee een overz'cht van
de tegenslagen, die door de .Brltsche strijdkrachten
aldaar zijn
ondervonden en zeide: „Onze
vliegvelden en verbindingen werden vernield toen wij terugtrokken. Momenteel rijn onze Noorde-

—lijke-strijdkrachteh-teruggetroki-

-

-

Financiën en Handel.
EFFECTENBEURS TE
NEW-YORK.
Slotkoersen.
New-York, 9 Jan.v (A n e t a).
vorig» heden
Cities Services
2j4
2%
PrerrClties , l."
52Vi aanb..
'*

'.'

Shell Union
Socony. Vacuüm
Stand. Oil
lydewater
Beth. Sneel
,\
Rep. Steel v
U. S. Steel
Anaconda
,'
Kennècotfc
:
Int; Nickel
Southern PaciUc

12>/4 -IV/t
:T»/»77»
39
38V4 ■•■'■
8% '.■■'. 9%
-'63% '';■«*%
17%
IVA
63>A
54V4
T

-..'-:

:

-

:,

26

35VÏc

'

■

26%,

.

12%
I2>A
~~~69
47—^"^ft

"'

-

69

Chrysier- Oorp.—
General Motors

—-»<—*-—

Curtiss Wright
Dougl. Aireraft.*
United Aircraft
Dupont de Nemours
Oeneral Electric :
Standard Brands

.

".-

66

r*.

34%
■ 131%
27%'".'; 2*l %
4%
4*4-

'.

2.10—""2.09

—

~~~~~

~~.'

;

*
Railways
Utilities t——^—■
Möodys

32%
3%
8!»

3i\' t
136V4

.

Corpor*te—Trust-

Dow-Jones'-averager:

--

32%
3Vi
8%
67%

Hudson

Industrials

-

27'^

/«

3538
v 26'4

UntanPaclfïc

111.35

ÏUXB-

221.7

221.6

27.34

27.74
14.60

-'

T.T.-noteeringen.
. .

Slot

New-York, 9Jan._

New-York/Londen

Slot New-York/Parljs

(A

«#»l*^;

n• t

'4.03%
___;2.29

l

.

Ruggespraak.

"

Comm. Service via Aneta.)

Rubber.
Sheets spot

-

38»i
Pebr./Mrt.
38U
38V4
Sheets Apr./Juni^■'.■■■/:'■ : 377»
37% ~t
Sheets i.oi>..
J '
38»»" W»
Blanke ts_JaiL/Eebr ___34Ti_-«
Bark Jan./Febr.
28«l '■
-—'-—

-

—

Sheets

—

—

■

_

—

"

Lusteloos.■ Batavia, 9
Anefa)

De

■-

—

Jan. (Hand.. Verg. vla

noteeringen

waren heden:

My werd de vraag gesteld of er rug- op basis e.k. Batavia en/of Soerabala'
• marktprijs 12.U njn."
gespraak heeft plaatsgehad met de Rhf,
*tS
WÊÊÊttSt' «.IS
Dominions over-de problemen van na Crepe
33 w
den oorlog;
(VOOR VERVOI/J ZIÏ PAO.
JarToerrlirte Moskou vertoefde werHl.)
>~

•■

~

-.."

Opening: Stil; Slot: id.
-—■"New'-TörK, 8 Jan.' •Tuur njn.-.
Crépê spot
__21ïi
-2544
Sheets spot
.24Vj
24*4'
het; Sheets Febr./Mrl. .
24Vi
24»i
'

woordinezijn verschuldigd aan
Lagerhuis.l9Hßn WSÊÖmIKÊ

;■■

:-

PRODUCTEN-NOTEERINGEN.

(Reuter's

•

-

%l:

volledige wijze bespreken.

:

-

gen woedden er vele branden.
Generale Staf tegen.
te Cherbourg
De havenwerken
(Reuter).
New York, 9 Januari
werden' eveneens gebombardeerd.
De Amerikaansche generale staf
TWee onzer vliegtuigen zjjh.nlet! heeft het Congres op .ondubbelteruggekeerd".--:.
iSi vw| zinnige wijze te kennen gegeven.
dat hij gekant is tegen, de vormirg
Twee vijandelijke jachtvliegtuigen T«i ffn a fmi l( l !) ts luchtmacht,
vernietigd. zoo deelde senator^Chand'rr_ aan
Washington- mejnurnallsten","'i
9 Jan. (Reuter)
de. Vertegenwoordigers van het
communiqué van het
ministerie ministerie van Oorlog
voegden
van Luchtvaart maakt bekend:
'.
senator
hier nog aan toe, dat
een gevecht
boven Chandler had verzocht, de voor„Tijdens
senaatNoord-Frankrijk werden
heden- gestelde zitting van de
middag twee vijandelijke
Jacht- commissie, die de.meenlng .van de
vliegtuigen» door een patrouille on- verschillende
autoriteiten-.omtrent
Jachtvliegtuigen vernietigd.-Al eem motie die op. de -vorming van
onze vliegtuigen zijn veilig terugge- zulk een afzonderlijke luchtmacht
keerd". :.vv ■
Jdi4s__Mnd inMnx
de
zoeken, af ,te gelasten, daar
' tijd
hebben
leden
geen
militaire
De kruiser „Galata” getorpedeerd.
L_—_^—-.
om; te versclujnen.:

I

!

-

9 Jan. (Aneta Reuter).
uur voor gezet.
schade aan.
Een communiqué van de Admirali- De klokken een
Washington, 9 Jan. (An. Reuter).
Het weer was gisteren ietwat teit meldt, dat de kruiser ..Galata"
gunstiger voor aanvallen op de vij- door een U-boot, werd getorpedeerd Het Huis van Afgevaardigden nam
te en tot zinken gebracht.
met 67 tegen 20 stemmen het ontandelijke verdedigingswerken
daylight-savlngHalfaya;
Bommenwerpers van de
werp inzake de
B.A.F, en Vrije Fransche escadrilwordt,
tlme, aan. waarin bepaald
les voerden den geheelen dag zondat de klokken overal in het land
aanvallen

'

•

Majoor Attlee

moet aanvoeren, dat het zenden van oorlogsmaterieel naar Rusland op .[ het
oogenbllk, dat wij dit heboen gedaan kon opwegen tegen het zenden van materieel naar Singapore. Ik kan het daarmede niet eens
zijn. Ik weet, dat het materieel, .'
dat wij naar Rusland hébben gezonden, een zeer waardevolle rol
heeft gespeeld in de Russische
1 militaire inspanning. Het is niet
juist, dat wij Singapore-hebben"
verwaarloosd of vergeten. Indien, .
jxwij verkeerd hébben gedaan is dft~* j
een gevolg geweest tan' een wel-''"
doordacht besluit en niét het gevolg van\verwaarloozing van de
belangen van Singapore. Een feit: ■
is het, dat onze strijdkrachten op
Malakka sedert 1939 vele malen
[joerden versterkt..Zjj mogen,npajüï
wel niet zoo sterk zijn als wij
:.. toeft,
: den wenschen, doch dit
een felti'Het, besluit werd geno. men voordat de vijandelijkheden'.,
th het Verre Oosten aanvingen en
het werd genomen in nationaal
belang, zooals dat op dat tijdstip
werd ingezien. De regeeringitalLdit onderwerp gaarne op de meest
~

-

—

-

der onderbreking

I

Het lid Stokes

"de'régêerlng niet

—

pers. Tóen de vliegtuigen' wegvlo-

-■

Ondanks het feit. dat de vijand
vijf maal zoo sterk was gingen onvliegtuigen onmtflfleiUjk

—

-

haafd.

Het communiqué

>

Verre
dat de gebeurtenissen dei waarschuwing
van Churchill hadden bevestigd,
dat men daar. nog groote tegen! slagen moest verwachten. „Zoolang Dultschland onze eenlge
vi.'and was hadflen ons overzeesche rijk en het' gemeenebest
slechts weinig aanvallen te doortijd tot tijd
staan, terwijl
\ raiders
van hüh v aanwezigheid
l blijk gaven.-Toen Italië aan den
|i oorlog ging deelnemen was de
! Mlddelandsche
Zee niet langer
verbinding.
veilige
een
Itusscbcn
l
T onze landen in het Oosten en die
I in het Westen en ten slotte toen
Japan 'ons den oorlog verklaarde
deed de tot dusverre zoo vreedzame Paclfic zijn naam niet langer eer aan. De Pacific werd ook
,een oorlogszone, s waarin "Japan
met een zeer.machtige,vloot, een
zeer sterk leger* en' een sterke
luchtmacht in staat was' onmiddellijk onze wijd; uiteenliggende

\

_:

Ten' aanzien van
Oosten~seide Attlee,
_

~~

(cheers):i[B|i|&Ë|ï§

.

aan Jeugd-unie.

blijk gegeven door onzen dapperen
zeer opmerkelijk
bondgenoot,

.

■

Zendt boodschap

ken op een positie, 100 kilometer
ter Noorden van Kuala Lumpur
en onze garnizoenen in plaatsen
meer naar het Oosten en het Wes—ten zijn op overeenkomstige wUzé
teruggetrokken. Zooals het, Huis
weet ■ bevindt Birma en in" het
bizonder Rangoon zich.thans belangrijk binnen de oorlogszone".

1

'■■■■.:■.

ENGELANDS TEGENSLAGEN
IN HET VERRE OOSTEN.

MINISTER BOLKESTEIN.

gelegenheid van een te Guildfcrd gehouden
Een aantal treffers werd geboekt Jeugd-reünie in verband met de activiop kanonnen en op verdedigde stelJeugdlingen en aanzienlijke schade werd teit van den Internationalen
Moskou, 8 Jan. (Rent; r).
toegebracht aan motorvoertui- Raad, zond minister Bolkistein aan
In December hebben de Dultgen:
den organisator de volgende boodschap:
schers alles wat «ij ten Oosten
en
Malta werd Woensdagnacht
„De Nederlandsche regeering groet de
van Leningrad In de maanden
aangevallen en
Donderdag weder
aangericht. Jeugd te Gulldford EngelandSeptember, Octobèr en Novemeenige schade werd
werden door
JU-88's
Junkers
Twee
verloren,
hadden
ber veroverd
het-vuur-der-luchtdoelartlllerle-ge- _Op de schouders van onze tegenwoor«gt de^*correspondentvande— troffen, doch 'hun vernietiging werd dige Jeugd rust de enorme taak _de
agressie en de vrijheid en vrede te ver. '±~ -~f~„livestia".
niet bevestigd.
dedigen, nadat de overwinning behaald
Het eenige vliegtuig, dat niet Is is.
De weg, waarlangs de onder bevel teruggekeerd
De democratieën zijn heden ten dage
van de operaties van
over
t
"staande
heel de wereld vereenlgd van RusFedyuninsky
—vahgënêraai
gisteren. Is het eerder genoemde
■;:
land over Amerika tot aan het Verre
'■'■■■ ■•■*ï
Roode troepen oprukken, zegt hij. Is lachtvlieztuie.
Oosten. De Nederlandsche en de Neder-

—w

Men moet

minions In den* geallieerden Oorlogsraad betreft meen ik, dat'deze .vraag
onbeantwoord r moet worden \ gelaten
totdat de premier is teruggekeerd. -.'

(

sneeuwstormen.

Officieel

ATTLEE'S OVERZICHT VANDE SITUATIE IN DEN PACIFIC.

presi-

>^

Stockholm, 9 Januari (Reuter). De Zweedsche pers publiceerde heden nog meer levendige beschrijvingen van de ongeloof eHjke ontberingen van de Duitsch e troepen, aan het Oostelijk front
Te Berlijn werd officieel
aat het binnenlandsche front in
Duitschland geheel op de hoogte moe t z y n van. het lijden van de
troepen en daarom publiceert de Duitsche pers lange verhalen. In
verklaart me n dat de Duitsche infanterie de
BeïUJnsche kringen goed
uitge rus t e troepenmachten moet afslaan
groote
aanvallen van
en tegelijk moet strijden tegen de Siberische koude en de ijzige

—

:

dent, Stephen Early, verklaarde
dat 138.000'pamfletten zijn uitgeworpen boven de omgeving van
Parijs en ruim BOCIOOO stuks _bo-l
ven de omgeving van Rijssel.
Early voegde hieraan toe, dat
veilig kan worden aangenomen,
dat van tijd tot tijd mlllloenen,
pamfletten uitgeworpen zullen
verschillende
worden boven de
déelen van het door de as bezette

~,;
werden buitgemaakt,
sector
werden de Duitschers verdreven uit drie
In een anderen
het hoofdkwartier van een Duitsch batalterwijl
plaatsen,
bewoonde
op het slagveld
jon werd verwoest. „De vijand liet 3000 dooden

achter".

secretaris'van"" den

den" de Dominions volledig op ie
hoogte gehouden van mijne bespre»
kingen met stalin en dit U iets, wat
altijd geschiedt. Hetzelfde Is geschied
door den premier,van Washington uit.
IWat de vraag betreffende de benoeming van vertegenwoordigers der Do-

.

t a-R e u t e r). In een aantal frontsectoren
Moskou, 9 Jan.
zetten onze troepen heden den opmarsen voort, den vijandelijken
vijand zware slagen toebrengend, en
teeenstand overwinnend en denplaatsen,
inclusief de steden Mosalsk,
bewoonde
een'aantal
bezetten

-

verwachtn.

-

'

ZATERDAG 10 JANUARI

Malangsche
(Van

DERDE BLAD III

DE; INDISCHE COURANT.

1942.

Sierlijke Russische paar-

Mobilisatie-indrukken.

onzen

correspondent te

den voeren leden ven een

Matang)

het

legerpatrouille- over

Over fatalisme

en

:

schuilloopgraven, transportproblemen

-

*_

Russische platteland. De

stadsherberg.

en onze

■•■■

Russische cavalerie heeft
in dezen oorlog wel over-

.Zoekt men naarden typische ge- M
uur: van; Malang naar Kebeurtenis," welke "deTafgèloopcn': week;,irulmslVi
ipandjen en in ruim 2 uur naar Soem• heeft gekenmerkt, dan stu t mên'op
|berpbetjoengf
de houding, die in conservatieve Indonesische :kringen' hier en' daar werd I Afstanden van 18 en 25 km. worden
aangenomen met" betrekking.". tot ; de''cldus afgelegd rn ir.eni? dogcartpaard,
dat voorheen z'n neus nooit buiten de
schuilloopgraven."«flgHJßH
grenzen had gestoken, doet
stedelijke
Voor een- der gouvernementskantoren in de stad kwam Juist een naar nu naar hartelust frisschè lucht op
verren omtrek...
den elsch Ingerichte en -overdekte Uden
De
autolettes, ingericht tot een maschullloopgraaf gereed. en de reactie
van de kantoor-oppassers was- Wi')ximum' van' 7' personen, welke veelal
;

■

paard nog steeds instaat is

de tank uil te manoeuvree-

~

£»'*■.' '■'•
w*.
ren.■ De
Duitschers
weten

".

—

|

■

'

i

duidelijk bewezen, dat het

■

~

daarover mede te

-durvennlaar-nlet-lnT—Hetis, of we i3het-verkeer-heipen-onderrtouden-met

ons'egen" graf- zoeken
als Je de omliggende plaatsen, waren.vroeDe productenmarkt.
daarin
heb Je grootë'kans er in" : ger, dikwerf: het: onderwerp van erfmoet
wat
grootein
gezegd:
tiek.
Het
te blij ven 1 1
;..»•;.
v
Soerabal a, 10 Jan. 1941.
. Het feit, dat sommige scnuilloopt re steden aterkeurd werd, liet men
graven, misschien dén indruk wekken oplappen om dan te Malang een nieuAlle markten zijn vrijwel geheel
van een Inheemsch grut, is wellicht we kans te wagen. Nu evenwel is men verlaten en zonder afdoeningen; nooorzaak .van deze j. uitspraan. Nader i' verheugd, zooveel oude rommel te be-; teeringen bleven onveranderd.
ondervraagd, verklaarde men, liever zitten. Want de keuringscommissie]
Cop r a h: De prijs van de Cohuls te gaan om er te schuilen, j'jkeurde deze af,andsche. wagentjes prahfonds voor mixed kwaliteit leveroyaal af voor' militair! ring Jan./Maart ƒ 5.90 én voor taA
wanneer men In het gebouw niet
en
zoo heeft Malang er nog kwaliteit / 6.10 per 100 kg. cl.f. Soetransport,
mocht blijven.
■' ; .
vrij
overgehouden!.
£
veel
'-.
een
En
Er. rijden rabaia.
r
bij
ander,
een
huis
v
L
.wiens.
riviertje ligt, was van plan om In de zooveel van die vehikels.... als er met
Coprafcschilfers: , Zonder
rivier of brj: den oever achter een chauffeurs bemand kunnen worden, eenige belangstelling van koopers.
grooten kallsteen te hurken. In de want ook,van hen gingen velen in Naminaal levering ready ƒ 0.90 per
doelmatige"schullloopgraaf ging hij dienst. •
100 kg,
s
evenwel In geen geval! .
Een der plaatselijke taxi-exploiGapl e k: Zonder belangstelling.
Nu moge het zich verbergen achter tanten zag van zijn 50 chauffeurs er
Kapok: De prijs voor kwaliteit
een kalisteen nuttig zijn, wanneer een de helft gemobiliseerd en nu heeft hij B. / 28.75 en voor kwaliteit C. ƒ 24.75
vrjand;op den-grond aan het schie- wel voor aanvulling gezorgd, maar dit per 100 kg.
ten gaat. bij luchtgevaar zullen de zijn geen keurtroepen! Ze behooren
Kapokpltten: Nominaal
kogels der mitrailleurs in vele geval- tot de categorie,_welke_hevig in.actie yoor_ levering. Jan./MaartL /_2.80 _en
loodrecht"vallenren geeft zoö'n komt. als ze op zwart zaad zit, voor levering Jan. / 2.85 per 100 kg.
—stuk steen dus -maar bitter weinig maar even snel weer absent isf wan- 'franco wagon Soerabala.
bescherming.
Achter de lopvatting. neer-ze weer-voor eenige 'dagen-een
K" a t j-a-n-g 011 e:- Nom. voor ledat men in een schullloopgraaf als in leven van zalig nietsdoen kan rekken. vering ready voor de goede kwaliteit
een graf binnengaat, steekt natuurlijk
/ 15.38 per 100 kg. franco schaal goeeen goede dosis fatalisme. Het gees'
dang Soerabala. .
Voor onze Malangsche soos
zijn
tesleven van
den Mohammedaan
Klapperolie: Nom. voor lewordt in laatste instantie beheerscht minder florissante dagen aangebro- vering ready
per blik._van .18 2
_door_heti:geloof aan-het-Klsmet—- ken. He t Ie ven is er- uit... en daarme- kj. franco wagon Soerabala.
de hielden de verteringen
gelijken
alles is voorbeschikt door
Katjangosee: Geen noteezoo- ringen.
tred;
overrompeling,
een
enkele
relnen wil van Allah. Wanneer een
Mohammedaan
moeilijkheden als op dien merkwaardigen ochtend,
in
Gele mals: Voor nieuwen
komt, heeft hij neiging zich voor, het toen onze Home-Ouards een oefening oogst levering Jan./Maart aanbod
voorhoofd te.slaan en te zeggen: beëindigden in de bar der sociëteit na f, 3. per 100 kg franco wagon Soera„Wat zal 'k er aan doen? Dit is mijn een voor'de hoogere militaire autori- bala.
teiten vooral leerzamen nacht, kan
noodlot!"
Voor pml. Djember kw.
Ie
zu'ks niet goed maken, noch het in- lev.Kede
Hij Is fatallst.
;,;
nom. ƒ 8.96 per 100 kg. fr.
Jan.
En behalve dat, Is hij gevor l '? en ternationaal aspect, dat tegenwoordig wg. Djember. Voor pml. Amb./Woel.
in de cercle is waar te nemen!
lrmresslonabel. '
kw. lev. Jan. nom. ƒ 7.04'/2 per 100 kg.
Sommigen; denken: er is maar één
Het gemlddeJde_verteringscijfer per fr. wg. Amb./Woel. Voor pml. ModJ./
schuilplaats in het leven de werke- lid: liep. In: 1941 slechts weinig. terug Djomb. kw. lev. Jan. nom. ƒ 7.12& per
li'k'ield; derelten. En'men is bereid in vergelijking met het voorafgaan- 100 kg. fr. wagon Modj./Djomöang.
de feiten te laten spreken.
de jaar. Slechts weinig leden komen Voor pmi. Ngandjoek kw: lev.-Jan.
: v Als dus het gevaar komt, zal de. gemaandelijks aan verteringen boven de nom;/ 7.20!§ per 100 kg. fr. wg.Nganleovlge'het afwachten, waar, hij ook f'2s a f 30 uit. *n een bonnentotaal djoek. Voor pml. Pas./Prob.- kw.' lev.
is, want alles is voorbeschikt. Komt van / 50 is reeds hoog!
Jan. nom. ƒ 7.12 »/2 per 100 kg. fr. Veem
h-* ergste.... dan is het zijn -Klsmet Het gemiddelde verteringscijfer was Pas./Prob.
„geweest..;.;" .'■
Nominaal voor leveK ato e 1
1933 nog f 9 per maand per lid, en
7,,"Gelukkig zvjn.de stedelijke Indpne- in
in 1937 nog ƒ 1. En;dit bedrag kon ring ready ƒ 1.95 per ,100 kg. franco
siër<-.idus die, categorie, welke de nog gehandhaafd, worden, omdat er dagon Soerabaia.,,
■;■.",. ~,'-*-,; *,
sU'dskamporigs bevolkt,'';voorstanders teen vijf leden waren, die maandelijks
Nom. voor
G b e I a t o e'm b o e h
van schrilloopgraven.* Men" wil in' dat f lOC a f 150 aan bons schreven. Men lev. ready f 3 50 per 100 kg. franco waopzicht'; niet minder zijn dan de. Eunagaan, wat er over 't algemeen
röpeaari'en er gaan overal stemmen kan
Go* la- aio es: Nom. voor Ie
door
het overgroote restant verteerd
op. om schuilloopgraven"te krijgen!
soort
kwal: ƒ 5.25 en voor 2e soort kwal.
werd! Het vijftal steunpilaren
der
Dit is Goddank een geheel ander gef 4.50 eri voor 3e soort kwal. ƒ 4.65 per
is
er
soos
sindsdien verdwenen, en
■100 kg. .franco wagon "Soerabala.
iu'd.!:, ' "■:".;
geen anderen om hun dorstikwamen
'Dé bevolking wil. déze schuilloop- ge plaatsen
,G o ela ma n g ko k: Toeloengin te nemen....' ï'-L agoeng
kwal. lexJari- nom. ƒ 3.25 per
"■f-gra ven zelf: uitvoeren" en "daarvoor
De Malangsche soos neemt een bi- 100 ks. franco wagon Soerabala.
zelf de werkkrachten leveren.
Met
werkkracht alleen komt men' echter zondere plaats in het uitgaand leven' Koffie: De prijs voor Robusta W.
niet aan de noodige materialen zoo- In. Het is een algemeen gezelllghelds-j I- B.export-gwaliteit In de tweede hand
al bamboe en houtwerk, en daarvoor centrum, een soort „stadsherberg"; lev._ready nom. aan te nemen op ƒ 28.75
geheel andereni perlOO
•s eeld eendeerste' vereischte.
Nu met contributie, op
k?. franco wagon ScerabaiaR D j t: "De noteeringen volgens de
heeft men ten % stadhuize berekend, voet dan de soms meer selecte clubs
dat de kosten dezer schuilloopgraven onzer groote kuststeden. Het bezit de richtprijzen van R. V. Cepnige „burgerzaal", voor-alle—doel- —Ru 06ê ri De h'öE'ècringén vol gêris
—uitkom«H-op-rend-3<)-cent
bezigen en verdient uit dien het RUB.
ner. Neemt men nu aan, dat de helft eindsn te
I__
reads
den steun der burgerij.
hoofde
niet bij machte Is, dit bedrag te offeis
het van belang, dat deze
ren, dan dient de gemeente dus voor Daarom
De suikermarkt.
in staat wordt gesteld, zich
hen bij te'springen. Hetgeen dan ook instelling
seinde een onveranderde
New-York
in de toekomst te handhaven!
_-geschieden zal.
noteer'ng voor contract No: 3 op 2.99,
Het gemeentebestuur is van zins.
lusteloos.
op korten termijn over te gaan tgt
(iVr.RVOTO VAN-PAO. ».)
—-De4ocaJ#-ma*kt-eft-d e-consumptievan senuil Joopgraven
prijzen ztfn ongewijzigd.
voor 60.000 Indonesiërs. De gemeenPeper.
telijke subsidie zou hiervoor dan ca.
Nivas-verkoopen.
ƒ 6.000 moeten bedragen.
In' de dichtbebouwde kampongs Zwarte Lampong-peper:
DeNivas'
verkocht 985 ton Supe«.25
heeft men-niet overal gelegenheid :v-■-,:■■■ 'Maart
ton Browns voor conrieur
en
126
Mei
6.30
tot den bouw over te gaan. Want van
sumptie.
;
Juli
8.38
<
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Het laatste nieuws
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den Pacific.
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Zinspelend op de gevechten bene*
den Perak verklaarde de radio,.dat
de Japanners thans lichte tanks van
tusschen tien en twaalf toris gebruiken, maar dat deze kwetsbaar
iijö voor de Britsche kanonhen.

BIRMA.
Anti-Japansche bijeenkomsten.
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Hevige gevechten bij Canton.
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Moelmein gebombardeerd.

GEHOUDEN.

Rangoon, 9 Jan. (Aneta Reuter)
Een heden door het leger en de
R.A.F, gecombineerd uitgegeven comNew-York, 9 Januari (A n e t a). De goedingelichte periodiek
~—:
;
;
'i
muniqué meldt,-dat niets bijzonders„Newsweek"' berichï het volgende:
kan-.worden gemeld. De bijzonderhe-Indien de conferentie-plannen van Washington doorgaan zal
den inzake de aanvallen op het disspoedig een vrij belangrijke offensieve j actie tegen Japan worden
trict Rangoon tot heden 09.00
ondernemen, misschien gepaard met verrassingen. Hitier komt het
uur
zijn vervat in het communiqué van
eerst. De Duitsche nederlaag en de ineenstorting van Italië zouden het
de burgerlijke defensie. Verklaard
einde beteekenen van den Europeeseben 'oorlog en Japan alleen
wordi_dat_ het- grootste
gemakkelijk kan worden afgerekend.
laten met, welkUnd.
-deel—vanDonoerdag vijandelijke
vliegtuigen
Daarom eisenen de Paclflc-plannen het behoud van vitale pnnten
boven de omgeving van Moelme'n
als bases van een offensieve actie. Deze tijdelijke strategie beteekent,
vlogen. Een klein aantal bommen
dat spoedig „beperkte offensieven" zullen worden ingezet.
werd geworpen. Er werd geen mlaanvallen,
de stellingen op llta're schade aangericht. Het aanchang,
CHINA.
tal slachtoffers werd nog niet vastverscheidene punten binnen.
gesteld.
Aan den Lunghai-spoorweg baanvechtend een
Thans Is bekendgemaakt, dat'het
Nieuwe Chineesche overwin-ningen. den de Chineezen zich
Chungmow.
De aantal burgerslachtoffers te Moelweg In de stad
poorten me)n op 7 dezer zeer gering is. Het
zuidelijke en oostelijke
communiqué bevat nadere
werden
stormenderhandveroverd.
bijzonChungking, 9 Jan., (Aneta Rtr.).
Ten
van
brachderheden inzake den
Ichang
noordoosten
Japanschen
Hevige gevechten zijn gaande rond
Japanners aanval op-Martaban op gisterochCanton, waar twee ■ Chineesche co- ten de Chineezen den
tijdens
omsingelende
beweging tend. Gewijde gebouwen
een
werden
lonnes uit het noorden en noordoos200
toe.
man
verliezen
Acht Ja- beschadigd. 11 Personen
ten op de buitenste verdedigingswerwerden
vliegtuigen trachtten den gedood en 8 -zwaar gewond.
ken van de stad losbeuken. Dit is pansche
van het jaar
op
de eerste Chineesche actie in dit eersten aanval
Chungking te doen, doch zij wergebied sedert den val van HongWante den teruggedreven, nadat
kong. Om den druk op Canton
werd
bereikt.
shien
veilichten, trachten de Japanners
Het Marine-communiqu.
afleiding te brengen door. een aanMALAKKA.
Washington, 9 Jan. (An. Reugen;
val uit te voeren op de Chineesche
departement van
Het
achterhoede ten noordwesten
van
Marine gafi
net volgende communiqué
.;:
de stad. waar thans een
uit:
hevige De gevechten in Beneden-Perak.
In het centrale deel van den Pa- :
slag gaande Is.
jan.
Htr >. cific duren.de
Singapore, 9
operattes-tegnr vij-'
Tunting- Radio Singapore verklaarde, dat de andelijke onderzeeërs
j Van Yochow aan het
voort. In
meer naar het zuiden oprukkende Japanners probeeren gebruik
te gsbied van Hawaii is het-rustig. bet
troepen
Japansche
opge- maken van het vliegveld van Kuwerden
In den oostelijken" Pacific
resul-""
vangen door de Chineezen, die het antan, teneinde de schepen bij Kuteerden de kust-defens!e-piann*n in
Japansche hoofdkwartier verover- antan te beschermen. De Britsche een beperking van
vijandelijke Oden.'Meer naar het oosten drongen troepen maakten, echter alvorens boot-operaties bij de
westkust
de Chineesche. strijdkrachten,
die zij zich terugtrokken, het vliegveld
Van het gebied der
AÜanüschen
de vijandelijke posities nabij
de gedurende eenigen tijd volstrekt on- Oceaan
wordt gemeld, dat het bo*
'
Kiangsih,
van
Nan.hoofdstad
bruikbaar.
richt,'dat een vijandelijke onderzeeër in de wateren van
Nleuw-Ea'"~
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VEREENIGDE STATEN.

I

—

ten vechten.

ANTI-JAPANSCHE BIJEEN

IN GEHEEL BIRMA WERDEN

;

„

Raneoon, 9 Jan. (United Press).

geheel Birma werden' anti-Japunsche bijeenkomsten
gehouden,
waarin moties werden aangenomen
dat de Blrmanen tot den dood zul-
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geland opereerde, grondig
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denten verloopen.

NEDERLANDSCH SCHIP
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GETORPEDEERD.

Japanners traden beestachtig

,

-
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LAATSTE BERICHTEN.
(GEDEELTELIJK GECORRIGEERD.)

Citronella-olie.

:

—tientallen-kilometers- bedraagt 1
Ervaringen,_als£de bevolking..ivan
M'laan heeft opgedaan," toen ïn de
tweede helft van 1940 de Brltsche
vliegtuigen er hun eerste visite afleg—

~^

.

l

2.82»

Keadv

—■)

29Q

Januari

__

—

--

Koffie.

verleende,—-terie no>
eventueele bezwaren tegen het betreden vap schuilloopgraven, uit den weg

'

8.55

Maart

••"'■■.'.:.'■•*.

(nieuw
.

—

.■

Ntw-Yörk.

contr.
<

3).

S Jan.

2.99

I

.

1

Katoen.

-'

■

--

De automobiel had z'n entree nog
New-York. 9 Jan
niet gedaan op Java en men reed per
Middenkwaliteit Mrt.- verscheping
kar. Thans, nu vele autobussen gere- 17.86 nom. per lb.
qulreerd werden (de Adam Autohus Prrjshoudend.
V
■•
'■
Mij. hield,in dit ressort nog slechts
19 van T 42 autobussen over. en in SeZilver.
marang 20%), ging men er opnieuw
Te New-York. ar ■/■.
toe over, toevlucht .te zoeken tot het New-York. fl Jan. Offirieèle prijs 35' j.
*■paard,
''-■'"
•■
per, dogcart rijdt men In doilarcent_per_o2.
'
..

*

en.

_2ütps_toe.traden.

;;■.:.■

".,

kend

-..^-—^_

Batavia,

10

Jan,

.

'

:

zou=blijven tij_________

FAILLISSEMENTEN.

VAN DEN VOLKSRAAD.

Te Soerabaia.
Bij 'sßaads vonnlssen'ddo. 10 Jaivzljn failliet verklaard:
Ie Khl.ng Tonj, handelaar,
wonende te Maten?_RawenaMo«naSana Moham ad Hoesln fHosent bln

(A-n-e t a).

-

Hedenmorgen werd'de tweede gewone
geopend.:'J 1 •'■•,■'.- •
Onder de ingekomen stukken be-

'

.

aanval ,op PCarl «arbour 55.888
mannen bij- de vloot dienst namen,
terwijl 18.000 tot'het.' marlnlers-

-

Tarwe.

~~~

.-■3

-

zitting van den Volksraad te Batavia

'-'

\

.

Rijssel_uüwierp._waarln„iierinnerd

Tweede gewone zitting geopend.

Nntrering te Chleago.
v
Chlffago." 9 Jan Tarwe nntfrfl» u<vir
Keeren de oude tildenJeruggJTpen,
"len; zoo omtrent het begin dezer Mei- verscheping per busher 1287 b dol____^_
eeuw, van Malang naar Damplt reed lar.
'. ■'"
PrTJJïïcü3ën3!
per dogkarretje met 2 paarden in 4
....

_

werd aan de historische . vriendschap tusschen' Frankrijk en
de
Vereèenigde Staten—Voorts
wera
onthuld, dat een maand na
den

:..^

Suiker.

•-

aan.

uur?..

-

!

te helpen.
Een ander bezwaar, dat wij hoorden uit Inheemschen mond. waS: Ik
V
durf er niet in .'.....want Ik zal er
'Januari-"sfkk'en ■ bij; gebrek
lucht I
'Het zal van nut kunnen zijn, ook Lusjeloos.
hiermede rekening te houden.-

.

en de dienstnamebij deMarine.

*rieta.)

J.B2* 2.90 —")
den, namelijk dat alle schuilloopgra2.82' 2.90
„_v*n reeds_tydg.; ingenomen waren Jan./Febr.
2.82* 2 90:_:—'z.
door 'personeel van het luchtafweer- Jan.Mrt
geschut (') en den luchtbescher- ') Gisteren ged. %.IT' tot 2.82*.
Batavia levering ready 2.90 3.— ').
Brtngsaienst. zullen té Malang zeker >':
Gisteren ged. 2.7P. .
..(niet: voorkomen I ,
NHet '. zou intusschen geen kwaad

■—medewerking..

—

<Handyi.Verg_vla —Washlngtonr 9 "Janr (unrPressF
Huls_onthuldet _dat
'—de
Contract-A-<per Kg.-lncU-drum)-tr. Het Witte
bijna
R.A.F,
2
pamfletmillioem
wagonTasikmalaja.
vr. aanb. nom. ten in de districten van Parijs en
l_

jj.

Jan. '42 ( A n eHet departement der Ma-

een Chineesche matroos
en—een Inheemsche bediende.
Voor het lot der overigen wordt
gevreesd, in verband met het
beestachtige optreden van de
Japanners, die, nadat het schip
door de torpedo was getroffen, de
te water gelaten sloepen en de
op ~zee drijvende drenkelingen
'
met kanonvuur beschoten.
De drie geredden wisjen aan
boord van de vijandelijke ondergeboot .te klauteren,. doch wer--—
den door de Japanners wederom
Jn zee teruggedreven, waarna de
onderzeeër verdween.
Klaarblijkelijk hoopte de vijand,
dat niemand deze wandaad zou
overleven, zoodat de aanwezgheid van de onderzeeboot onbe-

ONTHULLINGEN VAN HET
WITTE HUIS.
pamflet enregen

op.
W

ee.?L???4erlandsche-werktuijr.—
.*iE^
kundige,

~~

De

fi

rine deelt mede. dat In de Javaiee een Nederlandsen koopvaardijschep door een vijandelijke onderzeeboot tot zinken is gebracht.
Tot dusverrezün.slechts 3 leden der bemanning: behouden.

—

overal schuilgelegenheden aangelegd
worden, welker gezamenlijke lengte

n

Batavia. 10

~

*1S-

——-

—-•.-•«.«.»•

-

;

w?fd~~

onóerzocht._Het_gebied-werd-afe».
zccht zonder tastbare
resultaten
Overigens zijn de operaties
in Jen
Atlantischen Oceaan zonder
inci-

•".

de dikwerf-smalle -i wegjes kan niets Nauwelijks prijAóüdendr
worden afgenomen, anders zou men
Batavia, 9 Jan. (Hand. Verg. via
deneventueelen opvoer van brand- Aneta.) Zwart* Lampong e.a. p. pic.
maar, belemme- ■-■' '
Vr^aanb-nom.
■ 3s
—8.75
ringen in den weg leggen. Men zal Januari
Zwarte~L'ampotTBr''e,.lc™™™"*"
~Khutl!öoT>gmèrr«a^^
>
■
cullere, erven: waar krotjes staan, TeloVßetong. p. picBeady
7.25
7.50
zullen deze eerst worden opgeruimd Januari"
7-25 7.50 —')
en het terrein voor schuilloopgraven
7.25 7.50
Jan./Febr.
benut, enz.
7.25 7.50
Jan./Mrt.
Zoo zullen in de stadskampongs

•

-

i

'

Spoedig zullen „beperkte offensieven”
worden ingezet.

praten.

vond zich een schrijven-van het lid
Jg-Lr-j op r a n^o-t-o^-waarln—deze

Mohamad Samoen IHcêslajJ
ronder beruep. wonende te Tj';rmee~DÜ"
mededeelde en toelichtte, dat de
Soerabaia.
•;,Par'liidra" hem-heeit-opgedragert-de. Fa tl ra a h
Bi ew I blntt MoVolksraadsvergaderingen wederom bij
hamad Samoen ill»« ir».
'.
-.-.'■■'
te wonen.
11 ma h B e.e of B e Be, zonder
beroep. won»nde te Den Pasar.v".^
; In zijn openingsrede merkte de
voorzitter o. a: op. dat de tijd zal
Mohamad Anoear bln
loeren, welke taak de Volksraad
Mohamad Samoeo allaa
in het bizonder gedurende den
Mohamad Anw a r. zonder bezeestrijdkrachten hebben een Duitsch stoomschip, de „Heldel- roep,
oorlog heeft j te, vervullen. De
wonen<?e te Den Pasar.
berg" ingerekend, dat trachtte door de blokkade heen te breken. Het schip
volkeren van Nerterlandsch-Indië
Bli_'sßaad« vonnis ddo- 31 Dec. 1941.
! was als Hollandsch schip gecamoufleerd en toen de Duitschers zagen, dat is opgeheven
volgen
getrouw en onvoorwaarwegens gebrek aan bate»
delijk dé regeêrltig In dezen_oor- \izjf verloren waren, trachtten zit het schip te doen zinken door het in brand
\
iJog t
te-steken. Het stoomschip werd onherstelbaar beschadigd.
wonende.te Petempen. Pasoeroean.
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Entrée f °- 25 en / °- 40
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OJnUELOLD-NEWJORKi.
Richard GREENE
met Allee FAYE
Frëd McMURRAY.
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„THE STORY of DR. EHRLICH'S MAGIC BUÏXÊT"
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L. H. Klinkhamer.
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I

Hotel ProboUnggo.
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UIT DEN OOSTHOEK.

Indien ieder gezin. er slechts ' eentje
zou willen schenken, kwam men voldoende ver. Te bezorgen bjj het secretariaat der. vereehlging van hulsvrouwen, Oro-Oro dowo 2 (tegenover politiebureau) of' secretariaat Oovim, Rampal

onzen correspondent.)

Inkwartier ing in hotels.

5S Ten-Ter?olg*-«i>-hetfeen-descrtiaECTr

•

I

:

•

.

aangaande de lnkwar.—tiering van-gemobiliseerden-in hotels
of pensions kan worden medegedeeld,
dat er niet het minste recht bestaat om in hotels Ingekwartierd te
worden tegen betaling van de schadeloosstelling, daarvoor officieel vastgesteld (ƒ3 voor officieren en onderluitenants). Men kan te dien aanzien dus
niets eisenen. Wil men evenwel, tenetade wat meer comfort te genieten, of
om andere redenen, toch zijn intrek
nemen in een hotel, dan zUo uiteraard
3id« financleele. cönsequenües-voór
ning der betrokkenen.
Het verschil tusschen kamerprijs: en
schadeloosstelling dient
zooM L
.geval zelf bij te passen.

—
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—

—'-——o»

Door de handteekeningen, welke „voor

ontvangst'' der eieren gesteld werden,
na te maken, had bekl. geruimen tijd
zijn lucratieve bezigheid l kunnen uit-

----

.

*

-

~

~

:

■

sche looper der Chineesche firma i.Toko nigheid de adjunct-magistraat Iste kl.
Voor de noodhospitalen.
Java", verdacht van verduistering.- Deze- -Ma-s- A -r-l b o d4-n—_ ungeerder achtfirma levert engros eieren aan handete de verduistering bewezen en requlEr bestaat In de plaatselijke noodhos-!
reerde een gevangenisstraf voor den
laren-wederverkoopers,
pltalen gebTek aan stopflesschen voor -In dank ontvangen:
en
twee
löopers
fam. w. te Satoe
verschillende doeleinden. Daarom wordt »5 romans en damspel; mevr. T., Moe- die de bestellingen kwamen. opnemen -haur van 9 maanden. Uitspraak coneen beroep gedaan_op particulieren, te- riawec 1, Malang, 1
tric-trac-, dam- en wisten hiervan duizenden stuks zoek U form. Bekl. heeft dus nog 4 maanden
elnde. zoo mogelijk, te helpen en uit
,
den boeg-'
mevr.
H.
alhier, div. illus- maken. Een der-loopexs is voortvluch- .voor
hun voorraad af te staan.
traties; mevr.',H.' Idjenboulev div. cou- tig; no. 2 stond thans terecht.
';i^j
;

.

i

Voor de militairen.

--.:■■..

:

voeren zonder ontdekt te worden. Dit
23 paviljoen
bleek eerst, toen de firma, de. rekeningen'over de leveranties offreerde 'en
Overtreding geldschieters-verordening.
men van niets wist!
—Zou wateii in Juli 1941-in totaaHNWfr
Botsing.
■';'
stuks vermist, en door den looper tegen
Het is gebleken, dat egn def plaatseEen auto eener dame uit Sengkaling den engrosprijs van 2 cent per stuk bij
lijke geldschieters van'Chlneesche ori- stond Donderda_Jangs crèn Idjenboule- groote partijen,elders:contant verkocht.
gine 2 maanden geleden een bedrag van vard geparkeerd voor het huis van een Bekl. werd op 12 Augustus
vorig Jaar
t 40 leende aan een Europeesche dame. medicus. Ken kleine auto naderde met preventief gezet.
snellen
gamg
waarbij een acceptatie geteekend moest
uit, den Pandermanweg,
worden, v
Ter -zitting ontkende bekl.: grooten.■ - -.j.'." '"""■',: ■. ■ nam de bocht en reed recht op het geNu is het verboden om in een tusschen" parkeerde voertuig in, hetwelk ter hoog- déels; hij :• beweerde slechts eieren tot
een geldschieter en geldleener gesloten te van de machinekamer getorpedeerd een waarde van ƒ2O verduisterd te
De bootsman kon zich zwemmen- hebben. Het bleek, dat ex drie loopersovereenkomst gebruik te maken van een werd.
de redden.
boekjes van valsche ' handteekeningen
wisselbrief, n.l.
als
trekker, endossant of wat*dan ook, zoovoorzien waren.
dat een vervolging zal.wordénTngësïeiar Verduistering van 7.000 eieren!
Jtn -_2<i zaak werd ecu aj.lal getuigen
Voor den landraad onder presidium
. Op de acceptaties staat weliswaar geverhoord-'?|ptii|Hj|i|jWy|]it
regeld de clausule „waar** \n
aderen van den heer L a 11 f Panel stond
genoten",'doch dit is slechts voor den TJönderdagmörgen terecm een Inheem^"" —De 'ambtenaa_-O.M,r in welke hceda
'

MALANG.

ranten en Illustraties;' dames N. N., 1
partij „Zaterdag";. pensiongast te Lawang, 3 boeken. Voorts, ontvangen we
geregeld zendingen couranten en Illustraties per post uit Singosari. :
AUes reeds verzonden.. : Voor nieuwe
zendingen boeken, brochures en tijdschriften houden wy ons gaarne aanbevolen. Adres:. Daendelsboulevard 4.

TRENGGALEK

bU den Heer
Bert c h.

-

*—
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Malangsche Orkest Vereeniging.

' „Business as usual!"
Het bestuur der M. O.\V. Is er op uit)
In de toekomst de door deze vereeniging
den leden geboden ontspanning op muzikaal gebied wederom voort \ te zetten.'
Nu er. ruim een maand verloopen \ is
sinds de oorlogst-fc-land intrad-fcan—de- toestand eenigszins overzien worden,en
de balans opgemaakt van hetgeen-ef
aan. executanten ;.overgebleven. is. \ Men
wil, zij het ook met een orkest van meer
bescheiden omvang dan voorheen, de

concerten weer voortswtten en misschien;
dat onder de neweomers ter plaatse nog
ongedachte, krachten'op muzikaal gebied schuilen.', Dat; zij hun licht niet
achter.de spreekwoorden!ke korenmaat

'

:

■

MJ den Heer
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PROBOLINGGO
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VERKLARIN G.

12

Telf. Malang 508
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Kantoor
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Ondergeteekende Margono Hardjodipoetro
Halte Chef S. S. Blimbing, verklaart hiermede, dat zijn echtgenoote 6 jaren aan ambeien

ii'l

MAUUiQ

<Eigen

,;

•>'

..\

buurman?
(*)
Wie op gelijke wijze• helpen wil, geve
zichldaarvoor _op^aan het Hoofdkantoor van
Velodrome, Telefoon 888 WL

___

(Van

'V-V.'"

•

.7Alóon-aloon, Djember."-"":.
Velodrome N. V., Soerabaia.
Velodrome N. V., Montagebedrijf, Kalimasweg,
;

:

Stationsweg 15.

-

'

Meling fl

;■:.

•

,

,■■.

Autohandel Colombia,- Bod jong 90,:: Semarang.
Motor- en Rijwielhandel „De Goentoer"
Kajoetangan 103, Malang.
.
Djembersché Sportvereeniglng,.■'.

N.V. Onderdeelen-Centrale, Kaliasin 23, S'bala.
Velodrome N. V., Malang.
Velodrome N. V., Semarang.
,Velodrome N. V., DJokja.
Voor andere plaatsen geschiedt toezending
-gaarne franco per post.
■■'■"■■• iv' '■■■■■-,' -i- .■■•.■-.■
:=■■;.'•
''■■'-■':
Stuurt U dèn wagen even langs ,"• net als Uw

1690

1

MADIOKN
bU den Heer
—-——Ta»Tik-IJaii.-
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0.15

bU den Heer
D.R, Bri nee r t"
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'1-y::. 'van
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Pasar Toendjoengan stand 14 15.'- 16
Tel. Z. 1180
leed. Door behandeling van den Heer DJoco, Occulties te Kerkhoflaan 96, Soerabala gedurende 3 maanden is zij. thans geheel her- -\VEGETARISCH ETEN: IS; GOED;
voor Uw gexondheid
steld. Ondergeteekende'. Is den Heer DJ oco hiervoor. ten zeerste
•
een TOCH GOEDKOOP. Per MENU F 1.- (5 schotelt).
Soerabala. dankbaar.
Blimblng, 1 December 1941.
•
V 'iFILIAAL te MALANG, KOEDOESANSTRAAT 39
TEL. 1192
—^4s66. 4670
—_J
Jïargpno Hardjodipoetro.
[ . : ;
■-;■■■■:/ : -K, ■::-.■[ :
'4544 ■■,

..

uUiTILWEG

■■"•-'-'■•■

Aanbrenging geschiedt.in een wip'en koste»
loos op elke auto die even naar één der
v volgende adressen wordt gebracht: (*)Autoh. BERRETTY, Toendjoengan 52, S'bala.
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Dit comité stelt zich

ganda te maken
ingezetenen voor
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beschikbaar gesteld door de
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Europeesch model, met ring en veerhaak aan één kant, uit
"waterproof canvas In diverse soorten. . :,

KERTOSONO
bü den Heer
NI e K o k II en.

NIEUWE of TWEEDEHANDSCHE

-

:-':+^---r^-ï '--:M'7--<-^,474S

■■'

'"

„

„

F
F
F

"

O.L Broox
Semamplr.l4.:.

■ I ■

-
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Oorlognieuws kunt U thuis beluisteren middels
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voor Militairen

:
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slagroom en

Voor Bestellingen
,
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Anders dan Anders.
■'
Zaterdagavond speciaal programma v. revue-nummers
Slechts 15 c. t/m 1.20. Matinee »/2 -geld. Militairen ld.
MORGENAVOND Reprise van „JOHORE-BAHRU".
-Maandag: 12:-„SECOND.MOTHER» (Iboe-Kedoea of 2erMoeder)

,

CHOCOLADE SCHUITJES met

ZONDAGMORGEN 10 nv MATDJéE, GEHEEL NW. PROGRAMMA!

Humor uit Djohor-Baroe
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„C nll ur a"

KEDIRI
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bij den Heer
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MERGPUPEN

PLUS:
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KASRI
Boerderij

maak t?!-^-
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DJEMBER

by den Heer:
O. W. D. d e G r aa f t

f>tO/U^**R£ff

HOLLANDSCHE WAFELS met SLAGROOM
:;
:en ANANAS OF PERZIKEN p. stuk
;,
SLAGROOMGEBAKJES

DE.N (7.15) „o, w.i."-zaal n/ Politie Bureau Boeboetan.
nw. Straits-Malaya klucht „JOHORE-BAHRU" Romance,
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Toont Uw appreciatie door op Uw auto,.
de fraaie emblemen te laten aanbrengen:

i^"»ss*^^^V.
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„DE_ LIEVELINGEN
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"

VÖORAIrIN DEZE TIJDEN7

Wat „de Bonbonnière" maakt
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Verkrijgbaar in 1/1, yz en 14 busjes.
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DJOMBANG

bU den Heer
F.HTC r o o
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oyoM/imBE Jjjy
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VANAF MORGEN E. V. A.
20th Centufy Fox meesterwerk op
'. r
7?~7 ■■'-." "amusementsgebied
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AtUfILLiBJUL

U<binnei> «nkele weken reedt dl noodde
enerfie. Vermoeidheid, tuüelooirteid en neer«lachtifheid verdwijnen ipoedif i!i U ttrejeld
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Tm 9 ö*CH#M
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Ovo.Jebruikt.' '
: Voof ilechie ilipertiii-Ovo «en tritkomitl Doordit
Uw jeeir*olkomen:totruit komt, hebt U'i-morgen!
dit heerlijke gevoel vin door en door uitieruit
lijn l-Ovo 5» fcovendien in een wip kUirJenuiktl
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een eenvoudig middel om
opgewiuen Ie blijven (eten den nideeli£en in.

■

z/vCn,

ten doel, propaonder de Chineesche
deelname aan de

Hulpdiensten.
Zoowel de Jongedames als de heeren
JJfpben zich, naar thans blijkt, niet onBetuigd willen laten en gaven zich spontaa n op voorde hulpcolonne,voor verpieegsters en voor, de noodformatïe drr

wandweer-enß;

-

■

"

-Een woord-van lofjyoor de pioniers en.
de loyale houding- der a*. burgerdienst-'

plichtigen.
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VAKBEWEGING.
DE BATIKBEDRIJVEN.

Fusie

LAMONGAN.
onzen
(Van

Animo

correspondent.)

van Chineesche zijde.

-enigen tijd*, geleden is er onder de

Chlnee.che medebewoners van onze kola. een comité opgericht, wa a rln enkele

vooraanstaande ingezetenen zitting hebben genomen./

'

—Ter

van vakvereenigingen.
vükluuni van-TirgëlêaêMH aêT
de batlkin
*»trle hebben
_

'

Juli 1757 werd hij assistent op ƒ 24,
in September 1759 onderkoopman pp
/ 40 en in September 1770 (de promotie tot den hoofdambtenaarsrang
ging in die tijden niet al te vlug)
koopman op / 60. Deze Falck, die
later gouverneur van Ceylon Is geworden, waarover hij het bestuur

over het uithoudingsvermogen van
lichaam en geest van deze mannen,
die ook te Batavia, waar de dood
steeds om hen rond waardei heele
reeksen van Jaren gezond en wel
hun, werk deden.
De gouverneurs-generaal Van Imhoff, Mossel en Van der Parra behoorden* daartöerVarTlmhöff woonde, behalve eenlge jaren op Ceylon,
ruim 20 Jaren te Batavia, Mossel
was 20 jaren In Voor-Indië en daarna 21 Jaar te Batavia en Van der
Parra overtrof deze belden met gemak door 40 jaar lang te Batavia
zijn werk te doen en dat alle drie in
de periode, die tot de slechtste behoorde voor wat de gezondheidstoestanden in Batavia betreft. Er waren
jaren, dat er in de ziekenhuizen te
Batavia alleen al meer menschen
3tierven, dan er Europeanen in die
stad woonachtig waren, waarbij" de
zieken, die de reis van Nederland uit
hadden doorstaan'en de uit de buitenposten geëvacueerden uit den
aard der zaak een belangrijk aandeel leverden.
,

en octecedenten.

De meeste gouverneurs-generaal

bleven op hun post „tot de dood er op volgde”.

VAN SOLDAAT TOT
LANDVOOGD.

Eenigen tijd geleden heeft de tegenwoordige Gouverneur-Generaal In
verband met de tijdsomstandigheden
zich bereid verklaard voorlooplg aan
te blijven en den tegenwoordig gebrulkelljken ambtstermijn van 5 jaren
te overschrijden; het Is wel belangwekkend na te gaan hoe het te dien
opzichte zijn ambtgenooten In de
17de en de 18de eeuw Is vergaan.

Slaat men dê" koloniale historie na
dan blijkt dat onder de Oost-Indische
Compagnie de G.G.-s vrijwel allen tot
hun dood In dienst bleven met uitzondering van den gerepatrieerden
Van Hoorn en de teruggeroepen Diderlk Durven en Valckenler. Sedert Van
Diemen (dus reeds sedert 1646) bleven de G.G.-s In dienst „tot de dood
er op volgde", d.w.z. veelal zeer geruimen tijd.
Van Diemen zelf voerde 10 jaren
het bestuur (1636—'46) ; Maetsuyker

Jaar
Jaar
Zwaardecroon 7 Jaar
Van Imhoff 7 Jaar

(1718—'25) ;
Mossel
11
(1743—'50) ;
(1750—'61) ; Van der Parra 14
16
Alting
en
(1761—'75)
(1780—'96).
•

~De

gouverneur-generaal

.

_

jaar
jaar

l

;

directeur-generaal te gaan aanvaarden, hetwelk hem door Bewlndhebberen werd aangeboden, die hem als den
eenlgen man beschouwden, die het
bederf in de gouvemementeele cóterle aldaar had kunnen stuiten. Wanneer hij wat vroeger geleefd had en
zijn koloniale carrière wal eerder had
kunnen beginnen, zou hij zonder twijfel een sieraad op den landvoogdelijken troon zijn geweest. .
•-;,/: -~..
Het Is steeds goed in een tijd als
dien waarin wij nu leven, tot sterking
terug te vallen op het verleden, waarIn vele voorvaderen ons zoo roemrijk
zijn voorgegaan als even zoovele voorWanneer men ziet, dat in den te- beelden van wilskracht en doorzetgenwoordlgen tijd de Gouverneurs- tingsvermogen.
Voor hen, die de neiging
Generaal eerst nadat z(j .reeds in'anzouden
dere functies op een bizonderen staat vertoonen zich te beklagen," dat de
van dienst in den lande !:unnen wij- oor Jog, die aan zoo velen leed brerigt,
zen tot het hooge ambt van Land- hun plannen van verlof en repatrleevoogd worden geroepen, zonder dat rlng in de war heeft gestuurd en een
steeds de elsch wordt gesteld, dat zij contact met verwanten in het moeover een belangrijke Indische erva- derland onmogelijk heeft gemaakt,
ring beschikken. Is het nog belang- moge een terugblik op het verleden
Pieterszoon Coen.
wekkend na te gaan, hoe velen In een
voorbeeld zijn, waarin
den ouden tijd tot de hoogste positie onze voorvaderen onder beduidend
levensomstandigheden
ongunstiger
in deze landen zijn opgeklommen.
vanden laagsten rang op den ambteEr waren onder de G.G.-s In den zich voor de hen omringende moeilljken bestuursladder, ƒ 24. In het va- Compagniestijd lieden, die eerst uit lijkheden van" velerlei aard hebben
derland van die dagen, waar het oor- nederige functies als die van solde- heengeslagen.
.
deel over de Indische loopbaan verre, inler en schepeling de eerst trede öp
Deze. voorvaderen, die door een
van gunstig was, genoot Van Olden-i 'den ambtelij ken ladder, nl. de functie lange carrière in Indië wel van het
barnevelt als • landsadvocaat slechts j van assistent hebben moeten berei- moederland waren vervreemd, hebben
ƒ 3000.— per Jaar, De Witt ƒ 6000.— ken. Dit was bijv. het geval met Pat- zich moedig neergelegd bij "het fedt,
en Fagei 112 12000.—. Men had in het ras en met Thedens, die als gemeen dat zelfs een terugkeer naar het moeHolland der Regenten, die,wel gretig de bewindhebbersbaantjés", onder
elkaar verdeelen, zoo'n lagen dunk
van het weTk van de Hollandschel
„empirebuilders", dat vele toonaangevende familie:, er eeneer in steldan nooit een hunner leden aan de
Indische administratie te hebben ge■-:„■;. ~:■■ ; :
leverd.
■:': .
Heen is de dag —• de nacht nog niet geboten,
toch
men
reeds
En
beschouwde
het
In het midden der 17de eeuw als een
En langs de bergen wademt avonddauw,
.gewoon verschijnsel, dat",een GouDe vogel laat een laatste genenrie hooren,
verneur-Generaal in Indië
fortuin
maakte. Voor wat "dit fortuin maken
In roerlooze aandacht luistert de landouw;
betreft steekt de 17-de eeuw echter
gunstig af bij de 18-de. Coen, Van
De zwerver daalt, in ziels-gepeins verloren,
Diemen en Maetsuyker waren behalve
actieve en bekwame ook eerlijke manIn 't dal en naar 't gehucht van wit en grauw:
nen. De misbruiken, waaraan de ComDaar
uit den toren,pagnie ten slotte te gronde is gegaan,
zijn toegenomen naarmate het terDe star'der liefde fonkelt zilver-blauw:
ritoriaal .gezag, zich .uitbreidde en in
het moederfand de kwaliteit der beHet kerkje bracht, wie danken wilde, samen,
windhebbers ér op achteruit ging.

Huisjes in de heuvels.

~

25 Jaar (1653—'78) ; Camphuys 7
(1684—'91); Van Outhoorn 13

(1691—1704)

gedurende 16'jarenop voortreffelijke
wijze heeft
gevoerd Is de laatste
groote figuur van de Compagnie geweest. Hij gevoelde er echter niet
meer voor te Batavia het ambt van

Jaar

Hendrik

Brouwer (1632—'36) Is met Coen (bij
zirjn tweede benoeming) de/'eenige

G. G. geweest, die op het obgenblik
zijner aanstelling geen deel van de
Indische administratie uitmaakte, al
hadden zij er ook vroeger toe behoord
en door repatrleering het contact
met Indlë verbroken.

DORPSVESPER.

derland niet voor hen was weggelegd. rende een deel van den dag .werkte
ZIJ rekenden zich reeds gelukkig, dat hij in den tuin en op het land als ande dood, die steeds om hen heen
waarde, hun "voorbij ging en niet al te
vroegtijdig een einde aan hun Indische carrière maakte.
Een terugkeer naar het toen in
verval verkeerende moederland, zou
dezen mannen van de daad slechts

teleurstelling hebben gebaard.^^
Aan de wilskracht en het doorzettingsvermogen van deze kloeke manvan
nen en hunne medewerkers
in de 17de en 18de
hoog tot laag
eeuw is het voor een groot deel te
al is het
danken, dat Nederland
ook tijdelijk door barbaren^ overwel-

—

—

—

—

digd

—

In

dize'landen'ztfrfohafhari-

kelijk bestaan heeft kunnen voortzetten niet alleen, doch ook in staat is
een waardevolle bijdrage te leveren in
de uiteindelijke overwinning,
die
vroeg of laat zal moeten komen.
(„A. I. D.").

:

-

„,

Van

Citters.

—

—

(

—

ZOO

,

G.G.-'s van de i7dê~en
eeuw
hebben
eerst In onder"de 18de
Compagnie gede
positie
geschikte
-rr
hun van
men
hetgeen
diend en
hoogerhand in 't geheel niet ten kwade duidde
in meerdere of mindere
mate aan de duistere praktijken van;
De meeste

klinken vrome.tonen

dien tijd medegedaan. Men verwachtte!
nu eenmaal in het moederland van die
S dagen niet anders van ambtenaren, die
Og» ge«nerlei aanspraak op bevordering
konden doen gelden en evenmin op
pensioen, terwijl de traktementen beVoor wat de bestuursopyolging bepaald werden volgens en gehandhaafd
bleven op den Neder!andschen stand- treft «vestigde zich reeds spoedig het
t.
gebruik, dat, bij het sterven van een
aard van de 17de eeuw.
Zoo genoot in 1650 en daarna de G. G., de Raad van Indlë,_die het
Gouverneur—Generaal / 600 a ƒ 700 langst in het College zitting "had, _tot
's maands,"~de Directeur-Generaal, zijn opvolger"werd gekozen. Als zij tot
wiens positie men kan vergelijken hun hoogen rang opklimmen, zijn de
met die van den tegenwoprdtgen VI- meeste G.G.-s dan ook verslece-Presldent van den Raad van Indië, ten oude heeren. Speel/ 200, de andere
Raden van Indië man (1681—'84) Camphuys, Van Outeen hoorn, Van Riebeek (1709—'13). Van
/ 160, een opperkoopman / 120,
koopman / 60, een onderkoopman Swol (1713—'18) en Zwaardecroon
40 en een assistent, de
bekleeder waren allen bij hun optreden als G.
.

—

En wierook en gezang golft uit de poort,
En op het dankgebed zegt alles: „amen".—

.

Jacqüês

'

Perk.

Mathlld

t.

/

BRIDGE-RUBRIEK.
Onder leiding van mr. Slem.
De vraag welke speelwijze—de r _Dlt- gaat ook op .bij. hel_n&volgende
wordt dikwijls spel, hetwelk oppervlakkig gezien veel
kansrijkste is,
op het voorgaande lijkt, doch waarbij
foutief opgelost.
een geheel andere speelwijze gevolgd
moet
worden,'
aan
het
Het Is daarom
te bevelen
Een typisch voorbeeld van tg.
speelplan op te maken in het navolgen„Dummy-reversal".
H.
de 5 Schoppencontract (uitkomst
heer van West). N. en Z. zijn op 5
schoppen beland op weg naar het (niet
»

—

'•■

'■

i

Uit;

MILLET.

i

De zwerver schrijdt, in zoet gepeins, weer voort:
Waar 'zooveel ;eens-gezinden\ samen-kwamen,
Daar sterft de haat, en wordt geen klacht gehoord.

'"

WAS

Weinig plaatsen in de wereld zijn
zoo innig verbonden met de namen
van het genie als Barbizon met den
naam van Jean-Francois Millet. Wie
over Millet en zijn werk denkt, herinnert zich ook het kleine boerendorpje
bij Parijs, aan den rand van het
Bosch van Fontainebleu
Barbizon
werd uitgekozen als een wijkplaats,
omdat het niet te ver van de stad lag
én omdat het al tot op zekere hoogte

een milieu was, waar schilders woonden, onder wie vooral Theodore Rfiusseau bekend was.
Voor hem, die van Millet houdt, is
elke zijde van het dorpsleven en alles, wat er valt te zien van de lande[lijke bevolking, haar woningen en
haar veldarbeid, vol aantrekkingskracht; want niet alleen heeft Millet
dit leven geschilderd, hij was er ook
zelf een deel van. Geen dorpsbewoner
was nederiger dan hij. Hij droeg boe\renkleeren, zelfs klompen, en gedu-

-

dere menschen van het dorp. fii)
woonde in een laag, donker boerenhuisje, dat niet beter was dan de
huisjes van zijn dorpsgenooten. In
zijn huis was geen weelde, en soms
had hij moeite zich van het allernoodigstc te voorzien
• Millet hield zeer veel van kinderen,
en voelde zich gelukkig, als hij er
veel in zijn huis . had
eerst i zijn
eigen kinderen, later zijn kleinkinderev. Na het avondmaal hield hij
hen dikwijls bezig met liedjes en verhalen, of, waar zij het meest van alles
van hielden, hij teekende voor hen.
De primitiefste hulpmiddelen_ waren
voldoende voor'deze schetsen, en een
oude krant en een lucifer, die in de
inktpot was gedoopt, voldeed even
goed als iets anders. Enkele tooverlijnen op den rand van een krant
vormden een teekening of illustreerden een verhaal. Meestal was het een
geval uit het boerenleven, een boertje
op een kar, een vrouw, die een kalf
voerde, een hond, die tegen een koe
blafte, een meisje met een geit aan
een touw. Soms putte hij voor deze
onderwerpen niet uit zijn verbeelding,
maar teekende iets uit de kamer
de kinderen zelf, of wellicht de baby
in de wieg, die door moeder werd geschommeld
Als hij zijn indrukken aan het doek
toevertrouwde,
koos hij
gedempte
kleuren, zonder het oog te trekken
door schittering van tinten of door
aantrekkelijkheid van de figuren, die
hij uitbeeldde .Vaak waren deze grof
tot op het leelijke af, want hij had
een afschuw van alles, wat z.g. Jief"
was of sentimenteel.
Als er in zijn werk een ondergrond
van droefheid ligt, dan staat daar tegenover, dat er ook een trek.in is van
oprechtheid, van moed, van volstrekte eerlijkheid; en dit, alles bijeen genomen, was Millet.

I

-

ambtstermijnen, positie

I

O. reeds 30 Jaar of langer achtereen soldaat zijn uitgekomen; Slberg (1801in Indië geweest. Patras (1735—37) '04) was uitgekomen; als matroos. De
was reeds in 1690 in Indië gekomen, Yader van Anton Reinhard Falck
kwam in 1756 uit als constabelsmaat
Thedens (1741—-'43) in 1698.
Met moet zich nu
nog verbazen op een salaris van / 14 's maand; in

Landvoogden in
Compagniestijd.
Hun
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Dummy-reversal is een aardige speelwijze, die vaak over het hoofd wordt gezien. Op deze wijze maakt Z. zes troefHORIZONTAAL.
slagen (door opkoopen in eigen har.d)
1 lichte Sp. wyn.
terwijl er in den Blinde geen aftroef8 samenstel
electr.
kunsen aanwezigzijn. Doorgaaas worgeleidingen.
den er niet meer troefsiagen gemaakt 46-Or,
v^Rodln
'dan het aantal troeven in eigen hand
Jacht.
Sicilië.
18 <t£d op
bedraagt plus de door den 811 nd e verschafte aftroevers. Het feit dat 19 Indien Ik mij niet
vergis (Lat. afk.)
thans de aftroevers in eigen hand gemaakt worden, is reden waarom deze 20 Nederlandsen
(afk.)
speelwijze „Dummy-reversal" wordt ge- 21 spoedig.
noemd.
23 draadloos» teleder
Oplossing: Bridgeprobleem
grafie Pr. afk.)
2* voorvoegsel.
vorige week.

I
I

••

(Uit ,jilong Frenhh
By to ay s", door Cltfton Joh n s o n.)

KRUISWOORD-RAADSEL.

'

_

25 voorzetsel,
verbogen.
27 fbergpl. v. tabak.
30 arctisch»—zwem-—
vogel.
31 Sp. vrouwennaam.
33 zakenbetrekklng.
34 met meter; lucht-

—

—

TSrtrze

-

—

—

—

—

—

—

—

.

'

—

—

40 verkorte meisjesnaam,
42 voegwoord (2 lett.)
43 ontkenning

—

—

lclfinc K

worden

afgegooid.

En wel als volgt:
■'■■"■"'.
N.""
r
I. y. S.heer "'S'. 3
'

n.

)

Z.
S. 2
S x— R. 8
S.4
R. 3
R. x
R. aas
R. vrouw R. x_ R. 10
S. 5
R. heer
K. 2
K. aas
-'"'R. boer
6
vrouw
H. boer
K. 6 (!)
9
hu nog Aas en Heer van
tenslotte 2. klaveren sla■-•'•—

-

■-

x

S.

-S. aas
R. X
IV. R. x(l)_
V.
VI.
S.
VIT
VIII
H.
IX
R.
Zuid maakt
H. en verliest
.
'■'". ;
gp-n
■
(1) In : den vierden slag constateert
2 verdeeld zitZuid of de troeven 3
ten of niet. Is dit niet het geval, kan
tactiek veranderen,
hli altijd-nog-van
3 disen dus gaan spelen op een 2
tributie, der klaveren. Waar hij op dat
moment nog tijdig viermaal troef kon
trekken is er niets verloren. Indien Wijkt
dat de klaveren distributie gunstig is.
Is ook deze ongunstig, dan is er tóch
nieU aan te doen.
——

—

111

_

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

—

(Eng-)
Zuid speelt 3 S. A. Uitkomst van W.
K_b-«*-e-x.-Deze-slag-blijft-aan _W. 44 manuscript
daarna speelt" W. K. 3. Hoe met Zuid -—(«ft:)ongewoon.
het contract tegen de beste verdediging 45
47 Jap. edelman.
—

maken

"

'

?

*

Zuid neemt den 2 d e n slag met
K. aas. De verleiding is ei, om eerst alle rulten af te'spelen, om O. te zien afgooien. Dit kan echter niet. omdat dan
vóór O de Blinde In moeilijkheden komt,
Indien men ten slotte O. met K. aan
;—
■:■ ai—
slag brengt
—Zuid moet evenwel, na eenmaal rni 7
ten'te hebben gespeeld reeds direct O.
met'K.'aan slag brengen'.'. _'. .'_.."• V'.
O.
W.
N.
Z.
K. 4
I. K. boer K. 2~ K.9"
K. 6
K. aas
H. K. 3
K. 10
111. R. 3
K. aas "B. 9
R. 5
IV. R. 4 • K„ 7 (I) K. vrouw K. 4
R. 2
S. 3
V. R. 7
K. heer
R. 6
,H. 2
VI. R 8
.K. 5
Oost is nu verplicht (O.
W. hebben
thans 4 slagen) schoppen of harten te
spelen. Schoppen:
S, 4
3. «
S. vrouw
Vn.
S. 2
nu volgt ae zg, ~cóüp de Vleivne"!
Vin.
H. aas H. 3
H. 7
IX
H. 9
H. 10 R. boer
—H-S
S.~B
Rrvrouw
X.- :
XI. •»
H. vrouw ?
R. heer ■
Na den tienden slag is de situatie:
„

—

-

-

-

-

'50 buigzaam wandel«tokje.
5(1 poetsrrüddel.
63 roet ten betekent
het : bu mrj.
•
55 plantte.
uitroep v. -verras«lng.
:
59-wee»?~
80 tijdperk.
62 naam v.e. maand.
'

63
f
64 atad in Belgl«.
66 slordig persoon.
68 bewoner v. Afrika.

70 niet rauw.
89 v<t;elgeluld.
71 deden staan.
73 Austr. peperstruik. 90 muziekinstrument,
74 krakend geluld.
VERTICAAL.
1 booze vrouw.
75 scware hamer.
2 geldeiyk.
buiten77 loting.
kansje.
78 In 't Jaar onzes
Reeren (Lat. afk.) 3 18e en 20e lett.
79 3x denaelfden
v.h. alph.
i telwoord.
klinker.
s vlek.80 voorzetsel.

---

81 m 77-tror:
83 ontkenning (Fr.)

—

—

84 militair.
187_atok_waarln_wapen

Preya.

7

13 nummer (afk.)
14 onderscheiding*teeken.
ligt voor

15
ons.
17 - hevige storm21 armoede, •—tekort-

aan

sterk afgekoeld

water.

S Amst. petl (alk.)
10 bergstadje bij
Malang..
11 dorp In de Betuwe.
12 air, opschepperige
houding.

geld.

22 Zweedsche melsjes_l

__naajii.

!

26 opstootje.
28 llch. deel v.e. dier
29 pastel (Eng.) •
30 oppervlaktemaat.
32 lnw. van Zaandijk
34 kunstzinnig.
36 watergeesten in
sprookjes.
38 „liefdesappel"

46 kippenhok.
48 haven ln'Flnl.
48 vc>m v. Pr. w.w.

daVdurven bet.
52 meubelstuk

ime<Tv.)

gemaakt. (uwe. sp.)
«3 Ind. radlo-zend-

41 rnn blezen
—

statlon.
45 oude-wijnmaat,

.

54 Rum. boerenrijtlg.
65 boom m. «teltwor.
tPls.
66 loeft ten koste
van anderen.
58 hoofdhaar.
ot aooi v iiain.
;
83 gekwetste.
65 tam.
Ga 4wi^-t—*. —;
v-

—

-

—

—

,

v

Zoo op 't oog lijkt het spel zeer eenvoudig. 10 Vaste slagen zijn verzekerd
en een elfde is aanwezig indien dè rul2 verdeeld wenschen te zitten.
ten 3
De kans echter dat dit niet het geval
is, zal ca. 40% zijn ! De speler die zich
gehad te hebben, omdat de ruiten 4—l
verdeeld bleken te zitten, beklaagt zich
ten onrechte omdat er een speelwijze
is. die aanzienlijk kansrijker is.
Zuid moet den eersten slag met S. aas
nemen, en eerst, alvorens troef aan te
raken Aas, Heer en Vrouw van Klave• ren spelen. Op de laatste Klaveren elimineert hij in den Blinde R. 3. Vervolgens speelt hrj R. aas en een kleine ruiten na en la.t>p O.
W nu maar OPkomen! HU verliest, indien deze speel; door inTsiet'ondérbrokerr
troeven, thans nog slechts 2 rulten slaW, kunnen nu namelijk niet
gen, O.
beletten dat Z. zijn vierde ruiten aftroeft in Noord.
Welke kansen heeft echter Zuid dat
deze speelwijze „ocderbroken wórdt
door introeven"? Geen andere dan een
0 verdeeling der
2, 7
1 of 8
6
0 verdeeling der
klaveren en een 5
ruiten. Al deze kansen zijn tezamen
aanmerkelijk kleiner dan het vinden
van een 4
1 verdeeliTig der ruiten.
2 verdeeDe beste kans nl. een 6
nog met 50%
■■:■ ling der klaveren, wórdt
verminderd, omdat indien W est. de
3 tweekaart-in-Kr-heef t,- in -Noord-nog
kan worden óvergetroefd, terwijl Z. bij
een 5
0 verdeeling der R. a 1 t U d
dOWn'lS.'
'■■'■■'■' ■'■"'■^■■r-.
Uit een spel als dit blijkt hoe nuttig
het is de kans tevoren, en wel bil den
eersten slag. eens behoorlijk aan te zien
\
om-d*n veiligsten weg te zoekeru

meter.
35 Turksch
rystgerecht.
37 Jenever.
38 trechter v.e. korenmolen.
3» naschrift (afk.)

1

n

.

a

■

•*.:

Contract: 4-R-Uitkomst van.W. S.
heer. Ook hier ziet ledere Z. direct
één verliezer in S. en minstens 2 verliezers In K.. drie verliezers in deze kleur
Indien de K. 4
0 verdeeld
l of 5
ritten. Zuid-behoeft echter deze kansen niet te loopen indien de troeven
(R) 2
3 verdeeld zitten. Blijken deze
ongunstiger verdeeld te zijn dan kan Z.
het- altijd.- nog .met de K.
3 verIndien echter, de troeven 2
deeld zitten (wat het kansrijkste is) kan
Z. het contract zonder verder risico winnen middels een zg. „dummy-reversal", d.i. het zien van eigen, hand als
blinde en van den blinde als eigen hand.
eigen
Hij moet zooveel troeven in
hand „opkoopen" totdat de jblinde één
troef méér heeft dan de eigen hand. Op
de 3e troef van den Blinde kaa.danj»en

67 boc •, van Noaeh,,
69 opening.
71 toestand v. rust.
72 meisjesnaam.
75 zljrlv. v.d Mo».

zei.
76 deel v.e. schip.

79 groet.
82 aneeuwschotn.
85 12e. en 10a lett.
V.h.~nlph.'

86 vuoitftset:
87 te zijner plaat»
(Lat. Xk.)
88 verk. melsjesnasun.

-

Bij het spelen van R.' heer komt O.
in dwangpositie. Werpt hij S. 10 weg.
zijn aas en boer in den'blinde goed;
werpt hij H. heer af. is Z's H. boer goed.
Speelt Oost na den 6den slag harten n»,
dan is precies hetzelfde *te bereiken.
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Itant

en Leen moolen; (likken

vleesch
bloemetjes, en omhaak de hoeken 'kippenjus.
"
\
van VMen Lelgh verhoogt zeker haar
kunt
U
•
kantje.
eenvoudig
met een
de .soufflé heeft men:noodig:
schoonheid. Het kleine hoofd, gedral
voor
een
doen doch ook In
kopje '.-■ tarwemeelr: I"theelepel
gen door een langen slanken hals als dit alles In'.wit
dat wordt geheel 3/4
kleur,
stengel,
afstekende
bulgzamen
teeren,
door een
1 eetl. suiker, 2 eetl. boter, 1
overgelaten.
Is het mode-ideaal geworden. Om dit 'aan eigen fantasie
kopje water, 2 kopjes melk en 3
effect zooveel mogeiyk te accentueeEen nieuw Idee Is het volgende,' en eieren. [■,'.)■ -y '-■■),'■:
|

rlode, „toen de boezems omhoog geheven wenden, de tailles ingeregen
en de ronding der heupen verhoogd".
zout,
Molyneux heeft.de "eerste collectie,
die hij in'Amerika heeft: ontworpen,
uitgebracht; hij heeft op meesterlijdit Is zeker, de. moeite van; het promeel, zout, suiker, boter, wake wijze in zyn toiletten gerimpelde ren.' worden de ooren onbedekt gelaen
haar
geborsteld
omhoog
ten,
het
waard. Het eénige wat u er Doè
beeren
stukken en plooien verwerkt. Hoofdde helft Van de melk in een
en
scherpe ter
en
de
nadruk
een
' hebt Is
gedragen,
hoofd
op
noodlg
het
voor
crêpesooren
hy
heeft
wolzakelijk
sauspan, kook het mengsel boven een
meters middelmatig
vuurtje,:steeds, roerend
ten gebruikt _;— de avondtoiletten wordt op de halsiyn gelegd door mid- schaar, en verder enkele.
',
hebben geen wyde rokken en zyn del van zware colliers, ruches, chlffon Engelsen borduursel «iOf geborduurd
"dik begint te worden.
Voor overdag is de kleeding van de.
tot
de
massa
1
alle zeer gedistingeerd. Zoo was er In scarfs, of —om tot de coquettèrle organdle. Maar . het '. moet wel ' de Laat ze dan afkoelen.voeg er de goed
, Amertkaansche gericht op practtsch
het bor4die collectie- een -dinertoilet-in beige uitlden_tyd_vanionze:grootmoeders goede soort organdle zy n
geklutstë~ereren;bü~en de resteereneen enkel zwart flu- duursel moet zulke motieven vor- de
, met een flauW rosé waas
een zeer terug te gaan
werk, maar voor dèn avond besteedt
melk, giet alles in een warmen,
men, dat men van de stof makkelijk beboterden vuurvasten schotel, zet
jbizondere tint—, aan den hals afgezet weelen bandje.
ze zeer veel zorg en aandacht aan •
glinsterende rosé ..'. pailletten,
En als men dit: alles weet,., is het cirkels: of vierkantj es kan knippen dien 3 kwartier In een matig warmen
| met
hoe zwarter de,
kleeding
waarmee ook de lange, nauwsluiten- des te merkwaardiger, dat hals en zonder het borduursel te beschadigen; oven en dien hem dadelijk op.
nacht, hoe schitterender zij te voor- ■
de mouwen 'versierd wanen.
nek nog steeds hooren tot de meest u kunt wit zoowel als pasteltinten nemen, beide staan buitengewoon fIJn
Dan is daar de collectie van Miss verwaarloosde van onze charmes. We
King.
Kip
', In op een donkere
gezichten"
glanzende; tafel. Ze
onze
verwoed
smeeren
Bah vis, waaronder een,
Rosamond
Er is In de collecties, welke totnog-1
4 eetl. boter, >2 eetl.
Benoodigd:
bestaande uit een zwart fluweelen met creams, vermyden voorzichtig zijn makkelijk te wasschen.
toe getoond werden een groote ver-;
o vergooi er
met langen rok en een den hals. In den make up strijken we Als u eens voor, een speciale • gele- bloem, 1 fijngesneden lombok, 1 kopof zoo— jfeJUngesneden-champlgnons, 1 kopjeblouse-van-soepele-witte kant. Ver-- creams en rouges Juist uit tot de
—scheidenheid op te merken in «11en
en
de
poedern
klniy
niet
verder
;
aankleeden,
wilt
klppenbouillon, zout en peper," 2 kopfleurig
heeft
ze
haar
collectie
de
de
tafel
in
der.
"i\
er is voor iedereen iets.'
houetten,
2
neem dan glanzend papier in vroollj- jes fijngesneden
Balkan-kleederdracht en de Manda- dons gaat evenmin verder.
Kr zijn ftoepelrokktm, er zJJn rokken
rynsche: tuniek veTwerkt. Deze tuWie durft dan nog klagen als het ïè~kTéurên7knlp ze In cirkels, rechtSmelt den boter, voeg er.de chamniek werd gedragen over een gedra- | tenslotte aan den hals te zien is, dat hoeken en vlerkanten, al: naar u
met, gerimpelde strooken, peplums
randspoedig
zy
den
—Reeds
ze
afstekende
hy-verwaarloosd-is?
peerden
geef
pignons
hebt,"
zwart
rok.'De
Balkanen de lombok bij,~ en —laat
noodlg
en princesse-robes; maar de clou van
Invloed bleek uit een dinertoilet, be- 'worden de;teekens van deze noncha- jes —'plak bijvoorbeeld een rood alles wat bruin wordenrNeem 't pandit Jaar is de nauwe, slankmakende
de huid van nek rondje midden; op ■ een, wit. vierkant, netje van 't vuur en roer er de bloem
staande uit een rood fluweelen bole- lance_z}chtbaar
ro, een gerimpelde witzyden blouse en hals wordt vaal en soms zelfs zoódat rondom, de hoeken van dit zorgvuldig doorheen, voeg .er dan
rok, die aan het begin van den vorineem voor den bouillon bij en laat alles dooren een tamelijk wyden nachtblau- gfoezellé als de huid van een gepluk- vierkant zichtbaar zy n
gen oorlog zooveel succes had. Mèt
wen fluweelen rok; bolero, 't kraagje te kip. De hals wordt teruggetrokken elk kind een andere kleurencombina- koken tot de, massa dik Is. Doe et
dezen rok verschijnt dan ook weer,
van de blouse en de rokband waren tusschen _de schouders • en hiermee tie, in 1welke tinten. dan: het geheele dan het kippenvle«sch bij en laat
knie,
dat
In fleurige kleuren geborduurd (zje beginnen de dubbele kin, de bultige stelletje.van, elk, bestaande; uit; on- alles nog doorkoken. Kluts de eieren,
het split tot aan de
schouders en de uitgezakte kaak.
afbeelding). : •:
lë
derleggertj.es voor bord," glas," vinger- voeg "er zuren'room en. peper bij en
noodig Is voor de voortbeweging. De j
kom,
wórdt uitgevoerd: Ook de tafel- giet dit mengsel jbij het vleeschrLaat"
werkeiyk
gebeuDit
hoeft
niet
te
Elke collectie van beteekenls omkorte.ïormeele Japon en het gekleede
of de matjes voor de schotels alles nog enkele minuten.' doorkoken,
het
toch
dan
looper
gebeurt,
ren;
met
es
en
als
Jas]
vele
avondtolletten
vat
doch zorg ervoor dat de massa niet
mantelpakje nemen ook weer een be'.■'.*.
sommige; glad, andere met een 'pe- zyn er vele manieren om de fouten worden kleurig.
de kook komt. Warm serveeren
aan.
In
plaats:
te
herstellen.
de
eerste
langrijke plaats in.
plum. Bergdorf Goodman toonde koop toast of In schelpen of croukerachtige zwarte toiletten, waarvan wees niet bang om uw hals uit, of
' Deze groote variatie in silhouetten
tons. 'Men kan er ook een eenvoudig
de rokzoom
met pareltjes bestikt liever: omhoog, te steken. Gewen u
en
alle afkomstig uit verschillende
slaatje bij geven;
aan
gracieus
er
hem
trots
en
te
houbljbehoorend
was,
evenals
het
perioden—«chijnt een symbool te
den, houdt uw hoofd zoo hoog mo-'
Jasje.
nauwsluitend
zijfi van deze onzekere tijden. Wat
De houding van hals en hoofd
TE MAKEN VAN OVERGESCHOTEN
Hierby nog een afbeelding van een gelijk.
de afwerking en de uitvoering behebben
zeer veel Invloed op den in- WAT
mooi avondtoilet eveneens met een
treft van die oude Ideeën, zijn deze
Ze kan op uw
GEVOGELTE.
nauwslultenden rok. Norma Shearer, druk, dien u maakt.
2. nieuwe_toiletten_:ware Juweeltjes,!
verschy
nlng—het
stempel
geheele
de l draagster van~ deze japon," com~7 U kunt uw; aardige vuurvaste schomaar origineel zijn ze niet. Trouwens
pleteert de robe met een wit Jacquet, drukken van „ras"; of, Integendeel,
er is nog geen ontwerper geweest
telt] es prachtig gebruiken als u resvan verdrukte onbeduldenheld.
versierd met appliqué's van zwarten dat
die buiten de geldende lijnen Is geVerzorg dus uw hals: Neem de ge- tanten' klpfTend, gahsTkaiKoen, enz:
kant en gitten.
W^MÊÊËaSSÊ woonte aan, cream op te leggen nagaan en' een mode gecreëerd heeft,
in het volgende gerecht:
waardoor 1941 als een mode-tijdperk
dat u uw schouders ontbloot hebt en verwerkt
aangemerkt zou kunnen worden.
uw haar hoog opgespeld. Goed is het Bekleed zulk een schoteltje met het
legt
zijn
collecdit doel een badmuts aan te gewone pastei-korstendeeg dat u alin
Cooper
Charles
DE CHARME VAN EEN voor
schaffen.
ties den nadruk op den aan den achmffiiffiffiffßSSÊ
gebruikt, maar laat het vooral
MOOIEN HALS.
Verder kunt u zich,.van verschillen- tijd
terkant langen.rok _deze.rok moet.
~Reeds'sedert eeuwen zljn~moole- de schoonheidsexpertes jen S merken erg droog zi] n. —Vul den schotel: met
vrouwenhalzen bezongen en op het creams en lotions aanschaffen, spe- een rijke, roomlge massa van het
ciaal voor de verzorging van_- deze
doek gebracht. In sommige primitieve lichaamsdeelen. („Harpers Ba- overgeschoten gevogelte, aangemaakt
met een dikke witte saus en wat fijn
landen is de verzorging van den hals z a ar").
gesneden peterselie, en lieg hierover
iets zeer belangrijks geworden. Voor
heen nog een laag van het deeg. Het
de Burmeesche vrouwen is een lange
TAFELKLEEDJES.
schoteltje gaat nu in een heeten
hals het toppunt van schoonheid.
Als men eens een avond niets te
oven tot de korst mooi goudbruin is.
Vanaf haar meisjestijd wórdt haar doen heeft dan bekruipt
Een prachtig dinertoilet in zwart
menigeen
Hier volgen enkele ideeën op dit
en wit,
hals omgeven door een reeks koperen de lust om weer eens aan een handgedragen door Norma
Shearer.
■
■
ringen, en niet eerder dan „wanneer werkje te beginnen. Waarom zoudt u gebied.
(Foto M. O. M.)
eens ■•. een stel kleedjes l maken
Fijne pastei.
een meisje een- dozijn of meer van niet
voor uw etenstafel om deze er mee
Benoodigd:
deze ringen om haar hals kan span- te dekken in de plaats van met het ge3 kopjes fijngesneden
dan aan dien kant tot 25 cm. van
gevogelte,
kopje
fijngesneden, geI
?
nen voor zij den leeftijd des ónder- bruikelijke tafellaken
Maak vooral
den grond reiken en aan den voorkopjes in schijfjes
2
selderij,
kookte
eenvoudige
dingen,
want
als
u
zookant tot 40 cm. Hij is niet bepaald schelds bereikt, zal een man haar véél kleine en grootere kleedjes moet gesneden, hardgekookte eieren, 4 eeti.
bedoeld voor avond toiletten, doch een tweeden blik waardig keuren. Dit maken en u hebt . een moeilijk pa- bloem, 2 kopjes bouillon of melk, wat
kan toch voor bepaalde gelegenhe- is eigenaardig maar niet
dwaas. In dê troon uitgezocht, valt dit werkje lang zout en peper.
den 's avonds gedragen worden.
Maak een witte saus en; voeg er
geheele
oogstten da- niet mee en gaat het op den; duur
18e
en
19e
eeuw
Fira Bfcnenson verwerkte opnieuw
'J
eieren; selderij, peper en
vervelen.
vleesch,
die S-silhouette In haar collecties, de mes met lange halzen de meeste commen champignons ! en
bij.
zout
"Als
Linnensoorten zijn schaarser» en
lijn die eenige tientallen jaren terug plimentjes. Toen kwam ereen tijd
kan toevoegen zal
enkele
lomboks
geworden
als u bijna geen
_ü»
zoo In de mode was.
smakelijker
zijn. Vul
we
aan
de
van
nog
lengte
gerecht
dat
dit
het
reserve
hebt
voor
uw
dan
tafellinnen,
Op zeer knappe wijze heeft zij deze
op bovenomschreoude snufjes toegepast In vele van lichaamsdeel niet zulk een waarde moet u. met .wat u hebt, wel.; heel met.dit mengsel
schoteltje.
• •.'■'-.
haar" tollettenr door"bijvoorbeeld een hechtten; dé hals was slechts ge- zuinig omspringen, r
~j ven- wijze- een- vuurvastBuitengewoon simpel is wel het
tafzljden jabot aan te brengen, die
hier afgebeelde witte toilet je, waarHet kan zijn dat u al een aantal
parels omheen
schikt
om
er
een
snoer
Een
dan het begin van de S vormt. En
van de eenige versiering gevormd
eenvoudige witte 6ervetJ es hebt
wordt door 't omboorden van kraag,
aan den achterkant, even onder de te hangen.
wordt
in
geserveerd
soufflé
u kunt er Deze
koop er nog een stel bij
zakjes, mouwen, [ middenvóór-naad
taifflelijn
komt
een
sterk
men
ondeugend,
Tegenwoordig
lange
plaats
aardappelen;
echter
een
aan
van
geven.
tintje
Balkan
heeft
is
een
duur
ze
de
De kleederdracht op den
Versier
met dik perlgaren of zéér dun koord
de ontwerpster van dit-in wit, rood en gerimpeld en uitstekend gevalletje hals weer een van de schoonheidsfac- bijvoorbeeld met ajourwerk, borduur dient hem zoo warm mogelijk op, tein afstekende kleur. ~'.'..'-■..■.'.rrr
resbuitengewoon
lange
blauw uitgevoerde toilet geïnspireerd.
aüemaal overblijfselen uit de pe- toren
en
door
het
omgeven
de
hals inde hóeken een paar eenvoudige zamen met
:
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ONZEBRIEV N

Zo ging Janos het sombere bos in,
zwalkte er in rond, gaf zijn ogen goed
de Icost, terwijl de varkens tussen de
dioge bladeren snuffelden op zoek naar
wortels. Ze renden en holden In alle
richtingen en plotseling bemerkte Janos, dat-een.deel er-van niet meer te
üen was. Toen herinnerde hij zich

Janos en zijn ganzen.

de horea van den varkenshoeder

„Vandaag," zei grootmoeder op een water en het 6tukje koude worst, vermorgen, „wil ik de ganzen niet naar de pakt in een stukje' papier, die bestemd
velden brengen. Ik wil hier thuis blij- waren -voor zijn! middagmaal. Zo blijven
ze koel en fris, dachtrhij;" leunde achterven."
haar
ledereen staarde
verbaasd aan, over en zoog op een 6tukje- gras. De
% want In de dorpen van Hongarije was ganzen schenen,die dag niet.lastig,te
het Ce gewoonte, dat de grootmoeder zijn en dwaalden niet ver af. De zon
de ganzen-familie dreef, zodat ze zich maakte hem echter slaperig. Hij knlkkelbolde en langzaam vielen zijn oogte goed konden doen aan de achter- leden
toe. Maar een vreemd erf dreugebleven graankorrels op het stoppeinend geluid maakte hem verschrikt wakveld.
':,i:
met; een- ruk- zat-hlj-over*»! "j. ;
7
Zij kon dë^heie-dag~op~hëfcrvëld"Kil- kerden,
Van
achter
het bos kwamen ruisende
ia
hard
te
werplaats van
ven zitten,
.
ken zoals jonge mensen. Maar nu en ritselende' en' zo nu' en dan holle
schudde zij haar hoofd en zei, dat ze en dreunende geluiden. Janos keerde
zich voorzichtig om en maakte
een
thuis wou blijven.
Dus werd besloten In haar plaats kijkgaatje in de heg achter hem, waarmaar Janos uit te sturen, want die dag door . hij; het bos in kon kijken. Een
was er toch geen 6chool en het werd menigte donkere, grommende schaduin elk geval tijd, dat hij ook eens de wen scheen een weg te zoeken tussen de
bomen door. Zij trok voorbij de heg,
7— handen uit de mouw leerde steken.
Janos was zeer trots toen hij de oude, hield daar op met snuffelen en tussen
versieten broek aantrok, die veel te de droge bladeren zag Janos een groep
varkens. Toen bij dat zag moest hij
groot was voor hem en zijn hemd om
—zijn middel bond; HIJ at wat: maispap." zeil "lachen' omdat" hij zo" bang was ge
—Dan-nam- hij -de-zweep, ■ die gewoonlijk weest. He t waren. echte Hongaarse .vardoor zijn grootmoeder werd gebruikt kens met
hun lange poten, magere
(het was echter
geen echte zweep, lichaam en grete, platte-snuit.
maar een stokje, waaraan een touwtje
Het dreunende geluid kwam nu nader
was bevestigd) mee en toen hij buiten en daar kwam tussen de bomen de var-kwam, dreef hij de grijze ganzen voor kenshoeder te voorschijn met een hozich uit.
ren voor zijn mond.
De ganzen gingen elke dag dezelfHij blies er nog een keer hard op en
I' de weg langs, zodat ze de route dus op wenkte toen J anos,~ die In middels was
hun „duimpje" kenden. Ze waggelden opgestaan en over de heg tuurde om
langzaanf de straat uu, vcorou ae kêrk- ~hëm beier te kunnen zien.

s

■-

_

,

......

en

taacht hU, tmexonz
hoe rnj ook blies, tot zelfs hem de' tranen in de ogen sprongen, hij was niet
in staat meer dan een gorgelend geluld
uit te brengen, zoals de varktns dat
maakten,
„Hij gaat niet", zei Janos tot zich
zelf en, rende terug om het aan den
varkenshoeder te vertellen, Maar toen
hij over de heg keek zag hH den man
in diepe slaap, met zijn versleten
schuin over zijn ogen, terwijl van zijn
ganzen geen spoor te bekennen was.
zijn mijn
-

ganzen ?".
De man wentelde zdch om en wreef
zijn ogen; „Stoor me niet", murmelde
hij..:, Jk droomde Juist van gebraden
ganzen met appelsaus
Toen ging
hij zitten en keek om zich heen. „En
waar zijn mijn varkens ? Je hebt ze in
het-bos-laten rondzwerven.: Waarom
blaas je niet op de horen; zoals ik Je
—"

dat geeegd had ?".
,Jk weet niet hoe

-

ik hem-moet gebruiken", antwoordde Janos.en.llet zijn

hoofd hangen.
—De varkenshoeder-greep naar de horen en blies er lang en luid op. OramlddelUlk hoorden ze een geruis en geren
door het bos en daar waren de varkens;
het leek toveraohtig 1
„Ze denken, dat ze voedsel krijgen,
wanneer ze dat horen. Nu moet Je ook
op iets hlaaen en verzamel je ganzen;
precies op dezelfde manier zoals ik dat
gedaan heb", zet de varkenshoeder en
~glng weer op de turf liggen.
op te blazen",
—-nOoede-morEen'Vzetde varkenshoeder ïé „Maar Ik heb
heg-toe,- ;4k- wou antwoordde JanösTMlf.buißend. „Ik heb
■ dorp. Hier besloot de grote grijze gent en stapte
een duik Je te nemen; dus verliet hij maar, dat ik-op* jouw plaats
stil alleen mijn zweep,"
„Ik kan ier ook niets aan doen," zei
de andaren en wandelde naar de vijver. zitten met slechts enkele ganzen om op
Maar. Janos gaf hem een tik met de te letten. Ik ten beu van dit bos en de varkenshoeder en sloot zijn ogen.
Toevallig zag Janos op een ongezweep en bracht hem terug naar zijn varkens zijn werkelijk lastige dieren,
maaid veld In de verte de korenhalmen
plaats to de rij. En de buren, die hun lastiger dan Je ooit zou denken."
ramen aan het wassen of hun wasgoed . Janos werd een beetje verlegen door in kleine golfjes bewegen, hoewél er
aan het drogen waren,-knikten en zei- het vuil in zijn baard en z'n versleten op dat ogenblik geen wind waaide. HU
den: „Goed gedaan Janos: Hij is een kleren. Maar hij zei:- „Ganzen zijn even rende er heen en klapte met zijn zweep
schurk, die gent. Behandel hem maar lastig als varkens. Ik zou veel liever al- in het rond. Alle ganzen waren op dat
leen in het bos willen zijn." .
"f veld en deden dich te goed, aan
niet te zachtzinnig."
de
„Vertrouw maar op mij", riep Janos ; „En waarom zou je niet met me van graankorrels-: ;. ■:,.■;>.■ .•■-•.•■,.'.-■■ ■.'■;
ütaals wllten ruiten •>", stalde de
HU liep naar den grijzen gent
~:
—Urug.
Spoedig lag het dorp achter hen en kenshoeder voor en voordat Janos nog die onmiddellijk vluchtte e» onheilspelbevonden ze zich in de open velden. Op iets kon zeggen, had hij een' weg ge- lend begon te lcwa*<»ft ffn Anttr hij <J
sommige velden was men nog aan het baand rionr de heg en nam hij rip gwp»p leider was van de ganzentroep, volgden
al 'de andere ganaen zijn voorbeeld.
maaien, maar op de andere waren er op, die op de grond lag.
„Kijk eens, ik zal In ruil hiervoor „JU zult nu de horen vervangen", zei
nog slechts wat bTulne. stoppels overgebleven en Janos dreef zijn ganzen naar mijn horen geven", zet hij." „Je gaat Janos en wandelde het veld uit.
het bos in en let voor een ogenblik op
Toen hij zijn ganzen weer bU elkaar
één van deze laatste. .'.
De zon scheen fel, maar een klein mijn varkens. Ik zal hier in de .zon blij- had, ging hij weer zitten, helemaal uitvan
het veld ven zitten. Wanneer de varkens te ver geput. Maar toen kreeg bU opeens een
bos beschutte de ene zijde
en Janos ging in de schaduw er van jzijn gedwaald,;zodat je ze niet meer mooi idee. HIJ ging terug naar de heg,
gat In
del kunt bereiken, Maas dan op die horen. sneed een stuk van het acacia-hout af,
zitten, maakte eerst een de
daarna
fles mei, Daar luisteren ze altijd naar."
begroef
grccd en
maakte er een hOte In, zodat hij spoe-
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Lieve kinderen,

Hoe
gaat het ermee? Is het oude
schoolleventje nu weer begonnen?j Helemaal het oude is het zeker niet, hè?
Nu, het beste hoor, en werk maar flink
jullie hebt bijna een maandje in te
halen, hè?
Dal e Ar d e n: Hartelijk dank
voor-hek nieuws jaarskaartje,. hoor-Krüg
Ik weer gauw een brief van Je? Dag. ;
Shell a Rya n: Dank voor de
goede wensen; Ik hoop ook dat de oorlog gauw afgelopen Is, hoor meisjeJa, Ja, een hulshouding brengteen
hoop drukte mee, gelukkig voor je moeder, dat Je zo helpen kunt. Maar nu
ben Je zeker.weer naar.,school, hè? Dag
Shella, tot de volgende keer danKln s of Jazz: Dat was dan
weer een geaseHige, lange brief. Jammer,;
dat Ik er nu niet meer zulke lange antwoorden op kan geverr als vroeger/ vind
Je ook niet? Dank voor dé nieuwjaarswensen- Ik zou in de vacantie m'n hart
ook opgehaald hebben aan zwemmen,
zeg. Maar Jullie zijn plaaggeesteh, hoor
Ik zourhïet graag In Jullie handen
vallen: Maar Je hebt gelijk: als lemand
er aanleiding toegeeft, dan kan hij
(zij) een plagerU verwachten! Kan'me
voorstellen,-dat Je-metzoveel'—genoegen naar vliegtuigen -kyktr-lk vind- het
—

"

—

:

een.

_

-

ook' altrjd-eenrprachtlg"gezicht, rr zo'n
stuk of wat bU elkaar. Dag King, tot
de volgende keer.
J
1 y n Dlmsd a 1 e: Ja,
we mogen wel blij zijn, dat we nog een
ktaderblaad Je hebben, ook al Is 't dan
maar een half
beter lets dan niets.
hè? Hoeveel Kranten familieleden er
zijn, weet Ik werkelijk niet, hoor
Ik
zou maar in de war komen, als Ik ging
probemi ze te telten- Ik ving~hët"nëTê^

o-ce

—

•

—

€

,_

dlg-een-kleine-pljp had." ƒ . V' -'."CT7.T
„Ik aal ze oefenen hiernaar.-te luisteren", zet hrj en bracht eenigè gelulden ten gehore. De varkenshoeder knikte toen hij dte hoorde. ':
..leder houdt zich op zUn eigen manier bezig," ze! hij. „Maar Ik behoud
toch Itever mijn varkene."
.'
'

glUabetb Kyje.
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VOOR DE JEUGD.

maal geen wonder, als je na zo'n tijd
VERZOEKJES.
van rdetsdoen weer naar je school vernjt enfami tl e 1 ed e n
Me
K
ra.
■
langt. Ben Je nu weer stevig—aah-'t een gelukkig Nieuwjaar
toegewenst door
werk? Dag.
SheMa Ryan. i
V. ;M at ujr e, R. stac k, A.
Flor e n c e Rlc e: Deze naam
Is nog niet in gebruik, dus je kunt hem Ru therfordi, TheSömebobenit natuur- d y,"3R. G ré e n"e: Gr. v. King of
veilig
.. ■•;■'
lijkwelkom in de.krahtenflamilie, en Jaaz.,;.
Q. ld e H al t 1 1 -ï a n d: Welh*zoals Je van:plan4k-hoop-eshtt-4at
Jocelyn
bent, geregeld eèh briefJëTkuht "schrij- dankt v.- Je 'gelukwensen
j
Dimsdale.
r
ven. Dag Florence, bedankt voor de
Ai» al S h e r i d a n em King
grapjes, hoorof .Ja z z: Er liggen hier nog steeds
Plmp e rt j e: Hoe gaat het met
liedjes voor Jullie o.e; poste, te wachten
Je? Je hebt me wel een tijdje laten —Tj Jossie. i ■
".•■>■>■wachten, hè? Nu, begrijp Ik hoor, waar'Wijs heeft v.ï? 1 o r e n e e R i c e
voor je dat postzegeltje gestuurd hebt de Wj van Rats, kuch en' bonen ? ~rr„
misschien hoor Je dan vandaag of
KI n g o f' J a z z,_P os t z emorgen wel van me; als. ik tijd heb. -8 e it j e: Gr. v. Pinupertje.
e: Gr,—v^—RobertHartelijk dank voor de grapjes, hoor;
R.f G r■■'*e*'■'* en
L
;•. ■
ze kunnen allebei wel in 't krantje. Dag Stack.
—Ro-rre-r-t-fl"t-i~c-k:—Dank voor de
Hoeveel kiezen en hoeveel
goede wensen- Hoe gaat het met Je
zusjes en broertje? Wat akelig 4at ze
vingers?
allemaal ziek waren in de vacantie
Buurvrouw: Waarom mist Janlef
Neen hoor,, plaats voor ; een Tarzan- sen al zijn vingers van zijn ene hand?
verhaal Is er nu helemaal niet meer,
2e'.Buurvrouw:Hij deed zijn hand in
met dit halve krantje. Ja, aXn 't eind de hek van zijn paard. om te voelen
van
vacantie; zijn de treil en" altijd hoevéél: kiezen f het dier : had, en toen
voelen
vol; .waar kwam JU vandaa»Mrk
dachi slootlhet dier [zijin bek
j
;■'."■■"'
dat Je schreef, dat je de hele \acantie hoeveel vingers! Jansen had.
thuisgebleven was. Dag Rcbert. v
■„
'L\2 (Toe Louis).

„Naar huis.”
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