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Londen, 28 Febr. (Aneta Reuter).

vooi.

geland., Zulke

,

'
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De „Daily Express" verneemt uit New

''

met parachutes en snelle
inotorbooteri zQn geland, althans gedeel-

telij!» verantwoordelijk zijn voor de antiDuitsche relletjes In.Nederland.
Berlijn geeft toe/dat het „betrekkelijk
eenvoudig" voor de Engelschen zou zijn
*oni goed-geoefendè civiele agitatoren in
...

De Duitschers. schreven de ordevcr-,
storingen voornamelijk toe aan vijandige

Nederlandsche 'elementen
„wier te■'
genwoordigheid. in elk ■ bezet gebied be- tot
grijpelijk is", plus „Joodsene intriges".
;j Volgens een ander bericht uit
Maar—voegde de Berlijnsche woordvoerder ër aan toe— wy moeten rekeAmsterdam, werden
personing houden met den arbeid van Britsche nen gedood
en veertig gewond
agenten of Vijfde Colonnemenschen die
met een parachute houden kunnen z\ju bij de relletjes te Amsterdam.
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DE OORLOG IN

Athene, 23 .Februari (Aneta Reuter).
Officieel Won.it bekend gemaakt dat de
R.A.F.' heden 2(>jrijandelijke.. vliegtuigen
boven Albanië" .omlaag schoot.
Negen andert vijandelijke .toestellen werden zoo zwaar beschadigd dat ; het niet
waarschijnlijk is dat zij op hun bases zijn
-

■

*~

■

bij Singapore
| Singapore, 28 Febr. (Aneta-Reuter).
Officieel wordt gemeld dat de oostelijke
toegangen tot de haven van Singapore en

3

nit. ' • ,'■
,i
Schepen loopen alle op eigen risico binj
nen.
■
*

'
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Tinveonr
Amerika

Generaal Winkelman.

rube

Geïnterneerd in Toppau

verscheping is

pau (Moravië).

.'

"

'
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Londen, 28 Februari (Aneta Reuter). In
den" afgeloopen nacht hadden geen aanvallen op'Londen en de rest van . Engeland*
.
:
plaats.":'.
Z: J *.
Deze nieuwe pauze volgde op een dag|
waarop alleen .vliegende Duitsche raider*
iets actiever varen "dan sedert eenigen ttjdl
Vrijdagavond werd in Londen tweemaal
luchtalarm gehoord. Beide keeren.'duurc»
het kort. Er werd geringe schade ,aange-'
richt. Bjj het eerstealarm werd kanonvuur,
gehoord, en gemeld* wordt,, dat in één district enkele slachtoffers zyn gemaakt. Het
tweede alarm was 1 zeer kort en werd niet
door incidenten gekenmerkt.

Washington, 28 Febr..(Aneta-A. N. P.).

,

zullen koopen, indien schepen beschikbaar

EEN DRAMA.

Londen, 28 Febr. <Aneta-Reuter). Char'es Standiah Vereker, zoon van Lord Gort,

De stakingen in
Amerika

werd heden dood aangetroffen te Corfermullen bij Wimbourne (Dorset). Ztfndienstrevolver lag naast* hem..
Vereker was tweede-luitenant en een der
laatste officieren die uit Duinkerken eva;

'

BIJ HITLER
Londen, 28 Febr. (Aneta-Reuter). Het
Deutsches Nachrichten BUro meldt dat
Hitler hedenmorgen te Bérchtésgaden den
nieuwen Japanschen ambassaïteur Gene-

raal Oshima ontving.
Ribbentrop was hierbg aanwezig.

Buffalo, (New, Jersey), 28 Febr. (Aneta
Reuter). Harry Bittner,. leider van de vakvereeniging in de staking b{j de Lackawan-

na Fabriek van de Bethiehem Steel, deelde
heden. mede dat de maatschappij en een
commissie uit de arbeiders een regeling
hebben goedgekeurd
tot beëindiging der
staking.
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dat de staking in
Nader seint
.',.
Lackwanna bijgelegd is. De arbeiders keurden een dóOr.de regeering voorgestelde
DE AANVAL OP EEN CONVOOI
regeling goed, en 'de arbeid aan waardevolle'
Londen," 28 Febr, (Aneta-Reuter). Verno- defensie-contracten zal worden voortgezet.
In de fabriek zyn 4000 arbeiders werkmen wordt, dat een van de .vier schepen een
zaam;'
/•'■7" .'. . '■;■■»
convooi, dat .onlangs door de Duitschers
werd aangevallen én waarvan beweerd werd,
«at hét. tot zinken: was gebracht,. Onbe- VERMINDERDE BROODRANTSOENEN.
schadigd een firitsche haven bereikte. .':.'
Vichy, 28 Febr:: (Aneta ■ United Press).
Deze vier schepen waren officieel, bedirecteur'van den Levensmiddelendienst
De
"'■
schreven als „nog nïet over t"jd"v ;•<
van het departement waarin.Vichy is gelegen, kondigde vermindering;aan van ..de
ROOSEVELT ONGESTELD.
met ingang van 1 Maart
broodraütsoenen"
'Washington, 2s 'Febr.—(Aneta Reuter).
Rqosévelt zegde de rest van ztfn 'afspraken me,t twintig" procent. Verkoop van gebak,
voor "heden af in vertmnd 'met een zware deegballtn en meel aan particulieren is ver-

"

•.

hoofdverkoudheid.

,-.

der Berenguer (notoir vijand van Primo de'
Rivera) kreeg Spanje weer een-parlemen".
.
taire regeering.
Maar Spanje was reeds tóen innerlijk
hopeloos verdeeld, ên extremisten Van allerlei aard' (anarchisten, syndikalisten eit
communisten aan/den éenen kant, monarchisten, en strevers naar de dictatuur aan
den anderen kant) stonden bits en fel tegenover elkander. De kiemen van den burgeroorlog,, die voor Spanje zoo desastreus
zou worden, waren af flink opgeschoten, en
platgedrukt tusschen de dreigingen van een
roode revolutie en eên rechtsche revolutie
raakte het Spaansehe volk langzamerhand
zyn bezinning. kwn't...
En toen kwamen de beroemde gemeente- 1
laadsverkiezingeh van April 1931. Deze Je-f
verden een geweldige meerderheid voor de
Republikeinen op, en onder den druk'der
gebeurtenissen droeg Graaf Romanero direct ha afloop der. verkiezingen'de regeering overgaan Zamo'ra; leider 'der Repubit

~—

Van „Rey Simpatico”
Vichy, 28 Febr. (Anela-Reuter). Es>Köning Alfonso is hedenmorgen 1J.51 uur Italiaansche,tijd overleden.
'

tot

banneling

Aan' een veelbewogen, en in menig opzicht
tragisch leven ia een einde'gekomen. Na
éen MnaiteTgr~liJö*Sn, van welks ontwikkeling wy door de telegrammen van dag tot
dag op de hoogte werden gehouden, is Al-

r
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-

,

■
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keinén.

Koning Alfonso deed afstand van "den
troon en vertrok met den kruiser „Principe Alfonso" eerst naar Frankrijk, later,
naar Engeland.
'.
De tragische gebeurtenissen

daarna—..

de geschiedenis van den. Spaanschën burgeroorlog
behoeven hier, als niet direct
thüisbehoorende in j een biografie van Alfonso xm, niet te worden' opgehaald..
: Na zijn abdicatie heeft. Alfonso veel.gereisd; hy was een 'puissant rjjk man, ook
afgezien van
bezittingen in Spanje
zelf, die, trouwens "maar' voor . tüdelgk,
werden'geconfiskeerd, en bg tal van mondaine en internationaal-sportieve- evenementen zag men, altjjd glimlachend , en
blykbaar van eeri onverwoestbaar optimisme
bezield', Spanje's .gewezen koning. De
verhouding met Koningin Ena was, naar
algemeen iekend was al sedert lang slecht;
man en vrouw leefden elk hun eigen leven, al hebben eenigè gebeurtenissen 'van
de laatste jaren hen weer samengebracht,
En tóén
Jn. Rome ernstig
werd, zoo ernstig, dat 'zjjn dood telkens
kon wordeh-verwacht, spoedden zijn gemalin en kinderen zich naar Rome, en in de
telegrammen hebben wjj gelezen van nachtelijke waken van ex-Koningin Ena b\j den
...?"'„; --">.';.-■.:■&, .J^-.
stervende
—

'••

Alfonso.

ziek!

,

■.

■

Compromis bij Bethl. Steel

.

JAPANSCHE AMBASSADEUR

*•.

,

fonso, eèn Koning van Spanje, overleden...
Hij werd geboren te Madrid op 17 Mei
1886. Zijn vader, Koning Alfonso XII, was
toen al eenige maanden dood,' en zijn moeder, Koningin Maria Chrlstina (een Aartshertogin van Oostenrijk), nam het Regentschap waar tot de jonge Alfonso op 17 Mei
1902 den troon besteeg. Vier. jaar later
trouwde de Spaansche Koning.met Victoria
Eugenie, Prinses van Battenberg f Koningin Ena). En hoewel bij de huwelijksplechtigheid een bom-aanslag plaats had, die aan
niet minder dan vn'ftien menschen het leven kostte
het optreden van den jongen
Monarch b|j deze gelegenheid werd gekenmerkt door groote kalmte en vastberadenheid
was de situatie in Spanje in het
algemeen zoodanig, dat er maaf weinig was
dat er op wees, dat voor Alfonso XIII die
onrustige regeering zou zijn
weggelegd,
welke
metterdaad
deel
zijn
geworden.
is
Londen, 28 Febr. (Aneta-Reutcr). GeDe Fransche regeering ontving een nota, volk noemde den jongen Koning „Rey Het
. meld .wordt, dat Indo-China's
SimDefensiede Japanschë voorstellen bevattende, . die
p'atico", den Sympathieken Koning, daarraad besloot, het
compromis-voorstel, Thailand bereid zou zyn te aanvaarden.
mede zijn groote persoonlijke vriendelijkdoor Japan gedaan In een poging om de
Japansche oorlogsschepen bij heid
en voorkomendheid recht doende weImpasse in de Fransch-Thailandsche
Indo-China?
'; "■ ■
dervaren.''
vredesonderhandelingen op te heffen, te
Uit
Washington,
.
28 Febr. (Aneta-United
het huwelijk van . Alfqnsq met End
verwerpen.
Press). CordellHüIl verklaarde t\jdens een zijn. zés kinderen voortgekomen. Op dit ge. Aldus meldt de A. F. 1.-correspondent
persconferentie, dat hij geen,rapport heeft zin lag>en tragische doem: verschillende
te Shanghai.
ontvangen dat Japanschë
oorlogsschepen kinderen leden ,aan haemophtysie (de
geReuter seint uit Vichy dat, het Fransche gemobiliseerd zijn langs de kust
~%
van Indo- vreesde bloedersziekteV '
»-',
> -,'.•'.• ,
Kabinet hedenmiddag (Vrjjdag). bijeen- China.
Intusschen schijnt.Don Juan, 'aan' wien
Alfonso kort voorin dood zijn rechten op
kwam. Het was een ongewoon feit, dat"al
De Britten in Saigon. den Spaanschen, troon heeft overgedragen,
lé Staatssecretarissen de zitting bijwoon
Londen, 23. Februari (Aneta Reuter). een; gezond en krachtig man te zijn:
De buitenlandsch.e politiek van Spanje
Reuters diplomatieke correspondent ver' .'
was in. de eerste, jaren van de regeering van
Het communiqué zegt: „Het Kabinet.be- neemt: .'
Het bericht uit Tokio dat alle Britsche Alfonso XIII gericht "op consolideering van
sloot, welke houding de regeering moet,
onderdanen
in Saigon strikte opdracht de vriendschappelijke betrekkingen met Enaannemen ten aanzien van de onderhande- kregen
Sa.igon.te verlaten, is niet volkomen' geland en Frankrgk. Door zijn huwelijk met
lingen té Tokio voor regeling
de Engelsche Prinses Victoria Eugenia van
van het juist'.
•■.•■•■
De waarheid is, dat een tijd geleden aan Battenberg werden de relaties
Fransch-Thailandsche conflict."
tusschén
de Britsche onderdanen in. Indó-China die* Spanje en Engeland nog nauwer aangehaald
Thaa aanvaardt Japansch voorstel j;een dringende redenen
hadden om te dan zij voordien reeds waren. In 1907 werd
Bangkok, 28 Febr. (Aneta-Reuter). Geeen Engels'ch-Spaansch Verdrag gesloten,
blijven, geadviseerd wordt, te vertrekken.
meld wordt, dat de Thai-delegatie ter vredat betrekking had op
Marokko, maar
desconfetentie te Tokio het Japansche comdat tegelijkertijd aanleiding is geworden tot
MATSUOKA
BIJ
TENNO
DEN
promis-voorstel voor territoriale herzieninTokio, 28 Febr. (Aneta-Domei). Matsuoka wederinstelling van een Spaansche Marine.
gen aan de grens van Thailand en In,dowerd lieden door den Keizer' in audiëntie Wat de verhouding tot' Frankrijk betreft,
China heeft aanvaard. Dé details van het ontvangen.
moge herinnerd worden aan de
Fransch*
H|j bracht rapport uit inzake
voorstel moeten nog wórden uitgewerkt.
Spaansche
regeling inzake Marokko van'
jongste
de
ontwikkelingen
in den interna- 1912.
ïv; <
:■:.
-:./■
.
■ ..:■
;■ ..-.
Japanners gereed, Indo-China te tionalen toestand. "/..'■•'■
Intusschen werd vooral de binnenlandverlaten.
NIEUWE JAPANSCHE CONSULATEN sche politiek aanvankelijk geheel
beheerscht
Shanghai; 28 Fébr. (Aneta Reuter). VolIN ZUID-THAILAND.
het Marokko-vraagstük. Tijdens 'de
door
gens hier ontvangen berichten,' is -de géhee'Tokio; 28 Febr. (Aneta-Reuter). Domei regeering van het Kablnet-Maura kwam het
le Japansche-kolonie in Hanoi, incluis mameldt
de mogelijkheid van twee nieuwe Ja- tot grooté moeilijkheden, welke culmineerrine-en leger-autoriteiten, gereed om onden in den moord op
leider van,
middellijk aan boord van- een' Japanschcn pansche consulaten in Zuid-Thailand, naar de „moderne school" enFerrer
verluidt
te
en
voornaamste tegenSingéra
Songkhla.
kruiser té gaan.
'.
.
1
en
.\ Domei meldt voorts uit Bangkok
. dat stander Van Maura inzake Marokko
Het oericht wordt te Sharighat als
een dit besluit is "genomen in,
het aftreden Van het Kabinet van Maura.
„het
verband
met
bevestiging beschouwd van te Haiphong de tpenemende aantal
Het heeft tot in 1926 geduurd,
dat
ronde doende hardnekkige 'geruchten dat in Zuid-Thailand"., Japansche onderdanen Spanje, krachtig geholpen door de
FranJapan een heden, 28 Februari om 24 uur
schen, in Marokko de rust kon herstellen.
expireerende tijdlimiet heeft- gesteld voor
HET OORDEEL IN SINGAPORE.
In den loop der jaren nam het aantal
do aanvaarding van 'Japan's'.„compromisSpanjaarden,
dat de „Rey Simpatlco" eiSingapore,*
28 Fébr. (Aneta Reuter).
,
voorstellen." , ..". £' A -w.-;fvi'.'.'n
genlijk
'geheel.niet zoo sympathiek
in
het
de
Terwijl
.
situatie
Sin.
Ju Indo-China.**
■
Beslissend stadium.
gaporo ernstig wordt geacht,'zyn dé au- vond, gedurig.toe. De oppositie Jtegeo den
persoon van Alfonso XIII werd steeds sterLonden, ,28 Febr. (Aneta-Reuter). De toriteiten vol .vertrouwen, dat de kolonie ker.
Bjj z|jn 25-jarig regeeringjubileum in'
aan elke eventualiteit het hoofd kan bieZwitsersché Radio verneemt uit Vichy:
1927
moest, dit helaas duidelijk bl|jken.
;;
den. *■'
De Fransch-Thailahdsche
besprekingen
'den Wereldoorlog wist Spanje zijn
•Tijdens
"De
defensie-maatrcgelen in Birma, die
hebben thans het. beslissende stadium' be'./
neutraliteit
te handhaven.
.
reikt;
;•-„
onlangs, werden versneld, zijn thans ook
:.•■,. ■•:'■■
."v
■
nam
In
1923
de
Koning
•
belangrijke
een
flink gevorderd....'."
De Fransche ambassadeur, in Tokio Henry
;,_-."
.; ,j
h|j stelde een dictatuur'..onder
beslissing:
had verschillende malen een' onderhoud met
Uit betrouwbare bron wordt vernomen
de Rivera in. Van dezen dictator kan'
den Japanschen Minister van Bulténhjnddat tien'Japansche divisies, waarvan één Primo
het algemeen worden gezegd, dat hïj
in
sche Zaken Matsuoka, terwijl te Vichy be- ' \ volledig gemechaniseerd, op Hainan en In
goede bedoelingen nastreefde en "ook
sprekingen gaande zjjn tusschen'den JaTonkiu geconcentreerd z|jn. Murinestrijd- beker
wel
een en ander hééft bereikt, maar
het
panschen Zaakgelastigde en hét Fransche
krachten kruisen ter hoogte van de kust dat znn gebrek
aan tact hem tenslotte ton
van
Ministerie
van Indo-China.
Buitenlandsche Zaken.
i
val
trad h|j terug, en on:

'

Een onderzoek wordt ingesteld.

-..

"

*

Generaal Winkelman was lijdende. Zijn
verzoek om zijn huisarts te mogen consulteeren werd indertijd geweigerd.
Hij mag correspondeeren met zijn echt-

Jesse Joneg deelde mede dat de Vereenigde Staten alle, beschikbare tin en robber

.

gevangenen gemaakt.

•

Londen, 28 Febr. (Aneta-A.N.P.) Generaal Winkelman is met'andere .. officieren
van He vroegere lyst. geïnterneerd te Top-

Als er maar kans op

cueerden.

-

•

Van een Japansch compromisvoorstel

Maart voor de scheepvaart zijn gesloten.
Dit breidt het bestaande mijnenveld
-

1

De Fransch-Thailandsche onderhandelingen
in een critiek stadium

De mijnenvelden

'van

..

,

Reuters speciale correspondent bij de
Zuid-Afrikaansehe troepen meldt dat
troepen van Zuid-Afrika en de Goudkust
in Itaiiaansch Somaliland en geheele
Italiaansche divisie aan dè Juba-rivier
u|teen joegen.
Drie brigade-generaals werden gevangen genomen.
Voorts werden nog drieduizend krijgs-

De spanning stijgt..

«-;.■■

~

de reede door mijnen met ingang

Groote overwinning in Somaliland

.

•

Geen enkel R.A.F.-toestel wordt .vereist.
De Grieksche troepen steunend, deed de
R.A.F. een geslaagden aanval op een dorp
ten Oosten van.Tepèleni. ,-,'

toenemenden'patriot-

tischen druk m Ethiopië duurt de ontruiming van de militaire" posities in Gojjam
door de Italianen voort.
De operaties in alle sectoren van Ita'
haansch Somaliland ontwikkelen zich zeer
■'
gunstig.
i

Engeland

'

:

—

'

•
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—
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verbeteren.
Tengevolge van den

-

GENERAAL
ALBANIE WINKELMAN

"-,>.-

De Britsche troepen slaagden er intusschen m door middel van locale
hun posities ten Westen van de activiteit
stad te

"

'~'

.

'

ken.

..;,

.'

teruggekeerd.

Een communiqué" van het Britsche hoofdkwartier, te Caïro meldt:
Tengevolge van den krachtigen opmarsen
|
19 de noordelijke Britsche
colonne thans in
contact met de vijandelijke troepen in de
stellingen, die Keren uit het Noorden dek-

De raids op

acht,

..

"

*

luchtaanvallen.

■

-,

;

•

■■■
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i
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Nader wordt geméldt, dat de „Exmoor' l
een escortévaartuig was, een der twintig
schepen van.de „Hunt"-klasse, in 1939 op'
stapel gezet. 'V
-■', ,

'

..

•

■'■••.';

?

in den nacht

dloiland te.brengen.•'*•..

.

.regeld

"

Castello Rizo

f, York» dat een Duitsche woordvoerder te
Berlijn verklaarde dat Britsche agenten
'

escorte.

.»''**

per

Londen, 28 Februari (Aneta Reuter), De
eerste, contingenten Belgische koloniale
troepen zijn reeds eenige dagen in dén Soedan. Zy bevinden zich „ergens in den
Soedan.
Vóór hun vertrek, deelde de
Opperbevelhebber van den Congo hun
mede
dat België in hen zijn vertrouwen en hoop
heeft gesteld. ■--'- : .„.«.
. ■....

De Berlijnsche correspondent
van de NIB.C. (de Amerikaansche National Broadcasting Corporation) meldt, dat een massa'sabotageproces in Den* Haag geBritten trokken zich terug
voerd wordt.
Londen, 28 Febr. (Aneta Reuter). Eén!
Onder de beschuldigden bevin- gemeeri&chappelgk
communiqué van do]
den zich leiders,van organisaties Admiraliteit en het Ministerie van Oorlog
yaiifNederlanders. De beschul- meldt:
■
De Brjtsche strijdkrachten, die-25 Fedigingen gaan niet alleen over bruari
op Castello Rizo (Dodekanesos) zjjri
sabotage en terrorisme tegen het geland, zijn than3, nadat
hun taak volDuitsche leger, maar ook het in bracht was, teruggetrokken. ".'•■*•.
het geheim verstrekken van j informaties aan den vijand, leidend
*

De
Duitsche lezing.-Britsche
agenten geland?

.

agenten zouden natuurlijk
een prachtig' terrein vinden onder zekere
secties van het publiek:...'
y

*'.'".

blad I 0.70

(

Somaliland

.-,

aan'convooi of

'rebels.

o.'3>,
Plaatsing binnen-

.regel

Dit nummer beslaat uit drie Maden

,'.

De

,; .*

.«.■

.

rijd* eerste

pt»

*

In den nacht van 25 Februari ondernamen
Duitsche E-booten een aanval ' op - een
Britsch convooi in de Noordzee. De aanval
uerd afgeslagen, doch de Aamiraliteit betreurt, dat de „Exmoor" verloren ging.
Overigens werd geen schade toegebracht!

MASSA-PROCES IN DEN HAAG?
ook uit andere bezette gebieden. ! .
In Frankrijk hebben de Nazi's de grootste last met de bevolking', die er niet van
af te brengen is te drinken op ChurchilI's
gezondheid!
y'■".%"."« Y-,:

.

10

MEDAN

Admiraliteit deelt mede, dat de destroyer
„Exmoor" tot zinken gebracht is t\Jdens
een weerzinwekkenden aanval op een co"n-.
.*

miaimum

Groote
EX-KONINGALFONS
OVERLEDEN victoriein

Bij aanval op een convooi

agenten per parachute landen
Nederland worden nog'steeds nieuwe,berichten inzake sabotage ontvangen, en

-

Redactie en Administratie Telefoon 1600

Britsche destroyer tot
zin ken gebracht

Duitschers zeegen, dat Britsche

Londen,'28 Febr, (Aneta Reuter), uit

v. h. VAREKAMP 6 Co.

ft Advtrttniicn

'

Buitenland

Italinsch Britsche

.'-

NUMMER 49'

v

i

I

ABONNEMENT PER KWARTAAL t
Uedani f 6-25-Ne4.-lndili f 7.50
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Zóó reisde Alfonso, na zyn abdicatie,
de wereld rond. Veelal per vliegtuig,
deed-hij het ccne centrum na het an-

dere aan; corso's, automobielwelstryoen, musea enz. ena."h«*o?!cerid.";
,•
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de sumatra post

Aanteekeningen DE SITUATIE OP
DEN BALKAN
Het gist
ziedt

V.O.C.
Taroetoeng

Bulgarije naar het Tripartite Pact
28 Februari (Aneta Reuter).
is Cripps, de BritRadio-Ankara
Volgens
sche ambassadeur in Moskou, Vrijdagochtend te Ankara gearriveerd,, vergezeld
door zijn particulier secretaris en een militair attaché.
Gemeld wordt, dat de Britsch-Turksche
besprekingen te Ankara veel succes hebben.
Er wordt echter een strikte stilzwijgendr

Londen,

..

heid betracht inzake den inhoud der bespre,

ViV;,'.,;

beschouwd.

Zij vormen "de'voorhoede van het Duitsche leger. De Bulgaarschepers is thans
geheel in Duitsche handen en de Bulgaarsche politie staat onder Duitsch toezicht.
Bulgarije is.gewaarschuwd, dat het een
groote fout begaat. : "./,
a

■
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Bulgarije naar het Tripartite

Verdag?

kingen.

\.:' :

~
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Zeker is echter, dat de Duitsche propaganda hier volkomen heeft gefaald. .
In den avond van 26 Februari had een
conferentie plaats van twee uur tusschen
Eden, Dill, den Türkschen Premier, deri
geheel verbergen. ""'.•.">.
Turkschen Minister van BuitenlandsclM
Niemand kon den .Pruis, "en dan nog wel Zaken en den Turkschen Chef van den
den Hitleriaanschen Pruis verduren, en ver- Generalen Staf.
.

Door zrjn overplaatsing
Sibolga
met ingang van de volgende maand, was
luitenant Timmer genoodzaakt, het' dom,
mando óver het V.O.C, te Taroetoeng neer
te leggen. Na afloop der oefening stond het
V.O.C, aangetreden voor de
V.P. kazefne.
In, zijn afscheidswoord memoreerde de
scheidende commandant de afgeloopen vjjf
öefenmaandén en dankte de manschappen
voor hun kameraadschap en onverflauwd
<
enthousiasme.
De gemeenschappelijke oefehingen, did
met de Stadswacht worden gehouden,' bewijzen, dat 'de geest van'het V.O.C, goed
is gebleven. Res-luit. .Minkhorst bedankend
voor zrjn steun "-en medewerking,
droeg
Kes.-luit Timmer het commando aan'dezen
■

kunnen worden betrokken. De Duitschers
die in Bulgarije, zijn kunnen niet langer

slechts als technici worden

wordt....

Commandowisseling

Algeheele Britsch-Turksche
overeenstemming

De verachting van den Pruis, die elk
waarachtig Hollander in zyn ziel droeg is
gerypt.
Lang
waren wij gedwongen te zwijgen,
terwijl de Duitscher dreigde en blufte, omdat hy" stérk was, en omdat naer
ay'n zeggen en naar zyn aard elk volk dat
niet over voldoende wapenen beschikte er
het zwijgen toe moest doen.
Alleen dat wat „groszartig und koloseal" is, heeft naar den Pruisischcn gedachtengang, recht van spreken..
.
':'■:'"
Wij hebben niet gezwegen waar het principes go'ld, maar ons
nochtans jarenlang
moeten
terwijl
wy> wistenmatigen,
wat' de duivel Hitler in zy'ii schild voerde.
Maar het kostte ons moeite,
de woorElk waar Hollander bruisten
de
lippen, geen kon zijn minachting
den op

;

Sumatra

Als de koppensneller barbier

New York, 28 Febr. (Aneta-Reuter). AJle berichten uit betrouwbare diplomatieke
kringen te Boedapest, Rome, Weenen eu
Berlijn verklaren, dat Eulgarjje l* 1 Maart te
Weenen tot het Tripartite Verdrag zal toetreden, in tegenwoordigheid van Ribbentrop en de gezanten van Italië en Japan te"

over.'
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EERSTE BLAD

Res-luit. Minkhorst sprak bij de overname van het commando de hoop uit, dat
ret V.O.C, op dezelfde wijze zou voortgaan
en hij dankte Res-luit. Timmer voor alles,
wat hij voor liet V.O.C, gedaan had.

Scheren

?

Wie volgt?

Na het „Ingerukt ma'rsch" begaf het
dragen.
-"\
■•.
Heden werd bekend gemaakt, dat al- Berlijn.
V.O.C, zich naar de soos. Aldaar was mede
Maar de Pruis had zijn pantserdivisies,
„Donkere dag voor Engeland” aanwezig de
geheele overeenstemming werd bereikt
Resident van Sibolga, da
voortten aanzien van alle problemen,
Madrid, 28 Febr. (Aneta-Reuter). In een A.R. tb. en de A.R. van Taroetoeng.
zijn perfect georganiseerde regimenten, en
vloeiende uit de internationale situatie, bericht uit Berlijn, in Madrileensche dagblaHitler die in het geheim met Duitsche deDeze laatste opende de rjj van sprekers,
PresiEden's
met
besprekingen
gesuggereerd,
tijdens
gepubliceerd,
den
wordt
dat
memoreerde
de
oprichtingsvergadering;
v gelijkheid zijn misdaad op Europa had voordent Inoeèen hooge Turksche regeeringsBulgarije op het- punt staat het Tripartite waarbij hij ook tegenwoordig was, en hoebereid wist dat-hij ondanks onze verbitte.'
funrtionarissrn.
.'
'«;
Verdrag te teekenen.
wel Hij een leek is op militair gebied moest
' Britsche waarschuwing aan Bulgarije
ring en verachtende
vijandschap niet té
De correspondent maakt deze» conclusie hij toch constateeren, dat het V.O.C, te Ta■Mlet comité Vrouwenhulp Voor, OorLonden, 28 Febr. (Aneta Reuter). In uit een mededeeling van een „hooge Duit- roetoeng volkomen aan de verwachting had
. .
slaan was.
TEKORT IS NIET logsslachtoffers
den avond van 2G Februari ontving Bul1
persoonlijkheid''
sche
dat
Februari
een
ontving'den volgenden
Ilij
beantwoord.
overhandigde
namens
het
En wie nu op de historie van ons VaTE
op 24 December te Londen
garije een waarschuwing van Engeland donkere dag zal zijn voor Engeland en dat VK).C. een bhjvënd aandenken aan Res-luit.
eedateerden
, derland in de vijf* fatale' dagen terugziet
•;.;
,*%•':-'
dat htt, indien het Duitsche penetratie nog meer Britsche diplomaten den Balkan Timmer.
brief:
Foutieve veronderstellingen
die kan veel feilen,,'opmerken en desweger.
toelaar, in den oorlog met Engeland zou zullen moeten verlaten".' '
Hierna nam soldaat Maasland het Woord
om
den' vertrekkenden
•vervuld worden- met verbeten droefenis,
Het feit, dat er den laatsten tijd in Me- MINISTERIE VAN DEFENSIE
commandant!
namens de manschappen toe te spreken. dan byna geen djeroek "meer is te
maar èèn glorie is ons overgebleven:
de
verkre- (Nétherlands Ministry of. Defense). •
Ten slotte, nam de. Resident van Tapa» gen heeft alom. de aandacht getrokken
zwak bewapende Hollander heeft waar hij
erf
rieele kracht eh beweren ,nu dat de 'Joden
het woord. Het was hem een genoe- alhoewel dit verschijnsel niet dusdanig in
„SONO ROEDOJO” IN EEN noeli
Londen, 24 December 1940
de kans kreeg zich wild en woedend op den
gen, als burger te, midden van het
s menschen leyeh
voor het gebeurde verantwoordelijk'. zyn.
V.O.C.
dat
inenzich
ern".
NIEUW GEBOUW
vijand geworpen.
te komen. De geest van saamhorigheid was stige zorgen zou moeten gaan maken waar Onderwerp: Kerstgeschenken.
Want zij durven niet erkennen, dat er'
5
hem.genoegzaam
'Hierbij betuig ik\J mijn weigemeenden
gebleken en dat
De vyand die hij'verachtte en met wien met den
het deze vruchten toch wél zouden blijven, is
.
1
(Aneta).
Maart
Djokja,
Hedenmorgen
;
Hollanders geen praten is. '.'
V.O.C,
hun
dank
voor de.in Uwe bneven'dd. 2 Novemcommandant
het
niet wilde laten'
begrijpelijk dat allerlei gissingen
hy' niets gemeen had is hij. onversaagd tehad,onder zeer groote belangstelling, de
en Ier j.1.
„Joden of niet, gy blijft er met uw klau- plechtige opening plaats van de kunst gaan, zonder hem een blijvend aandenken veronderstellingen worden gemaakt,
zendingen Kerstgei
die er schenkenaangekondigde
■
gemoet gaan, al was hij tot den lOen Mei
en versnaperingen voor hét perwen af, want het zyn „onze" Jpderi,"'men- ambachtsschóol van het Java-Instituut en te geven, was voor hem een bewijs, dat het stuk voor stuk glad naast z}jn.
•
T
toe, eerlijk een man des vredes,"
Verèeniging van Huisvrouwen, waar soneel van de Koninklijke,Landmacht en de
schén die pnder ,ions" léven. En gy zult' van het nieuwe gebouw.» van het museum commahdo in goeden geest was gevoerd.
Daarna werd hét Wilhelmus gezongen en men uiteraard het .beloop van de producten Kóninkljke Luchtmacht.
Verbitterd om wat hem reeds aangedaan óns niet beletten om
over deze dingen 'te Sonó. Boedo jo/Aanwezig waren o.a. als ver-' een dronk gew}jd aan H. M. de Koningin. " op den
De-toezending dezer geschenken, wordt
passar nauwkeurig volgt
tegenwoordiger van' de Regeering de fun->
was in de dagen tóen hij zich moest inzich door
denken, zooals wij meenen dat het goed geerend directeur van'Qnderw\js Prof. Dr.
Luit, Timmer het V.O.C, bedanks eenigen tijd geleden eveneens metheeft
Nadat
mij op hoogen prys gesteld.
de vraag
binden, en zwijgend de brutale arroganties en eerlijk is om f denken.
het bhjk van waardeering en ka- bezig gehouden, waar de ' djeroeks,
Te zijner tijd hoop ik U omtrent de uite
Hoessein Djajadiningrat, Edeleer R.-A. A.
die eindehjke
van den Mof moest verduren, trok hy op.
nam tenslotte de nieuwe com- vroeger in grooten getale op de passars ververdeeling van het geschonkene
„Het zijn," zoo' jammert Berly'n verder, Soejonó, de Sultan, het hoofd van het Pa- meraadschap
schenen» zouden z\jn gebleven en thans ver- nader te berjchten. *' '■ :
Hijr heeft' gepoogd om in de eerste ronde „Engelsche agents provocateurs, die; met koe Alamsche,huis en de Mangkoenegoro. mandant, luit, Minkborst het .woord.
Tot laat in.den avond bleef het gezelschap nemen wy over deze aangelegenheid eenige
De Soesoehoenan <van Solo zónd een verzijn gram te halen in het gevecht van man
<-k De Ministér van Defensie,
bijeen. .', Gemeenschapszang van soldaten- bijzonderheden.parachutes en in motorbooten haar Hoï'ïtï.V,
tcgemvoordrger.
w.g.
A. M. M. DYXHOORN.
land zyn gekomen".. •
De veronderstelling \iat de export van deDe Sultan aanvaardde het beschermheer- liederen en dergeiyken vormden een..afwis-,
.selend"programma.
Daarom konden onze mariniers beroemd
ze
vruchten
sterk
zou
schap
toegenomen
museum,
van
het
de
Paköe
Alam
dat
zijn
Wel, indien dit zoo geschied is dan zulon•Luit. Timmer nam ook afscheid van de juist. Van export in djeroeks is geen isspraworden, daarom vermochten onze recruten len
_.'
van de ambachtsschóol. .
die Britten welkom zijn geweest.
Adjudant Jurka, ke meer. Een andere veronderstelling
Na afloop van de plechtigheid, dié in de Stadswacht tegéltfk
van zes weken oefening
is
de geselecteerde
Maar
zonder of met agents provocateurs, nieuwe groote pehdoppo plaats had, werden die,naar Padang vertrekt. ..'
dat een groot kamp, ergens, op Sumatra"
Duitsche infanterie, die als parachutisten
zooveel djeroeks zou afnemen, dat
slechts het feit* dat Holland in verzet.is bedojo dansen, door den Pakoe Alam
men
dan wel als vliegtuigsoldaten' landden, zoo
> '
daardoor Medan ernstig tekort J zou dóen»
aangeboden, ten beste gegeven. :
Dochtertje aan haar handjes
gekomen is van beteekenis.
• krachtig party geven en hen verslaan. ■
gelijk vroeger al eens werd betoogd' met de
hoe
geprusianiseerd het Duitsche
Want
opgehangen.
eieren, die hier een.ietwat in prfts zouden
Onze gramschap werd slechts" Baar neervolk ook is, en hoezeer het onder den ban INDIE’S OORLOGSBIJDRAGE
zrjn
gestegen,
door
meerdere afname el- i Toen dezer dagen een der mantri's van
geslagen waar de vijand
een materieele
ders. :■;
..
■.*
staat van Hitiers waanzin, er leeft in
1. Maart (Aneta). Het Neder-'
Batavia,
de politie op de Depaten Lama f een huia
kon
overmacht
aanwenden.
Ook deze gissing hangt' in de lucht én :s passeerde, werd z\jn
dit van origine Europeesche land toch landsch Indisch Spitfire Fonds, maakte ,op
aandacht getrokken
Daar waar moed en geestkracht de beels niet juist te verwerpen.
- .'.
door een
figuur, die in een
nog altijd een massa dié slechts een 28 Februari, nog ÏOÜOO Pond Sterling over
Gebleken is echter dat de aanvoer van kamer op de bovenverdieping van een der
slissing kon brengen, heeft de Mof zwaar
,{"76.000 gulden). voor twee Spitfires, die
betrekkelijk kort aantal jaren geleden de zooals werd verzocht „Semarang 2" en
Volgende week wordt
djeroeks op de passars, zopwel.te Medan huizen scheen te
■
gebloed. De oorlog werd niet verloren door
hangen. De mantri waarelders, enorm is teruggeloopen. Zijn de schuwde onverwijld zg'n commandant en.bg
als
„Balikpapan"
.
•
zullen
gedoopt.
meerderheid
worden
begonnen
onze soldaten maar door de staatslieden anti-natioriaal-socialistische
maande a December, Januari en Februari het daarop ingestelde onderzoek bleek het
Het Fonds maakte, tot dusverre geldf
.
.
"van het volk uitmaakte.en partijen, die onze jongens onvoldoende
'Men verzoekt ons te willen mededeelen toch- al geen perioden van hoogconjunctuur volgende.'
de drid
toestellen,
over
voor
28
met
zoodat
••,...■
Die massa is ten deelo gebiologeerd', en
rechtstreeks door Medan geschonken vliegdat de aluminium-inzameling te Medan, dér djeroeks, dit jaar is het slechter dan
bewapend hadden gelaten.
Op
bovenverdieping
bedoelde
werd 'inversuft, ten deele echter wordt zy door de tuigen in het totaal 31 Spitfires uit Ne'der'.-.'. ->-y
Maar nauwelijks was de eerste, schrik
die reeds eerder was aangekondigd, slecht.
derdaad een negenjarig Amboneesch meis'
Gestapo, die op de wreedste wyzè elk verlandsch Indië afkomstig zijn, plu? een bomj Gemiddeld genomen kan men zeggen dat je, aangetroffen', dat volkomen naakt aan
op een nader te bepalen
voorbij,, of in het volk van achtmilliocn
dag in de vol- in.de twee achter ons liggende maandei.
menwerper voor de Nederlandsche luchtzet onderdrukt, in bedwang houden.
haar handen was. opgehangen, terwg'l het
gende week zal plaats hebben.
Nederlanders begon de verachting voor den
ongeveer een kwart gedeelte,wordt aangegeheele lichaam, van. top tot teen, overWelnu, toen de'Polen in, verzet kwamen strijdkrachten m Engeland.
voerd
de hoeveelheid, dié bü voorbeeld dekt was met striemen
Mof weer te gisten,
het verzet tegen kon. de Nazi zeggen
Zooals dezeu. dagen reeds is medegedeeld in JuriiVan
en blauwe plekken,
en Juli óp den passar komt, in welden onderdrukker nam hand over hand
aldus het „Pal. Nwsblad". Een en ander
heeft
men
deze
met,
inzameling
gewacht!
„Het zijn maar Póolsche honden".ke maanden dé meeste djeroeks ten verkoop was door |
schappelijk en onhistorisch ' opgestelde totdat de collecte
„moeder" bedoeld als een „afvoor het Grieksche volk worden aangeboden. Deze vermindering
toe.
■
tot straffing", omdat het'kind stout-geweest
Tsjechen
mystiek,
en
even'zonderling
éphémère
de,
de
beschouwde
Slavische
die
En
en
voor
het
Koningin
Wilhelmina'
Standeén kwart van de tophoevéelheid wordt
• Ideeën moeten, rijpen, gevoelens moeten
beeld, welke laatste heden werd gehouden, meestal
was en had deze
Berlijners ook al als een minderwaardige is als de leer van de Mormonen, V :
nauwelijks of niet gemerkt, terwijl. strafmaatregelen bntaarde vrouw déze
wassen. En het Nederlandsche volk dat be- massa.
,
...
hadden
plaats
gehad.
."
,
-, ■
■
blikbaar nog niet
De Duitsche heiligen der laatste dagen,
de prijsstijging in deze maanden nog wel
de inzameling van het.aluminium
„zwaar"
gon te begrijpen hoe gróot,zijn fout wad
genoeg
Voor
gevonden,
ze
aangezien
"■
,
.
•
.;.'
te overleven
Maar volgens de rassenmystiek van Rodie op tanks kwamen aanzetten heb- is een comité' opgericht, dat als
de
lippen
bovendien
van
het
ongelukkige
volgt is
toen het té' veel vertrouwen- stelde
op .
jaar
Dit
is
de toevoer, bij voorbeeld te
seriberg moest men het Nederlandsche volk ben onze Hollanders niet kunnen impo- samengesteld: Mr. C. E. E. Kuntzé, voorbrandende houtskool had,
recht en goed fatsoen zag zijn woede toe- ,
Medan in de afgeloopen twee maanden schepseltje met
!!
••".»
wel als volwaardig.aanvaarden. • .
verbrand
Romme, secretaris, slechts een fractie geweest
'i' ..' neeren, wjj herkenden in hen onmiddellijk zitter, Mr. R. F.
van de toch al
nemen, telkens wanneer het den Mof voor
mevrouw
(namens
Walrave
de
Het
slachtoffertje
Covim), in deze maanden
werd oogenblikkeiijk
Welnu, het feit dat de raciaal niet - te ,den'Mof
toen hy kaal.,- was onder- mevrouw
verminderde toevoeren en door de politie ter geneeskundige
oogen kreeg.
Treffers (namens' de Huist zulk een teruggang
behande'-. :•
valt
compromitteeren, Nederlanders zich blij
qp.
danig kwam werken, en die zich nu h j vrouwenver.); G, van Gelder, ' hoofd van
'Met de Spanjaarden en,met de Franschen
De vraag hoe''dat komt kan terugge-" ling naar het hospitaal gebracht, terwijl
ven verzetten tegen de zegeningen van het groot is geworden arrogant" als meester plaatselijk bestuur, L. Sark (voorzitter
tegen de „moeder" de noodige maatregelen
hebben wij gevochten, en , „last but not j
Handelsver.), ' Tengkoe Otteman, C. C. de bracht worden tot een serie van klimatoio-. genomen worden.
Hitlerbewind, en dat zij niet de minste van. Europa aandient.
',
J
•»•■.'■
gische invloeden, die in samenwerking 1939
least" met de Engelschen, die ons als te pry's stellen op Rosenbergs "Arische adelVries, Ir. W. van Ommen, L. van'Aperlo, een zeer
de eerste groote nederlaag
goed
djeroekjaar
Welnu,
gehebben
.genstanders de beste bladzijden onzer geD. Daane, J. Uyen (voorzitter Midden- maakt met bpomen vol en (mede daardoor,
brieven die zij niet noodig hebben, moet van Hitler in de bezette gebieden is gele- standsver.),
G. B. Josua, Oei Han Tiong, doch
REX THEATER
schiedenis hielpen, schrijven. Met hen allen jjuist het behoorlijke deel Van het Duitsche
tevens door groote- droogte) 1940 tol
(luitenant
der
Chineezen), Hiu Ngi Fen een djeroek-arm
ervaart
den.
haar
Hg
'de
van
verachting
in
jaar hebben bestemd.
hebben wy tezamen,historie gemaakt in \volk te dehken geven, en het toonen dat er
(voorzitter der Chineesche Handelsver.),
ons volk, en in dé vijandschap die het hem'
Dat men den terugloop van den djero«;k.
Europa.
■; ■
Tengkoe
Bahadur
■
.(Hoofd 'der"Voor InDe prachtige Fransche film „Gribouille",
nog „Ariërs" zijn die het ■ durven opnemen
■'•'->
diërs), Bahadjad (Kapitein der Arabieren). aanvoer mét andere omstandigheden in
Maar mét den Mof hebben wij nooit iets tégen den Führer, tegen de Pruisen én tegen openlijk toont. . -~
verband
welke
verleden week in de Witte Sociëteit
brengt,-is
begrijpelijk,
doch tevens
Daarom" strijden thans onze jdngens en
.
:.:»."'•draaide,
anders .te doen gehad dan in den zin waar- de Gestapo,
-i '■>■'•..
foutief.
wordt van , hedenavond af' verin het kort tegen alles, wat men manrien.
'
De aanwezigheid van een groot kamp toond in het Rex Theater.
in Vader Cats hem teekende.' '
'~JJ: .
in Europa, behalve in Duitschland, slechts
de:',
heeft'
Dat
niet
de
een
film
productie
is, is
Daarom
de
minsten
Fransche
hebbén wij bij
soldaten die
Invloed gehad op
Nu heeft hy met zrjn duizendjarig mini het eveneens Slavische Rusland, vindt wij moesten
ir.
de
rec.'ame.
vruchtenpassar
op
eh
naar
zichzelf
reeds
een
bovendien
i
offeren omdat'Hitler's waanderwaardigheidscompïex ons tijdelijk' over- eeen dictator,
gebleken, is de productie van groenten en
En. deze verfilming van een periode uit
Balten en de „Ge- zinnige'trots tot
Pruisische
"
..
:
overval
van
wonnen.
dei>
ons
land
.:'-AHet
andere
zaken
dpor
laatste
de
het
producenten,
die
leven. van een Fransch middénstandstransport Duitschers
wel
*peo".
.
5
' vr
leidde
thans
hun
degelijk
gezih
nog
te
voordeel
begrepen,
op
martelaren
betreuren.
een
zoo uitnemend dat het
Maar daarom'.''■'■'
der13 thans de historie ook
Daarom, zal de geestelijke invloed van
i Zaterdagmiddag j.l. is het laatste trans- gelijke w\jze opgevoerd dat het volkomen weinigisbelangrijk gegeven is betrekkelijk
,
c:.
Te betreuren? ;. .
omgewerkt
■
;
',
aan ons.
_
sport Duitschers, bestemd voor interneè- onjuist is te. veronderstellen dat de hoe .tot een aangrijpend dramal
e
een
verzet tegen Hitler •en
~'
Nederlandsch
:[?:.:■
T
Neen,
het
is
1
geen
treurnis,
tyd
ring in het kamp te Kota Tjané naar Atjeh veelheden, die naar elders moeten
Want pas na eb kan de'vloed gaan
voor
De rol van den eenvoudigen fietsenrepad nationaal-socialistische ideologieën van
was- de
worden
hebben
Wy
overgebracht,
deze'
zoodat thans alle Duitschers, gestuurd, invloed zouden doen gelden op rateur, de man die door. toevallige omstani-' (
»en. '■ .
kaerels te eeren en een
;
_-.';.
veel
grooter beteekenis zijn dan de oproerdie eerst op verschillende plaatsen in Indië de groenten- en vruchtenpassar der hoofd- digheden medezeggenschap
voorbeeld aan hen te nemen.
Nu wordt ons volk aangegrepen
krg'gt over het
door, Ipogingen van Polen en Tsjechen.
••':^'„.
waren geïnterneerd, in Kota Tjané zjjn on- plaats.
van een'meisje, verdacht van misdaad,
lot
En
wie
onder
óns
te
thans
zat
en
te
een nog grootere kracht, het gevoel, var.
mat dergebracht.
,' .-■■',:..'..-;,
Daarom ook doet het Hitler-regiem a,lle is
4.. ;,;,;•_"'.' J*i
die praat en praat, tot hg' haar vrg' krg'gt,
om
ten
plicht
zün
volle
te
"wie
doen,
onrecht en verachting
en
Hier
daar
wel
z\jn
nog
yan hen die-hun mogelijke
enkele Duite
wordt op schitterende wgze vervuld- door
moeite om de beteekenis van het r.og niet beseft dat
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iedere man en iedere schers, die in ziekenhuizen worden verRaimu, den bekenden ; Franschen karakermindere 'boven zich gesteld zien.
f
te, verkleinen en te vrouw den 'gansenen
Nederlandsche-verzet
doch
zh'n
pleegd,
dit
incidenteele
Bjj
gouvernementsbesluit
gevallen
moet
is
dag
werken
aan
F. H. A. speler, die. in deze ról we! van buitengewone
En dat is dé kracht die de Pruis niet ccompromitteeren door bet- toe te -schrijven
zy
zoodra
beter
zyn zullen ook dezen in Robert, thans evangelist van de Pinksteren
voor
het
kwaliteiten getuigtlJßgra
vaderland,
'dat
aan
hg
-.■»■
het uur der Atjeh worden opgeborgen, aldus de
zal overwinnen, ,
Baan den-invloed van de Joden en van BritJava- kerk in Nederlandsch Indië, de bijzondere
Prachtig is zg'n spel wanneer hg'ontdekt
weerwraak
moet denken van -'s morgens' bodé. .
:-.*'"
■■ De aard van de Geuzen'begint
v *■■ r.; ■
toelating Verleend, bedoeld by artikel 177 dat zg'n zoon verliefd is op dit
s
agents provocateurs. ,
'. ï .
in ons te sche
wanvroeg tot 's avonds laat, opdat al zyn-dader Indische, Staatsregeling, tot. uitoefe- neer hg' plotseling meent te
woelen, de kracht van een volk
dat de
dat
heeft gepoogd om bij de Nederontdekken
den gericht 'zijn op het doel den stqjd van
ning van zyn dienstwerk in de residentie 2g zich schuldig
voornaamste' vrye natie werd in Europa, Llanders-in het
maakt
aan
eenzelfde
daad
gevlei te komen en hen ons dappere volk daarginds
Menado en in de Negorijen
Amahoesoe, als waarvan -zg werd beschuldigd tgdeiis
mede te voeren' FRAUDE BIJ DEN D.V.G.
omdat het een schijnbaar hopeloozen strijd te
t verleiden met de theorie dat zijiotdeh door
Soelie,
en
Saparóea
Passp,
Auw.
van de de rechtszitting, waarvan hg haar
heeit
het weinige te doen wat tot
aanvaardde .tegen
afdeeling Amboina.der residentie Molukgrootè 'mogendheid /Arischen adel
doen vrijspreken. .
evenals de over van ons gevergd kan worden, die pleegt verNaar. wjj verhemen, aldus het „Bat. ken
als Spanje ontwaakt weer.
van het gouvernement Groote o<jst.
. •
*'„'
Ook MichelineMorgan
Nwsbld.".is een derde commies van ! dch
vwinnende Duitsche troepen.
het „slechte"
raad. Verraad niet alleen aan de mariniers, Dienst der Volksgezondheid, S. Bin H, geBjj gouvernements besluit is aan Adel meisje, is uitnemend. Zjj als
Er was een qjd waarin de Zwyger verleeft zich 'gehéél
Het is. hem niet gelukt, ons volk heeft de mannen van de
Grebbelinie,
van 'den naamd, die werkzaam was btf het Instituut bert Saroempaet, Bonifacius Nainggolan in haar. rol in en «peelt deze met
groote
staan werd toen hij zèide: .„Nuï n'est be- t.te veel
'~,'.'.•
historischen zin en te veel eiger. Peel van • Wassenaar en van Delft, maar' voor de Volksvoeding, gisteren door do Gustaaf Adolf Hariandja,. Gustaaf Adolf overtuigmg.".
■'■.*• • g L':
soln d'espérer pour entreprendre, ni de kkarakter'om zich" door een modemystiek
politie gearresteerd op grond van een aan- Pasariboe, Johannes Sirait, Kilian TogatoJean Worms als de zoon, die eerst zg'n vaook aan de kaerels die zich in Amsterdam,
réussir pour persévérer". .'-,
klacht die de directeur van genoemd insti- rop; Lemanus* Loembantoroean, Nicarior der verdenkt verliefd te z\jn op het meisje;
0
op
sleeptouw te laten nemen.
' .'.'
durfden te offeren als de vadéren deden in tuut tegen hem heeft j ingediend. De comSiahaan, Usia Joetahaëan, Pantoer Pang- en daarna zelf bg'na een diefstal om,haar
Wij bevoeren reeds eeuwen geleden al 3 een tyd
'In dien geest stryden onze menschén
toen,er ook geen uitkomst scheen mies, zou door middel van valschheid in gabèan, Peris Sitompoel, Salem Marpa- begaat, geeft het type van een emotioneelen
thans weer in Amsterdam. '~
n
meesters,
de zeeën, w\j sloegen de Britten
geschrifte, ; nv.erdere malen gepleegd, een oeng. Saulus Siantoeri, Waschington Si- Franschen jongen; de ppht«*enoote 'yan Rsi■•• '
:' '
;.. :.■'.:'■ :
t" zün!. ■;
van totaal ƒ 9UO a ƒ 1000 aan'gou- mandjoentak en' Wilmar, Silitonga, In- mu als de wat zure maar toch verstandige,
bedrag
de
Jan
én
werden
En
Salie die zou zeggen: r ,Wat
door de Britten geslagen.
Ook in ons Holland van vandaag bhjft; vernementsgeldën verduisterd hebben.
heemsche voorgangers (Pandita Ba tak) in- goede vrouw vormt een apart element:
belpt het ons om de Moffen
die immers
Den Haag was in de 17e eeuw reeds een het donker. •""■':
V : ;.
.'-,
i . Aan den gouvernementsaccountants- dienst van de Hoeria Kristen, Batak ProDit is weer een. echt Fransche film, een
b
ovennachtig zjjn in onze stden te- weer. belangrijk
'centrum, waarmee zelfs LodeOnze
vochten nochtans, en zij dienst is inmiddels reeds verzocht, een testant, de' bijzondere toelating: verleend, stuk'uit het wèrkelgke Fransche leven, aani'
jtaan", krijgt.ongelijk.
'»'.;.". '•: 'v
■;",.: -wwijk XIV rekening moest houden, en men zullen triompheeren, omdat zü het geloof boekenonderzoek in te stellen.; In, afwach- bedoeld bü artikel 177 der Indische Staats- £rgpend en boeiend.
.
der strafrechterlijke regeling, tot uitoefening van hun dienst- | De film wordt vooraf gegaan "door
De Duitschors zitten verlegen niet deze n:ïnóët bij ons niet aankomen met een door hebben, terwyl wjj door ons gedrag nog al ting van het resultaat
een
vervolging zal de commies in zjjn funcLie werk in de residentie Tapanoeli van het zeer
interessant
Gaumont
Britlsh
d epigonen van • De Gobinéau 'onwetèn- te dikwijls toonen dat wy twijfelen.■' ■■'
j
tftbarstingr van Verachting vóór hun mate- de
Wereld-;
'
I worden geschorst.
r.^;
>•''
gouvernement'Sumatra.
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En omdat het beloop van den oorlog in
Eurppa'beslissend zal z\jn voor de gebeur--'
Penissen in hét Verre Oosten* dienen w\j
onze aandacht in de eerste; plaatst te concentreeren.op de besprekingen die Eden te
.

'

Ankara voert.
■
dit diplo•
En nu ontvangen wy juist vanberichten)
—:::

matieke front geruststellende
Inderdaad heeft men zich naar aanleiding van de Turkscfi-Bulgaarsche honagressie verklaring; ook te Londen beU. *':...<
. V.;.v
zorgd gemaakt..
het
wel
uit
Reuter-teleblijkt
dit
En
eram wa/irin gezegd wprdt dat de Duitsche
propaganda in'Turkse volkomen heeft ge;*•'■"£'•;- "'■'[£, -"'■•'■'■■•'/*.■
faald.
geconstaNu wordt iets dergelijks
en
vermei-'
'
is,
niét
de
noódig
het
d
als
teer
'ding van dit feit is daarom ook niet zon*

,

.*

der,

bêtéekenis.

;**&■

'„,",

Het sluit ook zeer logisch aan bij do
dat de Britsch-Turksche
mededeeling
„veel
succes" hebben gebad.
besprekingen
vindt men iets
uitdrukking
deze
Ook in
van een bezorgdheid die, het zij nadrukkelijk vermeld, volgens het, laatste telegram
zyn.
'ten volle weggenomen móet
Bovendien vindt dit Reuter-bericht, een
bevestigende projectie in een Britsché
maatregel" tegen Bulgarjje, namelijk in de
waarschuwing aan het adres van Sofia, dat
Bulgarije indien het. de Duitsche penetratie toelaat,'in een oorlog-betrokken kan
.
'
worden.
■
■■' ■;
Van de waarschuwing zelf .zal waarschijnlijk succes sorteeren, daar het nu
reeds vrijwel zeker is dat Bulgarije zich
aan den Driebond zal onderwerpen. Maar het gebaar alleen reeds bewijst'dato
de Britten een forsche politiek in. den
Balkan werischen door te petten, en dus
waarschijnlijk na-de besprekingen te Ani
kara de zekerheid hebben verkregen dat zü
cok in staat zijn om hard toe te slaan.
De bedreiging was trouwens als men aanneemt dat Groot Brittarije de handschoen
in dèn Balkan op. zal nemen, •' 'volkomen
'■•'
logisch en noodzakelijk. .
.5
Immers de R.A.F. zal'zoodra, dé Duitschers opmarcheeren door Bulgarije moeten
overgaan tot een bombardement van belangrijke Bulgaarsche verkeerswegen, ter-,
wijl zij tevens, vooral vin Jgëval Turkse
medewerkt,, de gelegenheid zal verkrijgen
om zich op Duitschlands zwakke, punt te
werpen namelijk door het Roemeensche
oliegebied te-bambardeeren.
nog
/ Echter, de diplomatieke actie kan
Cripps
zijn/immers
volle
beëindigd
i.iet ten
is gisteren pas te Ankara aangekomen, en
de hoogst belangrijke zijbesprekingen met
Moskpu, .die uiteraard voornamelijk' omtrent de beveiliging van de zeestraten gaan,
w
moeten nog plaats hebben.
En daartoe zal Cripps na Eden te hebben
ingelicht en nieuwe instructies te "hebben
ontvangen het zijne moeten doen.
Het is niet onmogelijk dat Engeland en
Rusland .op het óqgenblik van meening'ver,
schillen op een kardinaal punt.'
a
De Britten zouden uiteraard gaarne vari
hun Turkschi- vrienden gedaan krijgen',
dat zij met hun oorlogsschepen v den
a
Bosporus door kunnen varen.
In dat geval zouden zij van zee uit Roemenië in niet geringe maté kunnen hin';..•;
'
deren. ' .
■
Turksch-BulWanneer wy echter
gaarsche afspraak beschouwen als het
uitvloeisel' van een Duitsch-Russischen
zeestraten en het
on» 'de
afspraak
"omliggende gebied te" neutraliseeren,
veronderstelling
niét
dan, is" de
gewaagd dat Rusland een dergelijk beding
te Berlijn niét heeft kunnen maken wanheeft
neer het niet tevens medegewerkt
en
de
straten
dientenaan de sluiting van
gevolge de neutraliseering van de Zwarte
''";,,;
.'7.'-v
zee.' ■ ]' 'ly ].yEn wanneer wy nu van dè Britten hooren dat de Duitsche propaganda te Ankara
geen invloed heeft gehad, en dat zjj de besprekingen te Ankara met dé regeering en
de legerleiding als een succes beschouwen,
dan achten wij de veronderstelling dat hun
legerleiding in het militaire schema van den
strijd in den Balkan de neutraliseering van
de zeestraten als een voldongen feit heeft
aanvaard, in de overtuiging dat het tevens
het voordeej inhoudt dat de bedreiging van
Turkije in den rug door Rusland is weggenomen,'
:","..:*■ '-■';»'
r.
van_het
De Russische
is
politiek
grootste belang, en wanneer Engeland zijn
militair schema Inricht, rekening houdende
met de wenschen van Moskou, dan staat
hiertegenover ook' nog een ander voordeel,
namelijk dat de Russen ingevolge hun compromis, met Duitschland de handen wat
vrijer houden ih het Verre Oosten.
•

-»

'

'

"

beveiliging*.

•'..

'_•*.;.,

Wat Indo China zal doen is nog niet
bekend, wat men'van andere staten in dit
gedeelte van Azië kan
verwachten welen
w\j zeker: zij zijn paraat, en vastbesloten
~.-'
om 1 zich, te handhaven.
„.-.,;
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STRIJD IN AFRIKA
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Afrika komt het zeer verheugende
bericht van een Italiaansche nederlaag aan'
de'Juba-rivier. Zooals men weet waren de
Britten reeds eehige dagen geleden de rivier pp eehige punten overgetrokken, terwijl wjj daarna hét verbazingwekkende be-

Uit

richt ontvingen dat het ruim 400 kilometer' van de monding der rivier afgelegen
MogadiscU, de hoofdplaats van Italiaansch
Somaliland in handen van de Britten was
,
gevallen. ■
Het was toen onmogelijk om een direct
verband te leggen tusschen dé operaties
aan de Jubarivier en den-val van.de hoofdplaats.
Thans is de toestand nóg niet
klaar,
maar na het Tbericht over de groote Britsche'overwinning aan
de. Juba-rivier
wordt het, begrijpelijker 'dat de Éritsche
vooruitgeschoven afdeelingen Mogadiscu
konden bereiken., ,;.
• Onder deze omstandigheden zou het ona
niet behoeven te verwonderen indien de gehèele kolonie verder zonder Veel moeite in
handen van de Britten zóü vallen,'waardoor tevens'de vérbindingen tusschen de
zee en het Zuidoostelijk deel .van Abessinië
''

,

...

•

kómen'te

*

••

vervallen.

*

'

,

5

-.

'.

De positie van de Italianen wordt daardoor steeds neteliger en" wel te meer omdat' ook in' het Noorden in Erythrea :■ de
sleutelstelling bij ' Keren waarschijnlijk
reeds door de Britten voor een belangrijk
gedeelte omtrokken is, zoodat ook daar een'
Italiaansche i;erugtocht, zoo niet onvermijdelijk dan toch waarschijnlijk wordt.'
, Een dergelijke terugtocht zou weer het,
verlies van de voornaamste | haven van
Erythrea, Massua ten gevolge kunnen hebben, waardoor het leger van den Hertog
van' Aosta van zy n voornaamste J basis
".
afgesneden zou worden.
V'
'

•

-
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JAPAN DE BEMIDDELAAR
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werd geïnterneerd.

f.

'•

.
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Gebleken'was namelijk dat het ontslag

als Zoodanig op formeele gronden als niet
geldig moest worden aangemerkt, daar ditgegeven was door een daartoe hiërarchisch
niet-bevoegd persoon, terwijl ook anderszins op niet geheel juiste wijze van het ont<slag aan den betrokkene was kennis gegeven.
Het was dan ook op deze gronden dat de
Raad van Justitie de vordering toewees.
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Verduisteringsoefening
te Padang

vangenisstraf.

"

V.

'•"

..

Mr. Moh. Joesoef, de verdediger van den
tengkoe begon met erop te wyzen, dat de
döbbelpartyén slechts een of twee keeren
een openbaar karakter hadden., De' tengkoe
heeft f voor die partyen wel zyn huis afgestaan, doch slechts voor goede kennissen
en heeft verder geen, voordeel daaruit ge>n
i,
trokken.
Pleiter kwam tot de conclusie, dat de
tengkoe wel. tot de organisatoren van dö
dobbelpartijen heeft behoord, maar daar
zelf geen ,voo*.deel > uitgetrokken.' Pleiter;
verzocht vrij3praak-of een geldboete.
De politierechter, ging even-pauzeeren
en direct ha de heropening van de zitting!
sprak hg het'vonnis uit, dat conform den
eisch' is.
Beide Chineesche beklaagden accepteeren
de straf, de tengkoe verzocht zich te mogen

Den avond, na de verduistéringsoefening,
welke op Maandag 17 Februari jl. des
avonds van 7.00 tot B.ÖOO uur voor een gedeelte van Padang werd gehouden, kwamen
de waarnemers ten Gemeentekantore teza*mén, om mondeling rapport uit te brengen
van hun bevindingen en tevens de eerstkomende- oefeninj» te bespreken,
aldus
de
Sum. Bode.
,'
" De algemeene indruk is, dat de oefening
den militairen dienst.
uitstekend is geslaagd, waaraan de bewo»;
De toegevoegde verdediger- Mr. Stl Ha- ners van het verduisteringsgëbied en in dl
roen Al Rasjid, achtte het voor
de verde- omgeving daarvan, in ruime mate hebben
diging een moeilijke taak, om in deze.zaak bijgedragen.
. ~' • ■
-;
eenige lichtpunten voor beklaagde te VinOp enkele plaatsen was de juiste toepasden. Er zijn. echter naar z\jn meening wel sing niet geheel begrepen, zooals bjj
het
•-'.
','
'.i^-SHHÉI
eenige omstandigheden ten gunste van be- Oranje Hotel,' een bewoner van Goeroen en beraden.
klaagde en ter verzachting aan te voeren, in de Kerkstraat, doch er werd aan den
zooals de gunstige indruk.dien hy gemaakt ,wenk van de politie direct gehoor gegeven.
heeft, door z|jn volledige bekentenis, zjjn
Slechts één automobilist, die nog coüte
jeugdigen leeftijd én den zwaren dienst, ,que coüte na Bet intreden van de verduisdien hij had te doen. •
tering wilde vertrekken en daarvoor zijn
De verdediger verzocht uitdrukkelijk, om autolampen doofde, om in plaats daarvan
De avond te Kisaran.
aan beklaagde, die in de militaire loopbaan middels een center-lamp zgn weg te verHoewel nog niet allè posten binnen zjjn,
nog een toekomst ziet niet de
volgen, moest na eerst de. noodige aanwijstraf van.ontslag uit den militairen dienst zingen te hebben gekregen, toch .verbali- is de netto opbrengst -van de' Spitfirecp te leggen.
seerd worden, 'daar hy zich desondanks niet avond te Kisaran gegarandeerd op minstens ƒ 12.000. Allen die hebben medege,' De Krijgsraad achtte beklaagde
de gegeven instructies hield.
;aan
schuldig
werkt, om dit'resultaat te bereiken,zgn
werd,
dat
veroverigens de
aan het tenlastegelegdo
Geconstateerd
en veroordeelde
hem deswege tot zes maanden gevangenis- duistering „algemeen" is geweest en éen zeer erkentelijk voor den - ruimen steun
straf en ontslag uit den militairen dienst'. ieder hec zijne daartoe heeft bijgedragen. 'hun ' binnen eigen kring en van buitenaf
Ook de 'waarnemers ,op zee bleken geen geschonken. In. verband met het aandeel
Mishandeling bijzonderheden geconstateerd
te hebben. der Britten in "de voorbereiding .en in het
Als tweede beklaagde stond terecht-de Enkele lichtjes waren opgemerkt,, welks succes .van den avond zelve werd besloten
Menadoneesch - fuselier Pandeari,. beschul- mogehjk van eenige ter zee varende vis- om dè opbrengst te verdeeleri . over • het
digd van lichte mishandthng van een zeke- schers zijn geweest; de kuststreek bleek in- Britsche en het Nederlandsche Spitfire
�
ren Doeroes.
.
;'■
te storten in
;
'.
ieder geval „onvindbaar'.
fonds en wel door ƒ 3000.;
Beklaagde bekende Doeroes te
hebben'
Zeer duidelijk was echter welwaar te ne t het Britsche fonds en f 9000.— In het Negeslagen en gaf als reden op, dat'deze hem men de verlichting op Passar Djawa, in de derlandsen-Indische'Spitfire. fonds.
belogen 'bad: en hem maloe had gemaakt Chineesche Kamp en aan het einde van de
Over de, fancy fair voor het Spitfiref onds,
toen lüj pp bezoek was bij een vrouw! Poeroes, allen vallende buiten het verduisgeorganiseerd door de Tandjong Kassau
Toen beklaagde Doeroeë 's avonds toevallig teringsgëbied.
•
Club te Tebing Tinggi pp JJl' December
■
■
in het clubhuis van een voetbalvereenigirig
Een algemeene opmerking was nog, dat deelt men ons het volgende nog mèdè:
te Soengai Penoeh zag; is hy op :hem toe- de verlichting van de auto's, welke in het
•Na afsluiting van -de boeken, bleek
gegaan en heeft hem een slag in het gezicht -verduisteringsgebied' waren
toegelaten, de hetto-o.pbrengst j van
dezen ■, avond
'■•
gegeven. •
*/."
■
.-■■';'•
rr.eerendeels onvoldoende was afgeschermd. ƒ U.525,88 te zijn.,
j Toen eenige omstanders "Doeroes te hulp Hierin zal pog worden voorzien. Zoo zal ook
Deze gelden zullen gelyk verdeeld worwilden.kpmen, heeft beklaagde een klewang in de-toekomst aan de . straatverlichting den over het.Ned. Ind. Spitfire Fonds v.
die hy orideï'zyn mantel-had, gedeéltelyk eenige verandering moéten worden aange- Sum. O.K. en hét British Spitfire Fund
getrokken en uitdagend geroepen: ~'Siapa bracht, vooral
'
.
in die wijken, waar zich ver- S.EvC.
.■ ■;
■ ■;. '. ;.. ,-';
berani boleh datang. Saja berani mati, ka, diepingshuizeh bevinden en de straatverHet-is niét de.bedoeling de speciale verlaü' tidak berani mati, tidak djadi sodadoe". lichting door de bovenruiten wordt weer- diensten' j der 'verschillende Comité-leden
i Beklaagde ontkende een klewang bij zich kaatst. ".
nader te vermelden, doch de naam, van'den
gehad te hebben, doch uit een drietal geIndaroeng
te
bleek
heer'J. W. HendersQn moet genoemd worDe Cemeatfabriek
tuigenverklaringen bleek het tegendeel.
t« den.' Hij was de stuwende kracht bjj 'alles
duidelijk vanuit de zee waarneembaar
De Auditeur .Militair merkte in zijn re- zijn. Tot genoegen mocht reeds woeden ver- wat uitgevoerd moest worden. Reeds werd
quisitoir op, dat hóewei het''door beklaagde nomen,
de verduistering aldaar ia- aan- iede,r der 'genoemde, fondsen een begepleegde feit op .zichzelf niet ernstig is middels de noodige maatregelen zy'n getrof- drag van ƒ 5000.
overgemaakt. .<■
het zeer pngewensch moet worden geacht, fen.
Het zal ook voor de vele bezoekers een
dat militairen overgaan tot gewelddadigIn elk opzicht is de volle medewerking groote voldoening zjjh te weten, dat hun!
heden tegen burgers, aangezien deze licht van de bevolking verkregen en uit de hier offers tot zoo'n mooi resultaat hebben ge-;
tot vechtpartijen van groóteren omvang en daar. gedane mededeelingen bl\jkt, dat leid en zullen'worden omgezet in een Spitzal
tusschen'militairen en burgers met dikwijls men ook den noodzaak van dergelijke oefe- fjre ,die t.z.t de haam Tebing Tinggi
1
:■■',■. ■ ". ...*.■■■'
voeren., t
ernstige gevolgen, kunnen leiden, zooals ningen ten volle beseft.
reeds meermalen is gebeurd.
'De gunstige resultaten geven dan ook
■
.Ook het feit, dat beklaagde burgers alle redenen om aan, te nemen, dat de koRECENSIE VAN D’ORIENT.
meteen klewang heeft geïntimideerd, zoo. mende oefening, welks op veel
grootere
ais aan de hand der getuigenverklaringen schaal voor geheel Padang en Omstreken
Een; lachend spiegelbeeld in .den reflecmoet worden .aangenomen, geeft aan be- zal worden gehouden, even succesvol zal tor van 'een zoeklicht -vormt "de aantrekkeklaagde's handelingen een minder onschul- verloop'en. •'
lijke illustratie op den omslag van dit
■'.'''
'.•>,<,-"
>
eerste
Maart-nummer*
"':•'■'
dig karakter, zoodat'h\j een, in verhouding
algeheelcverduisteringsoefej De komende
De gevarieerde inhoud wordt' geopend
tot zyn inkomsten,', 'gevoelige bbete ver- ning zal worden gehouden op Maandag 1T
met enkele korte bedragen," waaronder een*
'
.*■»;*
dient. •
V,
'
•
■ ' '
Maart.
;ï
waarschuwing tegen den toestand, Welke
de
Beklaagde werd daarop conform, den
ge?
zal
dan
verduisteringsgebied
Hét
eisch "veroordeeld tot een geldboete, groot heele stad Padang omvatten, met de daar- op de Bataviasche vuilnisbelt héerscht,
.
vooral de aandacht trekt. Piertje
ƒ 7.50, subsidiair een week hechtenis.
omheen in' een ring liggende kampbngs, als• Dè derde zaak
betrof den Amboriecscli mede Indaroeng, Emmahavenen KaloramD. de staf dichter van d'Oriënt trekt van leer te«
■'gen de N,5.8..... _K~~
fuselier ' Tamaspa, die als .schildwacht
Onder
de
artikelen
noemen
we
grootere
geslapen.'
heeft
"

.

ALUMINIUM-INZAMELING IN
BATAVIA

*

Batavin, 1 Maart, (Aneta) De
aluminiumU-zameUng

*

,

de

,

hoofdstaa een buitengewoon succes
; 'j
f
De 8.P.M., die hét verzamelde materiaal
verwerkt, scheepte 4e vorige week U- 3000.
•kilogram af, terwijl na 'de gisteren
gehouden ophaardag weder duizenden kilogrammenop verwerking wachten.
De gif-; is-afkomstig van alle kringen van
ge Indische samenleving. ' '
De totale hoeveelheid V nog niet vast te'«tellen, temeer daar nog veel meer te ver- ,
-'~'.',<•'
v. achten is..

'

.

"

•

\

*

REORGANISATIE VAN DE

OORLOGSFONDSEN

Batavia, 1 Maart (Anéia),, De,reorganisatie der, oorlogsfondsen
te thans tot stand
gekomen. .
. Met ingang van heden zijn de Prins
hard en Spitfire Fondsen op Java enBeraMa-'
dqera een volledige, vereeniging,
terwijl''
wordt verwacht dat de reorganisatie
nenkort zich ook tot de Buitengewestën binzal l
hebben uitgestrekt.

■

,

~

.

De

is weerspiegeld ia '

het fcomite, dat een gelukkig voorbeeld
is
van de samenwerking der geheele burgerij,

wnl daann Britten, Nederlanders,
.Inlanders, zoomede" de Chineesche burgerij zijn
Vertegenwoordigd. «' . ;. •■
'\
.,

'

*

HOOFDAGENT

'
VAN POLITIE
j. VAN REES 't'
Batavia, 1 Maart- (Aneta) Hedenmorgen
werd per nachtexpres het stoffehjk pver-"
schot aangebracht van den
Hoofdagent;
van Politie J. van Rees, die op 2Z,Februaritijdens een luchtbeschenningsoefening te
Soerabaja- bij een verkeersongeval is . geL
,;'f'
*-r
dood.
,'J
Met de politie honneurs is het bijgezet ij*:
de begraafplaats Tanah Abang in tegea-,
wopnhgheid van den Hoofd-qommissaris J.
Gottheb, van de afdeehhg politie, van het
Departement Binhenlandsche Zaken, vertegenwoordigers van alle,organisaties
van'
het politie personeel en anderen. Een vertegenwoordiger van den Algemeenen Bond.'
van politie personeel de heer D. , Kuiper
'.'
sprak een grafrede uit.
De godsdienstige plechtigheden "werden 1
verricht door Pater Cocnen O.F.M. Eed'
broer-van den overledene, da commissaris»
van politie tweede klasse Drs. Li A.
van
.
'
Rees, dankte. .
'■•>-.
.

''
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Spritfires
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heeft evenals elders

*
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Buitengewoon
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JOURNALISTIEK.
Semaiang, 1 Maart (Aneta). Met ingang
van heden is benoemd tot eerste-redacteur
van „De Locomotief" de heer A. W. Coljjn/
reeds gcruimen tjjd met de waarneming .van ■,
deze functie belaste'

'

Singapore

Mijnenvelden voor

.

•

DE RUBBERMARKTEN
NEW YOBK.

-

;

•,

,

In aansluiting op terzake eerder gepubliceerde berfchten, vernemen wij van. het
Britsche consulaat te Medan de volgende
bijzonderheden bver ' het! scheepvaartver
'; '
'
j
keer op Singapore:
Aan de scheepvaart wordt de' volgende
medegedeeld in verband
waarschuwing
met de nadering; van Singapore en de daar
'->,: *''"■■?*:
liggende mijnenvelden.
De toegangen uit het Oosten naar! de
haven van Singapore., en de- wegen zijn
thans voor de scheepvaart door middel van
-;"]'->
mijnen afgesloten.
worden
gewaarschuwd dat,
Alle schepen
Wanneer zij Singapore uit het Oosten-naderen of Singapore in kostelijke richting
.verlaten, zij ten Zuiden van de Jijn moeten
"blijven, die loopt van Raffles Island Light
(op ■ 1, graad 9 min. 35 sec. Noorder-*
breedte, 103 graden 44*min. 30 sec. Oosterlengte) en Poeloe Mungging Light (ï
graad 21 min. 50 sec. Noorderbreedte en
104 graden 17 min. 55 sec'. Oosterlengte).
Schepen, die Singapore-uit het Westen
naderen "of Singapore verlaten moeten Zuidelijk ,van de lijn blijven, die loopt van
Tandjong t»iai —. Sultan Shpal Light -r
••'.»■
Baken No. 2. .
• Schepen,. dié . voor anker gaan voor onderzóekingsdoeleinden moeten door Selat
i
„'-"
a ■*'
Sinki Varen.
Geslapen.
Alle andere binnenkomsten zijn verboBeklaagde beweerde aanvankelijk, dat hij
den en gevaarlijk voor de scheepvaart als maar
gedaan had alsof by' sliep, omdat hy,
gevolg van defenslemaatregelen door mij:
den
dienst
in het kampement te Gloegoer,
' .
nenvelden.
:,■
bij Medan, te zwaar vond en door deze de-,
monstratie en den daarvoor te verwachten
straf hoopte, overgeplaatst te worden,-of
GROEP VAN VRIJZINNIGGODSDIENSTIGEN
uit den militairen dienst ontslagen te wor*.«.,
' '■-.
den. . .'...
De getuigen, wier Verklaringen werden
Dé afdeeüng Koetaradja van de Groep voorgelezen,, hebben echter den „stelligen
van Vr\jzinnig-Godsdienstige'n hield vol- indruk gekregen, d;it beklaagde werkelijk'
gens het Nwbl." v. Atjeh in de Loge. een al had geslapen.
,'■■'' *. '
gemeene ledenvergadering. Déze» vergadeNa verdere'ondervraging bekende
be*/
ring werd voorgezeten door den heer J. klaagde tenslotte inderdaad geslapen te'
Regeer, die een uiteenzetting gaf van de hebben. •
werkzaamheden van de groep.
Do Auditeur-Militair achtte geen termen
Bjj de verkiezing van het nieuwe bestuur aanwezig, om in dit geval ontslag uit den
werd de heer Van Allen gekozen tot voor- militairen dienst' te vorderen, , aangezien
zitter,, mevrouw Pronk tot secretaresse- beklaagde staat aangeschreven als een goed
'pennlngmeesteresse en de heer Smith »tot soldaat, die' fanatiek en goed j zyn dienst
commissaris. ' Voorts, werd besloten j een doet. Uit het op post afleggen van de kaPaaschmjeenkomst-te houden. Ook.werd rabijn en het opsteken van de klewang door
een nieuw werkprogramma uitgestippeld. beklaagde blykt.' dat hU niet zy"ns 'ondanks
. Een gedeelte van hetkassaldo werd afdoor slaap is overmand, doch bewust zyn
gestaan aan het Kindersanatorium te Baverplichtingen als.schildwacht niet is na-;••
.-:•:■;•■.
.
;
toe bij Malang.
gekomen, terwijl het feit is gepleegd In tjjd
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EXCURSIENATUR
VEREENIGING.

"

."

Op Zondag 9 Maart a.s: zal een excursie
b'j
worden, .gehouden naar de Apenberg'
Meer
Perlanaan en vervolgens naar het
van Perlanaan door de, Nederlandsen-Indische Natuur Historische Vefeeniging.
A^
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pr. sm. rib. spot koop
verk.
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26 Febr. opening:. na goede vraag trok»
:•:.<
ken de consumenten zich terug. ■••■
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-26 Febr. slot: prjjshoudend. '
;'■>"'.
28. Febr. opening: goede aankoopen door
consumenten in verband met nieuwe ongerustheid over het Verre Oosten. /
28 Febr. slot: prüshoudend.
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Voor den Politierechter Mr. J.. JÏ'de
Gast werd hedenmorgen de behandeling
voortgezet, van de,zaak tegen
toren van de dobbelpartyen op Sultansgebied, t.w. een tengkoe en twee.~Chjneezen,
Nadat beklaagden, die; op de vorige zitting reeds* gehoord zijn, hebben gezegd bij
hun vérklaringen te blyven, werd begonnen
met-het getuigenverhoor.' Er waren zeven
getuigen, onder wie- vier' of vyf . zelfbectuursonderhoorigeh.
Slechts één getuige legde een vooral voor
eersten beklaagde, den tengkoe, bezwarende verklaring af, n.1./'dat ieder, die aanklopte, tot de speelplaats werd toegelaten.
Naliet getir'genverhoor kwam' de verte*
genwoordiger van het 0.M., Mr. Beun aan
het woord voor zyn requisitoir. '
Scherp belichtte Mr. Beun de schuld' van
ieder der beklaagden; die hg. wettig., en
overtuigend bewezen achtte. Over, den
tengkoe werd nóg gezégd dat deze met, het
órganiseeren 'ah de' döbbelpartyén de door
de adat vereit.chte feesten door de- hêi.i
uitgenoodigde dobbelaars, die de • „oeang
tong" hadden op te brengen, wilde doeo»
'bekostigen. Deze tengkoe is
van de
Kerapatan geweest en thans hof dignitaris'
in Deli.'Van den tweeden .beklaagde zei de
Officier," dat. hy het vorige jaar tot ,vyf.
maanden ook wegens een' dobbelparty .ih
Tandjoeng Balei werd-,veroordeeld,'terwyl
de derde beklaagde een boete van ƒ 309
.
heeft gekregen.
Komende tot de strafmaat requireerde de
Officier voor den tengkoe drie. maanden,
voor tweeden beklaagde negen maanden en
voor derden beklaagde'vier maanden ge-

'

;

De,houding van de Japanners als bemiddelaar verandert ten Volle in die van een
Matsuoka
oorlogvoerende' party,, immers
zette den Franschen het mes op de keel,
en Japan heeft naar men meldt 'een ultimatum ingediend dat in vierentwintig, üur
;
.'
;
moest afloopen.' .
Nu moet men-als altijd weer met de
Japansche spreekwijze voorzichtig zyn, im.mers reeds enkele malen is bewezen dat
de Japanners aan het woord „ultimatum"
een andere beteekenis hechten dan vrij.
Maar dat Tokio sterken druk op IndoChina uitoefent dat bljjkt wel uit de troopenconcentraties op Hainan en de bewegingen van de Japansche oorlogsschepen.
Nogmaals, in de dagen van den zenuwenoorlog moet men zich niet laten overbluffen,
immers w\j weten reeds maandenlang dat
de Japanners op Hainan troepen verzamelden, en dat zij deze' concentraties als een
troef In hun spel tegenover de mogendheden
in bet Zuidelijk, gedeelte van de Chinee'
ache zee gebruikten. ■
Optimisten beweren dat de Japanners
daar regimenten concentreeren waarvan
ry de revolutfonnairé soldaten niet 'naar het
moederland durven te. laten terugkeeren.
! Echter men zou even
verkeerd doen zich
door 'dergelijke praatjes in slaap te laten
sussen als zich te laten in timideeren door
het Japansche sabelgerinkek .

"""

,

.

,•

De Krygsraad te Padang, gepresideerd
door Mr. J. M. van Walsem, behandelde
vier zaken, aldus de„Sum, Bode".
De- 1 eerste beklaagde was de Timoreesch
fuselier Miaha Tara Pandjang, wien 'opzet
teiyke ongehoorzaamheid was tenlastegelegd. Beklaagde, die geplaatst was in- de
tweede klasse van militaire discipline, heeft
geweigerd om een dienst bevel om corvéewerk te verrichten, hem door een Eurbpeesch
gegeven, op te volgen en
in die weigerjmryolhard,. toen hem door
dien meerderé/SpYzijn strafbaarheid is gewezen, waarop, hfi in arrest is gesteld.. '■
Beklaagde bekende schuld en gaf als
reden ,van zyn /weigering op,- dat hy zich
dien dag niet goed voelde; hy had daarvan
echter niets,san den sergeant gezegd. De
verdediger vestigde de aandacht op den
zwaren dienst, dien beklaagde had, waarna
hy nóg corvee-dienst moest verrichten. De
auditeur-militair merkte óp, dat beklaagde
geplaatst was in de 2e klasse van militaire
discipline, een krygstuchtelyken straf, dien
beklaagde ook,als zoodanig moest voelen.
Na voorlezing der getuigenverklaringen
werd het woord verleend aan den auditeurmilitair, Mr; P. S. de Gruyter, die op grond
van de zeer ongunstige antecedenten .van
beklaagde en de getuigenverklaringen aan-*
nam, dat er by de weigering van beklaagde
om het dienstbevel öp te volgen uitsluitend
sprake was .van onwil.
Beklaagde is reeds eenmaal door den
Krygsraad te Makassar veroordeeld tot een
gevangenisstraf van zes maanden wegens
feitelijke insubordinatie en bedreiging met
geweld van een meerdere en heeft een zeer
groot -aantal krygstuchtelyke straffen opgelegd, gekregen. Hy biykt ongevoelig te
zyn voor krygstuchtelyke straffen en staat
bovendien aangeschreven als, een slecht
soldaat en een lastig element.'Het is voldoende gebleken, dat beklaagde niet in het
leger ,thuis hoort' en dat hy ongeschikt
moet worden geacht om in den militairen
stand te blyven, zoodat naast een gevoelige
vryheidstraf, ontslag uit • den militairen
dienst noodig voorkomt.
De Auditeur-Militair vorderde tenslotte
tegen beklaagde een gevangenisstraf voorl
den duur van zes maanden, met ontslag uit

kwa*-

f Soerabaja, 1 Maart (Aneta). Hier
mcn 36 Nederlanders' aan uit Japan,
dit land eigener beweging {fèrlieten.- die

,

(

*

Eenigen tijd geleden meldden wy'dat bij
den Raad van Justitie te Medari een vordering was aanhangig .gemaakt yan een
Europeaan, die tot of omstreeks 10 Mei
1940 lid was van de N.S,B. en deswege door
zijn firma' was ontslagen.
'
De ontslagene nam met dit ontslag'geen
genoegen en diende een:vordering in tegen
de firma. Van de Pol, ten bedrage van rond
ƒ. 2600.-»-, zich 'op.het standpunt stellende
dat er geen dringende reden tot ontslag
aanwezig
was.
De betrokkene Was van
overheidswege niet geïnterneerd. ".-.
De Raad van'Justitie tel Mèdan" heeft
thaps uitspraak gedaan jn ■ deze civiele
aangelegenheid en beslist dat 'de vordering
van dén
practisch in haar geheel werd toegewezen.
.-■
Bij deze beslissing heeft de Raad niet
de principieele zyde Van de kwestie iih be-i
handeling kunnen,nemen, namefijk of heti
lidmaatschap van de N.S.B, .'opb of omstreeks 10.Mei reden was voor onmiddellijk,
ontslag, ■ ook wanneer de betrokkene niet
,

van oorlog,(zoodat beklaagde een gevoeligen straf .verdient. Dé Auditeur-Militair

veroordoevorderde daarop beklaagde's,
ling tot, zes weken gevangenisstraf. _•''.'-.
*De Krygsraad, veroordeelde beklaagde
•
conform den eisch.
V'. ':', ..v. 'V
.

Diefstal.
Tenslotte stond wegens lichten diefstal
terecht de fuselier Iran, die bekende een
••

aantal 'doosjes . cigaretten in het '■ dagyer-'
blyf .van het'Kraton-kampement te Koeta-

radja

te hebben weggenomen.

-

.'.

:-

■':••;•

Beklaagde werd- door den ' Krijgsraad
overeenkomstig den eisch veroordeeld tot
één maand gevangenisstraf.■ t") '\v

in de

eerste plaats een'goed. gedocumen*

—■.•■•
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Dé Heer en Mevrouw
!
> ;..,M.f JANSSEN'-

—Ttt

j

'

'\-

Organisatoren tot gevangenisstraf
veroordeeld

formeel onjuist

'

*
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De opgelegde straffen

was

NEDERLANDERS UIT JAPAN

.

zijn.

op

Ontslag

.

nog
volkomen
het diplomatieke veld
waar zeer «belangrijke gevechten gaande

bleven

Ongehoorzaamheid, lichte
mishandeling, slapen op
wacht en lichte diefstal

■

De* belangstelling-moet

gericht

ziet
De dobbelpartijen op
vordering toegewezen
Sultansgebied

.

Ook het schouwspel van evacueerende Japanners behoeft pns niet op te winden, ca
het beste doen ynj door ons te houden aan
.
de feiten.
Welnu,-ook die-feiten geven nog geen.
inzicht omtrent den stand van zaken.
>Eenerzijds wordt ons gemeld dat de
defensieraad van Indo China ■ besloot k om
het compromisvoorstel van Japan te verWerpen, en anderzijds krijgen wij een geheel andere lezing.'
-i'.
Daaruit, leeren wij dat Thailand' zekere
Japansche voorstellen omtrent de regeling
van het conflict,heeft aangenomen, terwijl
de Franschen nog altijd, althans vobrzoover "Wy op het pogenblik' weten, geen beslissing „bekend",gemaakt hebben.
Wel hebben er voortdurend besprekingen
plaats gehad tusschen de Fransche ambassadeur te Tokio en Matsuoka, en ook weten
wy dat te Vichy in een voltallige vergadering van den Ministerraad een beslissing
omtrent, de reeds door Thailand, goedgekeurde voorstellen is genomen, maar hoé
deze beslissing is uitgevallen werd ons nog
niet gemeld.'
7
Daarentegen vernemen wij wel van het
oploopen "van de spanning, hetgeen blijkt
uit het bericht uit Singapore, dat, ons
spreekt van het vertrouwen. dat'de Britten
in de verdediging van, Malakka stellen,
maar vooral uit* de maatregelen die genomen werden in Verband met de defensie
van deze sleutelstad en haar onmiddellijke

N.S.B-er

HISTORCE

Ankara

Padang

te

EERSTE BLAD

.

dag...

Krijgsraad

"

,

Van den

DE SUMATRA POST

.

ZATERDAG MLCART 1941

Tenbrier':;-

;

geven met gröote «blijdschap kennis
van de geboorte van hun zoon

' kolf mArjus
leerd opstel over het kasteel „de Cannenburg'' te Vaassen by' Apeldoorn, als eerste Medan
Ziekenverpleging
van' een serie „Nederlandsche Kasteelen",
T"'
Koewis
kjatang
provincie een ? oude
waarby' uit iedere
burcht of historisch landhuis gekozen zal
worden. De heer van Bovene schrijft over
beroepskeuze van de Indische jeugd. Ben
tweetal korte verhalen leiden den lezer tot
de pagina's met foto's uit de luchtpost,
waarby ingesneeuwde spoorwegen, actueele opnamen uit Amerika, Europa, en Afrika de yólle aandacht verdienen. Het Indische foto nieuws ' brengt 'voornamelijk personalia, alsmede een foto-verslag van een
bezoek aan de fa. Gpldberg te ' Soerabaia,
naar' aanleiding van het 40-jarig bestaan
dier firma. <"
>.*'.';:*';
j De gebruikelijke rubrieken zorgen overi'
gens voor een aangenaam evenwicht in de
lectuur.;- ;ƒ£
s-v"'. '.-,
De groote verrassing
de damé3.
vormt deze week de Mode':Oriënt, welke
met ruim zeventig exclusieve Amerikaansche modellen,(waarvan 50 op de twee raderbladenf!) bewyst dat Amerika op *t
-215
gebied van de mode momenteel zeker No. 1
genoemd mag worden. jJHÉfCW
N
.
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In deze spannende historische spionnage-roman vertelt E. 7 van
zij» nusporingen. naar de Gestapo in het Britsche Rijk. Na talrijke avohluren in Engeland, zoovel als in Duitschland, slaagt hij erin deze hunnen'
organisatie te ontmaskeren.
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Die openbare waarschuwing vond plaats
op een bijeenkomst'van de Nationale Re-

.*

plicht tegenover vrij Amerika opvat.' ?
Na uitdrukking te hebben "gegeven aan
zijn bezorgdheid over-de republikeinsche
f '
:
partij, zeide hij:
,;
J
„Of Wij het prettig vinden of niet, Amerika kan zich niét afgezonderd houden van
de wereld. Elke ontwikkeling in de wijze
van vervoer, elke ontwikkeling in de wijze
van communicatie heeft het-oppervlak der
a'arde zooveel kleiner gemaakt, dat de wereld heden niet'grboter is.dan de 13 oorspronkelijke 'nederzettingen waren,,toen wij
ons sys'eém van vrijheid Jn de yereenigde
Staten, s'ichtten. Hoe gaarne ook wij ons in'
, ons 'zelf, zouden willen terugtrekken,
en
hoezeer wij ook de .rest.van de wereld zouden willen verwaarlpozen i —-wij kunnen
dit niet, Wij kunnen: ' niet
onverschillig
gestaan tégenover hetgeen in Europa
beurt. 'Wij kunnende, strijdende mannen
van Engeland niet vergeten. "Zij verdedigen
evengoed onze vrijheid als de hunneIndien wij zouden toestaan dal zij faalden, dan zou' ik zeg U dat weloverwogen
—-het..-met-., de,., .vrijheid,^hier ,gedaan zijn. Ik ben bereid den strijd aan
te binden.niet éen ieder, die beweert, dat we
in vrijheid kunnen voortleven'in'een"-totawereld. Ik acht het noodig
U te.
zeggen, zelfs als sommigen Uwer hét niet
met mij[ eens zouden zijn, en ik zeg U dit
uit de volste overtuiging, dat als Engeland
zou.bezwijken voor den woestèn aanval van
"het Hitlerisme,,het voor een geruimen jgj
onmogelijk'zou zijn -de vrije levenswijze ïn
Amerika te behouden".
Hij deed-een hartstochtelijk beroep op
zijn partij om j niet in een blinde oppositie
te vergeten hoe critiek de wereldsituatie, is,
waaraan Amerika*deel 'heeft en waar her
zich tegenover gesteld ziet. '.-••'.
'Hij ried de Republikeinsche afgevaardigden aan, het ontwerp van den. lease and
lend,bill ernstig te bestudeeren. Maar hij
vroeg' hen tevens uiteindelijk voor té stem' men, • opdat „de Uitvoerende macht'
van
Amerika niet machteloos zou zijn alles te
doen om de vrijheid van Engeland te redden. Niet alleen.'omdat wij sympathiseeren
met de Britsche economie, met de Erigelsche sociale en cultureele levenswijze, maar
in de eerste plaats omdat in het behouden
dier vrijheid de hoop verankerd ligt dat zij
ook voor Amerika behouden zal blijven".
Tot zoover Willkle. Het komt ons vóór
dat dit dringende betoog niet zal hebben
nagelaten de stemming den Republikeinen
tenaanzién van het ontwerp gunstig te be*

*
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ïnvloeden.

,
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Er zullen maar weinig Amerikanen zijn
van zoo hoogen rang als Joseph P. Kenne-

>

"

worden".
; Op zijn'22ste jaar ging hij naar Parijs, en
waarschijrifük de grootdaarna
naar Triest,' om daar, naar hij zei
Engelschb
ste onder de thans levend?
verbanning en scherpzinschrijvers en men zou de zaak dèr letter- zeide, vante~stilte,
'.":?/
leven.'
nigheid"
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Reeds.heel

vroeg

Karakierirekken
werden twee eigen-

)

ï i

schappen in zfln, leven opgemerkt, n.l. gereserveerdheid en ] verwatenheid. Als jongeman, van-wien men nog b\jna niets wi3t,
werd hij op een dag voorgesteld 'aan- dén
toentertijd beroemdsten Duhlinschen schrijver William Butler Yeats, Joyce maakte, de
volgende opmerking tot Yeats: „We hebben elkander te laat ontmoet, U is eigen-

1 i

Zijn echtgenoote Nora, een vrookjk meisje uit Galway, dat hij als „een'gladharige
blonde schooné" beschreef, ging met hem
mee.
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Karig bestaan.

-"•

~

'

•

„James Joyce is

'

'

;
:

■
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,

hij ia kale, vertrekken woonde
„vol met muizen en met te weinig keukengereedschappen", zeide mevrouw, Joyce
concentreerde hij zich op hartstochtelijke
wijze op zijn auteurschap.

—

—

Nadat

"het tot 22 maal toe

door uitge-

vers was, geweigerd, werd zijn, eerste .boek
„Dubliners" aangenomen door een Londensché firma en verder ook" gezet. Doch alvorens* tot publicatie over te, gaan,,drongen
de uitgevers er bij Joyce op aan, dat hij
de zinspelingen. %op Koning Eduard VII
van Engeland in het verhaal „Ivy Day in
the Committee Room", zou wijzigen.
Joyce schreef den Koning, "vragend, of
Zijne Majesteit eenig bezwaar had tegen
de zinspelingen in evenbedoeld verhaal.
Een antwoord, dat-hij daarop van *s Kbnings secretaris ontving,, vermeldde, dat
een opmerking dienaangaande zijdens den'
Koning zonder , precedent zou zijn.
In dien tijd moest Joyce zijn gezin, inclusief twee kinderen, van £ 60, dat is
hij
f 458i4Ó 'sjaars'onderhouden en:had
ontvanger.'
't
welk
zou
hij
het honorarium,
voor de publicatie der „Dubliners", brood>
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noodig..,
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niet ver meer zijn dat Ame-
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cischen,

Hulp
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hulp te.bieden.' Ook hieroude-gezegde:
wie
snel
voor geldt het
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helpt, helpt dubbel.
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„NEUTRALISEEREN”

y

De tijd* kan
rika zijn lease and lend'bill heeft en dat
'Engeland'rekenen kan op de grootst mogelijke hulp, welke .zich denken laat. De
bevoegdheden welke- aan -den President
worden gegeven 'dóór het ontwerp
zijn,
, inderdaad' verstrekkend.
De echte demoeraten' zien daarin een beknotting
der
rechten van.de democratie. Maar Engoland dat werkelijk vecht voor zijn democratische beginselen, dat de vaan der vrij■ held in 'Europahooghondt vertoont hetzelfde beeld. Ook daar heeft een grootere
, concentratie van bevoegdheden plaats.
Niet om de democratische vrijheden aan
banden te leggen, maar om tot snellere
'besluiten en de uitvoering ervan te kunnen komen. Het -is nu eenmaal een bekend .feit dat het parlementaire demo-,
cratische stelsel soms lange wegen heeft
te behandelen voordat het tot een alge'■
meen gewénscht" besluit komt.
De groote bevoegdheden welke den President worden toegekend, beteekenen dat
hij instaat is al naar de omstandigheden

i

JAPANWIL

-\

Duitsche kapers kan

aan

NAZI-PILOTEN IN NIPPON
Intimidatie-politiekzonder direct

een

verhastn

probïeen-, dat thans'een ieder hezig houdt!
spanning in den Pacif ie.
Weliswaar
wordt lyuhaaldelijk voorde Londensche radio door befaamde commentators als Wickgevaar?
hanv'Steed en.Vernon Bartlett de toéstaud
in het V?tré
Behandeld, doch deze
Aan een-telegrafische correspondentie van deskundigen, Oosten
hoe goed ingelicht zij ' ook
den Londensch'en correspondent van „The mogen
zijn, kunnen toch j nooit zoo op de
Strajts ,Tiraes", gedateerd 18 Februari, ont- hoogte
zijn 'van den plaatselijken achterleent de' j'avabode het volgende:"
grond £& de woordvoerder der regeering
Ondanks de sensationeele „headlines", van
welke d? minder verantwoordelijke ochtend- , HetMalnkka,
voornaamste punt in. dK Purcell's rer laden ïn de afgekwpeu week voortdurend de
de verkaring, dat Japan de besliswas
gebruikten,
at

'

*„

.

gelooven slechts weinig goed sing 'ovei* de
in. handen heeft, eu
ingelichte personen hier, dat een Japansche 'niet Engelandtoekomst
of Amerika:
aanval op Malakka en Nederiandsch-Indië
„De kwestie, is eenvoudig, of Japan
aanstaande is.'
In, de best ingelichte' kringen wordt hzt'
al dan niet zal besluiten Britsen of Neveel waarschijnlijker'geacht, dat Japan zal 112 derlandsen gebied
aan te vallen....- En
tiachten;Singapore'te „neutraliseeren" door 1
verder: „Wij weten slechts één
ding:
lucht-, ea-vlooUoses aau te , leggen
:n
dat, indien wij of pnzé geallieerden worFransch Indo-China en Thailand, hetgeen
den aangevallen, wij zullen
vermoedelijk verscheidene jaren in beslag
vechten...."
zal nemen.
•[■
"j
En tegen het einde
van
rede:
zijn
Men is echter van mèening, -dat een geDuitschland
beweegt
hemel
en
aardis
om
vaarlijke crisis verhaast kan worden, wanJapan
er
toe
te
brei>gen
Engeland
neer.— hetgeen vroeger of later, onvermijen
Nederland in het Verre Oosten aan te
Groot-Brittannië het recht opdelijk is
vallen en zoodoende
eisch.t ervoor te zorgen, dat de . Duitscüé
vooreen afleiding
kapers in den Pacifie niet meer uit Japan'.•
.te, zorgen...."
■...'..
sche bronnen van prpvisie en olie .worden
'
voorzien.
aanleiding hjervan merkt „The Singapore
FreePress"
op:
Inmiddels is in .politieke kringen to
„Dit
is dus de kijk van den officieelen
Londen bericht ontvangen,, dat'
behal- woordvoerder- der regeering van
Malakka
ve van een grpoten militairen staf voor cp het probleem: Japan kan eèn actie beinstructie-doeleinden
de ' Duitschers ginnen tegen Fransch Indo-China of zelfs
Japan «edert gerulmep tijd voorzien van tegen Thailand, hetgeen zeker van
den
grootsten
voor ons zou zfln, doch het
honderden eerste-klasse-piloten van bom- criterium isernst
of het Groot-Brittannië of 'Nemenwerpers
en
gevechtsvliegtuigen, derland zal aanvallen, i.c. Hongkong, Mawaarvan een aantal beschikbaar is Voor, lakka en Borneo, of Nederlandsch-Indië.
het commando over Japansche escadrilles „Bondgenooten”.
in geval van oorlog in den Paciflc. ';'.
In het bijzonder dr. Purcell's verklaring,
dat, „indien wg of orizé bondgenooten wor- '
Louter bluf? den aangevallen, wtf zullen vechten" is vanbeste
'onze V
beschouwing
De
over de situatie het; allergrootste belang. Wie zijn
in het Wrre Oosten verscheen dezer dagen bondgenooten in het Verre Oosten ?•'■'•
in „Thé Daily Sketch", welk blad schreef:
'Sindi de ineenstorting van Frankrijk
„Wij ciöeten de mogelijkheid, dat Japan
blijven alleen de Hollanders' over.
Het
militairen steun zal yerleerien aan.onze vij-.
bekend,
dat
Is
Europa
de
in
Hollander»
p.uden, over- noch onderschatten. Het zou
onze bondgenooten atfjn in elke beteekenls'
de As-mogendheden góéd van pas komen,
indien de gemeene houding van Japan tot
van hei woord, maar een onnoodig voor- '
resultaat zou hebben, dat Australië haar
zichtige houding inzake de handhaving
schepen en mannen zou terugroepen en in
van tleu „status quo" in Indië heeft de
het algemeen haar bijdrage aan ;de impe•.. een of andere duidelijke openbare verklariale oorlogsinspanning zou staken. '
Maar zullen de Japansche; leiders,
ring betreffende de Engelsch
die
Nederalleen den vollen omvang kennen van hun , landsche betrekkingen in het Verre Oosiriislukking in China, een oorlog riskeéren
ten verhinderd.
. \■■,.,-. '
tegen veel machtiger,tegenstanders dan Je
Hèt i%waar, dat
Chineezén, terwijl zij moeten beseffen, dat
Malakka de Holeen Britsch-Amerikaansche blokkade' van landers in Indië als Onze bondgenooten be- ,
olie, oud ijzer, staal en andere oorlogsmate- schouwen, en zeer zeker gevoelen de Hot.
rialen tegen Japan binnen enkele maanden landers in' Java" geen enkelen''twijfel over
de verwantschap tusschen de beide
. ■ ■■■
doodelijk zou zijn?
-■•'.■
mogendheden in' het Verre 1 Oosten, welke niet
; Toch- is het onmogelijk om met zekerheid
te zeggen, dat de onbezonnen militalrlstën minder is dan die in Europa. Dr. Purcell
niet zullen worden verleid door Hitler's fon: kan namvehjks hébben «gesproken als
de
kelende beloften én daarbij Japan pver den vertegenwoordiger van. de Britsche regeerand van den afgrond zullen duwen
en ring in zijn radiorede,~doch zjjn opmerking •
daarom zijn wij verheugd, dat Malakka is van. het hoogste belang.
zoo goed is voorbereid.
.De tijd is thans gekomen om Japan ia
Ëen koe!§ berekening van de kansen toont
.geen enkelen twijfel te laf en, aangaande
echter, welk een hopelooze gok het zou zijn,
, het
Engelsch-Nederlandsché
verbond.
en leidt tot de conclusie, dat wij waarschijngetuige zijn van een groot spel van bluf.
Laat: het gezegd worden, dat, Indien
Japan heeft er klaarblijkelijk geen bezwaar
eenlg deel van Indië wordt aangevallen,
tegétfon het spel van ae As té spelen, inS Groot-Brlttannié onmiddellijk de Hollandien het als èén nevenproduct en zonder
ders te hulp zal snellen, en dat, Indien
feitelijk te vechten enkele waardevolle conBritsen
gebied . wordt aangevallen,
cessies m 'Azië kan verkrijgen van Grootde
Brittannië, Frankrijk, en Holland.
Hollanders, zich automatisch zullen beDit is het licht,-waarin wij zijn huidige
schouwen als in oorlog te zjjn met Japan.
houding.moeten zien." ,-.,;-,.-. • *••... ,.
• Zoo itaan de zaken ongetwyfeld, maar
het zou wenschel\jk ztfh dit onmiskenbaar
Malakka
Indië:
Inmiddels heeft dr. Victor Purcell. diren. duideliik tp irmlron
"KV- ri>«i..kM.j..
teur-generaal van Informatie en publiciteit landsch front in „Malaysia'!
is het best mote SIngapcre; Zondagavond een uiterst begelijke antwoord op de „Asrt -manoeuvres In
langrijke radiorede gehouden over „the 3ihet Verre-Oosten. Het zou de kracht de*
tuation on thé.hour".
'.'■
«■
democratieën op het. diplomatieke front,•■
„The Singapore Free Press" van gister- even zeer versterken al» de
aankomst der/
ochtend w\jdt naast een uitvoerig verslag, Australische troepen heeft gedaan
op het
een hoofdartikel aan deze rede, waarin het militaire front. Het zou'.den Hollanders beblad'er op, wijst van hoeveel belang het Is hagen en het zou de Engelschen behagen.
dat van frezaghebbehda zijde ,on the spot" Het zou de Fransche er. de' Thais aanmoeeen uiteenzetting wordt gegeven van
het digen. Het zou Japan mishagen".
>,
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Toen hij bemerkte, dat hij weer in staat
was te zien, deed hij de aanwezigen schrikken door zijn luid geschreeuw:'„Wat wonr
der! Wat wonder!": '-.',,-*.
Gedurende de 36 jaar, dat hij op het vasteland van Europa verbleef, bracht hij
elechts eenmaal een kort bezoek aan zijn
geboortestad. Maar'de. vier deelen, die hij
had geschreven, gingen niettemin alle over
het leven in-Dublin, een roman, welke het
belangwekkendste letterkundige onderwerp
vormde van deze eeuw.
„Ulysses" is in Par,ijs uitgegeven in J 921;
-exemplaren
Verscheidene scheepszendingen
ervan werden door de douane-ambtenaren
van Folkestone en . New-York verbrand.
Het boek was in Brittahnië en de V.S. van
Noord-Ameriku verboden wegens den
„llederlijken" inhoud.
Toen het boekwerk- door vele vooraanstaande recensenten werd beoordeeld als
een van de belangrijkste, romans, welke
ooit in het Engelsen zijn geschreven, werd
„Ulysses"' door toeristen in Fransche
havens gekochi bij wijze van pornógraphische curiositeit. Zij werden echter in hun
verwachtingea teleurgesteld.
Eerst in 1933 werd het verbod tot inycfe.opgeheven, toen de New Yorksche rechter
Jphn M Woolsey zijn' gedenkwaardige uitspraak deed, dat „Ulysses", hoewel 't boek
woorden bevatte, welke aanstoot konden
geven alsmede ~walglijke" volzinnen,, niettemin geen o;izedelijke strekking had, in- tegendeel, het was een- werk, waarin
op
ernstige wijze een beschrijving werd gegeven, waarbij den auteur toch 'het recht
moest worden gelaten de gewraakte woorden en uitdrukkingen te gebruiken, opdat,
de werkelijkheid ook* meer tot'haar recht
'*~
.
kwam.
V -.''
, „Ulysses" bombardeerde Joyce
tot. de
grootste beroemdheid jn de kringen der'inr
tellectueele bohémiens van het Parijs van
na den- Wereldoorlog. Maar. zij, die dezen
schrijver eens gingen opzoeken, zagen .inbetreurenswaardig genoeg
hem
niets, dat ook'maar leek op een bohémien:
hij
3 vormelijk»in zijn. manieren, zat»
graag op stoelen met rechte rugleuning',
kleedde zich in. nette, ouderwetsche klee-"
ren, met een,rood-fluwëelen Colbert, en ongewoon groot-J ringen 'aan zijn vingers,' jj
.„Ulysses" is een uitvoerig verslag van de
handelingen, woorden, gedachten en gevoelens, zoowel bewust-als 'onderbewust,
van drie menschen in Dublin op één dag v—
den 16den Juni 1904_
1
Het werk' beval bijzonder kluchtige
tooneelen alsmede .enkele der vermakelijk
bte parodieën, welke ooit .zijn geschreven'.
In geen geval» is liet zoo onzedelijk. als
zijn reputatie 't ons zou hebben willen doen
gelooven. Doch als v men dit boek als zoodanig wil brandmerken, darras 't dan toch
in veel mindere mate jdan Joyce's laatste
boek „Finnegan's Wake", dat in 1939 uitgegeven is. . .
Dit boek', een werk van 14 jaar' schrijven,
u een mengelmoes- van Engélsche,' en gedeeltelijk ' Engelsche woorden van eigen
vinding.
Het stelt een poging . van den
auteur voor om levendige gewaarwordingen
gedurende eeu droom in woorden mede te
.
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Nadat deze Messerschmitt boven de Zuidkust
van Engeland is neergeschoten
wordt hij tentoongesteld, teneinde van de opbrengst
van deze tentoonstelling een
nieuwe SpitjWe te knopen. Soldaten zijn-bezig. 'het
Duitsche vliegtuig gereed
. t'é eetten voor de vertooning.'
■.

.

•

-

Toch weigerde Joyce wijzigingen aan te
brengen in het verhaal, waardoor dé publicatie negen jaar lang moest worden uitgesteld.
'■.•i'Vf-' •
Oogaandoeningen.
Terwijl hfl te Zürich bezig was met zijnhet schreven hiervan,
„Ulyssea"
mede' hjj in 1914 een aanvang maakte,
begonnen.zgn oogen
auurde zeven jaar
••.'••
V
slecht te worden..
"Gedurende dé daarop volgende jaren had
htf in totaal 11 ernstige,operaties aan zijn
oogen ondergaan, zonder gebruik van ver"'•
doovingsmjddelen.
'\
'■'-.'•*
. Fullspeed werd de Ulyssea toen gedrukt,
en zoo waa hem nog'de gelegenheid gegund, alvorens het gezicht hem werd benomen, de drukproeven door.te lezen.- Enkele van .de latere , .hoofdstukken waren
neergeschreven, op reusachtig groote stukken karton met helder-gekleurd krvjt."i; : |Elf jaar geleden, was • hg een .tjjdlangvolkomen, bliad. Later moest een grauwe
staar-operatie worden verricht. Tijdens een
opera-voorstelling
In
den, Paryschen
Schouwburg, welke hjj bewoonde, verscho
deelen,'.ven de zwachtels van zyn zieke oogén. .
•

■■

'

—

kunde op geen betere wijze kunnen dienen
dan te helpen om hem op een veilige plaats
te krijgen."
'
x.
• Deze passage is genomen uit een bericht
New
Yorksche
dat zes weken geleden in de
bladen is verschenen.; x-. ;-;;; 'f.'.
Er werd daarin een beroep gedaan om
een bedrag van $ 7000, bijeen te verzame
len, dat als borgstelling door de Zwitsersche regëering was-gevraagd, alvorens zij
Joyce vergunning wilde verteenen de grens
te overschrijden vanuit het vrüe Frankrijk,
alwaar hij als Britsch onderdaan onder hachelijke omstandigheden in een dorp niet
vér van Vichy was gestrand.
In den ouderdom 'van 58 jaar is hij. verleden Maandag, na een buik-operatie in
ZUrich te hebben ondergaan, overleden..
Ofschoon zyn pennevruchten een 'groote
internationale vermaardheid ' hebben verworven, bracht Joyce het grootste deel van
zijn leven door in een strijd tegen bittere
armoede, ziekte en vijandig gezinde uitgevers, drukkers en censoren. .
Door zijn . onverschilligheid aangaande
" geldelijke voordeden en menschehjk comfort, was, lüj bet meest klassieke'voorbeeld
van den onbaatzuchtigen, kunstenaar, welken onze eeuw heeft opgeleverd.
' Hij was in Dublin geboren als lid van
een.groot gezin. Znn vader was amateurtenorzanger, die als trouw bezoeker van gelagkamers, steeds platzak was.
In een levensbeschrijving van Joyce -, gedurende zijn studentenjaren aan de .Koninklijke Hoogeschool te Dublin door Padraic
J
;.•!;,
. -;
Colum, schreef deze:
„Tot zijn pak kleeren behoorden een pet
en tennisschoenen, die zoo'n beetje wit leken. Het was z'n gewoonte om al zwaaiend
langs de straat te loopen, terwijl hij. een
wandelstok van esschenhout inde hand had.
Niettegenstaande hij een mooie stem had
te reciteeren,
om gedichten te zingen en
was;hij tóch scherp en'ruw in zijn wijze
van uitdrukken, terwijl hü in znn dagelijkachen omgang woorden gebruikte, welke
geen enkele, drukker i n staat was af te
drukken, maar welke hij niettemin afgedrukt kreeg in zün opzienbarend ■ -boek
<
„Ulyaaes". •■
~■,'.'- . -■;'<-•
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lijk al t& oud om nog door mij beïnvloed te
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deling, welke, sommige

.

„A miracle! A miracle!”

v

"
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tionisten voorstaan'.

,

Hij wenschte niet gecensureerd

-,»*._

~

de toestand zich thans laat aan'zien;-komt de lease and lend bill er wel. Van
ae zijde' der voorstanders van de 'grootst
Mogelijke hulp aan, Engeland wordt" op
spoed aangedrongen. Deze aandrang weegt
ruimschoots óp tegen de vertraagde behan,

"*

te worden

■>~'
Zooals

duid.

:

James Joyce’s schrijversleven

■-■
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wacht ook' 1niet,,dat hij dit'zal doen, zoolang
de> amendementen niet langs- officieelen
weg te zijner kenni3 zijn gebracht.
Het is ondoenlijk alle bezwaren welke van
de zijde der isolationisten zijn>ingebracht
ook maar terloops te bespreken. De voornaamsten hebben wij hief boven al aange-

,

.

.

nog- geenszins uitgesproken en men ver-

*

-

-

oorlogsschepen

President Roosevelt, aldus*
Witte Huis, tegen verschillende amendementen niet zooveel bezwaar
te'
Overïeenè heeft' Roosevelt 'zich

.

'

t

Amerikaansche

Er schijnt bij
kringen uit het

'

%

-

1

enz;

>

•

dy, den aftredenden (intusschén reeds afgetreden. Red.).Amerikaanschën ambassadeur in Engeland, die op zoo opzienbaren-

de wijze over de tong zijn gehaald.
«*•>�
'Het ligt drinook voor d«
.«t^
getuigenis tegenover de Senaatecommissie
groote belangstelling zou trekken. Wie
echter de zittingen heeft bijgewoond in
de hoop opzienbarende verklaringen te
hooren en feiten te vernemen, welke aan
het groote publiek zeker met oeueuu v,aren, is stellig bedrogen uitgekomen.
Na
zijn op 18
Januari voor de National
Broadcasting Company gehouden redevoering, is er tijdens de zitting van de senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden, voor welke commissie ook Kennedy als getuige verscheen, niets meer aan
het licht gekomen, dat van eenig bijzonder belang kan worden geacht.
Kennedy bepaalde zich in zijn antwoorden tot een herhaling van zijn argumen\ ten, reeda in zijn radiorede gebezigd. Hij
doet een keus tmschen- twee kwaden en
kiest het mfnst kwade, namelijk de grootst
mogelijke hulp aan Engeland met het risi-:
co dat-dit tot een oorlog zal leiden, welk
risico echter niet extra groot is omdat de
As-mogendheden elk uur van den dag als
het in hun kraam te pas komt den oorlog
kunnen verklaren. Overigens staat hij in
zooverre afwijzend tegenover de lease and
lend bill dat hij de- aan den President Roosevelt toegekende bevoegdheden te groot
acht en het allerminst noodzakelijk acht.'
dat het Congres op zoo uitdrukkelijke manier van zijn rechten afstand'doet.' •. J
, 'Kennedy Is een zeer nuchter man.. Men
-Mag hem van veel verdenken, doch-zeker
'niet dat hH geen goed Amerikaan zou zijn.
Hij kent Engeland en:weet wat daar gebeurd is. Hij kent' de moeilijkheden van

dracht.van

óves-

verdere'

schepen, het verbod tot,

-

.-

publikeinsche Vróüwenclub.' Een enkel» citaat uit zijn rede moge-voldoende zijn om
duidelijk te maken,
hoe, ernstig hij zijn
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correspondent)
New York, 26 Januari 1941.
figuur van Wendell Willlde, den

.

onzen eigen

tegencandidaat van Roosevelt bij de
'
verkiezingen-voor het Presidentschap, is hoogst merkwaardig, .v Hoewel
hü ook tijdens de jongste verkiezing*campagne steeds óp het standpunt heeft
gestaan; dat Amerika Engeland hulp
moest verleehen, moet hij toch tot de oppositie gerekend worden, zij het dan de
'
loyale.- Deze merkwaardige figuur
meest
■
;"■ /■» heeft voor zijn vertrek naar Engeland
1 •'■ (intusscheiijte hij weer : In Amerika te;. 'ruggekeerd en naar men weet meer ' dan
ooit overtuigd van de noodzaak Engeland alle mogelijke hulpte geven. -Red.)
zijn positie,als leider van dé Republikeingesteld
sche party in de waagschaal
door haar in hét openbaar te'waarschuwen voor een blinde oppositie tegen de
lease and lend bill. .Hij heeft dit ge.
daan uit welbegrepen belang van' partij
'en Amerika'».veiligheid, welke ook. hij
\ slechts gewaarborgd acht indien
Engeland in, staat wórdt gesteld Duitschland
•
te verslaan.
■,■•»•; "-■

-

het heden en de toekomst. Hn ziet de., problemen scherp en staat op het standpunt
vAmerica first". •
v."
Hü staat sceptisch \ tegenover de mogelijkheid voor
Engelschen inval op het
vasteland van Europa* Hij stelt nuchter
de vraag hoe men denkt dat het mogelijk
is dat een leger van 1.500.000 man
de
sterkte van het.Engelsche leger
een leger van_ 6.000.000 man, dat zich vastgezet
heeft op het vasteland 'van Europa en tot
de tandem gewapend is, zou kunnen vérslaan, tenzij er een revolutie zou uitbreken.
Hij zou danook niet weten wat* een Anjerikaansch expeditieleger in Europa zou derlijke. ideeën geen medestanders kunnen
hierop
moeten doen en wat het zou beteekenen te- vinden. In het kort komen deze
'",.,'
genover de millioenen vijanden welke het neer:., ■daar zou ontmoeten. *»}
JHij vindt het niet goed als Duitschland.
verslagen wordt, de ondergang van de Brit;
.
Kennedy staat zeer sympathiek tegen-. sche'vloot .vormt geen ernstige bedreiging
' 'over Engeland.
Hij prijst den moed en voor de Verèenigde Staten, de afstand van
uithoudingsvermogen der Britsche bevol- EO destroyers aan Engeland was fout; hrj
king en is bereid tot'alle mogelijke hulp maakt* zich niet erg, ongerust over de eco. "mits die niet gaat boven het minimum
nomische gevolgen van den val van Engedat de Vereenigde Staten zelf, noodig land, hij gelooft dat, ingeval van een overhebben voorde •verdediging f van hun winning door Hitler AmerikS met hem tot
grondgebied. Hij erkent dat de verdedieen overeenkomst zal hebben-te komen en-,
bereikt dat Duitschland het vasteland reeds-onging nog lang niet die' sterkte
heeft
heeft welke noodig. is, maar" hij
der zijn controle heeft, Zuid-Amerika vorm».
voldoende vertrouwen in Roosevelt! en een defensie-probleem, zoo erkende hij doch
zijn -militaire, experts van legér en vloot hij gelpbfde niet dat de situatie een ernstig
dat zij niet meer van de bewapening zul- gevaar oplevert. Hij acht het
uitgesloten
len .afstaan aan Engeland dan de veiligdat Engeland éeh inval op het vasteland.za,
heid van' Amerika zelf gedoogt.
doen en Duitschland zai verslaan',' zelfs inHij erkent dat het, convpyeerén van Bri 1 geval varr Amerikaansche hulp, tenzij er een
sche voórraden-schepen een j oorlogsdaad ineenstorting zou zijn op hét binnenlandzou zijn. HQ'is echter van meening dat de sché front, waarvan hij echter ïiog geen
jj ;
■ geven,
As-mogéndhedenVelk oogenbük den oorlog tdekenen heeft waargenomen
iner
voorkeur
aan
wenschen
zou
den
2g'
Hij
dat
kunhen verklaren, doch i
niet. Hij is danoök meer beducht voor Jde dien geen van beide partijen won.
reactie in Amerika zeff" indien een' convozijn
zijn wel de hoeksteenen van
yeerend Amerikaansch schip tot zinken zou X,Dit
verklaringen en de conclusie ligt danook
worden gebracht.' „Als gij nüj kunt vérvoor de hand. Hij Is tegen den Ald to
zekeren, dat het'Amérikaansche volk nie?
Bill, dns tegen de lease and-lend
Britain
den 6orlOjg zal verklaren, indien '■ een van
is voorstander van een vrede
Hij
bill.
geonze schepen naar den kelder .wordt
door onderhandelingen, hetgeen in'; dejaagd, .dan heb ik niet hét minste bezwaar
waarin Duitschland op het oogenpositie
-v
.
tegen dï convpyeering". .
een
door de bezetting
blik
verkeert
Kennedy-zeide in zijn getuigenis nog, dat
neerkoerop
zou
groot deel van Europa,
welke beslissing het coj gres ook zou nemen
men, dat Europa in slavernij gedompeld
A
ten aanzien: van de hulp aan Engeland, er
.
bnjft., -v-;-^a-'- ;;.,,:. :'_••;.,
altijd zeer groote risico's aan
verbonden
cómmen-;
hieraan
overbodig
ons
lijkt
Het
■'
*
zullen zijn."' ;
V
„Wilt gü terugkrabbelen én zeggen: Wij taar te verbinden. Medestanders, buiten
den
willen niét helpen? Als gij dit doet dan zult den kring van de bewonderaars van zijn
door
hij
Lindbergh,
heeft
hand
luchtheld
bij
die
niet
de
gy een vi iehd verliezen
gij verklaringen niet gekregen. De pers heeft
zalzgnalg ge hem noodig hebt. Wilt
echter alle hulp verléenen, behalve intrede ze veroordeeld en zij'gaan danook lijnrecht
Lindbergh
in den': oorlog, dan "loopt gij het gevaar in- tegen de publieke opinie in.:■.'■
overleefd.
den oorlog verwikkeld te.worden. Er zijn" heeft zijn reem
Van meerdere zijde is Lindbergh dan ook,
voor- .en nadeelen, 'wélken kant gü_ pok uit
pro-naziismé verweten.' In elk geval
vastgesteld
zijn
eenvoudig
heb
wilt. Ik-voor nüj
dat hulp, aan Engeland de minste risico's mag men er op rekenen, dat de totalitaire
hebben nagelaten de.verkla-.
biedt. Eït op welke -wijze gij .-die pers niet zaj«
breed uit te ïneten.
Lindbergh
van
ringen
Je
congres
als
het
hulp wkt verléenen
dan ben ik ervoor". Ook ! Het Is trouwens.geen geheim dat zelfs
wet aanneemt
toKennedy.wees zoowel in zijn radiorede.aU de kleinste staking in Amerika door de
~.-.

?
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"

'.:••'

*

TEGENSTANDERS

.

talitairc «pers als nieuws "voor de frontpagina wordt gespuid. Hoeveel te meer
moei dat nier het geval zijn met verklaringen van Lindbergh en anderen', die zich,
tegen de lease and lend bill verklaarden e,a
daarmede in de kaart* speelden van de As
mogendheden met inbegrip van Japan.
. De tegenstanders van het ontwerp heb
ben jiiet nagelaten alles in 't werk te stellen om-.sta'gnatie te bewerkstelligen. Een
van de middelen daartoe was.de onmogelijke eisch'dat r Presio>nt Roosevelt eerst
de oorlogsdoelen van alle belligerenteri zou.
bekend stellen. In het kort kap men zeggen, dat dit wat Engeland betreft niet anders is dan-een strijd voor' zijn bestaan en
waf de totaiitairea betreft een poging om
de hegemonie van Europa te verwerver.,
waarin dan millioenen slaven zullen zijn
van de Duitsche heerschers.
Talrijke amendementen zijn ingediend.
De ; voornaamste zijn wel de begrenzing
van de werkingsfeer van bet ontwerp, de
jgehad. begrenzing van de uitgaven, welke het ontnagaan/hergen
goede pers.
Men heeft hem .voldoende'recht doen wewerp vraagt, de beknotting van de bedervarea door ruimcpublicatie van zijn ver- voegdheden van den President, door de
kiaringe:i tegenover de Senaatscommissie, wet aan een tijdgrens te binden, het verdoch overigens heeft bij voor zijn uitzon- bod van convoyéering door Amerlkaanschs

s

ENDA

voor decommissie kwamen

OPVATTINGEN VAN

■' Dé

de
tijdens zijn verklaringen . ; tegenover
oj) de.'>tijdwinst:' welke
Amerika' zou verkrijge» door Engeland &è
grootst mogelijke hulp'te bieden. „IndieVi,hetgeen. God verhoede,' Engeland, spoedig
verslagea zou worden en de' Duitschers zouden zich van de Engclsche vloot meester
maken, dan zou AmeriKa op dit oogenblik
niet in sraat zijn', zijn eigen kusten te vervan
dedigen, laat staan het
vasteland
3,'
Noord Amerika".'
.Laten wij "er volledigheidshalve nog aan
tóèvoegun dat de radio-rede van Kenriedy
in Londen zéér gunstig is Ontvangen en. deit
indruk welke men in Egeland van
slechten.
hem had, heeft, verzacht.'.
Nog een andere figuur,, wiens verschij*
ring -voor. de Senaatscommissie voor Buiteniandsché' aangelegenheden groote aandacht heeft getrokken, niet het minst'door
zijn aparte,
door niets gerechtvaardigde
zienswijze, is kolonel Cüarles A. Linabergh.
Hij heeft, voor zoover wij hebben kunnen

Senaatscommissie

De figuren, die
(Van
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Marine-patrouille-vliegtuigen. De

fabriek ondergaat nu een uitbreiding "en
.wordt twee malen zoo groot.
-De nieuwe experimenteele F-4 U is een
triomf der Vought Sikorsky ingenieurs: de
machine maakte op een proefvlucht bij constante hoogte een, snelheid van meer: dan
400 mijl per uur boven het
veld in Maryland. Het toestel heeft!
luchtgekoelden stermoior van 2.000 P. K,
gebouwd door Pratt & Whitney. Hetzelfde
type motor wordt gebruikt in de vliegbóo'
,
ten en Clippers.
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lichter, goedkooper ia minder kwetsbaar;
dan de watergekoelde motoren, \vaaro;>
het Leger zich twee jaren geleden
standaardlzeerde.
S'
-v
z ■
Het Leger heeft I een contract gesloten
voor een groot kwantum, jachtvliegtuigen
met watergekoelden- motor.' Engeland heeft
'hier momenteel, ook groote orders loopen
voor watergekoelde motoren. Zoowel Britten aIS Duitschers, gebruiken gevechts- en
jachtvliegtuigen'van dit'type. ' •
•

*

"

i

.

■

,De bekendmaking van schoüt-bij-nacht
John ll. Towers, chef van het Bureau
Luchtvaart der Marine, dat de ' F-4-IÏ
„momenteel het snelste-vliegtuig van de
Vereenigde Staten" is, schonk den;MariNe-autoriteiten veel voldoening, daar zij
reeds lang de voorkeur hadden gegeven
aan lacht gekoelde motoren, als • zijnde
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FEUILLETON
DE GRAFSTEEN
VAN ONYX
door
EDISON MARSHALL
.''..:■;'■'
'

'"."
'''",-',
20) >
; .
V*
�Dit was de twintigste eeuw! En Ruth,
een .Amerikaansche,* bevond zich op-geert
." v\|f dagreizen. afstand
buffelwagen
en trein-— van haar consulaat in Saigon.
'En, toch'geloofde David woord voor woord
wat die heesché, kelige stem hem'vertelde
a De meedoogenlooze wildernis om dé tent
1
had niets ,met beschaving of met plaatsehjké
»toestanden te maken; ze was vandaag'zooals ze; eeuwen geleden geweest was, ,ze was
. en bleef dezelfde,' wild, wreed ■' en
orimeedoogeiid. Ze had al bestaan voor de eerste
uoiuaueiiêtamuien boiimiigtj stukken oniboscht hadden, om daar tempels voor 'min
slang vergeten gpden op te bouwen. Over
tientallen eeuwen, als Saigon niets dan een
ruïne was, .zo.u ze nog bestaan.' De'Atnerlkaansche'consui had .hier niets te zeggen!
'Recht,'godsdienst, beschav|ng
alles werd
ging verloren in dat dooloverwoekerd
eh
v
.
hof'van boomen. èri idimplanten.
.

met.

I
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twee

,

„Hpê heet die man?" vroeg' David.
„Dat
dat weet ik niét*'!
".
;,
.
„Hoe ziet hij ér uit?''*'
„Ik hem niet 'gezien, meester."'
David knikte. K'Bai had blijkbaar alles'
verteld, wat hij wist... of wat hij durfde
vertellen." Even later ging hij 'weg, en nu
werd het stil in de tent..
„Dat gee.ft den doorslag," zei David op
eens. „Jullie kunnen niet naar het-missiehuis terug zonder een'blanke, om je te bo-'
;.

—

•

.•

:

schermen,"

.;

Ruth. knikte

.

■_

•

...

~

.

zonder, hem aan te kijken. .
„En als ik met-jullie mee terug ga, dr.n
•
I'oop ik. de kans,-dat ik dit jaar niet meer
_

v,èg kom. De Amois meenen misschien dat
ze hun schuld daarmee afbetaald hebben."
„Dus'dan-is de eenige manier..."
.
„Lafen we er tot morgenochtend ' over
denken. Jullie blijft hier slapen." Hij wee;,
op een veldbed, dat tegen
den tentwand
stond
veerkrachtige Wilgentakken met
rotan op een houten raam vastgebonden,
met een kampeermatras en muskictengias
er op.en er-om, om de nachtrust tot een
v/aar genot te maken. ; ■
,
,
„We laten het
den heelen
nacht branden,- dan tjjn jullie volkomen
veilig."' , <s ".
f.:,:---"
*',;;'„■."
*„En,. jij dan?" vroeg Ruth. „Jij.be.nt de
eenige van ons, die werkelyk in gevaar verkeert." /'".:".;.. '\ ■'■■[ ,:■■■<:.:-j^.-' '-.-.-^:
„Lu Han heeft in. de eettent eenkaihpbed vóór me. heergezet,.hier, vlak naast"Maar-je hoeft niet bang té zyn, dat my iets,
zal gebeuren. De
.Amois blyven den heelen
nacht,'óm beurten de wa.cht houden."' ',i
„Maar je. hebt ons je matras en je müskietengaas gegeven." -C V
,'
■'.;
.
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„Daar heb ik er meeh van. Maak je maar
niet ongerust. Wat die dingen betreft, ontbreekt ons niets. Als ik jullie maar mee-*
durfde nemen... Maar daar• spreken wo
morgen wel over."
.Wat moes; hij doen? Mrs. Ehderby en
Ruth mee de livier opnemen, of een radicale Verandering brengen in zijn plannen?
Het kostte hènv niet veel moeite om het
rntwoord op die vraag te vinden.
Het.was waar, dat hij hen graag mee hid
en dat ze zelf wilden gaan. Van het begin
af had het hen en hem als het ware dien
kant uitgestuurd: dat ze* die expeditie turnen meesten' ondernemen . dat ze deel
moesten'uitmaken van het groote avontuur.
De donkere oogen van Ruth waren met hun
F.loed niet tot het diepst van zijn ziel doorgedrongen, alken om als schepen, die in
ucn naciit voorbij vareu weer te verdwijnen.
Haar komst in zijn leven had nooit vermoede krachten in hem opgeroepen. Wat Ü<\\'
voor krachten waren, waarheen • ze he:;.'
zouden voeren, dat wist hy nog niet.; Maar
hij wist.wel, dat ze weer zouden ebben en
verdwijnen, als. hijnu van haar scheidde.,
En dan, z|jn kans op succes was v<jel
grootér als zij hem hielpen... Zijn
kansrn!
Maar hoe stond.het met de hunne?'Sindr,
wanneer exploiteerde Wj zijn vrienden?
Tot dusver was hét spel, dat hy speelde eóo
eerlijk geweest, gis het maar kon. Het gpid,
dat h\j erin géstqken -had," was van hem.
Hg" lokte" niemand naar z\jn .casino's. De

wilden spelen? Hij kon hun natuurlijk wel
een gedeelte van den schat beloven„. Map.r
neen, zulk een twijfelachtige belooning v/as
geen eerlijke ruil voor het werkelijk ernstige levensgevaar, dat zij liepen, i
Ëh op geen enkele andere manier kon hi*
Ruth iets vergoeden. Hij kon haar niet r;dden van dan tragischan waan, die ook Vitder Steel het leven gekost had. Zelfs als tij
van hem leerde houden, dan zou ze de taak,
dié ze zich gesteld had, nog niet opgeven.
Den volgenden morgen zou hij Ruth ziin
besluit meedeelen. Hy mocht mrs. Enderbv.
en haar een dergelijk gevaarlijk spel niet
laten spelen. Weer dacht hy aan zijn drie
dat het zijn employé'? niet
casino's thuis
'was toegestaan om aan
onvermogende
menschen, mannen of vrouwen die : ondc*
den invloed van sterken drank verkeerden,
en den menschen uit de plaats of stad, waaide casino's waren zelfs fiches te verkoopei.
Zy'n eigen leven had geen waarde
dat
mocht hg vergooien als hy dat wilde. Maat
ook al waren hun levens, door de zaak, die
ze. dienden,\van het begin af, practisch
gesproken, al vergooid, toch mocht hij daar
geen gebruik van maken. Hij mocht hét
eenvoudigweg niet goed vinden, dat de
twee zendelingen alles wat ze bezaten, óp
eén miniem winstkansje zetten, op de. imu j
ginairb. mogelijkheid, dat het balletje als
het begon te draaien juist op j dat eene
.
nummer terecht zou komen. '
. Den volgenden morgen, toen hij naar bujmenschen die uit eigen vrijen wil kwamtn, ten kwam, zag hg" Ruth voor haar -\tent
kenden de, verlies-kansen, wWen volkomen, staan. Nu het oogenblik gekomen was, viel
.»"•..
■wat ze deden.
het hem 'moeilijker dan h\j gedacht had.
Maar gesteld, dat hij'alle kaarten op tufei om haar z#n besluit mee te deelén. Ze keek
legde en dat de twee zendelingen" dan nog hem zoci vol verwachting aan... Terwijl mj
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De Marine maakt aanspraak op het
feit", dat haar nieuwe' Vpught-Sikorsky
sneller; ia dan de Spitfire of de Messer-
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In de Maandagavond j.l. In het

tie-paviljoen van het

',

recep-

Hotel des Indes

alhier gehouden vergadering der „Allianen indien Jace Frangaise" is de consul-generaal van
pan in zijn houding volhardt slechts kan
Frankrijk, de heer R. Delage, als lid'deeindigen in onheil en vernedering voor dit
land. .'■
zer orgarisatia geroyeerd. , p
s'&ï'l
■ \,
Alles wyst er op, dat de Japarisèhe buiMet het verstrekken Van inlichtingen over
tenlandsche politiek in de laatste maanden
opzienbarende gebeurtenis ~S zij wordt
deze
alle onbevangenheid van oordeel overboord
heeft gegooid en de kunsten, welke zy ver- volgens de Javabode in" bepaalde kringen
toont zijn gelyk aan die van marionnetten, hèt schandaalvan den. dag genoemd! t- is
die slechts bewegingen maken, als de dra- men zeer terughoudend,; aangezien, door
om ge-'
den door de hand van Berhjn worden be- het* bestuur aan alle aanwezigen
heimhouding
was verzocht. , j Nochtans
wogen.
wordt druk ove'r deze zaak gesproken.
Het is een bekend feit,' dat' het standpunt
hetwelk de heer Delage "ten opzichte van den
oorlog in Europa (meer speciaal de houding
van Frankrijk hierin) inneemt niet-wordt
gedeeld door practisch alle, hier woonachtige Franschen,_die zich
zooals men.weqt
onder tiet vaandel van De Gaulle hebEehige maanden geleden, begin December, was er in den stadsgemeenteraad van ben geschaard.; De, houding van den conBandoeng een vacature ontstaan door.' het sul-generaal, werd reeds geruimen tijd in
bedanken van een lid der Pasoendan-frac- breeden', kring .afgekeurd, hetgeen b.m. tot
gevolg-had dat in de '„Alliance Frangaise"
'.
tie. . : V>
«''■":.•-'.'■;"r"-"-'
B\j de, daarop volgende verkiezing werd een soort tweedracht'was ontstaan. £
Op zich zelf was deze kwestie voor de initoen echter een lid van Parindra. gekozen.
echter nog geen aanleiding om
nu
tiatiefnemers
Onlangs is
in een vergadering van den
van Pasoendan-zijde aan in dé '„Alliance Frangaise"' maatregelen
de hand van een lijst aangetoond, dat ruim voor te stellen doch toen bekend werd, dat
de consul-generaal zich ook in anti-Nedeftwintig kiezers geen oproeping vooi'.de verkiezing, welke biljetten per post' waren iandschen-zin. had uitgelaten over de men•
verzonden, hadden, ontvangen.
taliteit der Nederlanders in deze gewesten,.
Het gemeentebestuur, heeft daarop i'eeri groeide de heele zaak, uit tot een caüse cé
'
. '
"
■," •'-...
onderzoek toegezegd, dat intusschen werd lèbre!
ingesteld en waaruit bleek,, dat er inder- JSen groepjeden dèr „Alliance Frangaise"
daad ruim twintig kiezers geen oproep voor besloot het initiatief te nemen tot het houde verkiezing hadden ontvangen, alhoewel den eener algemeene vergadering, waarop
deze biljetten wel aan het postkantoor ter het voorstel om, den heer Delage teroyee*
ren zou, worden behandeld. Deze vergadeverzending waren aangeboden.
De politie heeft verder de zaak ondei- ring nu vond Maandagavond j.l. plaats. Zij
zocht en ook bevonden dat. er een 25-tal werd, vanwege haar politieken inslag, mede
cproepbiljetten niet was bezorgd, (van an- bijgewoond dqor vertegenwoordigers j van
dere, bevoegde, zijde wordt ons medege- den Politieken Inlichtingen-Dienst, hetgeen
deeld, dat er ongeveer 200 exemplaren,niet
naar wij mèenen
de eerste maal was,
dat de P. I. D. voor deze organisatie, "die
bezorgd zijn geworden!), schrijft de Bandoengsche correspondent van het „Bat volgens haar statuten uitsluitend culturee. ~'.
'.•-»
Nwsbld." '
le belangen nastreeft, interesse toonde.
Wij vestigen, er "echter de aandacht ,op
Zeer uitvoerig werd op deze vergadering
dat in het algemeen in dergelijke kwesties, over het voorstel der initiatiefnemers gedewaarbij dan dé 'geldigheid van een gehou-. batteerd, doch het resultaat was, dat het
den verkiezing in twijfel, wordt getrokken, royement van 'den heer Delage werd aanhet standpunt van den rechter, ook. in genomen met 68 stemmen voor, 43 tegen
Nederland, is, dat het zoekraken van pp-, en 12 blanco.;
. '
.-,;*'
Ten slotte kan worden gezegd, dat dé bijroepingsbiljetten, ongeacht het aantal,.niet
Van invloed is op den uitstag van de vereenkomst een vrjj rumoerig karakter droeg.
kiezing daar ieder geacht wordt met het Er werd verscheidene malen geroepen: „Lohouden van de verkiezing op de hoogte to ve de Gaulle!"
v»
zijn door de bekendmakingen in dè.,'dagNader meldt het'blad nog: .'•■
Het bestuur »der „Alliance Frangaise"
Bovendien heeft iedere kiezer het recht bewaart, nog steeds een hardnekkig stilom ook zonder oproépingsbiljet aan de zwijgen over hetgeen*gepasseerd, is op de
stemming deej te nemen.
In het onder* vergadering, waarin de heer R. 4 Delage als'
hayige geval is dit danopk door enkele lid dezer organisatie' werd'.geroyeerd.
kiezers gedaan.
Nochtans" kunnen wij nog enkele bjjzonHet goedkeuren van de geloofsbrieven derheden hierover, publiceeren:
van het nieuw verkozen.4id is. echter door
Een aantal Franschen heeft zich op deze
den raad aangehouden tot de resultaten'van' bijeenkomst, naar algemeen'wordt erkend,
het politioneel'onderzoek.'
öepaaldeüjk misdragen, door bij den aanDe postlooper, die de betreffende "biljetvang een soort zang-, c.q. spreekkoor te
ten had moeten bezorgen,' heeft zich voor vormen om de namen te weten te komen
den landraad te verantwoorden 'gehad/
van hen die het verzoek tot het houden
Hij ontkende de biljetten, ongeveer 25 der vergadering hadden onderteekend.' Vele
naar hij opgaf, te* hebben, weggeworpen 'in malen werd het „les noms, les 'noms, les
een sloot bij Pasir Kaliki. Hiermede kwam noms" herhaald en aangezien de onder-"
hij op zijn vroeger afgejegde bekentenis teekenaars bhjkbaar geen bezwaar hadden'
'\
terug.
legen' het bekendworden van hun namen,
■
Destijds had hij bekend, de biljetten te werden deze vrijgegeven. ' • .
■
'hebben weggegooid, zoogenaamd omdat hij
De heer Delage, die zelf ter vergadering
toevallig de huizen, waar hij ze moest at- aanwezig was, heeft geen woord gezegd,
geveii, al was gepasseerd en bang was'voor doch zijn verdediging overgelaten aan een
controle door den hoofdbesteller. Het wa.-: Nedeilandcr, die pas twee dagen tevoren,'
een'lndonesisch ambtenaar van de P.T.T., en nadat' de convocaties voor de te houden
die hem had aangeraden maar te bekennen, bjjeenkomst reeds waren rondgestuurd, lid
met de kans van minder s,traf. Nu kwaxr der „Alliance Frangaise'*' was geworden.
hij met het verhaal, dat hij "de biljetten wel Het debat droeg een vr\j persoonlijk karak-~»'
' .';
'-; ■'•'
degelijk had bezorgd, 'doch' verschillende ters .'',.'•
getuigen ontkenden een oproeping te hebDe aanleiding tot het royement was, naar
ben ontvangen.; Het. eigenaardige in deze reeds gemeld, het feit dat door de houding
zaak was 'nog, dat, waar beklaagde op IJ van, den heer Delagé hoe langer hoe meer
'December de biljetten had moeten bezor- tweedracht in de vereeniging begon te ontgen, hij plotseling den dag daarna ontslag staan en het feit dat nu de politiek in deze
uit zijn betrekking vroeg, met de mededtc-. organisatie werd gebracht, werd door velen
ling, dat hij bij de S.S. wilde gaan werken. bepaald jammer gevonden. Men heeft aanToen heeft hij, nadat de zaak bekend was vankelijk nög getracht een andere oplossing
geworden, verklaard, dat hij uit angst voer, te vinden, bijvoorbeeld door het stichten
ontdekking maar ontslag had verzocht.
eener andere vereeniging met hetzelfde
Het bewijs, dat beklaagde de biljetten doelr doch alleen toegankelijk voor Nederhad weggeworpen inplaats van zè* te be- landers, maar'tert slotte meende men, dal
zorgen, kwam vast te staan. . . •
de gevolgde weg toch beter was.
De landrdad,Veroordeelde hem dienteget
Wat de anti-Nederlandsche uitlatingen
volge tot'zes maanden gevangenisstraf.
van den heer Delage betreft kan worden
De geloofsbrieven van het nieuw'gekozen, gezegd, dat tüj deze heeft gedaan in een
raadslid zullsn, aldus wordt verwacht, ze schrijven gericht aan den voorzitter der
ker worden goedgekeurd.
„Alliance Frangaise."
j~"
zeemogendheden der' wereld
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Het bezoek van Menzies aan Engeland en
van Sir Brooke Popham aan Australië
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nog nqar woorden zocht* dwaalde zjjn blik onze bondgenooten. -Ze, ons
laten weten,
af naar' de rivier.'
'
l.„i'\ .'• niemand in hun land binnen te laten. En
lt;,"
Het was, of zyn heele lichaam'verstrak we hebben u niet kunnen tegenhouden."
te.' De, pupillen van zyn oogen trokken sa„Maar alle goden, kerel, dat afsnyden van
men tot ze niets meer dan kleine zwarte de brug helpt jullie niets,
als ze kwaad
•".'•.
puntjes waren:* •
• /x-'.t,'.'
willen. Of anders komen ze in hun booten,
Ru h
volgde de richting van zijn'blik, de rivier op". •
.
,
i*
waar de eerste paar oogenblikken zag ze
„We hebben halven-dag of dag t\jd geniets, dat zijn verbazing begrijpelijk maak ■ wonnen. Meester. Ze
ons nu niet
te. Onder een dichte melkwitte deken van 's nachts overvallen. kunnen
geval is teeken, ■•
elk
In
mist stroomde het donkere water-van de dat wapenstilstand geëindigd Is. De blanrivier traag, voort. In de velden óp dën anken vertellen het hun, of hun toovenaars
deren oever waren de Amois met hun bufzien het in visioen. Ze zullen boos zijn, dat
fels aan het ploegen.
En rondonvverhief brug doorgesneden is, | maar niet zpp boos
zich de .wildernis, jeugdig en vol verandeals wanneer zg nog hing, én hun vroeg
ring onder den klaren hemel met langzaam
te, komen drflven,' Dan zouden z.e
voortdrijvende wolken, maar inderdaad zoo handel
verraad vreezen, en hun vergiftige, pülcu
oüd als de wereld zelve.'.
•
zouden vliegen als'wilde papegaaien";
■* ]
;,De brug", zei David. ;
David
open om den n'jb
deed'zijn
mond
Ruth keek en zag, dat het vlechtwerk
te geven. Maar met een hopeloos .
van rotan, waarover ze den vorigen dag antwoord
zweeg hg en keerde zich naar Ruth.
gebaar
van den eenen oever naar den anderen wa,
~Dat is nu op en top de Oosterling.
ren getrokken, aan-den anderen kant door- kan
~-..'
je nu daar tegen doen?" :
gesneden was en nu slap in het water hing.
Ruth stond hem met groo te,, verwonder. Op dat oogenblik kwam mrs. Enderby de
de oogen strak aan te ldjken.
tent uit en met zyn drieën gingen ze naar
„Wat is er?",
"WT
.
:
de'rivier.'
',
„Waarom vraag je dat?"
, Op den anderen oever
bU de doorgesneden . „Je ziet er uit als een 'priesteres en niet
rietstengels hield een jonge Amoi ónbewo- als een zendelinge."
.
'
■-*
VBr )
7.. ~..i 11.
m- '
-1.
TU
gplijk óp wprht. Bn' het versch'j
im
do' ii"*
«c«=» iiv lutj \jy nel uujjiuuuiv uu».
drie blanken yerdchóol hij zich, verlegen al» zie in het afsnijden van
die brug een vinger-.
een ..kind achter een,boom.' ■ ■■
wijzing."
. ■:'»^ .*.■/.■,•'-"_ •
■..',:.;••;
„Wat heeft dat te beteekenen?" vroeg
„Wel; jou tyjgelóovige —."
'v ,'
David hpm rustig..;'..' ';
„Ja, maar vergeet-niet» dat ,we in' Indo'„Wij zijn bang,— daarom hebben wy weg China zyn'. Voel, jy het niet. zoo?" ,'
. .
,•■'■-.-.
paar binnenland afgesloten."■' .
„Bang? Bahg voor mij?" ,-?■ ...'
als we ba„Nee, niet voor u, Meester
velen nakomen. Neen, wij bang voor Kru's,
"

:

,•

>

-

"

•

•

-

-

...

.

,

.

,

'.

•'

,

'

'•

;

*

-'•

'

,, **

,,

~..

..

t

"•

"

»

-••

"

•

.

■.

*

en

■

;•?

~

vocr-

motoren, 7.cu
werpers' der
oe snelheid daarvan opvoeren tot meer din
400 'mijl per uur.. r "',
• '
,
f'A
De strijd'tuoscheh Leger en Vloot oven"
-luchtgekoelde' versus watergekoelde motosucces
xen,is van ouden datum,
van de Marine niet de-prestaties van'het
nieuwe Votighf-Sikorsky-gevechtsvUegtuig
'>
brengt het onderwerp weer ter sprake.'
Onder den titel „Australië bedreigd"
De marine heeft het voordeel van 141.
schrijft
deDaily Telegraph' dd. 14 Febr.:
•
'met
productie.
van
vliegtuigen
snelle
luciitDe rijke gebiedsdeelen van Nederlandschgekoelde motoren, omdat zij zich direct aau"
het oorspronkelijk ,en juist gebleken type '» Indië en Australië' worden door de Japansche Nazi's begeerd en al wat Hitier
heeft gehouden, pe productie van de -war
kan doen om de Japanners in beweging
motoren,
welke
':,
tergekoeldc
gecentraliseerd'
•
;."
.
",.'
\
schreven.
te brengen tegen de groeiende industriccIn/het algemeen'zijn dit machines van sis' bij de Allisonfabriek '■'■■ in. Indianapohs.,
Ie macht en het reservoir aan strijdkrachheeft tot dusverre slechts een gedeelte U. r
.ongeveer'looo of 1200 P. K.
ten, waarmede , Australië het Empire
'Hef "nieuwe Marine-vliegtuig' is green reikt van den maandélijkschen, omzet «ter
helpt, zal zonder twijfel worden gedaan
van 2.000 P. K.' Het is geen jager, maa'r voornaamste fabrieken vpof lüchtgekocide
zonder rekening te houden met de offers
een groot gevechtsvliegtuig voor-lange afmotoren.
.-..'■
aan bloed, welke.de Japanners daarvoor
Zoowej Cur'tjs Wright als United ï Airstanden,, ge"bouwd om -de .middelmatige
zullen moeten brengen.
Marine-bombardementsvliegtuigen, te ëscoi- craft makenluchtgekoelde motoren, welke"
f
.
' .
teeren. ,-/.>.„,'
zoowel voor"Marine- als voor Leger-vliegEenaanval op Australië zou een aanval
. '
Hét is grooter dan een jager, waardoor tuigen gebruikt worden./.
..'•''," op het geheele
Empire betéekenem De verdedigingsmiddelen van Australië zijn niet alleen in dit Dominion gelegen, maar bevinden zich ook ver. buiten zijn kusten. Het
van guez en Singapore is van vibehoud'
taal belang voor het Britsche Gemeenebest.
De oorlog is ér een, welke in beide halfronden en alle zeven zeeën 3wordt gevoerd
ét zijn strategie moet tot één gemaakt worden. Dit Wordt zeer goed in Australië begrepen. Het land is thans in staat" om formidabelen weerstand te, bieden aan eiken
routes
Varen
naar>
Amerika
en
aanval.
Latijnsch,
de voorraden aan munitie beder
De verliezen
koopvaardij andere windstreken, hetzij onder de vlag van treft en Wat
geoefende manschappen is het land
Engeland, Canada of andere déelen van het veel sterker dan toen de oorlog begon;
en de aanbouw
Britsche Imperium. '■
Het is een gelukkige omstandigheid, ofschoon
Sommige
misschien-niet toevallig/ dat de
deskundigen gelooven, dat inJansen, staf-correspondent van Unidien
luchtmaarschalk
sir. Brooke Popham, opde
Staten
Vereenigde
ertoe
overgin-■
'
ted»Press, schrijft: '
gen, om de Britsche Pacific-routes over perbevelhebber in het Verre Oosten, op het
Deelname aan het verkeer tusschen te nemen, dit slechts zou kunnen geschie- oogenblik een bezoek brengt aan Australië
Oorlogsraad kan
Amerika en het Verre Oosten, door
ten. koste van de bestaande Ameri- en met den Australischén
?.
'»<
confereeren. -■ .'
'pen die geregistreerd zijn in- de Vereenig- kaansche verbindingen.
De minister-president van Australië MenAlbert E.' Sanderson, scheepvaart-desde Staten; is met 125 procent gestegen
kundige bij het departement van Handel zies, zal spoedig in Londen aankomen, tensedert het uitorckèn van den oorlog in
verklaarde in „Handelsrapporten", dat in einde met de Engelsche Regeering van geEuropa,, Desondanks wordt het grootste Juni 1935,- 65 procent van de totale we- dachten te wisselen over" vraagstukken de
samenwerking in de oorlogvoering betrefdeel van het verveer tusschen die twee reldkoopvaardij vloot, uitgezonderd de scheOp zijn doorreis tè Singapore voorfende.
'cönynenten bezorgd door schepen van an- pen op de Groote Meren (in Amerika), in spelde Menzies'dat,
indien het noodlg was,
eigendom
toebehoorden* aan landen die
dere naties. Aldus wordt aan het licht ge- thans
in oorlog zijn of die onderworpen zyn Australië in staat zou zijn zijn aandeel in
bracht door een rapport van het Depar- aan de controle van die oorlogvoerenden.
den oorlog te leveren zoowel jn het Verre
als
ia het Nabije Oosten. "''•,.'
tement van Handel in de U. S. A.
De scheepsruimten van Duitschland en
Dit
roept in de herinnering terug de korItalië
en
van die landen, dié door de as' Dat rapport, uitgebracht door de af deemaar
scherpe verklaring van President
te,
ling Vervoer, heeft sterk de aandacht ge- 'mogendheden bezet zyn, beloopen meer dan Roosevelt, dat, zoo de Vere'enigde Staten
30 procent van het totaalcijfer. ..
trokken in verband met het niet-of ficiecle
Een groot deel van de,scheepvaart vaa betrokken 'zouden worden in een oorlog in
maar sterk gepropageerde idéé, dat sche- de as'-mugendheden werd door Groót-Brit- den Pacific, dit niet zou leiden tot vermiïiderihg der hulp aan Engeland.
pen van "de Vereenigde Staten de Britsche tanjè in beslag genomen,(meer dan
400.000
Op de volle* beteekenis van deze waarhandelsroutes in den Pacific zouden kun- trutotons). Bovendien hebben Engeland en schuwing is
in de Amerikaansche pers
nen overnemen, om de Britsche schepen zijn geallieerden de beschikking gekrege.i' krachtig de nadruk gelegde
(dan wtl het gebruik) van vele Noorsche,
Japan is
vrij te maken voor het verkeer op den
.meer geneigd hierop
Hollandsche, Belgische Fransche eri Griek- acht te slaanwellicht
door
de
voorstellen tot het
Atlantischën Oceaan en elders.
.
.
_
sche schepen.
aanleggen van vlootbases op Guam.. De
groote vloot- en
Cijfers.
te Singapore is
Oorlogsverliezen de voornaamste luchtbasistegen
barrière
een Japanaan,"dat
rapport"
geeft
Bedoeld
in Au„De oorlogsverliezen van de koopvaardij, sche agressie.
dus de maand voorafgaangustus 1939
De achterdeuren zijn echter niet vergede aan het uitbreken van vijandelijkheden onverschillig uit welke oorzaken, met inten. Bommenjagers van de R. A. F. en van
in Europa
Amerikaansche schepen mep „begrip vsn inbeslagname, schijnen te
zijn
een inhoud van 50.000 ton'deelnamen aan' cpgelooptn tot 6.000.000 bruto-ton, tot aan de Australische luchtmacht zijn thans-gein Noord Malaya.
het handelsverkeer tusschen het Verre December 1940 berekend'Vzoomeldde Sa.i, stationneérd
Zonder nog over andere regelingen te
•
Oosten en Amerika. In Octobér. 1940 was dersón.
dit vervoer gestegen tot 133.000 ton.
„Van dit totaal bedroegen 'de verliezen praten, mag verklaard worden dat men
f
zich het gewicht van de bedreiging van het
Jij weerwil. van-deze j betrekkelijk aan- van de Britten, de
Geallieerden en . dus Empire en de welvaart
zienlijke vermeerdering,- blyf t het echter een Neutralen ongeveer 4.325.000 -' ton.
D.v heeft gerealiseerd en van alle vrije naties
dat de kracht -,der
dat
schepen, in de Vereenigde Staten grootste verliezen werden geleden in Juni
feit
verdedigingen waarschijnlijk niet hieraan
geregistreerd, nog minder dan 25 procent 1940, in welke maand net Brit'sche Expedievenredig zal zijn.' J
uitmaken van het geheele vervoer op het tieleger evacueerde uit Frankrijk.
Sedert■
De Tithes schrijft dat de door Japan
'i
gebied. •
'..■'■
t
■~..
j dien zijn de verliezen ieruggeloöpen, maai- gevolgde
poïïtiek sedert de onderteekening
tot het peil van het, tijdvak vóór Juni. van het
De .totale inhdud van alle landen temet de As een bron is geweest
pact
ramen, ! die deelnemen aan het transport i ■ Dit feit moet hieruit verklaard worden, van verwarring en teleurstelling
voor de)
tusschen Amerika en het Verre Oosten' ' (voor een zeer groot deel), dat de as-mc- buitenlandsche waarnemers
en
Japan
in
gendheden
bedroeg 503.000 ton in Augstus 1939 en
een aantal nieuwe operatie-bases dat deze
592.000 ton in October 1940. Dat- geeft ter beschikking kregen door. den val va.} door: vele .onbehaaglijkheid wordt • gedeeld
bedachtzame Japanners,
een vermeerdering van ny 2 - procent aan Frankrijk".
De voordeelen van het pact.voor de As,
„Het
voor dat tijdvak.
iS belangwekkend om de verliezur dié alles, te winnen
.
'
|
heeft bij een yertroebeIn het verkeer tusschen de, Vereenigde van den huidigen oorlog te vergelijken.met hng van
de
verhoudingen
in den Pacific,
Staten en Australië, Nieuw-Zeeland en die van 1917- '18, te rekenen van 1 Febru- schenen
in dien tijd in het geheel niet op
Oceanië boekten schepen onder Ameriari 1917 af, welke datum het begin aangeeft te wegen >tegen
de potentieele voordeelen,
kaansche vlag geen vermeerdering van ver- van den cnbeperkten duikboptoorlpg. Hot welke Japan -ermede
verkreeg en deze invoer in diezelfde periode,' ondanks het feit, maande lijksch gemiddelde van Britsche, gedruk
van
ongelijke
voordeelen
is versterkt
dat de totale inhoud van alle naties, allieerde en
echeepsverliezen, ge- door'de daarop gevolgde.ontwikkeling var»
neutrale
diê op deze lijnen voeren, vermeerderde van durende vijftien maanden
"oorlogvoering, de Duitsch-Japansche samenwerking. HitGl.ooo op 64.000 ton, dus vijf procent. De bedraagt ongeveer 270.000 bruto-ton
te- ler paait Japan met zoete woordjes en de
deelname Van de Amerikaansche vlag bleef genover 473.000 bruto-ton gedurende
15. erkenning bij voorbaat van Japans hegestatistisch op 10.000 ton.
maanden, gerekend van 1 Februari
1917
monie in het Verre Oosten, welke hij niet
i
:/,'
■' , .
: '■■
Om die redenen is het aan gerechten 'af".
bij machte is tot stand'te brengen noch tè
twijfel onderhevig, of de Amerikaanschß
„Britsrhe nieuwbouw, en verder aankoop verhinderen. Vscheepvaart-jnaatschappijen in staat zou- van oud» schepen in de Vereenigde Staten,
Als tegenprestatie voor déze onwezenden zijn, om een belangrijk deel van de hebben deze verliezen gedeeltelijk goedge.lijke
gunst, verklaarde Japan zich naaf het
Britsche Pacific-handelsroutes voor haar maakt. Niet minder dan 148 schepen, mebereid een'koers in te slaan, die ofschijnt
,
rekening te nemen.
■
tende 560.000 bruto-ton, werden door
de schoon daardoor de voornaamste vijand van
Belanghebbenden zijn van meening dat Vereenigde Staten aan Groot-Brittanje
ver- Hitler tijdelijk in verwarring l kan worden
practisch alle beschikbare-scheepsruimte in, kocht en nog een 43 schepen'met
.62.000 gebracht,, Japan onvermijdelijk, in verwikdienst gesteld is,.hetzij op de drukker be- bruto-ton aan Canada".. .
:
keling moet brengen met de
grootste
.
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schmitt. De - ingenieurs, die de Marinevliegtuigen pntwerpen, ;verklaren, dat geen
land ter wereld, een jachtvliegtuig in gebruik Heeft met een snelheid van 400 mijl
pe'r uur. Zij -zeggen ronduit, dat getaxeerde
snelheden van 450 myl en meer niet-, voor'
i
komen.
„Men schaf de snelheid van. de Britsche
Hurricane op ,355 mijl per uur, deSpltfire
200 P. TC. meer,,
I op 367 en de Sp'itfire II
-op 387 mij}. De Messerschmitt legt, naar
men zegt, 345 mijl per uur af en de Mike's
met' hun tweelingmotoreri 365 mijl. De
Heinkei-112 schat ;mèn op ongeveer 358
mijl pèr' uur. •'*'>,,
Aan de Curtiss-P-40, voorzien van een
watergekoélden. Allison-motor, wordt een
topsnelheid van 360 .mijl per uur toege-

te

zïen van een 'irrichting./Weike, een langzame
landing op'het dek van een vliegtuiginopdersehip m'ogólijk maakt. Dezelfde motor
in een Leger-jsrger, aldus.verklaren de ont-

PACIF

%

'tuigmo'edersthip

De verdediging van Australië Fransche consul uit
Alliance
Singapore
Wegens anti-Nederlandsche

.

industrie in .Connèctlcut Is-tevens een'
twistappel in het ein'delooze debat tusschen
Leger- en ; Marine-autoriteiten over de
vraag, welk* type motor het beste ge'
vechtsvliegtuig riiaakt, schrijft ' Louis M.
.-*
Lyons in hei „Nieuws",
De Marine 'heeft zoo juist bekendgemaakt,' dat het '„snelste vliegtuig jn dit
land" de'F-4 U .is,, welke is gebouwd.in
■de Vought-Sikorsky-fabriek te" Bridgeport
"en Is uitgerust met een, luchtgekoeldën'
'stermotor, vervaardigd in „Pratt & _Whi.tney's 'Aïrcraft Division" in EasUHarford.
Dit zijn twee afdeelingen van de „United
Airqraft Corporation", één der reuzen van
• de nieuwe vliegtuigindustrie. Deze Werd 15.
jaar geleden opgericht, in een ongebruikte
machinefabriek, welke was veranderd in
een opslagplaats vopr tabak. 2ij werd op
gèzét door een jong vliegtufg ontwerper,
genaamd George Mead uit Winchester
(Mass:) en* twee 'jonge compagnons, die
.$ 1.000.000 konden bijeenbrengen, het be.drag-dat rioodig was om een luchtgekoelde eisenen
dën motor>te bouwen volgens
yan het Bureau Luchtvaart der Amerikaan-•'"*>
sche marine.
T'.
■
„Wasp”
>
;:?:<
'•■'■ -V
- i'.
.
krachtigste
bleek
de
motor
te zijn,
'Het
V
welken men" tot "dusverre l|alfgebouwd.*-Zij
' "noemden dien .motor, de „Wasp". De Marine
gaf hun een p'roeforder voor 6 „Wasps".
',
De marine heeft nu een bestelling loopen
voor 17.000 Wasp'-motorert. Pratt & Whitde machinefabriek,
\ ney was de naam van
welke ledige ruimten dodr den jongen Mead
en zijn compagnons in gebruik werden
genomen; Toen zij hun groeiende vliegtuigindustrie naar elders verplaatsten, handhaafden zij den naam Pratt & Whitney.
Aldus heeft East Harfdrd. een der grootste
vliegmotorenfabrieken en West Harford
Zy
i één ' der grootste machinefabrieken.
staan echter in geenerlei.j verband tot
elkaar, doch dragen denzelfden naam.Pratt & Whitney
hebben sedertdien
steeds motoren gebouwd voor dé Marine.
• Èr zijn nu 20.000 arbeiders noodig, in 'stede
.
van de 25 personen, die den eersten motor
bouwden en het aantal wordt uitgebrtid
.met de,snelheid waarmede'men het personeel kan opleiden.
,'■
Uit "deze oorspronkelijke
onderneming
ijjn andere groote vliegtuig-industrieën ont; Btaan:één
daarvan is de „Hamilton Standard Propeller" ook in Harford gevestigd.
Deze .produceert momenteel vier maïen den
omzet, welken zij had in het voorjaar van
1939, en heeft zoojuist een nieuwe fabriek
■in New-London geopend, waarin 1000 ar,
beiders worden tewerkgesteld.
'Haar zuster-organisatie is de VoughtSikorsk'y-fabriek, in Bridgeport,
welko
groote vliegbóoten en Clippers bouwt, 'die
den Paciffc .dienst onderhouden.
Zij heeft
vèrkennirgsvliègtuigen voor de Marine ge.,'bouwd en bouwt momenteel
die "groote
vliegboocnn voor de „AmericanExport
Airlines", ontworpen naar het model van

het meer brandstof kan meevoeren op langs
vlüc'Ueii, en het frame* is ycrsterkt. waar-
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„Snelste vliegtuig” in de V.S.

Een luchtgekoelde motor
|..'De nieuwste-'„trots"-'van de vliegtuig-
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Het is struisvogelpolitiek deze «dingen
niet te willen zien.
'••■
■
'Zoo kan men makkelijk dapper en flink
zjjn, als men "de kop in het zand steekt.
'En waarheen met de bekommernis ?
Werpt al uw bekommernis op "■■' Zelf probeeren ze te dragen, of ze op
Hem, want Hij zorgt voor u.
<'
Pt.5:1)..
-"*_!•
Het laatste is, tisch van God."
Het is" de eisch van dien' God, dié Zjjn
Het lijkt erg dapper om z\jn bekommer..*'
gaf, om de schuld te dragen. ,
Zoon
dragen.
te
..'%/:,•■
nis zelf
Hij
gaf dien Zoon voor óns menschen, die
;"
p'
erg
i
■;
~
flink.
Het lflkt
;
dapper en flink wanen. Die waan
zich
zoo
Maar de Bijbel leert ona het-anders.
Ja, het ljjkt nóg dapperder, om van be- is onze zonde, die Christus verzoende aan
.
■ \
kommernis heelemaal niet te, willen weten. het Kruis. ■
daarin, dat
Heer
bestaat
onze. ellende
Bekommernis is een somber woord, het
past niet in het woordenboek Van den dap- wfl onze bekommernis óf negeeren óf zelf
, ■■-'.' -;i- willen dragen. Van die ellende helpt God
'pere. Zou het waar zsjn? »'■ ,
Er ztjn misschien menschen, die zich ons af. Wy mogen onze bekommernis'pp
niet érg bekommeren over wat er in Ne- God werpen.
derland: gebeurt. Als {we maar goede be- . Hij zorgt voor ons.",;
En nu Hij voor ons zorgt, worden ,wè
richten krijgen,, dat de, onzen' leven «n te
eten hebben en kunnen werken, zijn ze te- dapper en flink. Dappere en flinke' men
vreden. Vóór bekommernis is dan geen schen zg'n immers zij, die'weten, waar de
reden. Wij bekommeren ons echter pm an- kracht te vinden is, om in dezen oorlog te
dere dingen. AI 'zouden de onzen in Neder- 'strijden? Dappere en flinke menschen lateir
land het' f griste vitaminer\jk.eten"hebben zich;; ook de door God hun toevertrouwdeen al génieten ze een voortreffelijke ge goederen niet bntrooven. Ze zullen erui-,ï
zondhe'id.— ons bekommert het,'dat ze el- uit het Moederland! Zy met al hun geïmke 'morgen wakker worden ineen bezet porteerde beilige goederen! Om Gods wil
land, waar de, Duitschë overweldiger de moeten ze eruit! Met,Gods hulp!
Hg'zorgt
De heilige, liefdevolplaats tracht in te nemen, van Haré'Majes■ j
teit de Koningin! Ons bekommert het, dar le God zorgt voor ons.
,-jZtfn heiligheid is het, die ons de heilige
de geloofsvrijheid in gedrang komt. Ons
goederen
van den Duitschen overweldiger
bekommert het, dat de rechtsorde 1* aangetast door den vijand. Ons bekommert 4oet verwerpen. Zyn liefde is'het, die ons
het, dat een listige propaganda de Duit- krachten schenkt. Ons hier in Indië, 'de
<"•'
schë „heilige" goederen daar importeert.' ónzen in Nederland! .',
Wordt,
nuchter en waakzaam! (1 Pt
Ons bekommeren zoo veel dingen:, wat geer
straks
met
de
kerken?
beurt
Zullen
,
die ook worden geïnfecteerd en tot zwij.Drs. E. de Jong,
gen gebracht? Wat za l er met.de Joden
»II
Gereformeerd predikant.
gebeuren, het volk, waaruit de. Zaligmaker
r
.
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Taroetoeng.
der wereld geboren is?
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Export nu alleen naar
vooral van
de zijde der Effectenbeurs (er was in totaal
voor ƒ 35.256.300 gedeponeerd)
vond op
2a September
alduj lezen wij in
„Dtr
Telegraaf
te Amsterdam de algemeen»
vergadering plaats vaa 'de' Algemeen»
Künstzijde Unie. By ontstentenis van dr.
Fentener van.Vlissingen stond de vergadering onder" leiding van den, , gedelegeerd
commissaris; jhr.-dr. J. J. E. v.d. Braadev
ier.
Alvorens het jaarverslag* aan de orde tè
stellen legde de voorzitter de volgende ver\ ; ■?. -",•'
-'
,
klaring Ft:: ■"
„De eerste maanden ttonden sterk ondei
den-indruk van de Engelsche "blokkademaatr'egelen. Gedurende een aantal weken
was overzeesche export onmogelijk.
Toen
het gelukt.,-was. deze bezwaren te overwinde achterstand in den verkoop vrijwel ingenaaid worden. Dientengevolge werd
ij) de eerste vier maanden van het
jaar
1940 eeii resultaat, bereikt, dat nog gunsti-,
ger was "dan"in 1939.
maand Mei doorstonden dè fabrieken den oorlogsstorm, zonder dat gebouwen, machines en vöbrraderi'schade geleden
hadden. JDe bedrijven konden weer vrij snel
hun normale productie hervatten, al was er
van afzet weinig sprake.
—
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2oodat de
tota'c
voorraden uit. 1939 die,van voorgaande la-'
fens noq; wat 'overtreffen. Een verbeteruig
in' de publicatie is, dat men thans het fabrikaat ƒ 1,4 millioen) niet meer met grondstoffen c.d. (ƒ 3 millioen; in de balans com-

bineert.
Gedurende 1939 besteedde Aku voor ka;*-

V.

Duitsche belangen
Van het gewone Glanzstoff-kapitaal ai
R.M. 75 millioen bezit Aku, naar wij meenen, ca. R. M. 74 millioen. Voorts is Aku
houdster van een groot deel, wij meenen
R.M. 1.38 millioen, van de R.M. 1.5 millioen

tiel-industrie een toenemende vraag naar
j kunstzijden garens, .terwijl dé export in
het bijzonder haar Duitschland
hervat
kon worden. Hoewel dan ook na Mei de
' volgende maanden niet
Onbevredigende
resultaten brachten, moet toch
gezegd
worden, dat dit gepaard ging met onophoudelijke en. wisselende zorgen, waarbij
te denken is vooral aan de grondstoffeu
en het transport. Over de naaste , toekomst is het dan- ook moeilijk zich

preferente
De ƒ 99

aandeelén.Glanzs'toff.
millioen deelnemingen, die in de
Aku-balans voorkomen, bestaan dus voor
een groot deel uit
Glanzstoff-aandeelen.
Blijkbaar staat dit belang nog steeds
te
boek met ca. ƒ 59 millioen, de post Bembe'rg
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Na déze inleiding laten w\j het betoog
van den heer 4e Kadt volgen.
Dr.'Harloff, zoo schrijft hij begint met
vast te stellen dat de legende van het verraad in dé wereld is gekomen dóór „de verhalen der enkele duizenden vluchtelingen,
die uit de Hollandsche Noordzeehavens naar
Engeland waren overgestoken en die aldaar
aankwamen.met de meest fantastische en
gruwelijke verhalen van het verraad dat in
Holland alom zou heersenen. Deze Meden
hebben daarmee
zij het onbewust «ri een
mateloos kwaad aan onze goede zaak ge-.

daan'*.
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Als één van de weinige honderden vluchtelingen (hét i 3 Wel.zonderling dat dé heer
H., die precies, kan uitrekenen, dat het aantal N. S. 8.-verraders niet grooter dan duizend'was, nog altijd niét weet dat het aan-

tal vluchtelingen dat uit Nederland haar Engeland kwam,-zelfs midden Juni,- toen er
nog Vrij veel via Frankrijk bijgekomen waren, volgens de mededeelingén van alle co-

mité's en ministers niet grooter was i dan
achthonderd: Zulke kleinigheden zQn typeerend voor de waarde van de verdere me-

dedeelingén, die minder goed ,te controleeren
zijn dan deze overdrijving) als één van die
vluchtelingen daji, protesteer ik tegen deze
lasterlijke voorstelling van zaken.
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-
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■

De mededeelingén over verraad behoefden niet door de vluchtelingen aan het Engelsche publiek te worden medegedeeld, omdat ze door de Nederlandsche radio, gedurende de dagen van den strijd om Nederland,
van uur tot uur, aan leder die luisteren wilJe, werden verkondigd, En aangezien' ook het
rJngelsche ministerie van Voorlichting luisterde,, wist men in Engeland, toen wy daar
aankwamen, „alles" over het verraad, wat
gedurende eenige dagen, onder verantwoordelijkheid der Nederlandsche autoriteiten, (1) /Hierbij «ü opgemerkt dat
Dr.
was wereldkundig gemaakt. •'. zooals uit zijn eigen verklaringen bleek,
.
En voor zoover er nog een vluchteling is
nóch namens, nóch in opdracht van de
geweest die er iets aan toevoegde, waarnaar
Nederlandsch-Indische regeering heeft
met bijzondere aandacht geluisterd zal zijn,
.'
gesproken.'
ï
t
waa het de eerste Nederlandsche „vluchto,1 Wel heeft-men hem door hem vrij te
uieiteri van andere'diensten de gelegen-,
ken Van Klef f enS, die na zijn aankomst in.
.heid tot spreken onder- de auspiciën
Engeland over, deze dingen heeft- gesprovan de Vereeniging van
. ,
' "•{ ■
'i
ken.' ,
"dieren gegeven.,
Als de Nederlandsche regeering later ge- •■f* : De Nederlandsche regeering. kan dus
schrokken is van de averechtsche uitwer.ook niet ter verantwoording worden
king harer'verraad-histories, dan behoort
geroepen van alles wat Dr. Harloff in
dat tot dé vele dingen die.ze niet heeft i zijn nogal variabele voordrachten
som3
voorzien, maar dan behoorde ze althans den
' min of meer, a I'improvist© mededeel-.
moed te «hebben te erkennen dat zijzelf die
'
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Het jaarverslag.

In • een-beschouwing over de positie-der
„AkuV merkt „De Telegraaf" naar aan'.ew
ding van het jaarverslag over 1939 nog
het volgende op:
%
«

Nederland fabriceert slechts ca. 2%
yan de totale wereldproductie' aan kunst| zijde. Het herstel va» den af/et, na don
terugslag van 1938, dateerd van .het ein- de van dat jaar en van begin 1939. Medio
1939' werkten Ede en' Arnhem weer op
volle capaciteit. Dit,oefende een gunsiigen invloed op dèn kostprijs. Het prijspeil
herstelde zich echter niet eerder dan na
hef 'uitbreken van .•den wereldoorlog' in
September '39 v
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Overigens zal-niet elkeen dezelfde waarde hechten aan een onderzoek - waarbij do
Harloffs een groote'rol spelen, ; ■ een onderzoek dat, aooals hy zelf duidelijk ' maakt,
een ,?officieren"-aangelegenheid is geweest,
een onderzoek waarbij de burgers, dè belasterde vluchtelingen dus, hooit betrokken
zijn, maar óp grond waarvan ze niettemin
(door. Harloff althans) veroordeeld worden.
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cern was in 1939 andermaal gunstig.
De
productie is tegenover voorgaand jaar verder gestegen. De
binnenjandsche vraag
kon zelfs niet ten volle worden bevredigd.
De vraag naar celwol was weder zeer groot.
Zoowel ue productie van celwol der in vol
bezit zijnde Spinnfaser A.G. te Kassei, ais
de eigen productie, kon geheel worden afgezet. 'Afsnoering van voormalige grondstofgebieden deed den Jaatsten tijd ook oij
eenige andere landen .interesse voor celwol
onstaan.
Na het uitbreken van den oorlog werd de
export neg sterk bevorderd. Deze overtrof
dien van het voorafgaande jaar.
''_ .
>Groote bedragen werden weder in'nieuwbouw gestoken. Hoeveei valt echter niet ce
berekenen. Uit de Glanzstoff-balans blijkt
van R.M. 11.2 millioen nieuw-investeering
• R.M. 12.5
in'eigen fabrieken e.d,
mill.). Onbekend blyft evenwel hoeveel via
Glanzstoff-dochters nieuw werd vastgelegd.
Het brulo-winstcyfer der Glanzstoff blijft
ca. 19% bij 1938 achter. By eenige inperking van afschrijvingen en van dotatie aan
reserve en" onverdeeld kon een onveranderd
dividentj van 6% worden betaald.
Uit °"e jaarverantwoording der'Aku valt
evenmin als vorige jar ji\ op te maken hoe
groot de toegestane transfer was. Evenmin
hoe. en tot. welk bedrag de Glanzstoffr en
Bemberg-divïdenden in de' resultatenrekening werden verwerkt. '».-..■*
,
De post „andere winstbronnen,. intere3t,
etc." omvat o.m: deze baten uit deelnemingen, w.o. echter ook die van de Amerikaansche. dochters. Over 1939 beloopt
deze'
winstrubriek in totaal ƒ 4.8 millioen tegen
ƒ 2.3 millioen in 1938. '
Wy 'weten niet welke bedragen door ..de'dividehddeclaraties der Amerikaansche
dochters ten bate der Aku kwamen. Om dit
"<e berekenen zou men.öe juiste, samenstelling van de deelnemingen-portefeuille
der
Aku dienen te kennen. En deze wordt niet
'

-

Koop.

:..

Opening

Markt,
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Kerknieuws.
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Verloren afzet
'

.

Sinds ook ons land in den oorlog bc-1
het
trokken werd,' is het aspect voor
Aku-coucer'n totaal gewijzigd. Grootende
deels op export aangewezen, zagen
Nederlanüsche fabrieken haar : overzeesche ■ af zetgebieden i'erl'oren gaan. '.Ilpb• ben de Amerikaansche dochters een deel
'van den afzet, dien do Nedérlandsche fabrieken o.a. in Zuid- en Midden-Amerika
:>■■
'
hadden, .kunnen oveinciuen?
_

■
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'
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Geheel verdwenen is dé Nederlandscne

uitvoer niet. Een belangrijk deel vond ui.
is
;
;
•
\
thans nog verhoogd.
Ook is door het onibrekën van andere
textiels'üïfen de vraag naar kunstzjjde van
dé Nedérlandsche. textielindustrie gesteger..
Als gevolg van de Amerikaansche finanbc
cseele blokkade zal Aku niet'kunnen
schikken over haar competeerende bedragen
aan divrienden der Amerikaansche doch-

ook afzet in Duitschlar.d en dit deel
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Basisdekkingen en aankopen van de buitenmarkt 'ontmoetten terughoudend aanbod.
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Pematang Slantar.
•Zondag,,2 Maart 8 u.n.m. '
Ds.-A. W. de Vries:
;•■

GEREFORMEERDE KERK.
;
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Residentsweg 18.
Zondag, 2 Maart 9 u.v.m. .Godsdienst- .
...-'.,..
•
oefening.
'.
• Ds. C. Mak,'
'■
•''■•■
'Zondag, 2 Maart 8 u.n.m.
Gemeente.
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AANfiEELEN.
Do gemiddelde dandeelkoeraen voU
gene de Dow Jones-berekeningen tyn:■
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samenkomst.

,87 Febr. 28 Febr:
Industrie '(30 fondsen) 121.78 131.97
(19
Sporen
) 27.38
27.43Publ Util. (IS
J19.02 19.62
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w/s'
«Via
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27 Febr.: stil.*
28 Febr.: prjjshoudend.
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KERK.

KATHOLIEKE

Zondag, 2 Maart 6.15 u.v.m; Stille H. Mis

LONDENSCHE EFFECTENBEURS
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Zondag, 2 Maart 9'u.v.m.,
;>' •■ .',. •
oefening. .'•;."' '
v
Dsi G. J. van Reenen.
'V."';
Zondag, 2 Maart 8 u.n,m:' Godsdienstoefening.- 4 ..>,*._'.;'..: .' .
'"•«•*'
Ds. R. M. Dhanoepranoto.
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27Febr.
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Ds. G. J» vanßeenen;

JAVAANSCHE GEMEENTE.
\'v-'- V;/PertJoetW êg:..«

Slotnoteering in rupees en 'annas.

Cash
Verr. 24 Mrt.
Verr. 22 Apr.
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ZILVERMARKT BOMBAY
,

...

"

:

:••

■■

'-.

v«

V

*

,„

>

Kaban Djahe.'
u.njn.: Ds. de Graaf.
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Zondag, 2 Maart 8
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Pangkalan Brandan.
Zondag,,2 Maart 8 u.n.m.: Daf. de Vreede

179.5 179.5
170.8 170.5 j
Basis 18 September 1931 100- 100-
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Deurcoilecte: Karó-Zending.
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Kinderkerk (4—12 j.).
Malelsche dienst.
Zondag, 2 Maart 10.30 u.v.m. Voorganger: Inl. Leeraar
'~'■'■'
\' •
•' .
,
L Aipassa.
Logo (Poloniaueg).
Zondag, 2 Maart 4.30 u.n.m.: Jeugdkerk
(12-16 J.)
.'■■■■..' ~'■',..;■. \-,
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■ GOEDEREN. ' .
27 Febr. 28 Febr.

Beden '<■■■.
Gisteren
Vier toeken geleden
St weken geleden

'

Zondag, 2 Maart 4.30

DAGEIJJKSCHE INDICES
"

Medan (Manggalaan).
Zondag,- 2 Maart 9 u.v*m.: Ds. de Graaf..
'"'
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ook bélangryke pakketten aandeelert Hollandsche Kunstzyde Industrie, British Enka
en Italenka.'
t
■

verk.
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•
gepubliceerd.
',
Naast de Glanzstoff-, Bemberg- en Ame-nkaansche belangen bevat deze portefeuille
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verk.
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Sheets spot
stil
."■ vast
Slot"
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St. rib. spot. 13%' 13%
Mrt.
<
13%. -13% 13% 13%*:
Apnl-Jonl
-13% 13% 137/i« l3»/, a
Juli-Sept
13% 13% 137/ I6 *-13<»/ie
Oct.-Dec.
13
13% 135/ 18 13t /ib
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27 Febr.: stil.
28 Febn: Vast iri verband met nieuwe
spanning in. het Verre Oosten.
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58'/ 2
ll»/8
8%
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Het d?el van de Nederlandsche productie,
dat in Holland afzet vindt, is betrekkelijk ■
gering: omstreeks Augustus 1939 ca. 20%-Ü '

~'

4%

;

;
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klachten.'
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Terecht merkt het Aku-bes'tuur op, dat
er ten gevolge van de internationale verhoudingen thans nog minder aanleiding bestaat dan in. vorige jaren om principieel:?
wijzigingen te brengen in dé waardeering
der „blijvende'deelnemingen".
,'.
.
De bedrijfsgang bij het' Glanzstoff con-

'

weet natuurlijk wel dat dit niet op verzoek'
der vluchtelingen was. Durft hij softis . it=
ontkennen, dat er zelfs onder, het handjevol naar Engeland gevluchte officieren
verraders waren, die door hun collega's zijn
aangegeven? Hij weet'drommels goed dat
het de Nedérlandsche regeering en de Ne-derlandsche militaire autoriteiten wareu,
die een deel van hun eigen menschen wantrouwden. Als naderhand gebleken is .dal
dit wantrouwen* overdreven was, dan weet
hij ook'aan welk adres hij moet z\jn met zija

•

'*
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A. G. me: ƒ 5 ton.

Over de eerste vier maanden van 1940
kan slechts gunstig j>eoordeeld worden,
doch daarna is het contact zoozeer verbroken geweest, dat'onze spaarzame inlichtin
gen geen andere zijn dan die waarover het
geheele publiek, beschikt".
'
De jaarstukken werden-vervolgens zónder
discussie goedgekeurd, waarna het mandaat der aftredende commissarissen, jhr.
dr. J. J. E. van den Biandeler,
dr. F. H.
Fentener van Vlissingen en den heer C G:'
Harresteijn bü acclamatie werd verlengd.
Deheer Karl Schmekel,werd tot tweeden
,
.1
directeur benoemd.
By de. rondvraag'bracht de heer Baron
van Heemstra de kasmiddelen ter sprake.
Spr. informeerde, hoe momenteel de situatie'der kasmiddelen is en wanneer hét in~
terim-dividend «p de preferente aandeelen
tegémoetgezien kan worden,
(Gewoonlijk
wordt dit interim-dividend in Juli betaalbaar gesteld). Verder, vroeg baron
van
Heemstra, of er steeds uitzicht is op de betaling van de uitgestelde helft van het dividend op de gewone aandeelen.
ir. 1. P. de Vooys deelde mede, dat hstinterim-dividend op de preferente aandeelen over 1940 tegelykertijd betaald
zal worden met de-eerste 2% op de gewone
aandeelen over 1939.
„Over de betaling yan de laatste. 2%\"
aldus volgde de directeur, „kan ik nog geen
mededeelmgen doen '—" evenmin als over
de situatie der kasmiddelen als zoodanig..
Een groot deel onzer kasmiddelen.
»3
welke
„gespend" en wij weten nog niet,
aanspraken de eerstvolgende maanden op
ouze kas gedaan zullen v/orden.
Wy zullen de belangen van de vennootschap zoo nauwkeurig mogelyk afwegen, en
indien de situatie ,het; toelaat tot uitkee"*
..,'•
. .
ring overgaan."
het
„Aangezien hierna niemand meer
woord verlangde, werd de,vergadering ge■:£ '.'•-..
sloten. >'".i"-

27 Febr. 28 Febr.
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•

'

*

houdt mij er
bovenop

...

-

Dn Ch v E. A. Harloff heeft in zijn verweer een aanval gedaan op de vluchtelingen
die dooi; hun verhalen omtrent verraad voï'gens hem de oorzaak zouden zijn geweest
van de slechte behandeling die Nederlandsche officieren in Engeland zouden hebben
ondervonden.Men
herinnert zich nog wel hoe
de heer Harloff op een weinig
tactvolle
wijze de Engelschen hééft beschuldigd van
een optreden dat geheel en al in strijd is
met den Britschen aard,'terwijl Harlof f en
Moll hierbij zich een uiterst heroischen rol
toe deelden.
Wij zelf hebben destijds bezwaar gemaakt
tegen de vele vluchtelingenverhalen, én wij
blijven onze bezwaren ten volle handhaven.
Nochtans gelooven wij dat de heer J. de
Kadt, die het in Kritiek en Opbouw als
vluchteling voor de vluchtelingen opneemt,,
volkomen gelijk heeft wanneer hij betoogt
dat de bewering, dat Nederlandsche militairen overlast zouden hebben ondervonden
tengevolge van de vluchtelingenverhalen,
v
onhoudbaar is.
Inderdaad is het chronologisch onmogelijk dat de bekende en •■ door qns ook afgekeurde verhalen den invloed zouden hebben gehad waarvan Dr.. Harloff gewaagde.
Daarentegen meenen wij ook dat heer de
Kadt ten onrechte de Nederlandsche regeering verwijt dat zij „verraadhistories" zou
hebben verspreid.
"■,\
In deze discussies blijkt ons inziens dat
nóch Dr. Harlof f, noch de heer de Kadt,
noch een groot deel van het publiek ten volle begrijpt waar de .vijand moet worden ge-
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Cit. Service
PrefL Citiea
Shell Union

32% 32%
pitaalsuitgaven ten behoeve, van eigen fa6V&
6%
brieken e.0.. ƒ 6% ton,; waartegenover ƒ 1.48 Corporative Trust '
*...
2.32
"2.33*
millioen werd afgeschreven (kapitaalsuit- Slotstemmlng
310.000 410.000
gaven voor fabrieken e.d. 1938: ƒ 8 ton)..
omzet
prüsh. onregl.
In-deelnemingen werd in 1939vastgelegd
27 Febr.: opening lichtelijk onregelmatigr
ƒ 1.9 millioen, n.l. door uitbreiding van be28 Febr.: opening onregelmatig.
lang bij Anferikaansche dochters. Als afschrijving in mindering op de boekwaarde
dezer deelnemingen werd hiertegenover geboekt ƒ 2 millioen boekwinst op in 1939 verworven eigen aandeden.

~'ln 'de daarop c volgende maanden ontwikkelde zich"in de binnenlandsche tex-

....

)'

;

Wallstreet.

-
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CONTRA HARLOFF

•averechtsche propaganda heeft gemaakt,
en ze behoorde haar onkunde op hét gebied van voorlichting niet op óns, vluchtelingen, af te schuiven, In ieder geval,danken wij er feestelijk voor, door de regeering
in een dergelijke ! positie te worden geplaatst. (1) En wi) danken er duizendmaal
die
voor, beschuldigingen te aanvaarden
komen van iemand als Harlof f, die in den
loop van «ijn artikel, zooals ik dadeüjk zal
aantoonen, alle. demagogische vuiligheden
van de N.5.8.-propaganda ook thans nog
'
herhaalt en ten volle beaamt.
Toen w\j, vluchtelingen, in Engeland aankwamen, zijn onze „gruwelverhalen*' in"
het geheel niet door de Engelsche autoriteiten als uitgangspunt genomen voor !de
maatregelen tegen Nederlandsche soldaten
en officieren» waardoor de heer H. „een
bijna persoonlijken wrok" tegen ons be-'
weert te hebben. Die Engelsche autoriteiten hebben hun'maatregelen genomen op
grond van de inlichtingen die ze langs officieelen weg verkregen hadden, op grond
van de onafgebroken waarschuwingen die
de Nederlandsche radio tegen de verraders
uitzond, op grond van inlichtingen verstrekt
door de Nederlandsche regeering en~ de
Nederlandsche militaire instanties, op grond
van inlichtingen verstrekt door de Engelsche Intelligence Service, maar niet door
de „gruwelverhalen" der vluchtelingen"; »"
W?g kwamen in Engeland aan tegelijk met
de soldaten of na de soldaten. Men heeft
ons niet ondervraagd over „verraad") i en
daarna maatregelen tegen Harloff & Co.,
genomen
men heeft die maatregelen ge-'
nomen volkomen" los van ons en onze „verhalen". Alleen een Harloff kan beweren dat
een Engelsche regeering tot maatregelen
overgaat op grond van ongecontroleerde
verhaaltjes.
Trouwens men heeft in die spannende
dagen natuurlijk niet veel aandacht, geschonken aan dat handjevol Nederlandsche
vluchtelingen dat in Engeland aankwam, j
De groote Engelsche kranten dier dagen
bevatten een kolom of een halve kolom over
onze ontvluchtings-avonturen, en nergens
werd daarin iets- over onze verraadhistories geschreven, om de doodeenvoudige reden dat wij geen gruwelverhalen verteld hebben. Wü zijn geen Harloffs.
Ik heb, eerst als vluchteling, later'als bestuurder van de Nederlandsche vjuchtelingen-club in. Londen, heel wat verhalen
van-vluchtelingen gehoord. Er was er geen
bij dat-andere elementen bevatte, dan die
ik in Nederland zelf al van den officieèlen
omroep omtrent het verraad had gehoord.
De Nederlandsche regeering of de Engelsche autoriteiten hebben dan ook nooit een
onderzoek behoeven in te stellen naar dé
laster die door de vluchtelingen over
nen van eer zou zijn uitgegoten.'Het is nu
voor het eerst dat er laster-praatjes komen,
niet ,van ons, maar óver ons.
Overigens kan ik de menschen in Nederlandsch-Indië, die na het artikel van H. den
indruk hebben.dat de Nederlandsche soldaten én officieren in Engeland gemaltraiteerd werden, mededeelen dat ik, op 16 en
17 Mei, heel wat Nederlandsche officieren,
en erg hooge ook, in de breede clubfauteuils
der deftige Londensche clubs heb aangetroffen, en heel wat soldaten die ook al niet
bijzonder gewantrouwd schenen'te worden.
Er werd dus blijkbaar onderscheid gemaakt
tusschen Hollandsche militairen. De heer 11.
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Steel
43%, alles t.o.v. hét telkens voorafgaande U. S. Steel
•■■
"
jaar). . ' '
'■'.Anaconda
Door den gunstigen verkoop 1939 zijn de
zijdevoorraden per ultimo 1939 belangrijk Kennecott
Intern. Nickel
lager'dan voorgaand jaar. De
voorraden Southern Pacific
grondstoffen en onderhoudsmaterialen werUnion Pacific
den-echter'opgevoerd,
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EEN VLUCHTELING
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Duitschland...
Onder groote belangstelling

>

Alles tezamen hjkt de naas'te' ontwikkeling voor het Aku-concern dermate. onze-'
ker, dat men verstandig doet zich voorshands van bepaalde verwachtingen, in welke richting-dan ook, te onthouden.

Terwijl de export door hooge invoerrechten
of anderszins verzwaard wordt, wordt de
prijs op ce Nederlandsche markt, ondank:?
contingenteering, practisch in vrije concur,
rentie bepaald. ,
Wij nemen'aan, dat de in de resultatenrekening der Aku vermelde
„exploitatiewinst" uitsluitend weergeeft de met de foto
derlandsche fabrieken .verkregen uitkom
sten., Deze \ exploitatiewinst vóór
afschrijvingen steeg van ƒ 2.4 millioen in 1938 tot
ƒ 4.3 millioen in 1939. Een toename met ua.
80%! (daling 1938: 40%, toename 1937:
142%, toename 1936: 43%, daling 1935:

„AKU”

*

■

nen.

sinds den inval
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Zuid-Amerikaansche staten kon,in Zuid«ost-Eurapa, de randstaten en,Sonndmaviö
zonder moeite Worden geplaatst jterwijl .1»
exportprijzen nog stegen- -.Overigens werd
erop gewe?en; dat de door den oorlog-noodzakelijke veranderingen en beperkingen op
het resultaat 1940 wel invloed zullen oefu-
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7.30

u.y.m.

Kindermis. 8.30 u.v.m.

J>. u.n.m. Kruisweg.
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Hoogmis*
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Ilakkastraat.
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Zondag, 2 Maart 6.—'u.v.m. Stille H. Mis
landen, 28 Februari (Aneta Reuter)..De 8.30 u.von. Hoogmis. 5.30 ttji.m.
Kruisweg.
stemming op de Effectenbeurs blééf opge-'
wekter, beïnvloed ddor de standvastigheid'
,'"' f T. BaleL
-■*■ƒ':
van de Britsché politiek»ten aanzien, van
'Zondag, 2 Maart B.— uiv.m. 'Hoogmis
het nabije; Oosten.
7. u.n.m. Lof.
■■''?, a.
Het zakenvolume was ietwat grooter.
De markten waren over het algemeen
Pematang.Slantar.
'•■
"•.-.'
vast, de belangstelling was -in hoofdzaak , Zondag, 2 Maart B.— u.vjn. fl Hoogmis
geconcentreerd om Industrials, Olies en .6.- 1 u.n.m. Lof. '
'
•■
■
Güinnes3j Cable and Wifeless was vaster.
Coürtaulds' \erbeterde, ook ten geyolge
; Sibólga.
-..,'§>
van een Tiooger dividend, Burma" .Oil trad
Zpndag, 2 Maart 7.30 u.v.m.
Hoogmis
cp den voorgrond, doch Prudential Assurance flauwde.af van 18% tot 17y2 tengevolge van een lager, dividend. •
; ;..
T. TbtggL'.
,"■•••■.
.•,-■■
Jtapansctie 'leeningen Werden weder ge->
Zondag, 2 Maart 7.30 u.v.m. H. Mis in de
vraagd.
i-J,■.;':. ■■•'■'■ ,•".■,' *.'■'*
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Wat Glanzstoff betreft, in de jongste aldé diretteurgemeéne» vergadering deelde
gehëraal mede, dat door het uitbreken van
den oorlog de overzeèsche, markten verloren
gingen. Daarentegen, werd door het; verloop
Europeesche
van den oorlog de geheele
opengesteld.
>or
de
maatschappijen
markt v
Het voormalig èxportkwantum. naar .de
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spannende, geheimzinnige en mysterieuze detcclive .film Wil zien,
Wie'eentoegankelijk
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Zondag 2en Maandag 3 Maart: „LET GEORGÈ DO IT".
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U een groote voldoening* zijn.
showroom- ziet U, verschillende combinaties moderne
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ameublementen tegen den laagsten prijs.
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ZATERDAG EN ZONDAG:

getrouwe en meesterlijke verfilming van DAPHNEDU MAURIER'S

SLE CHTS
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MAANDAG:

I-

AAM BEI EN
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&

'PADANG BOELANWEG -50

<

-

~.

TELEFOON, 1004

LEVERT OOK BUITEN MEDAN
■
~
'■■'■•,-■'•
■.

!

■■■

'

■

-

..

..

Comfortabel

Een EngeÜche creatie met de eigenschappen
van een „ZWARE" motor.
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Een andere succes film welke te Medan voor een.
ongekend. aantal toeschouwers werd vertoond.
Reprise van United
SLECHTS >lAANDAG
Artifds'm&chtige productie:
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ALGIERS

Met HEDY LAMARR-CHARLES
''.
GL//?/£ e. a.
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is de grootste Ford, die ooit gebouwd werd. LANGER en BEDUIDEND RUIMER,
�' voor en zijruiten geven 30*1 o MEER UITZICHT, 'V-M\
� hij heeft BRÈEDERE DEUREN ,en HALF INGEBOUWDE
� hij heeft nog SNELLERE.ACCELLERATIE en nog TALRIJKE ANDERE VERBETERINGEN
�
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TREEPLANKEN,'!

Alvorens U dus tot aanschaffing van een nieuwen wagen besluit, komt'dan
den FORD 1941 zien, die binnenkort in onze showroom te bezichtigen zal eerst
zijn.
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WIE REKENT'HOO PT FORD
V. MEDA NSCHE AUTOHANDEL
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staande lamp of schemerlampje, waarvan wij uit Amerika een
keurige. collectie ontvingen in zeer aparte en smaakvolle modellen
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HEEREN OVERHEMDEN
Stijve hoorden en enkele man. cheücn. Nieuwste dessins.
Prijs ƒ 4.95
HEEREN PYJAMAS
i;
■i Effen en gestreept met afgezette
kraag, zakken en manchetten.
Prijs vanaf ƒ 5.2."S
.
RADSTOP SPORT SHIRTS
•
Wit -en gekleurd. Prijs ƒ 1.95
POLO SHIRTS VAN REFORMSTOF
kleuren. •.,
.
'.
■"•.: i
':•;'■ Prijs vanaf ƒ 1.25
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1875-18 Lakschoenen iret versiering
6225-60 Smaakvolle damesschoen met.perfo- •
.'.;..
ratie in wit. Hooge hak "
.
.5805-01 Prima damesschoen, hoóge hak, sier- '
l\j.k-model, van zwart lak-leder
■'••'••
kesawan 78
tel. 385
medan
, Cantonstr. t 7 -125
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DE FORD

,bcroep goudsmid, wonende te £erhalawan, pabij Pematang Siantar.
2. Tjcng Hoen Ein merk Guari Djoe
Seng, koopman, vroeger gewoond
.
hebbende' te Tandjong Poera
(Hoofdweg rio. 75), thans wonende
te Tebing Ting'gï (Siantarwcg).
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Wij kunnen /reeds eenige belangrijke wijzigingen in den NIEUWEN Ford aankondigen. |

Curatrice

OPGEHEVEN hij. beschikking van den
Raad 'van Justitie te Medan van 28
.Februari 1941 de faillissementen van:
1. Ng Am Tjang, merk Nam Seng, van

H

"''

groóie dingen van FORD verwachten!

,

Betrouwbaar

.

JAM A I CA I NN

"

"
-

Voorafgegaan door een bijzon der actueel Fox-journaal.

j

Dé „FRANCIS BARNETr* 1941
z:

,

VERIFICATIE-VERGADERING in het
gebouw van, den Raad van Justitie
r
te Medan op Maandag, 23 Juni 1941,
B'/!. ure v.m. in het faillissement van
G. A. Abdul Karim,-wonende te Me.
dan aan de Marktstraat no. 39. Einde, |
termijn van indiening der schuldvorderingen op Zaterdag 7 Juni 1941.".'"

•

I
|

.

slechts zondagi charles lauchton m
ParaDaount's topprestatie d?r Cinematografie:
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Faillissementen I
Weeskamer Medan,

:
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De. met fenorm succes in Medan .vertoonde
Colombia productie
,
MrSMITHGOESTOWASHIvr.TfiM
mr ?^ 11
WASHINGTON
*™*»V I^!
Met JAMES STEWART en JEANARTHUR
De film'Welke reeds in Europa en Amerika ge;
schledenis heeft gemaakt,

Iv

-

r., ■

Een vlot gespeeld blijspel

"

•

GEGARANDEERD genezing binnen 10
dagen ZONDER OPERATIE Aathma.
Rheumatiék, Suikerziekten, '.Verlamming, Nierziekten, Impotentie, alle
vrouwenziekten en ook
ziekten, genezing binnen-korten tijd
Prof. Thabib Z.A..FA C II ROEDI N
Luitenantsweg 33 Tel. 1888 -MEDAN
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Rund, varkenvlees en
j tvorsiwaren Is en blijft
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DE BEIIRSMAN (PRIVAT AFFAIRS) .'■'
voornaamste
rollen" NANCX.KELLY-ROBERT CUMMINGS-HUGH HERBERT-+ROLAND
-"ïSi.ÏL*
en attractuffte rrrr.dits van dm laatsten tüd.
(Voor alle leeftijden)
—TTrnmnm] i■

''
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Met subliem spel van JOAN FONTAINE en LAURENCE OU VIER. "'■' Een hoogstaand filmwerk van ongekende grootheid en artistieke
kwaliteiten en welke met recht de PAREL der film industrie magworden genoemd.
(Niet voor personen beneden 17 jaar)
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Wegens de enorme lengte, aanvang der le. voorstelling 7 15 u. precies
Vooraf een zeer interessant Universal Nieuws/
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„PACIFIC" MÉUBELHUIS |
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Op bewonderenswajudige wijze bijgestaan door:
'j;?'"
C
'MIRIAM HOPKINS-RAXDOLPH SCOTT en HUMPHREY BOGART
Het £ eheel is grootsch van opzet en behardelt een episode *uit den
Amerikaanschen Burgeroorlog en wordt in zacht bruine'kleur weer-
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ERROL FLXNN na een korte afwezigheid, thans geweldiger dan
d£S£
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ooit tevoren.in een imposant Warner' Bros f ilmwerk:
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Chine'èsche detective in de 3e serie yin de Mr.'Wong productie
BORIS. KAR LOFF de beroemde
'/;'," ,'
\VITHERg
MARJORIE REYNÖLD e.a.
„Mr. WONG IN CHINATOWN" met GRANT f
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Met medewerking van eenige bekende sterren zooals
"■.'■'
iW£/?Z.£ OBEROS
RALPH RICUARDSON
JUSB DUPREZ.
Een weergaloos schouwspel, welk U een goed beeld geeft van het
werk der R.A.F, die de ha,ar opgedragen taak met doodelijke zekerheid volbrengt, o.a het bombardement op het Kieler-Kanaal.
•
Vooraf een" buitengewoon interessant Fox-Nieuws. . •

.'
'de gróote Fransche karakterspeler e«;komiek in*de succpsrol van zijn carrier verder MICHELINE.MORGAN.JEAN.
i■"
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~',''
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Een luchtaanval op Daver afgeslagen. -Hurricaïies e'n Spitfius zijn een nachtmerrie voor de Nazi-bpmmcnwerpers. 'f,
•■■
■..
'
•
'
'
■_■>:
Londen houdt.stand, etc, etc.
.
REX MATINEE .Zaterdagmiddag 4.30 u., Zondagochtend. 10,u.'cn Zondagmiddag 4.30 ;ü.
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Voortzetting der vertoonfngen van ALEXAXDER KORDAS machtige
en documentaire film, .welke U regelrecht brengt „Achteï 1 de Scher-V
men" van Engeland's ontzagl ; ke luchtdefensie
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Werkloosheidsbestrijding dor

Middelburg:

~\

.

"v

■

:>

den
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Radio-Oranje"
■
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*

dópceel

van

cineast Theunissen, die Dinsdagavond

voor*

de, „Nederlandsche" radio betoogde,

dat'„de Nederlandsche filmindustrie voor

•

-.■

'

3½ ton kosten!

-,-

Het A.N.P. seint uit Londen,'dat „Vr\j
Nederland" een ovemcht »bevat van de
verwoestingen, welke in Zeeland werden

'

;

volk en vaderland moet worden 'gezuiverd'
van volksvreemde elementen"*,
'. Spreker wees er op,'dat Theunissen op
film gebied geen onbekende is, vooral in
verband met zijn,. .*ondeskundigheid, WaarM,lj zijn' fouten* bij de vervaardiging- van'
ülms als
de Zwijger",' ~De Spopktrein" e.a. aangehaald werden. Theunissen
' wist zich'ondanks zijn
geringe vakman-"
.softap door middel van intrigues ep kuipe. .-»:■.';
rijen fe handhaven. ~/f "

.

Te ler.eke is de Oud-j Kerk vernield, terNa den oorlog,.zelfs wanneer Duitschwijl
verscheidene nabijgelegen
gebouwen,
land',deri oorlog zou winnen,, 'zouden de'
zwaar
'werden. Gehoopt wordt,
Nederlandsche arbeiders en de arbeiders dat metbeschadigd
behulp van oude
brokstukken,,
uit de andere' bezette landen weer werken ander puin zooveel mogelijk
fragmenten
loos worden, daar zij zouden moeten plaats
maken voor de van het_ front terugkéereh- ce kerk te herbouwen is. rnaar de omgeving
vui het pebouw is
onherstelbaar verloren.
de Düitsche soldaten. \
'ïv
Alle niet Duitschers worden door de In het aardige Schorè is het geheele cenNazi's als tweede klas.burgers beschouwd-, trum van 'het dorp vernield. Het gemeentealle vette baantjes' in den Nazi-heilstaai huis* de kerk, de school en een groot aanial huizen zijn verwoest», '. ,; ',' ,[ . i
•
zouden Duitschers ten deel. vallen.
Sas van Gent is er betrekkelijk goed van,
IntüsSchen wordt, het Nederlandsche
gekomen. Door het opblazen'van brugaf
volk
met
bezwenderd
Reichskassenscheine" gen zijn enkele
Vervolgens behandelde S.Radip Oranje",
huizen vernield, maar aan
de goede Nederlandsche gulden'dóór de
-weder'Duitschland'a nieuwe,,orde, waarbij terwijl
ovef/ijde
van*het
kanaal bij Westdorpe,
de spreker er op wees, dat volgens de Na- de"Duitsche'maatregelen aangetast wordt. heeft'de .oorlog vreeselijk huisgehouden,'
zi's vermmderingi-Van de werkloosheid een In beschaafde landen heet dit diefstal, in.
In Hansweeid, zijn verscheidene
huizen
v %r*
van de hoofddoeleinden van hun 'nieuw ouitschland nieuwe orde.
vernield. Overwogen Wordt nog enkele, hui,
Utopia ïs. '„
i.
Ten. slotte wees spreker ér op, dat een, zen af te breken? zobflat jdej Lange Kerk"-'
Slechts in het verward'brein van den- Hagenaar onlang 3 tot 18 maanden gevan- straat, de Hoofdstraat en de Veerweg verNazi kan het lugubere denkbeeld opkomen genisstraf veroordeeld .werd, omdat hij ge- breed en- vérïengckworden.
de werkloosheid te bestrijden door een zegd had dat de Engelschen de onderdruk.In Sluiskil heeft de oorlog dó léeln'kelratotad te bombardeeren en een openbare in kers, uit het.'land zouden gooien. Spreker beb.ouwing doen verdwijricn. De huizenrij
1
zameling te houden Voor f den
langs het kanaal is geheel verwoest en niet'
wederof Voegde'hieraan toe, dat Engeland dit
"■
bouw, waarna de bevolking van de stad, derdaad zal doen, in* samenwerking- met te herbouwen.
■■!'•-.-,
de slachtoffers van het bombardement, aan de vrije "Nederlanders!
.Te' Middelburg. bedraagt de hoeveelheid,
puin 80.000 M: de opruiming kost 3>/3 tórr
(voor Rotterdam zijn deze chfers: 3 mi!lioen ton puin en 12 millio'èn opruimkosten):
Het voorloopig herbouwingsplan streeft
naar het behoud Van 't oude karakter van
Middelburg: het Gothische deel van
het
,kan
•stadhüi3
worden;
herbouwd
..hierbij,
A.N.P. seint uit' Londen
Het Duitsche ministerie van'Propa'gan-, apisluitead zullen nieuwe aefministratiegeda meldt vaak, dat Nederlandsche schepen botiwen opgetrokken worden. %■
Gehoopt wordt, dat de Abdjj zoodanig
De bijzonderheden
tpt zinken z\jn gebracht door Duitsche
kart worden, dat het
gerestaureerd'
oude
zel[
Londen, 25 Febr. (A.N.P.): ■-■ '.'■■■■'. strijdkrachten. Deze aanspraken
plein z\j:i karakter behoudt.-Voorts zullen
De Nederlandsche'pers bevat bijzonder-' den gerechtvaardigd, maar ' hebben eeit/ herbouwd worden de Provinciale
Biblioheden inzake de persoonsbewijzen;- welke tweeledig doel: de Duitschèrs hop&n een theek, da Nieuwe.KerK, de Koorkerk,'
de
ontkenning te krijgen, waaruit zou kunhen- H.K.H.8.5., dé
1 Maart worden ingevoerd.
toren
de -Abd\j,
het
ven
Er zijn drie modellen: Het.eerste voor worden afgeleid waar het «chip zich be- L..K. Zusterhuis en de school op de HaringNederlanders, het tweede voor Nederland- vindt, *en verder hopen z\j ongerustheid plaats. Waarschijnlijk zijn de' Vr\j Hervormzaaien onder de Nederlandsche zeelui, de
sche onderdanen als bedoeld bij de wet van te
alsmede, de" Waatsche Kerk niét
her10 Februari 1910 inzake de nationaliteit daar dezen kunnen-denken, dat .veel onnoo bouwen. Definitief niet herbouwd te.zullen
van Inheemschen van het Nederlandsche; dige zorg gelegd Wordt op hun'verwan-, worden het Oost-Indisch, Huis op de Boter.
in Nederland.
overzeesche gebied, het derde voor vreem tenEen
voormalige Bank van lieening en
vormt
het Neder-'- markt, de
voorbeeld
hiervan
.'
7
delingen..,
c
de Gemeenteschool.
Het hoofd van de Rijksinspectie' i3,De; landsehe tankschip „Taria", waarvan de
Wanneer
een
zal worden 'geaanvang
last met de zorg voor den aanmaak, den. Duitsche propaganda 'herhaaldelijk' gemeld maakt met het herbouwingswerk is vooropslag, het beheer en de verstrekking van heeft dat het door een Duitsch vliegtuig alsnog niet bekend, aangezien de geldmid"•■
tot. zinken gebracht. is.
y
*,
'
,
persoonsbewijzen, .j
delen ontbreken. I
Dit'
is
onwaar:
be„Taria"
volstrekt
dë
De verstrekking < van persoonsbewijzen
De uivoering zal waarschijnlijk;drie ja•-'
voor burgemeesters geschiedt kosteloos. ■/■ vindt zich in veiligheid, hoeweKhet schip ren jnbesjag nemen.
' -"■
'
Aan de hand van' een persoonskaart met,, machinegeweren uit een Duitsch toe"stel bestookt is, waarbij drie menschen ge-'
Worden de volgende gegevens' op het perdood
werden, namelijk de sde machinist
soonsbewijs ingevuld, voor allen die 15 jaar
A. M. Bens, en twéé Chineêsche zeelui, ter•
en
zijn
ouder:.'
De achternamen,. de voornamen, ' het wijl de 3de stuurman C. J, Wennïnk gethans aan dë béterende.,
tijdstip van geboorte, de'plaats en- het wond
ook drTe Chineêsche
land van: geboorte, de nationaliteit, de bur- hand). Voorts werden
t
.*■■ ' ■
gerlijke staat,. het beroep, het adres en zeelui gewond... ' -''.'...
het geslacht. .
De burgemeester noodigt iederen geregistreerde uit persoonlijk ter secretarie te
Gistermiddag ia ' onder groote
belangverschijnen.
■
stelling
publiek
van
het
de
Goudschesingel
voor
hen
Speciale voorschriften
De „Telegraaf" ontleent aan „De Weg" te Rotterdam ais noodwinkelstraat geopend
die geen vaste woonplaats hebben, en voor' (net Nederlandsche blad) een deel
van etn
aldus schreef „Het Vaderland" (Den
hen wien het recht op bezit van een 'per- prtikél over „Volkseer
en
n.s.b."
op 21 December 1.1.
3
Haag)
soonsbewijs Wfordt ontzegd.
.„Het Nieuws" .ontleent er.het volgende
genoodigden. werden ontvangen in een
De
De opgeroepene levert de gezonden uit-, aan:.
H .'* ■der noodcafé'g, waar de voorzitter van het
noodiging benevens twee gelijke foto's
niet,'dat
Wij
begrijpen
n.s.b.,
de
"na de comité der winkeliers, de heer J. Kramer 3,
X
van 3V2
Wz centimeter, in.-Deze foto's zware dagen, die 'achter ons liggen, nog allen welkom heet'të. Een speciaal woord
moeten den afgebeelde weergeven' zonder maar altijd niet wil
aannemen,, dat zij Nevan dank voor hun aanwezigheid richtte
hoofdbedekking, het hoofd driekwart naar derlands :h meet denken en voelen,
om door spreker tot mr. K.'P. vail der Mandele,
rechts genomen, zoodat' het linkeroor ge- oi;S volk verstaan te.worden en dat zij dus voorzitter van de Kamer van Koophandel,
heel zichtbaar is. De trekken van
beeld onze Nederlandsche vólkseerin vollen om- en den heer C. Küppers,' die de gemeente
moeten scherp, dus hiet-geretoucheerd vang heeft te respecteéren. Dat* heeft- ze vertegenwoordigde.
.'
'
J
zijn, zoodat de afgebeelde persoon duide- reeds te doen,
zij een groep. van
omdat
Hierna
hield
Van
der 'Mandele een
mr.
of
lijk te herkennen is op lichten
witten Nederlanders omvat. Want voor'leden of rede," waarin hij er op wees, dat het voor
achtergrond, zonder nevenbeelden.
groepen yan de Nederlandsche i volksg'e- alle winkeliers een groote voldoening moet
De foto's mogen niet bedrukt zijn met raeenschap is het'een'natuurlijke'plicht de zijn" een nieuwe vestigingsplaats te' hebben.
een- stempel, terwijl de achterzijde blanco eer van dié gemeenschap op te houden en Spr. was'er van overtuigd, dat de verwachwit of roomkleurig moet z\jn.
te eerbiedigen. Maar zelf s_ indien ze dit niet tingen ten volle beantwoord zouden worVan de opgeroepenen worden drie vin- voelt
wijzen- zou op een ontstel- den-, hoewel het'begin moeilijk zal'zijn.
gerafdrukken van den rechterwijsvinger lend gemis aan waarlijk Nederlandsch beIn gewone omstandigheden vestigt een
genomen en eventueel een anderen vinger, y.-ustzn'r,
zou ze er zich reeds uit eigen- winkelier zich daar,'waar hij verwacht een
één op "de ingeleverde uitnoodiging, 'een belang van moeten onthouden onze volks- goede omgeving voor zijn zaken te hebben.
cp den achterkant van de b(j het persoonsHier is het andersom: dé winkeliers moe'_'~.'
ver te kwetsen.
bewijs gevoegde foto 1 en één op het' perHet
artikel vervolgt met te zéggen: '.(',[ ten hier hun zaken opzetten en zelf de omsoonsbewijs zelf.
-K a -'•*;-;. v j;
De heer Mussert heeft het goed gehee- geving maken. Vroeger.was. de Goudsche
Veranderingen en aanvullingen'dêr bijten, «lat n.s.b.-ers bh de,n intocht ' der singel een 'der ' bedrij vigste en levendigste
zonderheden) •op het persoonsbewijs verDuitsche troepen dezen begroet hebben straten. Thans ishet een niet 'zoo heel aanmeld, moeten binnen vijf dagen, worden op 7
met „Heil Ilitler". Dal Is een slag in het trekkelijke straat, waar echter door de talgegeven door persoonlijk' bezoek of door
gezicht zoowel van het Nederlandsche als rijke ;noodwinkels het publiek wel heen zal
-v .
een aangeteekendcn. brief, waarbij het pervan hel Duitsche volk. Een slag in het worden getrokken.
soonsbewijs is ingesloten.
Hét is het plan van de gemeente om de
gezicht .van. het Nederlandsche-volk,
De .laatste verplichting- geldt' niet voor
welks gesneuvelden toen nóg boven aar- strook aan de Noordzijde van den Goudschepersonen van Duitsche nationaliteit of perde waren: Ken slag in het gezicht
van singel het eerst'te bebouwen. .Daar zullen
sonen uit de protectoraten Boh'emen 'en
het Duitsche vojk, want ~Heil Ilitlfer'; Is moderne woonbuurten verrijzen. Wellicht
Moravië. Het recht op bezit van een perzal reeds over een jaar -Nieuw-Rotterdam"
" V V ■•■
de Duitsche. groet. ,
soonsbewijs wordt ontzegd aan hen die eett
Op de hagespraak, aldus ;,De Weg,", heeft daar verrezen zijn, hetgeen de taak van.de
vrijheidsstraf
ondergaan, .alsmede aan Mussert de n.s.b.-'klok weggeschonken aan winkeliers zeer zal vergemakkelijken.
Spr, besloot' met twee wenschen: dat de
verpleegden in een zenuw, krankzinhigénGöring, den schepper van "de
Duitsche. winkeliers
• •-';• .1; '
of opvoedingsgesticht,
succes zullen hebben in hun streluehttaiacht. Een smakeloos gebaar,
want
ven
om
den.
Goudschesingel voor de burdeze luchtmacht heeft Rotterdam gelsom-ger\j
aantrekkelijk
'->
te 'maken,' dat zij niet
.
.
bardeerd.
■
te lang gebruik zullen maken van de noodj*tenslotte:
-,\:
JAAR „PROEFTIJD” VOOR ,;'.':■-.■?EnHoudt op, zeggen
w|f, met het' eigen winkels, want dat zou dan een teeken zijn
volk te slaan!* Daarmee wint ge niets. dat de herbouw van-Rotterdam niet snel
•
genoeg zou vorderen.
. Ge versterkt slechts den bestaanden - afheerKüppers
gaf
De
vervolgens'
een overkeer tegen u bij ons volk, en ge verliest ■
Voor zij
worden! .iedere achting' bij den-Duitscher!'
zicht van de moeilijkheden, die het gemeen*. '
-En daaruit bhjkt dan wel dat men- in tebestuur van Rotterdam te overwinnen
• Het .Algemeen Handelsblad"
(Amsterhad, eer de noodwinkels geprojecteerd, geNederla":d'no.g heel wat durft te zeggen!
pam) las in „Volk en Vaderland":
j
bouwd en betrokken waren.
■ ;' ~',
Naar.aanleiding van den oproep in Volk
"moest
er
voor
.dat
zorgen,
Men
ze niet
en Vaderland van 27 September 1940 aan
stonden,
daar
plan
waar
ze
het
KUNNEN
nieuwe
WIJ
WACHTEN
OP
de .leden der Beweging, die deel uitgemaakt
voor den opbouw in den weg stonden. Ze
hebben van een Vrümetselaarsloge, is een
GUNSTIGEN WIND
moesten ook niet te ver van de stadskern
k.'êin aantal brieven binnengekomen. Naar
liggen en nien moest vlug handelen.
■
;
25
Londen,
Febr.'(A.N.P.)
deze leden wordt een. onderzoek ingesteld,
. Nu zijn er ménschen, die van meening zijnDe
medewerker
van
de
„Telegraaf",
terwijl cok. nader, onderzocht zal worden óf
Pasquino, zet z\jn stoutmoedigheden voort dat'de noodwinkels op den Goudschesingel
er nog'leden zyri geweest, die aan bovenbewelke hü verbergt in z|jn praatrubriekje, achterstevoren staan en eenigszins is dat
doelden oproep geen. gevolg hebben gege- dat.
oogenschühlijk onschuldige lectuur,in- wel aannemelijk. Men kon de winkels ech','■■■- |jl3|oH9tan£np
ven.
ter niet met de. étalage naar den ryweg'
Hij behandelt het.
houdt..
,ge.Het ia voor.Nederlanders, die deel uitge- nootschap
draaien,
omdat dan de winkelruimte juist
en schrijft daarmaakt hebben van >een Vr\jmetselaarsloge, bij: „Juist Amstelodanum
boven
dé
plaatsen zou komen waar nog oudeze dagen worden wg herinmits zij tot pen lageren graad behoorden ilerf aau
de kabels mpeten worden vei*wijderd. Bohet.
verleden
van
mogelijk als lid totale N.S~B. toe te treden] dam, hetwelk w\j indachtig Groot-Amster- vendien. zullen .binnen jkortenT tfid aan de
wij Noordzijde de door
indien zö.er/bJjjk van hebben |gegeven da door hèt oude Amsterdam worden.als
den .voorzitter van de
wandelen.
De
ideeën der Vrijmetselarij te verwerpen.
oude Amsterdammers -déspereerden niet, Kamer van Koophandel besproken huizenblokken-komen, waar men. dan wel met den
Om dit te kunnen beoordèelen, zullen z}J, ook al kón hun vloot niet
uitvaren, al kwam voorkant naar toe
•
nadat zij zich vqof het lidmaatschap der ztf tjjdehjk
staat.
terug
niet
van de. rijke- Indien,
Hierna begaf het gezelschap zich haar de
N.S.B, hebben aangemeld en op : hun ver- al
verdween b|j wtjlenonze slag van de winkelstraat aan
Noordzijde,' waar' de
zoek niet afwijzend ia beschikt, een* proef- zeeën en al
werd. ons gemeenebest enkele heer Küppers het .de.
lint, dat den toegang aftijd moeten doorloopèn. van één jaar, waarjaren mét anderen name genoemd.. Want sloot,
doorknipte. Met een rondgang langs
na over definitieve toelating £al worden be- w|j zijn een volk,
van
zeevarenden
jtunén
•--•'■
•
de
verschillende
"..
V;
slist/.
winkels werd de "plechtignen wachten op gunstigen wind"..
heid besloten;
.
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hebben..
Ik sluit hierbij een gedicht in', dat ik'uit
een academisch blad heb' geknipt:,
,.
Wij dragen ci-ii, masker', dat alles v'ii,
'

'

.

. .'
'■*•'
verhult. '
De zatihthcid der'oogen, de schuldlooze schuld. ■»
*'
-i
Niet de boetere van eigen schand- \
daden zijn unj.
. '
.r.
i
'Maar wij boeten. En liegeil een lach.
'
. ■
''■-.*. Ik en gij.
• Wij 'leerden veel listen.
.
v
W 'Ö Qeven de wereld ons lijden piet
•
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„Nieuw” Rotterdam

->•

De aSlinsgel
noodwinkelstraat

Goudsche
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HOLLANDSCHBLOAVDER
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N.S.B.
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Noch de wringende honger naar •
het aardsch paradijs.
Traag gaan wij voorwaarts. Vfffl.l
werden zeef wijs:
Wij dragen een masker.,
Wij lachen, lachen. Doch diep uit'
'
.ons hart
-Brand ten sclcreeuw naar God om
*'->
onduldbare smart.'
Wij lachen, Jach'en, De. weg is zoo
'•*■'
'ver.
Wij zijn moe. Maar daarginder
a straalt rein onze ster.
En troept met haar licht. Niets ver,..«•'-raadt onze reis:
Want wij dragen een masker. '. '
Paul Laurence Dunbar.
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OUD-VRIJMETSELAARS

lid der N.S.B.

,

;

,

.

-

•

Te Malang werd hef nieuwe station officieel geopen. De onderste twee foto’s
geven een Mee van den royalen opeet. De bovenste f.oto geeft .het frontaanzicht
van het oude station.
•
»".■;'>
~'
/
(Copyright ,fic Sumatra Po>,t".'
•*
Nadruk verboden).
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Wij leztn in „Het Vaderland" (Deri Haag)'
In aansluiting op het algemeene commuriqué van de conferent:e der „Perdi"
•van 20 December 1940: ..'„'•�
te
J Twee'zeer belangrijke werken bij »i den Kalioerang op 23 Februari j.l. pntvinge;i
Noord-Oostpolder zyn vanaf 2'
wij van het bestuur dezer . j Indonesische
tot en-met 13 December tot stand gekomen; journalisten-organisatie nog een af zonder. Op eerstgenoémden datum werd de'Kees, lgke •mededeeling omtrent de zaak-Tabra' ..i '
• i 'r*
*ƒ.!
s'uis te Kadoèlen in gebruik genomen en op ni.
Deze luidt als volgt:"
13' December, werd het laatste sluitgat .voor
-f '*:, De,.conferentie van Cc .„Perdi" : te Kaliden,Meerdijk" gesloten, waardoor.de NoordOqstpolaVr geheel werd ingedijkt: dé vis"-' oerang, gehouden op den 23sten Februari
schers van Blokzijl en Vollenhoven- kunnen
nu via De Voorst en Ksidoelenin het randI. gehoord de debatten omtrent dé zaak
kinaal van het Zwoïsche diep komen. ■:'■-■•*
In IÖ4I zaler aan het einde van den '11. overwegende dat:
lèidanveen haven gebouwd worden. Ook zijn
1. a. dé heer Tabrani, destijds hoofder 6 bewonirigskerneh "geprojecteerd met
redacteur
van het dagblad „Pemandangan''
vol.een hoofddorp. Vele kanalen zijn reeds
een te Batavia, op den 17den Mei 1940 in getooid en momenteel is in., uitvoering
hoedanigheid een . vêrtrouwélijken
geulverbreeding bij het randkanaaj. •
■ noemde
trief van den heer Thamrin .ontvangen'
b. de heer Tabrani \an genoemden brief
IN KEGELTAAL!
een cliché heeft laten vervaardigen met het
doel het te publiceeren;
c, daarmede denger-.e, die hem zg'n ver-'
Dat slechts één enkele gedachte, .reeds
dadelijk na den" inval, de Nederlanders 'in trouwen schonk in moeilijkheden hoopte te
het overweldigde, moederland heeft bezield, brengen;'
.
. .
:
op zijn
blijkt uit alle 3. Een ieder uit dat
2. a. nadat hij te weten gekomen was.
eigen wijze, spreekt daarbij zh'n eigen taal. dat het hoofdbestuur van
de. „Perdi".. hem
Zoo- ook eeri bekende oud-Bandoengsche gelegenheid
geven om.zich als lid
wilde
kegel-broeder, thans helaas in Den Haag van de, „Perdi"
verantwoorden en te
■vastgehouden, aldus de Javabode. Hij liet verdedigen voorteeen
specialeh eereraad.'
briefkaartje
zijn oude makkers even per
uit de „Perdi" is getreden;■>
weten, ilat hh" nog leefde, dat hem dus niets
b. daardoor een mogelijke veroordeeling
In zh'n kegel taal- dan door de „Perdi" ontweken'heeft;.
was overkomen.
schrn'ft hij d.d. 9-6-1940, 'dus slechts . éen j 3. a. als reden van zijn aftreden heeft
f
maand na den inval: '
opgegeven, dat er naast de „Perdi" nog een> j
Eveü een teekén van andere
„Beste -sobats
journalisten-organisatie bestaat,
leven. We maken het allen uitstekend. -Ik n.l.,de „Warmusi", de „Perdi" derhalve
hoop dat 't met jullie ook goed gaat. VHjtig niet de eenige journalisten-organisatie is
■
bleven oefenen, want al, bhjft die eene ke- en hg als ambtenaar van den R.P.D. een
hardnekkig staan, eens valt hg'om, neutraal
gel
standpunt moest innemen; • ■,
dus rustig door blijven oefenen'.!
b. dit Standpunt ingenomen heeft,. na,'..-..
Een poot,
"•*..■
dat hü ér. van op de- hoogte was, dat de
—'
„Perdi" maatregelen' tegen hem wilde *ne- "■
WILLEM".
men, terwy'l vóór dien tijd
lidmaat
schap van de „Perdi". klaarblijkelijk geen,
enkel bezwaar voor hèm opleverde;
TWEE
'.:
'111. van,meening, dat;,
' •
sub .1 a,_b en c een t journalistieke wanA.N.P. seint uit Londen:
De Rijksveldwacht
te Goes°—' aldus daad uitmaakt, nademaal deze.' handelinver- gen. onmiskenbaar een schending beteekemeldt.de „Nederlandsche" radio
,
zoekt de opsporing. •en aanhouding van nén van de journalistieke eerecode; •'
JoH. J. Minnaart erf J. van Gorp. Beiden j sub 2 aen b een daad vormt, waardoor'
zijn 16 jaar oud en. worden sedert 21 Fede discipline der organisatie
met voeten
'-'..-..
bruari j.l. vermis». Eerstgenoemde gaf op getreden wordt;
den avond van zijn verdwijning te kennen,
sub a, en. b. een nandelwüze stelt
met
•
dat hij naar Engeland "wilde. •
de
bedoeling een argument té zoeken;
■
.
heeft besloten: ■"',
.■'.'■' .
alle
bovengenoemde
daden van den'
1...
heer Tabrani écherp af te keuren; . !
2. de deuren der i,Perdi" voor den heer
NIEUW-GUINEA
Tabrani te sluiten;- '■/., ','
'
;
3. 'het vertrouwen in. den heer Tabrani
openlegging
Over de verdere
op te zeggen j en inzake Persaangelegen-,
heden niet,langer met hem samen te werDe commissaris van'Politie J. P. K. van Irpn
i
Eechoud, een bekend exploratieleider, In
momenteel .te
Nieuw-Guinea,
vertoeft
Batavia
voor J: het '. voeren' van betot de
met ." betrekking
sprekingen
verdere openlegging van Nieuw-Guinea.
Het gaat hier, naar de Javabode'.verneemt
om de opruiming van enkele „witte plekken" op de kaart en de bedoeling
ia om
In verband uitbreiding aantal
voor deze verdere kaarteering en intensiveering van het, Bestuur, etc, de „Knilm"
krijgsraadzaken
•",.'.>,.
in te schakelen. .
Het verzamelen van gegevens. omtrent
Daar in verband met de groote toenamebevolking, flora en' houtgewas zal hiervan van het aantal
strafzaken bjj den kr\jgs.
een belangrijk onderdeel vormen. ■
raad te Tjima'U derhalve ook de werkzaamZoodra het materieel'voor de vliegver- heden ter militaire auditie aldaar belangkenning beschikbaar is zal met bedoelden rijk z|jn. uitgebreid is
de benoeming van
arbeid' intensief wórden voortgegaan.
ii een tweeden auditeur-militair binnenkort
•'.
••,..-.
te verwachten. .
'..■
Het ligt in de bedoeling voor deze functie •
ERNSTIG ZEDENDELICT
aan te wijzen mr. A. H. Geesink, substituutvan justitie te Batavia.
Ter, waarschuwing ' voor onachtzame cffiejer
"In de laatste jaren vóór
ouders, die niet, .althans te weinig, op hun
werden •
gemiddeld
jaar
per
240
strafzaken door
kinderen schijnen te ietten, vermeldt de noemden krijgsraad
. behandeld
in .""v*".
Javabodc, dat de' Raad van' Justitie! zicli
heeft moeten" bezighouden met het straf- waren het reeds 374 zaken.
proces, tegen deri' Europeaan 'V., die zich leden jaap is,het-aantal zaken verdubbeld.
Dit is echter .géén gevolg van een toe,
aan twee minderjarige .meisjes had vernemende
criminaliteit in, het leger, , doch
grepen. .De slachtoffers, bleken slechts'
is
het
zoowel
het gevolg van de-uitbreiding
respectievelijk 6 en 7'jaar (Jüd te'; zün.'
van het leger, als van het feit, dat zaken,
Openbaar
'Ministerie, vertegenwoor- welke
Het
in vredestijd krügstuchtelijk' werden
digd door mr'. J. W. de.. Bruine; eischtc afgedaan,
zooals slapen op wacht, lichte '
een zware straf, namelijk 'zeven jaar ge- desertie
en
dergelijke, thans,'in oorlogstijd
vangenisstraf»-.'<■ .'.'■'<-'. h : . - uoor
den krijgsraad worden berecht.
De Raad zal op Dinsdag 4 Maart a.'s, uitopraak doen.'- ' r ::?,,■: ;'■■:<>; "-"•.;?',-' ;.V'
'

,

■

heb altijd gezegd: Als we oorlog krjjgwi,
laten zjj er dan nog.niet zh'n. En na die
vacantie, toen vrij op school kwamen, zeiden
ér velen uit de klas tegen mg: „Nu Wilda,
JÜ hebt jè zin ze. waren er nog niet". En
hiervoor ben ik dankbaar'. Weet u, ook
u kunt daar zooveel doen! Weest er van
overtuigd, dat ons leven hier gewoon verglijdt en da't we iederen dag aan u denken.
Denkt u niet meer aan het vérlof, aan alles
wat zoo heerlijk had kunnen z$jn. Ik ben,
vergeeft.u het nnj„dat alles zoo klein gaan
zien in verhouding tot wat anderen hebben
moeten missen. Het heele verlof'heb ik uit
nujn gedachten gezet, ik zou mjj schamen
tan daarover nog te treuren of te klager,
daar héb ik geen recht toe.
Integendeel is' het de plicht van óns,
v/ien zooveel bespaard bleef, diegenen by tö
staan, wien zooveel niet bespaard bleef.
Hoe zouden wij onze-kleine verdrietjés dür.veri uiten, waar wy zooveel onduldbaar
ïyden en schreeuwende smart zien. Ik'hoop
dat u het ook zoo ziet, u moet het zqo zien.
Dit zijn mijn laatste woorden dit-jaar en'
met een kleine variatie op Coen zeg ik:
Despereert niet, daer kan door de Indien
iets groots verricht'worden!
.*<sWi
•

...

-

»

~

..

_

'

.

"'

*

-

«

>

—

"

-

VERMISTEN

■

~v

'-

'.

'

niet klagen! vrij hebben
niets verloren .en ik persoonlijk'ben nog
steeds dankbaar dat u hier niet bent. Ik
vrij mogen

De zaak-Tabrani
«

•

*

N.O:-polder ingedijkt
'

.;

Dit is de laatste brief van dit jaar..
Een vreeselük jaar voor ons volk, waarin wij voor het eerst sinds 100 jaar weer
een oorlog hebben gehad. Al hebben wij
persoonlijk in het geheel geen'schade gehad, toch, gaan onze gedachten uit naar de
nabestaanden van hen, die voor ons land
hun leven hebben gegeven.
Ze hebben niet kunnen winnen, maar ze
hebben met eer verloren tegen een te groote
cvermacht. Zooals wij wel eens zeggen: „Ik
kan-niet meer doen dan mijn best", zoo'
schijnen zij tegen ons te: zeggen: „Ik kon
niet meer doen -dan dapper strijdend te
sneuvelen": Laten wy dit alles toch nooit
vergeten! En laten w\j als parool voor 1941
nemen: „Werken en strijden voor het'vaderland!" Wie weet hoeveel goeds 1941 ons
brengt, wie' weet zeggen wij. den volgenden
Oudejaarsavond, evenals dezen maar dan
anders: „Wie had dat gedacht vorig jaar!"
Het kan • alles .niet vergeefsch zyn geweest, wat ons volk dit jaar heeft moeten
doormaken. Er moet uit deze hel van bloed,
vuur en tranen iets goeds, iets beters geboren worden Ons Nederland was eenigszins ingedommeld, maar nu zfln vrij wakker,
klaar, wakker, en staan pal, tot heil van
het vaderland'
Neemt u dat ook ter" harte, en iederéén, dan sal 't waèrachtigh wel gaen.
Nu word ik alweer bijna 19
'
kunt u het zich indenken ?
Ik denk er zoo vaak over, dat, als *wa
tJkaar weer terugzien, het voor u hee!
moeilijk zal z\jn te begrijpen, dat ik geen
kind meer ben. Wat een verschil zal dat
zijn: 15. jaar of 19 (of 20, of 21, of???)
En vooral in dezen tn'd maakt dat voor
iemand van dezen leeftijd ontzettend veel
uit. Ik voel zelf, dat-ik sinds 10 Mei ontzettend veranderd ben, of het ten goede of
ten kwade is, weet ik niét
ik denk allebei:, het is het Leven.

WIE DE NAZI’S TOT HUN
„VRIENDEN” REKENEN
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Persoonsbewijzen in
Nederland

*

Deze brief bereikt u pa3"in 1911.
Een gelukkig nieuwjaar nog ', toogewenscht en nog vele- andere wanschsu, die
ik niet nader zal omschrijven.
• Wat is alles anders gegaan daq we, gedacht hadden. Toch moeten,we yoor heel
veel 'dankbaar zijn. Ik kan hier, natuurlijk
niet. over uitweiden, maat. één ding: alu a
wist Moe, het hier onder ons , i3 zou 'u,
evenals wij, groqfe hoop-op de toekomst
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Kefc „Pakinbangscli. Nieuwsblad" ontleent tfedi-cltcn aan brieven, welke
een
familie in Indlë ontving van een ,19-jariRe dacjite? in Holland. Wij willen den Inhoud, gezien de» pnichtigen geest welks
uit de brieven spreekt, niet aan onze lezers onthouden. We tHeeren:
f*

j

■

'■'

Opruiming zal

-

—
,

steun!

Hoe vreeselijk de oorlog in een Onze mannen hebben met eere
verloren tegen een overmacht
bloeiend land woedde!
Werken en strijden!

'

„Werkschuwejn” ge n

het. werk. gezet wordt voor'de» wederopbouw. De resteerende werkloozen 'móeten,
naar Duitachland om' daar voor "den onderdrukker te werken, Ztf die niet willen worden werkschuw genoemd en
ontvangen
geen steun meer. Z|j die wei gaan, worde*
op de gevaarlijkste punten tewerkgesteld,»
zooals blijkt uit het bericht dat 28 Neder'
ianders gedood werden bij een bombardement door.de R.A.F, op een militair object
:<">
in
,-a
' ■�
'

Hernieuwde

bedreiging

Katholieken

Fritz Scbmidt, een van de commissarisdie als
hebben,
hield een redevoering te Geleen in Limburg, seint het A.N.P. uit Londen. '■••..
Hy verklaarde dat het Naziisme slechts
hen als betrouwbare vrienden beschouwt,
die een anti-joodsche houding aannemen.
Hü voegde èr nog -aan toe dat 'de Duitsche
Overheid zal weten af te rekenen met.het
politiek, katholicisme; als geopenbaard door
het:herderlijk schrijven der Nederjandsche
bisschoppen, en met alle door politiek bereligieuze
•

sen-generaal van Seyss Inquart,
zoodanig geen afgebakende
taak

ïnvloede

lichamen.

"

'

punten werken

80.000 M3. puin!

,

Hollanders in Duitschland
moeten op gevaarlijkste

e n masker”

„Wij dragen

■

massa-bombardement!

'Derde blad

■

ZATERDAG

~

....

Na"l 0 Mei "ver-'

-

..

•

ZATERDAG 1 MAART; 1941

aanhanger van de Nederlandsche Unie, De
tijden zullen nóg steeds harder worden,'
maar het vertrouw" verlaat ons niet. Wij

WederopbouwplanteRoterdam

zullen

BOULEVARD langs
NIEUWE MAAS?
deeld 'omtrent'het* nieuwe Rotterdamsche

stadsplan, dat ir. W. G..Witteveen in tpdracht vaq, B. en W'- atttt gemaakt en "dat
zich thans 'reeds'eenigen tijd te 's Gravenhage bevindt,, waar het een„voorwerp van
aandachtige bestudeering-vofmt bij 'den
wederopbouw, ir.
commissaris

*

;

."

Riugèrs.
In aansluiting
"'.

P

*

..,,,*

'

'$ ■•

wij
thans, 'dat het. in de bedoeling'ligUin het
"verlengde van de Boompjes, dus langs het
Bolwerk, het Oude Hoofdplein, de' Oosterkade, het' Maasstation en. de Oost-Maaslaan
naar-de. Oude Plantage een grootscheep-

vernemen

daarop

'

,

Gesprek met Prof.
Dr. P. Zeeman

:

rivierfront

•.

„

-•

*'
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„Nederlandsche” S.S.

'

Scholten te Leiden, en als zy vrijzinnig of
, gelijk
„modern"
men toen zeide
als
schen boulevard aan te leggen,.dien men
De Persdienst der N.S.B, meldde op 25 predikant stond; zy'n schooltijd aan
H.
de
noemen.
»,
September 11.:
Maasboulevard zou kunnen
t
B.S. te Zierikzee, waarheen hg dagelijks
het
f
langs
wavlak
Deze boulevard komt
De met ingang van' 16 September jL met andepe jongens „per'vigelante"
ging
door den .leider der N.S.B, gestichte
ter van de Nieuwe Maas te liggen en zal
studie
te
en
te
zijn
Leiden
Straatsburg,
van
dê rivier;vol'de geheele kromming
„Nederlandsche BS.", het züstercorps vart zy'n ontdekking
van een
in 1896
de Duitsche S.S., is gesteld onder leiding
gen, waardoor een geheel zal ontstaan, dat
nieuw verband tusschen licht en
magner
zijns gelijke in ons land niet-heeft.
van den heer H. Feldmeyer, wiens staf- tisme,
Zeemaneffect;
het
lectoraat
z.g,
zyn
Er wordt op deze wijze .een* prachtige
kwartier gevestigd is te Utrecht,. Malie- en zijn professoraat
(1897) te .Amsterdam.
..
'
baan 35.
afsluiting verkregen tusschen het NoordeDit ia alles wel zeer in vogelvlucht gezien,
de
hartader
tot
toelating
rivier,
die
De
voorwaarden
.voor.
d't
en
de
lijk stadsdeel
corps
hetwelk als zinteeken voert de maar wy schrijven ■ het; zoo kort om térvan Rotterdam is. Dit plan- opent de mogemaakte
verleden""
ook
door de Duitsche S.S. gedra- stond op de vragen te kunnen komen, die
bekende,
gelijkheid, de in het
het
Alg. HblcL
prof. Zeeman meende
gen Germaansche dubbele rune en daar.fouten te herstellen en een prachtig, open
.
. .
.
;
doen.
mogen
te
en
mede tot uitdrukking brengt dé
rivierfront te ereëeren.
Dat
was
eerst
zienswijze
naar
zyn
op
,
.
,
'
de
van
alle
Germaansche
plan
brengen.
zullen
lotsverbondenheid
'In aansluiting op dit
den intellectueelen aanleg in het algemeen
W|j vernemen thans hieromtrent, dat volkeren
opgehoogd
zijn de volgende:
.Boompjes aanzienlijk* worden
1. Arische afstamming tot 1800 die te en daarna naar het intellect als familiewaardoor tevens de mogelijkheid wordt s ge3 zich een'voorloopig comité van actie heeft
en
B,
aan
request
W.
aap
tot
een
in
Waterke'erifig
rivier
dat
gevormd,
tijd moet worden bewezen. Men moei trek volgens prof. Zeemans ervaring in zijn
de,
schapen-de
'cp, eerewoord kunnen verklaren, dat i van naaste omgeving. Zoo vroegen wy, of "deze
tg. verleggen, waardoor, in de toekomst het tegen dit plan wil ageeren.
meening, die vroeger zoo veelvuldig voorHet comité vreest, dat het landelijk kaniet-Arische afstamming niets bekend is.
beruchte verschijnsel, dat zich om de paar
volgens prof. Z. al of niet eenig
kwam,
dat
oneervolle
strafrechterlijke
von2.
geen
Plas",
eer.
den
Kralingschen
en
rakter
van
waarbij
jaar pleegt te, herhalen
recht van bestaan had; dat het „echte"
groot deel van de Rotterdamsche binnen-, thans juist een van de grootste charmes nissen.. ::.;'•-*
3. minstens 1.70 fichaamslengte.
intellect vrijwel aan iemands aanleg voor
'stad door den samenloop van het. getij.en van dit watergebied uitmaakt, door het
lichamelijk
gezond,
geneeskundig
4.
*en
wdrden
aanna
de wiskunde te meten zou z\jn. Prof. ZeeplanvWitteveen
ernstig
soms
meer
dan
een feilen Westerstorm
man
verklaarde prompt, die opinie reeds
halven meter onder' water komt te staan. getast', hetgeen men in hööge mate zou onderzoek.
t
leeftijd tusschen 18 en 30 Jaar, Geen sinds zijn colleges bij den Leidschen hoog.5.
zich
ook
reed
behoóren.
betreuren.
Het
comité
heeft
3
tot
het
verleden
zal
i
met de autoriteiten te 's-Gravenhage
in leeftijdsgrens voor beproefde nationaal- leeraar in de philosophie prof. dr. J. P. N.
Voorts vernemen wij, dat het plan Witsocialistische strijders van vóór 9 Mei' IttAO, Land, den voorganger van prof. Bolland,
teveeff rekening houdt met het dempen van verbinding' gesteld, om daar van de
6. fj belofte van onvoorwaardelijke ge- niet meer gedeeld te hebben:- deze, zelf
Blaak en Nieuwe Haven, waardoor eten staande bezwaren te doen blijken. Ook de
hoorzaamheid
aan alle meerderen. Het lid- een veelzijdig begaafd man en bijv. ook
Oost
West
'naar
laten
zich
niét
zeilvereenigingen
onbetuigd.
wyde .boulevard van
, dwars door het centrum zal ontstaan, Deze
Zij vreezen, dat als gevolg van het afsnoe- maatschap eer Nationaal-Socialistische astronomisch onderlegd, had deze meeis niet noodzakelijk.
ning by zijn leerlingen al bestreden," en dus
■ boulevard zal in het Westen kunnen,aan- ren Van de Zuidpunt van den Plas, het Beweging
Volledigheidshalve,
zij nog vermeld, Jat blijkbaar niet zonder succes. In het albepaalde
en
klassen
onin .wedstrijdzeilen voor
sluiten öp den'Nieuwen Binnenweg
de Nederlandsche S.S. een I vrijwilligers- gemeen
.
'het Oosten uitkomen bij hét Oostpleiri. Bij mogelijk zal worden.
verklaarde de'emeritus hoe-glee-*
kórps is, waarvan de leden zonder vergoe-1
"op onze vraag, nooit een aanhanger
raar
ding in hun vrijen tijd dienst doen.
het'rationalisme (dat stellig tot' een
In het stafkwaftier der. Nederlandssho van
dergelijke
eenzijdige waardeering . van het
bezetting (twee leidende N- S. B. figuren S:S. wordt eqn sibbe-bureau gevestigd,
intellect heeft bijgedragen) te
wiskundige
dat den leden der Nederlandsche . S.S.'
'.
zijn curator).
geweest.'
Tegenover het godsdienstige
zijn'
De orthodox-Protestanten ,en de" liberalen behulpzaam zal zijn bij de ,documenteer".r.g
hy
heeft
als wetenschapsmensen
geloof
.
vonden, dat met het badwater het- kind hunner Arische, afstamming.
>
gestaan.
nooit,
afwijzend
ook
werd weggeworpen, dat de N.-U. te veel aan
naar
den
vraag
was
dus
die
Een
andere
de eenheid en den geest des tijds 'toegaf. In
aanleg in de familie Zeeman. Zonder op
geweldige,
massa vergaderingen spraken
Een lezeres zond aan de Javabode kniphet vraagstuk van-de erfelijkheid in te
sels uit brieven, welke werden ontvangen mannen als Colijn en de oude Slotemaker de
gaan, vertelde prof. Z. ons op onze vragen,
Holland, Bruine. -Een van de merkwaardigste dinuit Zwitserland, Amerika en
dat z|jn vader
bijv. door;; het winnen
Bij
wel,'dat
is
orthodox-Protestanten
den
gen
den.
het.
de
Hollahdschen
handelend over
toestand In
be'van
een
prijsvraag van de Hollandsche'
zich ineens bewust werden v"an hun eenheid
zette moederland:
Belastingdienst
/
blijk van
"van Wetenschappen
en
hun
Academie
nationale roeping.
v
Uit Zwitserland, 23-IX-'4O:
'-~.■
wetenschappelijken
zin
bepaalden
een
Nu is er een soprt pauze: alle groote verWij lezen in de „Tel." van 13 Juli:
Holland wel iets gaderingen van welke' party ook zijn verboheeft gegeven; en zijn moeder behoorde
■ Wjj hooren per brief uitgerucht'krijgen
wij den. Toch gaat -het politieke denken voort.
Het eerste generaal pardon, dat'op 15 eveneens tot een intellectueele familie, de
-en gecombineerd en per
wel den indruk, dat de toestand daar ge- Het fyeeft er veel van, qf er een toenadering Juni eindigde, werd wat { het district Den familie Worst, die te Amsterdam in de adHaag betreft een fiasco, zooals wy destijds vocatuur
spannen is, maar dat de Hollanders, zéér komt tusschen de N. U. en de orthodox-Proeen zeer goeden naam heeft.
hebben gemelde Hoogstens twee ton aar. Prof. Zeemans broeder, de vice-admiraal,
vastberaden'zijn. Ze ergeren de Duitschers testanten. g>
geweldig door ze eenvoudig als lucht te beverzwegen inkomsten en vermogens was heeft ook altijd eén bjjzondeien
' Dan kan er iets goeds gebeuren, een beaanleg
hier door T.berouwvolle zondaars" bij getoond; zijn volle neef, de Amsterdamsche
toen
handelen en daar kunnen ze niet tegen. '
ontstaan
ons
weging
geheele
die practiaeh
de inspectie der belastingen .opgegeven. hoogïeeraar in de oogheelkunde prof. dr.
De Uefde voor Oranje is sterker dan ooit. volk mee. heeft. .
een ; Engelsen
is de termijn alsnog verlengd tot
Daarop
Op Koninginnedag heeft
W. P. C. Zeeman, is een zoon van den vroeDe N. S.'B. heeft voorzoover ik het kan 15 Juli a.s.« en het leek alsof
gevliegtuig een W. boven Amsterdam
het'succes van geren Amsterdamschen medicus dr. Jan
zien haar invloed op ons volk niet uitgeverlengden termijn niet Veel Zeeman,
. schreven, 's avonds. De Duitschers hadden
breid. De overgróote meerderheid slaat er dezen tweeden
die, hoewel geen hoogleeraar, tot
in de .gaten gekregen, dat hij zou komen, stellig at wyzend tegenover. De vraag is nu meer resultaat zou brengen.
van de Kon. Néd. Academie van Wetenlid
en hadden op dien tyd luchtalarms gegeven,
Doch hóe anders is' dit uitgekomen!
een onderschei"wat men in Berlijn zal' denken en Blijkbaar zijn
schappen is benoemd •
maar,
niet
de
in
gingen
de
velen zich nog eens ernstig ding die zéér veel zegt
•maar
Amsterdammers
en die ook curadoen. Zal hier hetzelfde geschieden als in
schuilkelders, maar op de daken, hoor. Jon- Noorwegen? Of wordt de N.;U. als vertrou- gaan bezinnen met het resultaat, dat, vol- tor van de universiteit van Amsterdam is
gens een mededéeling van den hoofdinspec.
gens dat doet je. goed zoo!» verhaal!
■ wensbeweging van volk en bezettende over- teur
',
•
:'■«•% ' '-' ■
der direclt belastingen, er een 1000-tal geweest.. '
Er is heel veel in Holland gebeurd en heid ingeschakeld? ; Wy
die op zebroer,
hopen
jongeren
het
laatste.
een
Behalve
opgaven van verzwegen bedragen 'is ingeer wordt nog meer verwacht. Na de vacan- Zoo verkeeren wij in het interim. '
gestorven, heeft prof.
. <tie zijn 4e scholen weer begonnen. H. is nu
komen, zoodat .naar- een ruwe schatting. ven jarigen,leeftijd is broers
geen
of zusters
Zeeman
verder
ook op het Lyceum. Het programma is tot
Zwitserland, 8-Xj-'4O:
.."ÏL, Den Haag'alken met 2 /> millioen verzwe gehad. Overigens blijkt, wel duidelijk, dat
Uit'
Van
die
gen inkomsten en vermogens den termijn
Poelje,
nu toe ongewijzigd dank zy
M. schreef, dat' Baas . Becking
naar
het geslacht Zeeman erfelijk over bijzondaarvoor echter zitten moet.
Duitschland getransporteerd is. En verder: ■van het allerlaatste generaal pardon zal dere begaafdheden beschikt, . ?! '•'•
,'- ,'
De "verwoesting van Rotterdam gaat alle T. verscheen ineens voor onzen neus. Hy afsluiten.
een geheel ander
Wy hoorden verder
Wat de rede.i is, dat juist in dezen laatstbeschrijving te boven. Dat hoor je telkens moest prof. Huizinga sp'feken. (Hieruit valt
punt
prof.
Zeeman altijd met groo
dat
weer. Leiden is gaaf* Den Haag practisch op te maken dat prof. Huizinga op dat mo- gestelden termijn nog zooveel tot inkeer geen
sympathie 1 de ontwikte
belangstelling
ook en' Amsterdam ook, behalve de vlieg- ment nog als voorheen te Leiden vertoefde. komenen zijn -komen opdagen, is niet'met
heeft gePhilips-Fabrieken
keling
van
de
peggen,
te
goed
doen
werk.
zekerheid
doch vermoedelijk
velden. De Engelschen
■•,
Red).
,
. ;
?"■*
we„toegepaste
daar
hebt. ge nu
heeft men ten slotte ingezien, dut het mei volgd:
De musea zijn gespaard gebleven. De diken
vehij,
uitstek,
zoo
zeide
tenschap"
bij
vaderland
aangaat het
'
Uit Holland, 30-XI-'4O:
in deze moeilijke!
niet met zyn eigen "geld nake vliegenier
de
leerlingen,
knapste,
de
het
vaak
mijn
len
van
tijden
(voornainrichtingen,
G.,
veel
De
waar
toekomende
bronnen
schilderyen
tuurlijk
beeft
en K. werken
van in■
melijk Rubens!) opgekocht, maar van hanr zijn tijdelijk buiten werking gesteld( Hier- komsten te onthouden, terwijl misschien eer. hebben daar hun' kennis kunnen ontwik'
. enkeling, obk wel...
mee'wordt Delft bedoeld).
,
het risico is gaai kelen en productief maken; zoo dr. W. de
delaars.
■
i
vreezen,
dat
hieraan
/
'
'
•
'
.
Groot, die te Eindhoven buitengewoon veel
verbonden is.
V
'Uit een brief
dd.' 20 December 1940 . Doch hoe het zij, als geheel
."••.•*.
tot stand heeft gebracht, en verscheidene
Uit Zwitserland, 6-X-;40:
Nederland
, vooraanstaande
van
iemand
die
een
een
spankun
dat
zelfde
tendens
je merken,
de
vertoont als de. residen- anderen met hem. Behalve aan zijn leerlinAan allerlei
positie in Twente inneemt: •
tie,
dan
zal'
inkomstenning in Holland groot is. Alles is gerantde,
en vermogens-" gen denkt Prof. Zeeman ook gaarne aan
■ ■
■
soeneerd. Ze krygen I'pond vleesch per per'Als je niet geregeld schr'y'ft,. is het, las- •belasting, daar'zeer wel bij gaan varen,, zijn vroegere leeraren, bijv.'aan dr.' Lely,
soon, maar met
en de slager is ver- tig weer te beginnen en vooral nu, onder want het zijn met elkaar bedragen die aar- conrector van het Delftsche gymnasium,
v
dig in de papieren, loopen.
plicht 25% bot te leveren ook als je bijv. de
die hem vóór het (toen voor de wis- en
tegenwoordige
tijdsomstandigheden,
biefstuk bestelt!
Was
het
natuurkundige studie nog vereischte) aan,
.
bij
pardon
waar
eerste
t,
na
tot
15
Juni
het
want
men
gedane werkzaamheden
heeft', opgeleid,
over spreekt mag' men .niet over schrijven? hoogst binnengekomen bedrag ƒ 100.000 vullende staatsexamen
Uit Amerika, 11-X-'4O (citaat uit een Een. toestand, niet 'in het openbaar te kun- met fcnkelp Van' ƒ 40 en f 30.000, ditmaal maar vooral aan dr. P. Schuringa, leeraar
• "i.
brief van Holland):" ,' V
nen spreken en te kunnen schrijven wat i« dê' hoogste ƒ 230.000, waarna er volgen in de natuurkunde aan de H.B.S. te Zierikna
de
was
capitulatie
dagen
de
In
eers.te
men wil. Het rpcht. zal echter zegevieren yan f 160.000, / 155.000,7,139.000 ƒ 135.000 zee, den man, die zijn neiging voor deze
gestimuleerd, en
ons volk geheel den 'koers Wijt. De verhou- ovy het.geweld, maar met dit alles is het■ en ƒ 100.000. Dan .volgen er bedragen van wetenschap zeer heeft
ƒ
80.000,
waarvan
er
ding 'tot den bezetter was correct, zooals hier een ellende.
groote
zijn,
ƒ
drie
65.000
hem
er
een
toekomst
in heeft voorf
■v
relletjes,
Van
Niets anders dan* maatregelen, bepalin- lén verschillende van / 50.000.
••;;•;.?, speld. „En als u-nu nog iets wilt weten,
oók-«e.rd toegegeven. geen
sprake. "Maar gen «n bijna alles gedistribueerd.
scheldpartijen, enz, \vas
• Te,n slotte zijn er velen met bedragen van
dat weinig of niet bekend ls",< zoo voegt
Vele'arüwij wisten eigenly'k niet waar .wy ons bevon- . kelen niet-of bijna niet meer te krijgen. En ƒ 40.00,0, ƒ 30.00.0 en ƒ 25.000 terwijl er prof. Zeeman er aan toe, „dan heb ik hier
lagere- sommen,
den. Begin Juli kwam er eenige teekoning dan de vele menschen, die in hechtenis worvarieerénde
van de verzamelde werken van mijn vroegeren
. ih de'situatie.
'..'-.
■ J'" v' .' den genomen óf naar D. worden gebracht. ƒ IO.OQO-'tot ƒ 1000 eveneens tientallen zijn Leidschen leermeester prof. Lorentz; daar.
Er wef d gewerkt aan een „Nederlandsche. Echter een eer hier bij te mogen zijn, want binnengenomen.. Met elkaar' een oogst in staat een toespraak, die hg bij mijn zilUnie". De eerste poging, een concentratie het
1925
groótendeels onze kopstukken of ge- waarmede men,terecht tevreden.kan zijn. veren ambtsjubileum op 12 Maart
. van' de zes groote partyen, mét 'enkele geEr
honderden,
voorts
•*;
zijn
leerden.
die
zeer
is
.
'
ze,
besloten
heeft
kring
gehouden;
mini- in
.'."..
■
zaghebbende „wilden"' ging niet door, aanHeus hebben nagegaan of zij wellicht met niet,naar buiten gekomen".
De vooruitzichten voor de. katoenfabriegezien er by de bezettende overheid bezwii- keh zyn droevig .(arbeiders'
en andere rentegevende
, Wij bladeren in deze redevoering, die. in
ontslaan is.'
, ren bestonden tegen'het ontwerp-program;
verboden). Wjjj zijn namelijk gedwongen stukken en boekjes niet wat al te onattent het werk ruim vier. bladzijden beslaat
Van een openlyke'activiteit van de politie- steeds korter te werken (in énkele afdee- in het verleden zijn geweest met het resul- ze is beknopt, maar. toch te uitvoerig om
taat, dat ook van'die zijde nog vrij wat opke, partyen was weinig sprake. Aangezien de iingen
réfereeren.
al tot 20 üur) en werken geheel
haar hier in haar geheel te
Staten-Generaal niet meer vergaderden, voor de D. De arbeiders thans loon waar gaven, uiteraard kleine, den fiscus hebben Wij nemen daarom alléén iets uit het slot,
*•***"■■*-.
■::
bereikt.'
was ook deze „spreektrompet" yerstopt.', '. ze niet mee uit kunnen, daarbij al
vijftien jaar nadat de reen sluiten ons
les duur
Tóen kwam er eind Juli' een tweede N. en bijna niets te krijgen.
bij deze woorden, ennog
is
gehouden
de
U. onder leiding van . Linthorst . Homan,
het
de laatste, van harte
bijzonder
bij
. Gelukkig- hebben wy' den laatstcn
in
tijd
commissaris der Koningin in Groningen nog
.
extra-uitkeefingen
aan:
'kunnen doen, ook
prof. De Quay (Tilburg) en mr. Einthoven.
irt natura. .Voor een binnenïandsche afne„Bedenk ik nu van hoe groote beteekènia
Het program was-eenigszihs vaag, maar èn
Uit
een'
j.1.,
brief,
mer
iets
kan
8
December
krijgen,
gedateerd
brieven
de natuurkunde de door U behandelde'
ellenlange
voor
om de vertrouwenwekkende leiding èn óm óver' quotum,
welke uit Nederland werd ontvangen:, • vraagstukken zijn, dan verwijt' ik mijzelf
en
verklaringen
distributiete
traden
talhebben
een kristallisatiepunt
. Neen/ veel aardigheid' is'er niet
1 VDfU'kop niet laten hangen, dat heeft bijna, dat ik er toe heb medegewerkt U
loozen. toe. Alras kwamen er echter bezwa- punten.
' ■■,
aan.
geen'zin. daaraan menigmaal te onttrekken. Ik
meer
Het
maar
volgend
jaar
denk
ik
.'■'■'''•.■•.
die
hierin
ren, eenerzyds van dé N. S. 8.,
allé'slagen
beginnen
té
van
ondanks
den
moed denk aan den-tijd toen gij met groote en
bestudeering
met
de
den
Houdt
anderzijds
zag,
„super-E.
D. D."
een soort
voorrrialigenv
.'■■
.■''.•„'.'
.
'
.-';
erin. voortdurende toewijding het algemeen setijd
:..'■''
export, zóodat, als de
van de orthodox-Protestanten en vele livertrouwen
groot
gericht
ik
spoedig
weg
oog
is,
kan,
daar
cretariaat der Academie, van 'WetenschapIn
.'.'<v"r.t;
C,
De
Het
R.
beralen en. vrijzinnig-democraten.
■■'•'"■•'
' t
God.
op
pen'vervuld hebt, en vooral ftan Uwe vele
Heb-Jiet
buiten
werkzaamheden
myn
en
S,D.A.P.
toe.
De
traden vrijwel en bjoc
;'•
leidt
ens
leven,
bemoeiingen in de jaren 1918 en 1919, als"
'andere,
druk
met
waarbezigheden,
Zijn
vele
wisheid
t
het N. V. V. zyn als organisatie uitgescha- over,
"rost
ons
nand
lot!
Zijn
In
kan,
niet
en
ben
secretaris der Wetenschappelijke Commisschrijven
vurige
ik
de
keld, nu' zy onder curateele staan van
'
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'

"
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hebben (aldus-een knipsel uit de
>v&n 11 Juni, dat ons heden* bereikte) reeds enkele bijzonderheden medege-

■

*

Autorijden, dat woord kennen wy niet.
meer: alles per fiets of met den trein.
Slechte verbindingen én zeer langzaam en
veel oponthoud. Niettegenstaande nog al
De emeritus-hoogleeraar {Srof.dn P,
eens een weék-endje naar. het .Westen geZeeman te Amsterdam is een' paar maanweest, hoofdzakelijk Amsterdam, waar ik den geleden vyf-en-zeventigj jaar o'ud>gevele vrienden en kennissen heb zitten. De worden. Het is nü ongeveer een .jaar gelejeugdigheid houden wy er nog in, hoewel den, dat zijn vacature aan de Amsterdamallen om 12 uur thuis- en om 11 uur slufsche universiteit ten slotte vervuld is (zooting. In hotels bijna geen plaats. In Den al s men zich herinnert' door debenoeming
Haag na 10 Mei slechts een enkelen keer van prof. dr.>C J, Gorter tot buitengewoon
geweest. B
'''J^ ; .*-;V hoogleeraar en dr. ,T. L. de Bruin tot lector), een vacature dus die vier jaar heeft
De laatste dagen is het hier wat kouder, lichte yorst. Gelukkig was het tot nu geduurd. Het mag algemeen bekend heeten;
het verder doortrekken_van dezen boulevard zal- hij aansluiting, kunnen geven óp toe niet koud, wat wij dezen winter ook dat deze ongewoon-lange duur feitelijk een
•
den ontworpen Maas-boulevard, .waarbij niet kunnen gebruiken, 's Avonds is men bijzondere hulde aan den afgetredene inge- hield, omdat men in de plaats van een zoo
hoofdzakelijk
aangewezen
huiselijke
op
dan dernping van het Boerengat en het
buiten
te
is
zelligheid;
de'plaats
gaan
bijblijken.
ltunnen
beroemd man met zijn wereldrelaties een
Buizengat noodig zou
verband
met
mogelijk
na
niet
verkeer
in
zooveel mogelijk
gelijkwaardige figuur
binnenhavens.zooals.WijnhaDe overige
erg in eere wenscht te benoemen, iets dat verre van
ven, Leuvehaven, Oude H&ven, Haring- en verduistering. Boeken zy'n
'
want de kranten daar is niet? gemakkelijk was.
'.-«■'.'
vliet en Scheepmakershaven, kunnen op de hersteld,
,'
.
aan. .'<
.-:>'.■
3Prof. Zêeman's bèteekenis -voor de weze wijze behouden blijven. Al is de bebouMenschen, die geen werk hebben,
wel tenschap is al zoovele keeren in het licht
wing aan deze havens grooterfdeels
gaan
werken,
naar
te
om
te
gedwongen
D.
gcstelfi, • dat wy* het overbodige achten,
woest, zij blijven door haar ligging 'toch
hier geen steun krijgen en daarover nogmaals te schrijven.
ze
aangezien
*, ,"
,in
accent
het
stadscenfraai
een bijzonder
geen 'distributiekaarten.
De levensloop van den hoogleeraar is
trum opleveren.
velen bekend: zijn jeugd in. de Hervormde
Wij konden dezer dagen melden, dat hef
te Zonnemaire in Zeeland, waar
pastorie
aanleg
den
voorziet
plan-Witteveen ook
in
een leerling van Kuenen
vader—
punt
zy"n
en,
van
Zuidelijken
een
>dam
den
in
'van

Met fraai open
-'-'-t.wfo
.„Tpl."

handhaven,.*

DERDE BLAD
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;

den Krafingschen Plas tusschen het schier,
eiland en,de beide molens de „Ster" en de,
„Lelie". Wij deelden daarbij mede, dat het
in de bedoeling ligt in dezen hoek van den
plas met behulp van het beschikbare puin
en'de .omhoog gekomen aarde een waterpartij te scheppen, omringd door een bea
planting van groen.
het
.vermoeden
daarbij
reeds
spraken
Wij
uit, dat "'tegen dit voornemen bij de Rotterdamsche zeilvereenigingen, die een druk
gebruik van den Plas maken voor het'wedstrijdzeilen, 'wel bezwaren zouden rijzen en
lanen
in» de
Üat de bewoners van de
zouden
midden
bezwaren
het
omgeving
in.

Een
Wat
'

.

t

geschutstoren met
en.

''"'-v

■.

drie 16 inch

kanonnen op

een Britsch

oorlogsschip.

accuratesse'betreft hebbén deze .kanonnen huns

gelijke

niet in de geheele wereld.
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De Doornenburg hersteld
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Gothisch bouwwerk uit de dertiende eeuw
Het resultaat van drie jaar
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is' vier

jaar geleden, dat een aanvang
genaakt met de restauratie van een
der weinige en merkwaardigste' vroeg-Go-

thische bouwwerken, die ons land telt, den
ouden ridderburcht de Doornenburg in de
Over-Betuwe, slechts op korten
afstand

van den Kop van Pannerden, waar de Waal
zich afscheidt van Vadei Rijn en in
de
grachten waarvan' het riviertje de Linge
'.
ontspringt.
Vele tientallen jaren stond het. eertijds
zoo trotsche kasteel, waaraan een r\jke historie vérbonden is maar waarom ook vele
sagen en legenden 'geweven werden, 'daar
als een verweerde; deels ingestorte steenklomp, een troosteloos beeld vaniverval en
verwording. Van het jaar . 1295 tot 1847
werd het bewoond door roemruchte
geslachten, n.l. Van Doornick, Bylandt, Homoét, Voorst, Amstel van Mijnden, Heemskerk van Bekesteyn en BemmeL Herhaalde
verbouwingen, die het oorspronkelijk karakter tot in het diepste wezen aantastten,
verwaarloozing, watervloeden, brand tenslotte zijn er oorzaak van geweest,-dat het
allengs meer in onbewoonbaren staat kwam
'te verkeeren en'sinds, 1847 brokkelde het
steeds meer af, werden deelen gesloopt, om
met'het'daardoor vrijgekomen materiaal
'.'-"•',
.*-■
schuren te bouwen.De eertijds fraai, gevormde kanteélen
werden
overwoekerd door onkruid, de poort en wèergangen verkeerden
in zóó deplorabelen staat, dat zij een ge.
vaar vormden en alles scheen er op te wijzen dat het niet lang meer zou duren, of
van het oude slot zou alleen nog de verre
'
•
herinnering bestaan.
Totdat, een tiental jaren geleden,
het
denkbeeld geopperd werd, dat de Doornenburg, hoe hopeloos het verval zich ook liet
aanzien, nog te redden zou zijn en het was
vooral notaris P. Wi IV van Bunge te Bemrael, die zich beijverde om gegevens te verzamelen, die een inzicht zouden geven in den
oorspronkelijken toestand. Het gevolg was,
dat er een stichting ontstond: „Vrienden
van den Doornenburg." Met groote nauwgezetheid werd de toestand waarin het kasteel zich bevond, onderzocht. Talrijke
belangrijke geldelijke bijdragen van particulieren , werden verkregen, in overleg met
Monumentenzorg werd-een'plan van restauratie opgemaakt, overheidssubsidies werden
gevraagd en verkregen en zoo kon dan in
April 193Ï, met het werk worden begonnen.
Het plan van restauratie was uitgewerkt
door den architect H. van Heeswijk'" te
's-Gravenhage, die met groote kennis van
zaken reeds vele historische en monumentale bouwwerken van den óndergang gered
heeft en op het oogenblik ook de
leiding
heeft van den" wederopbouw van het door
brand geteisterde kasteel Ber S n.'SESJBHjj
verzameld,
Zorgvuldig heeft men alles
wat een inzicht gaf omtrent den oorspronkelijken staat, waarin het slot en wat daarbij behoorde verkeerde. Deze onderzoekilgen leverden kostbare en hoogst belangrijke
aapwijzingen en zoo was het mogelijk," mede met behulp van oude platen, detailteekeningen te maken en de restauratie' aan
vastomlijnd
de hand van een practisch,
plan ter hand te nemen. Dat plan werd verdeeld over een viertal jaren.
Men was in 1937 begonnen met het.retaureereh van den Zuidelijken gevel van
het-hoofdgebouw. Daai toe werd ' gebruik
gemaakt van steigers, die van het Zuiden
naar het Oosten, vervolgens naar het Noorden verplaatst werden en nu staan opgericht langs den Westelijken gevel, die da
*
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Prachtige overkapping

Een bijzonder moeilijk'werk was het her
stel in den oorspronkelijken vorm van ie
overkapping, die in den loop der ' eeuwen
herhaaldelijk gewijzigd werd, zoodat er tenslotte een pannendak over het geheele vierkant van het gebouw lag. Dit il thans vervangen ooor een lengterfak over de ridderzaal en twee dwarsdaken over de rest van
het slot, met leien gedekt en opgetrokken
naar de ingewikkelde middeleeuwsche constructie met spanlen ei', corbeelen.
Wanneer mea nu langs de kanteelen loopt .heeft
men een schitterend uitzicht over de wyde
omgeving, de Betuwe, uen R|jn en de Waai.
de
c!e heuvelen van Montferlarid en aan
andere zijde de,spitse torens van Kleef: ■Ook met het herstel Van de kapel, waarin
nog flauw de sporen van muurschilderingen
te vinden ztfn en die jarenlang dienst gedaan heeft als romnie.schuur van de boer
derij op den binnenhof, is een aanvang gnaakt ei;'ook daarmede'hoopt men volgen;!
jaar gereed te kómen. Men is met de restauratie van r den weerrnriur. nu zoover ge
vorderd, dat èen begin zal worden gemaak'met den wederopbouw van den Langerak
■'■
'
.
'.';'•
of Tynstoren.
De heer Van Heeswrijk vertelde ons nog.
dat met de meubileering van het kasteel cfi
uiterste spaarzaamheid zal
worden be J
tracht. Men wil' vernüjden, dat het een muscunT wordt en daar liet onmogelijk is een.
complete meubileering uit de 13e of Me'
PHiiw hüppn t*? brengen zal men' ?r zich toe
beperken een indruk van' bewoonbaarheid
te" vestigen. _'■
«■*■*'•'
' Zoo nadert, de restauratie Van de Door.nenburg de' voltooiing en wordt ons .jan i
vt-rrijkt met een volkomen gaaf bewaard gebleven type van een'middeleeuwsch kasteel
in een omgeving, die. in niets aan den mo-.
dernén tfld doet herinneren,»een bouwwerK
an
dat een bijzondere bekoring verreent

.

;

■•

Het
twerd

voltooiing begint te naderen. Hier was men
bezig deu fraaien trapgevel,
die grootendeels verdwenen was, weer op te trekken
terwijl geleidelijk aan ook de 33 meter hoo-'«
gé spietoren weer hoog boven de overkap,
ping uit verrijst én binnenkort een waardU
ge* bekroning zal vormen van hét geheeV
Wij troffen, aldus schrijft ons een corres"
pondent, architect van Heeswijk töévall'g
op het werk aan en met den opzichter, 'den
heer M. J. J. van Beveren, kon lüj ons, interessante bijzonderheden meedeelen.
De
heeren vertelden dan, dat zij :—»toen het
werk werd begonnen
voor tal van bijzon*,
der groote moeilijkheden'waren geplaatst.
Op vele punten was de toestand van
nét
bouwwerk van dien aard, dat.direct gevaar
voor instorting bestond, zoodat men moeit
beginnen belangrijke deèlente stutten. Veel
heeft men gedurende de wintermaanden
kunnen construeeren; 'zoo is' de spits van
den spietoren geheel gereed gemaakt, om
zoo aanstonds, wanneer het, metselwerk
voltooid'is, er op geplaatst, te worden. In
drie perioden is het kasteel gebouwd, n.l. in
in de 13e, de 14e en de 15e eeuw. Maar door
de herhaalde verbouwingen is er toch: veel
veranderd, dat nu'weer 1 verwijderd is gewórden. De groote ridderzaal is geheel her r
steld en men hééft goede hoop het merkwaardige stuc-plafond, waarvan .fragmenten overal door het gebouw verspreid gevonden werden/weer in den oorspronkelijken staat te kunnen terug brengen/
Aan dit plafond is de legende verbonden,
dat Gijsbreght van Aemstel, na de verovering van Amsterdam in 1304 een toevlucht
had gezocht op den Doornenburg, wellje legende echter voor bestrijding vatbaar'is. Ia
ieder geval, toen in 1621 de Doornenburg
in het bezit kwam yan "de familie Amstel
van Mijnden
dus bijna 300 jaren later l*was het plafond er nog niet; het werd door
deze familie aangebracht en inderdaad werd
bi een der vakken een ridderfiguur, in harnas en rijdende te paard, aangebracht, die
een voorstelling moest geven vanden roemruchten Gysbreght. En pikant is het hierbij
te vermelden,'dat de overlevering wil, dat
een jonge, schoone slotvrouw, als weduwe
alleen achtergebleven op den Doornenburg,
er behagen in schepte adellijke heeren ten
bezoek uit te noodigen, hen te onthalen op
het voortreffelijke weibelegen druivennat,
in de kelders was opgeslagen en hen ér zóó
lang van liet genieten, dat zij het paard van
den goeden Gysbreght zagen steigeren! In
de ridderzaal ziet men vports hoe men dé
oude kruiskozijnen heeft uitgebroken en
vervangen door smalle, gemetselde' Gothische vensters, waarvan de benedendeeltn
zijn voorzien van' een luik, en de bovendee-'
lenglas in lood bevatten. De renaissanccschouwen, "eveneens, later
aangebracht,
worden weggebroken en vervangen door. de
oorspronkelijke gemetselde schouwen. Op
dezelfde wijze is men te werk gegaan in de.
kemenade,.de keuken, de kelders'enz.

sie van Advies en onderzoek in het belang

van volkswelvaart en weerbaarheid.
Gg
hebt U toen met gansch andere dingen dan
electronen.en spectraallijnen moeten bezig
houden, met het ; stikstofvraagstuk, de
brandstoffenvoorz'iening, de bestrijding
der aardappelziekten. Gg hebt hef gedaan
met geduld en goed humeur, omdat gg
het als een
hebt beschouwd, waaraan gij U in die moeilijke dagen het mocht
onttrekken. Wle,_yooals ik, Uwe werkzaamheid in dé Academie en voor de wetenschappelijke Commissie,van nabij'heeft
gadegeslagen,,, weet hoeveel dank, men U
voor dit alles verschuldigd is... Door..menig eerbetoon werden 'Uwe verdiensten erkend, en telkens als U eene nieuwe onder-»
scheiding werd verleend, zooals nu onlang:-,
de .Franklin-medaille, hebben wg ons er■över. verheugd, omdat" het onzen Zeeman
gold, onzen Zeeman, dien w\j niet alleen
bewonderen) maar dien wfl ook -een ; zoo
groote genegenheid toedragen.
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Plantersbond
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producten,■«• die •den bond zijn.
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werkte niet meer «voor het uitkeeren-vaa
een mooi dividend. • Men werkte- niet, meer
voor een mooie'tantième. Men werkte "en
werkt thans op de plantages om met onzï
producten onze regeering en onze, bondge-"
nopten te steunen. Men wérkt thans voort
"aan de ihtensiveering van het- bedrijf.'
Spr. wees er intusschen op, dat er verschil is in de positie Van de arbeiders in de
cultures in Ned.-Indië en van den landman
in Nederland. De landbouwer in Indië werkc
met vele ondergeschikten* Hij is arbeider,
maar ook werkgever. En hóe.wel'in vredesty'd het wel' en weer van de inheemscho
■werkkrachten zyn .volle aandacht hebben,
in oórlogstyd is dit van nog veel" grodter
belang. Binnenlandsche rust toch is noodig
om ongestoord te kunneri'voortbrengen er.
exporteeren. Het bewaren van die rust is
natuurlyk in eerste instantie de plicht van
de regeering en haar .bestuursambtenaren.
Maar pp de werkers in de cultures rust de
groote en eervolle plteht, het gezag te helpen handhaven. Spr, releveerde inmidd.'ls
met erkentelijkheid, hoe voorbeeldig 'en
loyaal Inheemschen en Chineezen zich hebben getoond, hoe offervaardig-zelfs by hét
verleenen van financieelén steun.
Een andere plicht yan den planter is, als
arbeider loyaal te staan ' tegenover dei.
werkgever., En in dit verband zag spr. den
Plantersbond. als een groote kracht voor
de maatschappij,' omdat hy. onder goede
fcondsleiding en bezield van > een goeden
bondsgeest belangrijk kan bydragen aan
het wèlzyn der geheele gemeenschap. Ook
voorde overheid is het' gemakkelijker te
peilen wat in een deel- van de samenleving
omgaat, wanneer zij te doen heeft met een
,■?
:
organisatie.
De planter is er van doordrongen, fï dat
men in deze moeilyke t|jden ruime opvattingen moet hebben. H|j begrijpt, dat waar
thans velen voor militairen dienst 'zyn opgeroepen en de personeelskwestie dikwyls
moeilykheden oplevert,*' men niefc . moet
weeklagen als'een vrye dag ééns in de;verdrukking komt. De pioniers der'planters
hebben met het kapitaal een zeer groot aan*
deel gehad in den opbouw van Nederlandsch-Indië. ' Zy zijn J „empire-builders"
geweest en de huidige planter is dat ook
nog. En die traditie
waar hy trotsch op
is
getrouw, weet hy, waar hy staan moet,
Hy voelt z|ch arbeider, maar arbeiders
met-een groote verantwoording.'
In dit-verband richtte spr. een woord
tot de planters, die nog altijd geen lid van
,

•

RUBBER MAAKT
OORLOGSWINST
Aneta schrijft ons:
,

:

Éfi^Ügii

Nadat, Zaterdagmorgen j.l. de voorzitter
den" Ned. Ind. Plantersbond, de heer

van

'R. *A. Schotman; de tweede bijeenkomst
,11de:, algemeene 'vergadering geopend

der

'met den reeds

vermelden terugblik op
het aïgelooperi jaar, werden' eenige medehad

ëedaan,, ingekomen „stukken ver-;
en£ Het verslag
.der financieele .commissie werd . goedgekeurd. Verschillende andere, verslagen wer-»
den aan een korte bespreking onderworpen,'
zooals dat van het Van Herwerden-Zuyder-,
hfrff-fonds; dat van. de" Arbeidsbeurs, de
registratie van kosthuizen te Bandoeng, de
p. O. V." en het informatiebureau voor studie en beroepskeuze. BJ dit laatste deelde
de voorzitter mede, dat thans ook inlichtingen verkrijgbaar zijn omtrent studie mogelijkheden en internaten in Australië, waar
men ook Ne4erlandsche centra heeft '
verslag uit van dè werkv Mr. Korte bracht
zaamheden van 'het Juridisch Bureau,
deelingen

meld, notulen gearresteerd

doch reeds
dat pas éenigen tijd werkt,
heel wat'arbeid verzet
te hebben.

Ii
'

De cultures in oorlogstijd.
Hierna was het woord aan den heer J.H.
hoofd van den Regéerings-PuRitman,
blieitelts-Dienst, die een voordracht' hield
over': „De Cultures in Oorlogstijd".
Na er op gewezen te hebben,-dat de economische weerbaarheid van Nederlandsch.'lndië ook.in dezen, tijd gebleken la zeer
hecht te zijn, gaf spreker een algemeen overzicht .van den tóestand, waarna hij
besprak, welke eisenen de verdere ontwikke»'.

'

\
ling daarvan'stelt?
r.
In hét algemene overzicht bezag hjj dé
gevolgen, die de oorlog na zich"- gesleept
heeft voor Engeland, de Vereenigde Staten,
.:•-.«

-.

4

'..

*

mj onze overheid gebrek zou zijn aan activiteit. Laat men met het uit spreken yari der
gelijke oordeelvellingen, voorzichtig zijn.
Laten wij liever alle krachten inspannen
om onze economische werkzaamheid vol te

Duitschland, Japan en
De industrieele landen moeten vechten om
;
afzetgebieden, de grondstoflanden
waaronder Cuba en Brazilië
hebben te kamj pen, mët-uitvoermoeiujkheden. In hét licht
van deze verhoudingen gezien,
Nederlandsch-Indië er beter aan toe; misschien
Ftaat' alleen Malakatin,er nog iets-gunstiger
\oor. In de rubber,
olie en kina'hebben
wij „sterke" producten, de.omstandigheden*
zijn voor ons zeer gunstige— men zou haast'
kunnen spreken van ongehoord gunstig
en' zoo- is onze ;,passieve" economische
weerbaarheid stevig gefundeerd. Dit büjkt
ook uit de (netto) cijfersvan in- én uits
—

—

-,

,

,
"houden.
Spreker

*~'*»

''

eindigde met het volle vertrouwen uit te spreken, dat als de nood werkelijk aan den man komt, Indië niet achter
. 'j--.:
zal blijven. .(Applaus).
De Planter in oorlogstijd.
De heer H. D. Pccreboom Voller, lid van
het.DageliJksch Bestuur van den N. L P. 8.,
heeft een voordracht gehouden over: „De
Planter in "oorlogstijd".' ',<
,
Spr. wijdde allereerst een woord aan den
landbouwer in Europa. Wanneer men aan
hem dénkt, dan ziet* men- hem voor zijn
geestesoog bij zijn landarbeid, bij zijn vee.
en dan denkt men aan werken dés vredes.
Spr. zag" nog; voor zich, uit €en reis door
Noorwegen in Juli en Augustus 1931, de
.heerlijke weiden,, het zonnige, bouwland,
afgewisseld'door donkere dennenbosschen.
Hij zag nog voor zich, den' stug'gen boer'uit
nat prachtige land, bezig zijn hooi binnen
té halen; en de boer uit Noorwegen en die
uit v lndië dachten niet aan een oorlog, aan
een Ivjjand, dief dezen vrédigen 'i .mensch
spoedig zou dwingen; zijn oogst aan hem
in té leveren en daarvoor in ruil waardeloos papier, aan te nemen., Spr. da,cht ook
aan den Hollandschen, boer en wat er by
hem omgegaan moet zijn, tóen.,op 10 Mei
de- Duitscher ons land besprong, Hy ook
heeft riaar de wapens gegrepen en zich
dapper geweerd, terwijl wij hier, in Tropisch Nederland, slechts met gebaldp vuist
de ongelijke worsteling konden volgen. >
Spr. beschreef verder, hoe de planter eet
bericht ontving, dat de .Koningin met Haar
Familie Haar land moest verlaten, om
niet als gijzelaars in handen /van den
Duitscher te vallen. Het bloed kookte en
het gevoel var. onmacht was niét te drkgen.
De stilte der natuur op de onderneming
drukte. Maar het leven en werken gingen
voort en vroegen ook de aandacht van den
planter- Ons productie-apparaat mocht in
geen langzamer tempQ loopen. \Vjj moesten
•
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De soldaat vroeger en nu...

—-

Voer.

Zoo nu en dan realiseer je je scherp, dat
er veel veranderd is in ons goede oude
Indië! .
i
' Let maar* etns op'de pijlsnelle vliegtuigen, langs, den
scherend, gevolgd döör felle zoeklichten, of op de lango
rjjén van strcomlijnauto's,, 'glijdend . door
goed verlichte straten, en bij den minsten
voetdruk roerloos wachtend voor moderne
stoplichten, lezen wjj in
Kijk xn&SLT. eens naar het zakenleven In
de groote steden, waar tijd geld is, waar
haast is, waar je door" het flauwvallen van
je mooiste boqrdje ontdekt,-dat je het klimaat negeerd»', waar luchtverkeer en telefoon nopen tof snel handelen, en het. publiek voor-het voldoen'van zgn wehscheh
geleidelijk meer ingesteld raakt op Westersche bedrijvigheid.

o ll|[/v»J«,

Het

was'

VIU.L.

hem te'eenenmale gant* onbequaem tot plantinge
»VMV»V
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diè, meenden, door'neutraal te blijven, een
garantie te hebben om buiten'elk cbr.iliet
te bl|jven, hebben ondervonden, dat zóoiets-'
tiiet mogelijk is. Natuurlijk .bedoelde Spr.
niet t ..dat' men lid van de N.1.P.8. moet werden om by' evehtueele conflicten sterker * te*
staan. Conflicten zijn nooit voorgekomen
en zy zullen nimmer voorkomen. Maar wei
gaat het voor den planter op,-dat hy door
lid van een vakvereeniging te worden, mede
stem krijgt in,den gang van zaken o*.a. op
sociaal terrein. Is men geen lid, dan is men'
.;.;
_
eigenlijk een klaplooper.
Vervolgens wijdde spr. zijn aandacht aan
hetgeen ,de planter en niet minder de
plantersvrouw gedaan heeft o.m v.by j, te
dragen aan de weerbaarmaking van Indië!
Hy releveerde de,organisatie' van de landwachten, de ' medewerking, . waartoe de
ondernemingen zich bereid verklaarden bij
een e\rentueeie evacuatie van de' buTjg-.rbevolki'ng i— hy heeft intusschen vernomen,'
dat daarvan is afgezien, maar dan kunnen
de ondernemingen toch nog ingeschakeld
worden voor de eventueele evacuatie van
gewonden, de opname van herstellenden'etc:
en.het aandeel van de plantersvrouw in
de algemeene weerbaarmaking door haai
deelname' aan E.H.8.0.-cursussen,*. het zich
beschikbaar stellen. voor yerplèegsterswerk
en het zich dienstbaar, maken voor het'
Co vim. Hij hoopte intusschen, _dat de óver-heid ook de benóodigde materiéele-middelen
zal verschaffen om de planters en het Lndernemingspersoneel in de gelegenheid te
stellen, zich op de best mogelyke wyze te,
-.
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Raden .Soemantri, thans
schryver bij „gemelde kas.
■«
■
Benoemd tot vendumeester Iste klasse
A bn de Inspectie van het
Venduwezen J.
«..USnackey; thans vendumeester Iste
Klasse
B aldaar.
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JU. op wachtg., laatstehjk
hulp-algemeen
ontvanger van de eedert opgeheven hulpr
landskasj,te Koeningan.
Met ingang van 30, April 1941 op verzoek eervol en met recht
pensioen uit
s Lands -dienst ontslagenof~H. A. Groothoff, controleur ,Iste klasse bü» den Pandhuisdienst te Bodjonegoro.
Tjjdeljjk belast met de .waarneming- van
do betrekking van klerk bü het departement van Financiën Oerip Kartodarmodjo,"
volontair
dat departement
.
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Onderwijs en Eeredienst
D. V. G.

Benoemd in 'vasten dienst van den Lande
tot opzichter bij de Pestbestrijding (Woninginspectie) van den Dienst der Volksgezondheid;. Mas Soedarjo, tijd wd. Opzichter b\j de Pestbestrijding (Woninginspectie)

de

'*

•

van den Dienst. der Volksgezondheid, met
bepaling, dat hg geplaatst blgft te Koeningan én toegevoegd aan den Gouverneur van
West-Ja va.
BPSfev* 3
•Overgeplaatst van de
Gouvernemerits'
Centrale Burgerlijke Ziekehinrichting te
Soerabaja naar 'Wahai (res. Molukken);
de tijd. wd- Gouvernéments Indisch arts
bij den Dienst der Volksgezondheid;
Liem
Khoen Go.
.
«.'■■_
Belast met de waarneming van de betrekking van
tqd ,wd. Gouvernéments'
Indisch arts hg den Dienst der Volksgezondheid, Raden Spesman Soériosoesastro,
met
bepaling, dat hg geplaatst wordt< te
-'•--.
had,
.
j!
In vele'gevallen zal bujken, dat dé jonge Batoe én toegevoegd aan den ter beschiklandbouwer, die na het schoolbezoek terug- king van de Stichting Centrale Vereeniging
bestrijding der Tuberculose in Nederva.lt.in werkzaamheden, geen kansen meer tot
landsch-Indië,
gestelden Gouvernementsarts
krijgt om de verworven schcolsche .kennis
klasse
lste
den Dienst der Volksgezondbg
nuttig aan te wenden, als 't ware in exploiheid dr. C. R. M. F, van Joost
. v .
'*
tatie te nemen.
Overgeplaatst
van
Batoe
naar
het VolksVóór de knaap ter school ging,, verzorgde h|j het kleine vee, zooals eenden, geiten, sanatorium van den Dienst der Volksgezondheid, te Amboina, de tgd. wd. verenz. en het'zoeken van voedsel• hiervoor. pleegster
lste klasse hg" de Algemeene
Nu hij, teruggekeerd uit de school, grooter Ziekepverpleging
derof kar- Volksgezondheid van den Dienst
geworden is, hoedt hg runderen
mej. A. M.-J. Thgssen,
bouwen; langs de wegen of op dé! weidetoet bepaling, dat zg werkzaam wprdt gevelden en klimt zoo langzamerhand op in steld bg het Volkssanatorium
van,, den
'•..••-•.•
j
prestatie.
Dienst der Volksgezondheid te Makasser.
't
„Het is van
meeste belang, dat ze
góéde en behoorlijke tani's zijn!", zeide on»
Verkeer en Waterstaat
een bestuursambtenaar, terwg'l eén veelTijdelijk belast mét de waarneming deizeggend gebaar, de door hem. aan schoolbetrekking
klerk bij het dept. van V.''
kennis toegekende waarde, begrijpelijk èn W.E.D. van
Schifferling,
thans tijd. werk-'
•
maakte,
zaamgesteld als volontair bij genoemd DeHoe conservatiever, de desa gebleven is partement. ~'*..' . '
:'"■des te geringer het schoolbezoek. In voorGeplaatst b|j het dep', van Verkeer en*
uitstrevende desa's (b.v. door aanraking Waterstaat,- ten einde, te
worden belast met
met het Wéstersche bedrijfsleven, als gede, werkzaamheden ten behoeve van
het
van
'het
verkeer, vestiging Landsbedröf „de
volg
opname in
Landswaterkrachtbedry-van een fabriek, enz.) zijn de cijfers beter. 1 ven",
der opzichter bij s Lands Waterstaat
W. J. Veer,» thans toegevoegd aan
den
gouverneur van Borneo.
Werkzaamgestèld bij het Landsbedrijf I
„de Boekit-Asamsteenkolenontginning" de
D. V. G.-ZAKEN
tijd. waarn. ingenieur 2de klasse bü het
Ook voor de begrooting-1942 • van den' departement van Verkeer en Waterstaat
Dienst der Volksgezondheid zal het acoent ir. W. K. M. de Kat, thans geplaatst bij het
worden gejegd op de bestrijding van volks- bedrijfsdeel ,-,de Bandoengsche Hoogvlakte"
ziekten,' olm. 'de malaria,' aangezien, vooral der Landswaterkrachtbedrijven;.
Ter beschikking gesteld van den ■ Comin den laatsten ttfd op heel Wat plaatsen in
Indië- eene opleving van deze ziekte viel .te mandant van het Leger, hoofd van
het
departement van Oorlog, teneinde te wor•;"••-■
constateeren. ■'
den werkzaamgestèld bij,
:
•
de . Militaire
■'"•••' ;
.'■ '*'.
Het hoofd van den tXV.G,, dr. W. Theü- Luchtvaart; de ingénieur by het Departenissèn, zal in de eerste helft der'volgende ment van Verkeer en Waterstaat ir, P. A
maand naar 'Soerabaja vertrekken voor het Vos van Zalingên.' thans werkzaamgestèld
voeren 'van besprekingen met. betrekking bij de
Boekit-Asamsteenkolennüjnen té
Tandjong-Enim.; • ■•>;.•
tot de.nieuwe Q.B.Z. aldaar, het krankzmBenoemd tot hoofdopzichter bij den Dienst
nigenwezen* en de lefira-bestrjjding.
van den Mijnbouw Roe3Ü, thans tijdelijk be•'■
,''■ ■■ .-**''.
last mét de'waarneming; dier'betrekking.
Dp jaarlyksche' inspecteursvergaderiiig
Op verzoek/gerekend van ultimo
Javan den D.V.Q. zal,nu, in tegenstelling tot nuari 1941, eervol uit 's
Lahds
dienst pntdie van 1940, in de tweede helft.van dit slagen .Amir Hassan bin Amit, postklerK
jaar worden gehouden.'. '•> ■",-. ■ . ;'. •
te Bandjermasin:
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Ig'k werkzaamgesteld als dd. stenotypiste
op maandgeld «bg de Generale
Thesauri»
van het Departement van "Financiën mei.
- '
W. Nauman, particuliere.
'■ a

„Ind.vCrt." schrgft:
'..
.',..'*
Ten verzoeke van de inspectie van het
inheemsch onderwijs wprdt in bepaalde
ressorten een onderzoek ingesteld onder,
den titel. „Analfabetistenbestrgding en be-_
klgvingsonderzpek". \
j.iV.
He't doel hiervan is o.m. om eens gegevens te verzamelen'omtrent de kennis, die
er na vérloop van tgd nog bestaat bg de
pud-leerlingen der desaschplen ten aanzien
■*•
van het 'genpten onderwijs.
Het is.gebleken, dat veel van deze leerstof riaéen aantal jaren verloren ia gegaan.
Na b.v. 5 jaar.liggen vakken als'geschiedenis en aardrijkskunde, niet meer in het
geheugen; alhoewel de ( kennis van schrijven en lezen bg blg'ft,' ook al heeft 'men
daarin jarenlang. geen oefening meer ge••

"■

.

I.U.A.
Wegens ziekte eervol ontslagen uit
zfc'n
betrekking Lamsana 'Hoeta Soit, wd. ambtenaar 2de klasse bg den dienst der,ln- en
Uitvoerrechten 'en Accijnzen te «oerabaïa.
..Met ingang van 17 Februari 1941 tijde-

BESTRIJDING EN BEKLIJVINGSONDERZOEK.
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•
-

•
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Het analphabetisme

—

.

Met ingang van 31, Maart 1941 op verzoek eervol en met. aanspraak op pensioen
uit. 's Lands dienst ontslagen Raden Soedeman Somadikoesoema, lahdskasamb. sde

■"
schier volmaakte techniek.
• Wie zich realiseert welke erbarmelijke
hulpbronnen de toenmalige compagniesdienaren tot hunne beschikking hadden en
met welke' bijkans onoverkomenjke moei-"
lijkheden men in deze tropische gebieden te
kampen had b|j het scheppen
eenigszins.dragelijke levensvoorwaarden voor eenetam,-afkomstig van den anderen kant der
aarde] die begrijpt welk. een durf en onvolk bezield moet heb.*.
ben.
i
De groote Jan Pieterszoon Coejj heeft
zijn werk niet anders kunnen zien dan door
den bril van zijn tijd en htf kon niet, als wij,
ten volle beseffen,- welk een 7 geweldige his-

„

—

r

Belastingen.
wy, moderne*>uilenbrillers, profiteerend van kunsty's, kunstwind, ja zelfs yan
Belast met de waarneming van de beeen kunstklimaat in onze bioscopen, ' wij trekking van adjunct-inspecteur van Fimoeten -bedenken, dat er een wereld.van nanciën te Bandoeng mr. J. van der Poel, rekennis ligt'tus'schen hunnen- en onzen tjjd, dacteur bsj, het departement van .Verkeer
dat wij onze gemakken danken aan een en Waterstaat.
•/
■-,;

'.

:

•■■-

Want

'

;

>

I.U.A.
Cheribdn. naar Palembang W. Chr. van Naerssen,
gediplomeerd dóuanekommies, (verificateur).
Ingetrokken de Overplaatsing van
ambtenaar 3de klasse R. Leidelmeyer den
van
•Tandjöengpoera naar Meulaboh.
Overgeplaatst van 'Tandjongpoera naar
Belawan als verificateur R.-Leidelmeyer/
ambtenaar 3de klasse (ontvanger), van Belawan naar Meulaboh,. als 'ontvanger J.
Stiemens;'ambtenaar 3de klasse (vcriffi
'

—

<

t
•

Overgeplaatst van

.

je de zaak altijd uittrekken. Ik heb me' laten .vertellen, dat de wéinige Europeèsché
vrouwen, niét te'bewegen waren één baaien-rok minder aan te doen dan in Holland,

•

.

.

•

ï

Weltevreden

.

*

'

t-

Financiën

Tijdelijk belast met de waarneming van
de betrekking van klerk bij
's Landskas'te

band uitgediend, en hun vrijbrief gekregen
. '
hadden.
. Het. zou ons te ver .voeren in t£ gaan
op de feiten, Welke oorzaak.waren, dat in
de beschreven periode «van ei'genlyke j kor
lónisatte nog, geen sprake ,was-en wij. volstaan met 'te vermelden, dat een.van de,
beletselen g"elegèn was ia het' monopoliesysteem van de Oost-Indischë. Compagnie
zelve, welke geen vrijen handel riarfst zich
v'. ..•■-.duldde, ,
Wij hebben'hierboven een nogal luchtige
schets gegeven van het leven in den compagniestijd én vooral het, accent gelegd op
de primitieve gebruiken eri "vreemde gewoonten in »de oogen van ons„ .veel meer
gecompliceerde en .verwende nazaten. Indien wghjermede. zouden eindigen, . geen
•anderen'indruk achterlatend dan'die. van
een soort rariteiten museum, dan. zouden
wjj onzen Voorouders onrecht aandoen.

Bijzondere aandacht vroeg -spr. voor het
distribueeren van klaargemaakt voedsel
voor de inheemsche opgezetenen der ondernemingen, waarby de, leiding bij de plantersvrouw in goede handen zal zyn.. Het
denkbeeld is niet bij hèm' gerezen. De heer
en'mevrouw Kuechlin (van dé onderneming'
Goenbeng ;Goemiür) hebben het voorbeeld torische* beteekenis gehecht moet worden
gegeven. Spr. bracht hun daarvoor gaarne kan den dag, dat koene Hollandsche zeeom met den heer Harms van de Nirotr. vaarders, hier voor het eerst yoet aan wal
t? spreken —'een „open doekje,"
hebben' gezet.
Spr. eindigde met een opwekking om alle
krachten in te spannen teneinde mee te
werken aan Nederlands herrijzenis en-zichwaardig .te toonen, onze dappere. Vorstin
by' Haar terugkomst ip Groot-Nederland té
kunnen toe jubelen, al zal dat op giootcn
afstand móeten gebeuren. (Applaus).

*

■

OFFICIEEL

*

1

-.

<to-

eiet, dat mj lid van den N.1.P.8. moet zijn. gery* bestond, enkele uitzonderingen daarOveral in de' we?eld,ziet men, . dat he»i gelaten, uit -gewezen compagniesdienaren,
noodig is, --zich te vereënigen.' De ïitaton,- meest soldaten én matrozen, die hun 'ver-

Bovendien waren alle ingrediënten tegen
het eind van de reis vanzelfsprekend in een
In 1940 overtrof de uitvoerwaarde 'die
van 1939 met 150 millioen gulden; het uitabominabelen toestand, het t ; water werd
schaarsch, en begon ,te stinken. Hevige dorst
voersaldo óver 1940 bedraagt niet minder
na het zoute eten in de trbpenhitte maakte,
dan47o millioen,' gulden. Daartegenover
staat, dat de. uitgaven intusschen ontzagzelfs het slechte drinkwater tot een fel begeerden drank. Op het stelen daarvan, b:v'.
gelijk gestege.i zijn," doch daarvoor is het
door bet zuigen meteen pijpesteel uit het"
ovengenoemde uitvoersaldo beschikbaar,
\
watervat; stonden zeer zware straffen. Aln,
Natuurlek hebben ook hier enorme ver't in dien tijd niet zoo beroerd geweest was;
schuivingen plaatsgehad. De verschuiving
afzetgebied voor onze producten
van
zouden we nu vermoedelijk geen „griepers"
.heeft" zich inmiddels automatisch voltrokin onze gelederen gehad hebben,
want 't kankeren schijnt in. den rijd van Jan
ken. Nu Europa als afzetgebied voor ons
vqor zulk een belangrijk deel is weggevalPietersz. Coén uitgevonden te Zijn.i len, hébhen vnj' voor onze grondstoffen
Eén van. die grappenmakers moet van 't
een-afzetgebied gevonden in "de Vereenigde
eten aan boord eens gezegd hebben: „het
Staten. .
brood was geheel en al korst; de boter was
Vier de uitvoer (naar de waarde) naair
sterk, dat ze wel alleen het grootzeil
Europa terug van 31%' van onzen totalen
inhalen, en dë kaas'had al meer dan
kon
Tempo
i
uitvoer tot ruim-10%, de uitvoer naar
100.000
zielen ter wereld gebracht".
Het
hoe
de
typisch
jongeren
is
onder Jsm
, Amerika is verdubbeld,
én wel van 18%
Wat moet het voor deze Indië-vaarders den bestreden.
al deze dihgeu! als vanzelfsprekend aanvan.onzen totalen uitvoer tot 38.5%. De
een geweldig moment geweest ,zsn als de 1 De tucht werd naar den geest, des tgds
uitvoer uit Nederlandsch-Indië naar de vaarden; zij hebben geen vergeüjkingsobjecten. Maar "velen van hen, wier schedel Javakust in- zicht kwam! Geen geslinger op grondige wijze gehandhaafd en de des-,
Aziatische landen is opgeloopen van 30 tot de
meer op een eeuwig krakende schuit, geen tijds-toegepaste straffen waren wel geteekenen gaan- toonen van eerbied/■-...' / . :
::;:r :v waardige
37%..
of
grijskaalheid, hebben hier zeeziekte meer, maar'land;' boomen, groen! schikt,'om je den lust tot een herhaling të
-. Driekwart van
onzen totalen export
benemen, vooropgesteld,.dat een herhaling
heel
omstandigheden
andere
meegemaakt Een vlucht uit de hel!
wordt geleverd door de „sterke", producten
Maar
ook
nog mogelijk was. Zoo had men het z.g.
en
er
er
die
te
land
wachtte
soldaat
zijn
genoeg,
'met
een
zeiter
den
en daaronder neemt de rubber de voorterug verlangen naar den goeden geen paradijs. Daar stond geen badje klaar „morioneeren", waarbij de gestrafte door
naamste plaats in. Niet minder dan 42% heimwee
ouden tijd, toen een schommelstoel nog re-> van leidingwater. Daar was ,'t meegenomen, zjjn collega's met een houten
kolf op zijn
van de totale, uitvoerwaarde
dat is dus den van bestaan had, en "doodehjke vijand- als je een beetje dicht by de kali
zitvlak
bewerkt.
We
Daar
werd
moeten.wel
aanzat.
i • bijna de helft
wordt door dé rubber inschap na een velddienstoefening nog' rustig brak een ruw leven aan met tal van ont- nemen, öat by deze Hefkoozing veel begenomen. Sprak men vroeger van de" suigedronken kon worden met vele borrels, beringen.
Daar zat je in een vesting of staande sympathieën verloren gingen. Het
ker als van de kurk, waarop Indië dreef, af
bestond daarin, dat men driethans is dit zonder twijfel de rubber en opgediend in de schedels van verslagen te- fort, waar ook wel plaats was om te wonen,
genstanders.
\"j
..,.*■■>
■■»_
als jè daaraan maar niet te veel ■', eisenen maal achtereen met gebonden 'handen en
'. voor een rubberplanter moet men den hoed
Zij hebben eigenlijk net het einde* meestelde.
voeten voorzichtig werd opgeheschen, doch
De
afnemen, ook al kent men hem niet.
de stilte, waaronder onze
gemaakt
Na de ontscheping kreeg men eenige da- ruw neergekwakt. Later kwam het spits-'
rubber maakt inderdaad „oorlogswinst." „gordel van
van smaragd" eeuwen sluimerde, gen vrijaf om wat op te knappen, maar ge- < roeden loopen meer in de mode, -jraarby
Spreker wilde hier gaarne bij aanteekeen zij kunnen
schilderachtige tafercelen woonhjk leek dat meer op afknappen,,
nen, dat dit resultaat niet alleen de vrucht
want' het slachtoffer op én. neer moest loopen
van
ophangen
landelijke sfeer, waarin de meeste magen, die den
de.
ia van de inspanning der ondernemers,
dagehjkschen tusschen twee lange 'gelederen soldaten,
zij leefden, van dé tournee's in doodgewone strijd tegen erwten
die er allen behoorlijk op los rammelden.
maar zeker voor de helft-ook van dié van
en spek moeizaam hadwagentjes met paarden ervoor, waarbij dan den volgehouden, gaven
den planter.
het
op
bij
overla- (Gelukkig had je daarbij'geen tijd om uit
gen lang
gedaan over afstanden, welding mét',arak en vruchten.'Overigens wer- te zoeken wie het hardst geslagen had!)
Zoo is de economische toestand nu, als ke we nu in enkele
uren afleggen.
den wel maatregelen getroffen tot behoud
men hem alleen van den 'passieven kant
Overigens werd voor ernstiger vergrijzgn de menschen, die zeggen, dat
Het
•van
de
gezondheid
pen de doodstraf door strop-of kogel toet bekijkt. De toestand" is echter niet in deze
toedienen
door
het
van
ons Indië zijn echte Oostersche sfeer ver'
, ■"'.* '
.
oorlammen; -één op de nuchtere maag en gekend.
richting gegroeid uitsluitend als gevolg liest, dat'de
lomantiek verdwijnt-en davan de huidige omstandigheden. Er is ook snelheid ons belet
een
den
Over
het
paar
loop
in
van den dag.
zedelijk peil van den toenmali■
te zien.
nog een actieve kant aan de zaak, en wel
geregelde menage was maar heel gen krijgsman kan men met den besten wil
De
Daar
wei iets van waar, maar we ver.is
*de „ordening','. Ongeveer 60% van der. keeren
.wereld niet veel goeds zeggen. Dat
in dit' mooie, land in de gelukkige matig. Als we de oude vergeelde papieren 'van de
export staat rechtstreeks onder overheidsgeen wonder want de „werving" strik»,
was
mogen
gèlooven,
dan
bestond
de
dagelijkomstandigheid, dat we de moderne gemak'.
controle. Z\j omvat de rubber, suiker; tin, ken
te in dien tijd letterlijk alles, wat>zé maar
kunnen waardeeren, en. tiet verleden sche soldatenyoeding uit brood en gekookkoffie,
thee,
kina
en
De
aardpopra,
kapok.
E
yiriden
te
vermengd
kon, en-daaronder waren maar *l
katjang,
ongestampte
met
beleven. |,-RV-'i-;'r
\
olie valt niet onder de gouvernements- jiog overal,kunnen
rijst. Het zonderlinge was nu, dat als je te veel boosdoeners, wien de vaderlandsche
Indië heeft, goddank, nog ruimte!
L controle, maar'dit product wordt als hel
nog iets wilde bodem te Vvarm onder de voetenjgeworden
Loop de j ketta maar eens uit en er is aan dit' gevarieerdetoevoegen, je dat dan' maar van den col- was. .■
i
E ware „automatisch" geordend, omdat mei i eigenlijk geen heden meer.
', ji ■■■
•_'.■■'
■', daarbij slechts met énkele groote lichamen
Dronkenschap was zóó algemeen dat,
je onder een groote waringin zit, of lega-soldaat moest koopen, want daaronder
Of
|'>, te doen heeft. Overigens is de olie hier niet je
zooals Coen zei, ceri evengoed'een ekster
liepen allerlei 'neringdoenden, die zoo noolaat gaan langs groene berghellinin een zoo gunstige positie als op Curacao. genblik
of over strak • spiegelende sawah's, dig in diensttijd hun 'zaakjes afdeden, zoo- kon verbieden të hippelen, als een'soldaat
Wat hier in betrekkelijk korten lijd op de
of matroos óm zich te bedrinken! Weken
tijd vlucht, en al het oude komt nabij. als: „kleermakers," schoenmakers,
\ _ het gebied van ordening is gedaan, is waarsenbreijers, smousen in oude kleeren en achtereen kon het volk, én zelfs de offiis
peinzend
Het
of
verleden
zien
terughet
lijk grootsch te noemen. Spreker bracht in getrokken heeft uit de dageUjksche
I .dit
drukte linnens, koffie en theeschenkers, . dóbbe- cieren, in een kroeg omhangen, -met als
verband hulde aan het werk" van he:
gevolg vechten met,vuisten, messen; : en ._
belangen,
van
directe
maar
den laars niet' uitgezonderd"'.
gretig
departement van Economische Zaken, niet
.
Het is nogal vreemd, dat die handeltjes „bloote degens". .
"■• alleen onder de huidige leiding, maar ook mensch wacht, die dé stilte zoekt.
Maar
ook
gedreven
werden,
diensturen
over
.was Coen
burgerij
de
/maar
de'
in
. onder zijn vorige leiders,
de.heeren Hart
. den ï „gódloozen
militaire
werkweinig
verrukt;
kon
heel
want
de
goed,
hoop,
zouden
over'
dat
Doch,we
het
hebben
den
en Wellenstein: De zaak is nu zoo, dat wij
in de beschreven periode bezaamhederi
soldaat
en
zijn
daarmee'
we
weer
het
in
de
, ' de • opbrengst
i
der belastingen van
n^■
.•,
~
.
• „■,
.■
stonden uit niets anders dan een enkele .
.
.; '/, .sterke" producten kunnen gebruiken om volle leven.
'"■'."
jeen
parade
je
wachtdiensten,
Laten
we
een
en
kon
maar
eens
flinken
sprong
de „zwakke" producten te steunen.
tijd wacht voor 5 stuivers overdoen aan een
:... . Deze ordening heeft ook gemaakt, dat wij terug maken naar ons begin hier:, de
de
van
Compagnie.
Oost-Indische
kameraad die. toevallig uitsluitend soldaat
aanzien van de voedselvoorziening vryI ledereen weet, dat toen 't gaan naar Jan was; ■..',' ,;■' r -,'_;„■■. \'.,, ■ .:.•".
• wel onafhankelijk zijn. ■'~'•■"
Zoodoende kon het.van landswege verEn hierin ligt het verschil tusschen "ons Oost „boekan maïn" was.
Er
geeu
K.L.M.,
was
je
waarmee
cer.iin
dagrantsoen, „gesuppleerd worden
strekte
werk en den bluf der dictatoriale machten.
Hier hebben wij nooit een meneer gehad, ge dagen overwipte of een . Huygens ot door de zulken, die haar voordeel vonden
i%
Welke je op een vasten dag en op dagelijks wat lekkere soep enkerrij te kof," die met opgestroopte mouwen en luider Dempo
W
bepaald uur op Java deponeerde.
u
'•
ken en zoo aan haar maats te verkoopen".
stemme den volke kond deed: „Dat hebbén een
Je
soms
maandenlang,
jaar,
zat
een
op
1
wij nu gedaan'"«Wij zijn kalm onzen weg
De één trok dus ongestoord de. inkom•
sten uit zijn negotie en hij, dié uitsluitend
' gegaan, doch w\j kunnen menschelijkerwijs' een zeilschip, en als je onderweg niet voor|U
goed in, ee.n stormpje, was blijven steken, het soldatenvak beoefende," kon. altijd bij,
'
■V.' |
| tevreden zijn over ons zelf, omdat wij rederlnin Ifinnm -ir\
AAn
nf
,4
konden
verdienen door het overnemen van wacut| ujkerwns gedaan hebben wat wij
i"
doen, omdat wij thans uit dit land halen wat ongemakje van boord, want de etery was jes. „Niet gek", zoü je. tegenwoordig zeg-'
' .';•".
i wij kunnen doen om aan den oorlog deel te verre van ideaal en aan zilvervlieshoudende gen-"'
'~■■. .■•''., h '■■■
rjjst en vitaminetabletten
deed
men nog
mien'zich,' wat
nemen.
kunhen
nu
'aan
W|j
eenmaal
niet
de
niet
gelooven-dat
U.moet
I oorlogvoering meedoen zooala wij dat zou- niet.-'.' '•.''.:.'..'.,_,'*
de Jdeeding betreft, veel'aantrok van de
i den willen, maar; onze rol is belangrijker
Ga maar eens na hoe je je zou voeleir, tropenhitte. Aan „shirts" én „shorts" deed
dan op het eerste gezicht lijkt. Als wij ze als je maandenlang; behalve je -brood, 'als men niet. Men wandelde vrooljjk rond in
■} niet'vervulden,
zouden anderen het moeten maar erwten en boonen en grutten met solide wambuizen van de alom geroemde
Agente
N. Sumatra: N.V. H; Mij.
(krenten te slikken kreeg, driemaal in do Hollandsche.wol, alsof er ge«n warmte aan
«'doen.
',-.;.'
•
j' Vaak heeft het vénvijt geklonken, dat er week met vleesch:of spek, dik in de pekel! de lucht was. Als.je 't te' i?anas kreeg-kon
-

van

***

maar dat kan wel-overdreven zijn.De pasgeboren .Europeaan, die zoo roekeloos was geweest, op Java het levenslicht te willen aanschouwen, betreurde deze • nieuwsgierigheid» ten spoedigste, Want
de grondige Hollandsche wijze van bakeren
had soms noodlottige gevolgen.
Met* het militaire voorkomen werd niet
veel omslag gemaakt. Wel is waar beschikte de Gouverneur-Generaal over een. goed
gekleede lijfwacht van trompetters, hellebaardiers, lijfdragonders enz., maar de gewone soldaat kreeg bij aankomst in Indië
zoo gauw geen uniform.
Wie b.v. in den „mêegneomen" livreirok
van 'zijn meester voor den Oost had geteekend, liep nog maandenlang te Batavia
daarin rond, totdat hij wat geld had om
zich een buitenmodelletje aan te schaffen.
Eerst later trof men de regeling, na aankomst 2 maanden traktement uit te betalen, waaruit de onkosten voor de aanschaffing van militaire klee'ding diende te wor-'

Indië in den compagniestijd
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Waaraan herkent men
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goeden

den
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tahenwanf
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vraag, die
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al zoo lans;

wel
zeggen, gemarteld. 'Men loopt ; tiver
straat en men ziet zijn menschen aan, en
men overweegt met bonzend hart: „Zou
déze meneer nu... eh... ?" of: „Het zou
best kunnen zijn dat gindsche vastbera
zakenman
den heer' een uitmuntend

heeft .bezig, gehouden, ja ik mag

,

"'•'.

'■ ■■"-'■ :::-;■

k

:
>

'
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:

was!"

: "->'

Maar zonder literatuur komt men er
niet* Zonder 'degelijke, exacte
ting gaat het niet; zonder werkelijke
parate kennis'blijft het altijd maar lief-'
hebberen en romantiseeren, •'.-.".
En thans, mijne vrienden, is hét raad-,
selj opgelost, het probleem gepeld' als
èen noot: Ik weet nu onomstootelijk en
tot op een haartje nauwkeurig hoe een
goede zakenman er 'uit ziet, hoe hij
spreekt en zich* gedraagt.
t
Argeloos sloeg ik.op zékeren dag een
nummer open van „De Middenstand",
officieel orgaan van de Middenstandsvereeniging Bandoeng, >en wat zag mijn
qog op de laatste pagina? r,
Mijn oog zag op de laatste pagina een
artikel, getiteld
voorkomen", en in dat artikel Wordt de goede
zakenman inij ten voeten. uit en haarfijn geschilderd. Ik kan mij *nu nooit'
meer vergissen. Ik kijk, wanneer- ik
iemand ontmoet, of zijn rug wel recht
is; of h\j licht en veerkrachtig stapt;
ik snuif discreet' om, te Weten of hij een
frisschen adem heeft;, ik vergewis mij
ervan dat de man geen roüwranden om
zijn nagels heeft en geen \ al te zwaar
gevulde schouders ten-toon spreidt;-ik
registreer de modulatie van,zijn stem,
die namelijk niet mag-piepen of brommen; ik schenk in het voorbijgaan even
aandacht aan de vraag of zijn eventuee-.
Ie beeldspraak b'eheerscht en zuiver 15...
','En. al s de goede kaerel aan al die
voorwaarden voldoet, dan klpp ik hem
op den schouder en zeg: „Zoo zoo, gij
zijt de super-zakenman! Ik ga dus maar
liever naar een goedkooper adres. Dank
r
-.'
U!"
]
Maar goede lezer, gij hebt mogelijk
niet, zooals ik, kniediep in het probleem
gestaan, en het zou dus niet bijzonder
vreemd zyü, indien gij verschrikt .zoudt
vragen: „Maar wat wil'toch deze zot?
Waar moet dat heen!?", Wel', in dat artikel Van het Bandoengsche middenstandsorgaan staan, dingen,
die men niet zonder stijgende opwinding'
lezen- kan. Ten -eerste onthult de schrijver ons, dat „voor het persoonlijk voor-,
komen van, "den , zakenman -een
geheeL andere
maatstaf geldt dan
voor een mannequin". En hij geeft
dan een analyse van de factoren,
die tezamen het voorkomen van den goeden zakenman vormen. Als U, schrijft
hij, dezen maatstaf gebruiken wilt om
er iemand of Uzelf naar te beoordeelen,
bepaal dan, óf elke factor geheel of
maar gedeeltelijk in orde is. De factor
Kleeding heeft zes onderdeelen, de factor Houding heeft er twee, enz. enz. Zet
een plusteeken voor de dingen, die in
orde zijn en" een minteékeh voor de
dingen ' waar nog wat aan mankeert.
Pas wanneer alles positief geworden is.
kunt u spreken van een persoonlijk
voorkomen dat honderd procent is.
Nu beging ik, om te beginnen, de onhandigheid om mijzelf aan de hand van
deze normen te willen analyseeren. Met
-
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kenman:
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,JZooivel staand als zittend mei rechten rug, hoofd-os, buik in, schouders
maar achteren", zegt de schrijver-in de
rubriek Houding.' Maar denk vooral
niet, dafc-men met zulke dingen alleen a!
een goede zakenman zou kunnen zijn. Ik
ken zelfs iemand met een kaarsrechten
rug, hoofd.,op, buik in, schouders naar
achteren, die vier keer failliet geweest
>
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■
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■'■

#

,
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Neen, ér komt méér bij. De man'moet
goed geschoren zijn; zijn .gebit \ moet
naar behooren onderhouden zijn f ' geplombeerd óf aangevuld; geen aanslag
mag zichtbaar zijn;de adem moet frisch
•
zijn,
'Men late zich dus als klant in een toko eerst eenigen tijd in het gezicht
ademen door den tférkoopcr om ér zeker
van te zijn dat men met een goeden zakenman te doen heeft. ~-:>
Hoewel; iemand kan een adem hebben
als rozengeur, «Janwel, gelijk de Knaap
Vrede uit het lied van mevrouw Roland
Holst, als geurige lentewind* en tóch
geen goede zakenman-zijn. Wanneer bijvoorbeeld zijn pak niet van eenvoudigen
snit is, zijn schouders.te zwaar gevuld
zijn e.d., wees er dan verzekerd van dat
gij aan het verkeerde adres bent. Dat
zijn.de ware zakenlieden niét.
Een volgend voorschrift luidt: „Nagels in model gehouden, gelijk met>de
vingertoppen, niet puntig, niet in het
leven afgeknipt, nagelriem verwijderd,
geen rouw".. „i
• Vooral op laatstgenoemd punt wil ik
de bijzondere aandacht vestigen.. Ik
maak van de gelegenheid,' gebruik om
het denkbeeld aan de hand te doen om
.
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HisM

schrijver trouwens in het algemeen een
broertje dood, wartt ook,in zijn bewegingen moet de -ideaal-zakenman zijn:
zonder aarzelen, op het 'doel afgaand,
,/ook wat 'dé handbewegingen betreft".
Waarschijnlijk heeft dep schilder van
dezen Robot van middenstandsdeugden
hierbij de aloude spreekwoordelijke-wijsheid voor oogen gestaan: ~Grijpt als
,
het .-rijpt".
Gezegde Robot, mag overigens ook
niet met de armen zwaaien én
zwaar'stappen; ,#ijn tred zij licht en."
veerkrachtig". ' ■■' 0","
wEn wanneer U nu nog weet,'dat'de.
goede zakenman o.m. ook uitloopend
nekhaar moet hebben, dan,.ziet U we','
geëerbiedige l'ezer, dat men maar niet
in een vloek en een zuclit een goed zakenman is. En als men het eenmaal is,
dan moet men met Hamlet zeggen:
„To be thus is nothing, but to be~,safély
'"
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'
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voortaan in" receptie advertenties niet thus,..!"
.]'■*,.] *<•',
alleen te -zetten: Jïêeren kleedina
Onwillekeurig .zou men denken,
licht", maar ook: gagels geen rouw". ér voor zulk een goeden zakenman

".'

-

,

U zult eens. zien hoe aardig dat staat.
Maar zelfs mét een-rechten rug mee
toebehooren, geplombeerde tanden, fris
schen adem en schoo'ne nagels is men
nog'geen goede zakenman. Men is daarmee zelfé. nog maar nauwelijks aan.de,
vijftig procent toe. Men moet ook gepoetste schoenen hebben,* en- handschoenen, das, shawl en paraplu "(met deze
dingen schijnt men in. Bandoeng over
str.aat te spankeren) moeten eenvoudig
Zijn en passen bij de andere kleeding.
Met sieraden zij .men' spaarzaam , en
nooit opzichtig. Dasspeld is volgens den
ïeleerden schrijver, niet noodig en mag
,
in geen geval fonkelen.
Die ernstige waarschuwing tegen fonkelende dasspelden stemt volkomen
overeen met mijn gevoelens; ik heb. altijd een ondefinieerbaar wantrouwen gekoesterd tegen personen met fonkelende dasspelden, zop'ri gevoel van dat-zijeigenlijk-té-goede-zakenlieden ? waren...
Maar dan: de stem. De goede zakenman mag „niet piepen en niet
brommen"; geen „eentonige dreun" en
geen __,;zware,
nadrukkelijke toon;
„rond en frisch."
: Dat komt goed uit met dien frissch'en
adem.
■'-'•,; • ' ■
De goede zakenman mag niet mompelen én, niet schreeuwen; hij moet goed
.
.
verstaanbaar ïijn.
Hij moet verder gevoel van
eigenwaarde hebben,--gepaard, aan bescheU.
aenheid. Hij'moet, niet onderdanig optreden en niet aarzelend doen..'
Aan; aarzeling heeft .de geleerde
*

'

-

•

,

'

dat

geen

rustig oogenblik in'het'leven overblijft.
Het-eenq oogenblik staat hij vpor den
spiegel zijn geplombeerde tanden te bekijken; het andere oogenblik' voelt hij
of zijn nekhaar wel uitloopt; vlak daarop neemt hij zijn'nagels onder"dè loupe...
En dan- dénkt hij, de arme mét zijnhobelen • rechten rug en niet al te gevulde-schouders," opeens aan zijn, beeldspraak, die niet,altijd zuiver is geweest;
aan zijn betoog dat, | weliswaar gedragen Óp een frisschen adem,, niet altijd
rond en frisch'is geweest... •\.
Schijnt het U toe, da't de man eenvoudig geen léven zou hebben 1 ■
j Wel, dan hebt gij het mis. Het laatste
gedeelte van het artikel in „De Middenstand!' draagt namelijk tot titel: „Natuurlijkheid", en dat gedeelte is even
kort als krachtig, en hét is zéér kort:
precies anderhalve regel. Natuurlijk-,
h'eid, zegt de schrijver: ..„moet vanzelf
ontstaan door het bovenstaande eiken
f
.
, ,
dag toe te passen".
;
Dit is een uitspraak, zóó vol diepte,
dat eenvoudige ■ zielen het"' misschien
niet zoo maar dadelijk kunnen verwerken. .Wij kennen personen, die zich knus
en 'natuurlijk gevoelen met.vuileinage.l3.
piep- of bromstem, sterk gevulde schouders, ja zelfs doörgezweeten' hoedrand.
Maar aan den anderen kant kan ik mij
voorstellen, dat iemarid, die zich zes
jaren lang,.dan in dag uit, heeft.geoefend in. al die deugden er tenslotte zulk
éen slag van krijgt, dat hij zichzelf gaat
toevoegen: „Ik yevoel mij tpch zoo heerlijk natuurlijk!" '
'

■

•

Griezelig
Toen hij, een kleine jongen was spflbelde Mark Twaih een keer, trok erop
'uit en kwam laat* in den avond terug.
~,Ik besloot door het raam in het kantoor van "mijn vader, te "klimmen en daar
den nacht door te ■ brengen op de ca-,
napé aangezien 'ik'bang was om naar
huis te gaan en een pak slaag te k.rij-,
gen" zoo vertelt hij in „Moments with/ *.
Mark Twtin (Barper)." „Toen ik v daar
lag en >mijn oogen'aan de duisternis
gewend waren verbeeldde ik mij dat ik ,'
een .lange vormlooze' gedaante' op den
grond zag liggen.
,
,
■'~..
Er ging een koude rilling door mijn
leden. Ik was bang . dat het ding naar
mij toe zou sluipen om mij in het donker te grijpen. Het leek 'mij óf het treuzelende* maanlicht, dat door het raam
naar binnen viel het* nooit -zou 'bereiken. Ik keerde mij 'naar den muur en
telde tot,, twintig. Jk keek
de vierkan-.
te lichtplek was er nu bijna bij. Met een
Wanhopige krachtsinspanning keerde ik
mij weer om, telde tot honderd en keek'
weer bevend „van top. tot teenj ,'Een
wi,tte hand lag in het maanlicht!' Ik' 1
hijgde naar adem.,lk telde weer en keek,
lag uitgestrekt in ■jü een naakte
het "bleeke licht: Ik legde mijn handen
over mijn pogen en telde tot ik het niet'
langer uit kon houden, en toen
was
idaar het doodsbleek- gezicht van een i I
man, inet'vêrtrpkken mondhoeken en
de starende glazige oogen van een doode; Ik staarde. naar, hef lijk totdat, hétlicht de bloote b'oipt bereikt had centimeter
voor centrale —en een af;
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hü als een
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Slank en lieflijk was

hêt' noodlottige, gevolg, datUk binnen
het kwartier in een zwaar minderwaardigheids-complex als in-een-vuns en
'diep möera3 vastzat. Maai- met bewon
derenswaardige geestkracht' sjorde ik
mijzelf in veiligheid,.stelde mij objectief
tegenover de zaak;en genoot van de
blanke noot des goeden . zakenmanschaps' Ja, de synthetische homo medioclassicaliSj, die mij uit dit artikel tegemoet kwam, straalde zijn deugden zoo
hel. en fel naar alle kanten uit, dat ik
een wijle mijn oogen moest .bedekken, j
Zie hem'daar staan, den goeden''za-
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schuwelijke dolksteek onthulde. ■•''. ';
Toen ik eindelijk thuis kwam* kreeg ik'

met de zweep maar het was een verlichting: Het bleek, dat •de man dleö'.
middag was-doodgestoken in de .buurt
van het kantoor en dat ze hem bij mijn
vader hadden binnengedragen om hem.
te behandelen, maar dat hij slechts nog
een uur geleefd, had.
:
Later heb, ik'nog dikwijls met hem
in dezelfde kamer geslapen
in' mijn
•
droomen.
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Maar het wordt mijn
v

'

-

,

t

tijd

om. te eindigen.
,
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En dug zet ik, hier, op het doel af-,

gaand, 'zonder aarzelen, ook wat -dé'
handbewegingen betreft.' een dikke -"
•■
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DE TIEN
AANDEELHOUDERS
Door Vincent
Een'-blanke trad de Henscratch Bar
binnen en- ging zitten aan een der -kleine»
'tafeltjes. H|j keek' nieuwsgierig rond.
De roem'' van, do, Henscratch was al lang
vervlogen": er Was' niets van oyergeb'e;
yen dan een verre herinnering. Stof lag
"op .de tafcis èn de spirgel achter 'de bar
■■> was' volgekrabbeld met de hamen -van.
;
allerlei twijfelachtige, niet alcoholische

O’Hara

>

ONS KORT

-

.

VERHAAL

dranken. Een'gort geblokte, taanklcür'i
ge" kroegbaas prgbeorde een» -stapel, ko

kunt kenen. Ik wil dat. paard'verkoopen en afzien van die wedstrijden."- '
verwerken'
tot
-een uniek
gelfleachjcs te
.„Je praat, anders niet als iemand, die
c'.alc,crkunst en wierp
staaltje „van
veel
verstand heeft ' van paarden,"
' nti en dan eep
blik óp het meende
Skeeter,,'" •...■*., ■;.<,&.■
Linc'oln,
IragiSch'e gelaat "van Abraham
„Heb Ik ook niet," wal het antwoord
, vlicgenspatjes
met
èen
/besmeerde
in
~Ik ben een .man-, van de wetenschap en
omlijsting aan den wand.
een gentleman.'.' ' , ."'
"■.■'. '"•
'.
Skeeter Butt3 legde fcccl voorzichtig
„Ik
heb
. zei
geen
dollar,"
honderd
het kogelfleschje, dat een
supjrrzoet
Skeeter.
,heele
'~Jé
zult'in
de
stad
geen
drankjö bevatte, heer, -sloffe -achter het
neger vinden, diezó'o'n
bij mebuffet Vandaan en fluisterde déh.blanke kaar kan schrapen. Ga bedrag
naar de blanken
.
beleefd, in het oor:
~\\, \:)y "■■_■
„Hier wordt geen drank verstrekt met je paard!" . ■•.
„Zou
je
geen
k&né
zien
; tien negers bij
aan blanken, baas.' Het is verboden. Do
elkaar te trommelen, die ieder tien doldrankgelegenheden
'schrijft-aparte
wet
„Dan
voor,-vodr blanken .en kleurlingen. lar hebben?" vroeg dé blanke;
ben
je
met'je
eigenaars
tienen
van
dat
Maar..."
.'.'■■
paard en je kunt'de winst deelen,"*-'- f.
drank
de
noodig", zei
„Ik heb geen
-„Wat is.''t 'voor een paard!"- vroeg
blanke -,ïk' heb geen geld, geen- credict, Skeeter
j ■'
vol belangstelling.
géén vrienden, niets."
zijn
geen twee, Skeeter. Hel
„Zoo
er
7,Neem me niet kwalijk dat ik 't "zeg,"
grinnikte Skeeter, „raaar dan ben je 'r hinkt met alle Vier, beenen, maar nooit
met alle vier tegehjk. Het, danst "var.
nóg erger aan toe dan een neger."-den cenen voet op den anderen. Want 't
!■-,■*• „Véél ergpr," antwoordde de bla„nkp,
kan.
nooit' herinneren, op welken
die.zich,scheen te verkneuteren in zijn voet zich
hét
teyoor heeft .gedanst. Het
even
benarde positie „Men verwacht' méér
is
kon
erg
geheugen op jdat gebied.
>van
van een
dan van een neger."
Je kunt nooit vooraf zeggen met welken
„Zoo is het," zei'Skeeter. „Een
laten'ze doodeenvoudig in de sloot ligt voet het'zal gaan hinken, .want het'
het waarachtig zélf niet."
gen; maar geen van beiden hebben we weet
„Da's.'n grapjas!" grinnikte Skeeter.
•
. ■ •'.
veel te verwachten."' '
„Precies," zei Dick. „Als je 'm ziet.
De blanke verzonk in diep gepeins.
heb
je,'r je huik tfan vól en geen mensch
Skeeter constateerde; dat de bovenkant
krijgt het in zn'ri hoofd op hem te wedVan zijn hoofd veel te breed Was en op
den. Maar, prent dat in je 'kersepit.
een kinderhoofd leek; dat zijn vingerr, neger,
da\; paard-kdn loopen!"* ~"
vol nicotinevlekken zaten;, dat zijn pak
„Dat*klinkt hog zoo kwaad niet," zei
van "uitmuntende stof- was gemaakt,
pa een poosje; „wat zit er voor
Skeeter
maar versle'en tot op den draad., Hij
aan,
me
als die koop doorgaat?" ,
kwam. tot de conclusie, dat die man een
„Zie
je. negen negers bij elk,aar
dat
was
stuk wrakhout
op de zee der geheelonthouding; hopeloos te - gronde scharrelt, die ieder tien dollar geven, en
ging aan het gemis van sterken drank' dan bên ik met negentig dollar tevreden.
en voor het oogenblik in de verste verte Het tiende aandeel kun. je voor jezelf
w
riet wist, van wat hout pijlen te maken. houden" en het kost je geen ceht.
„Kan
dat
ik
even
zien?"
paard
vroejg
Skeeter begon van, lieverlee weer zijn
glazen te patsen.en kogelfleschjcs -ts. Skeeter opgewonden.
hanteeren. Stiekum gluurde hij nu en
dan eens naar den vreemdeling, maar
toen hy geen kik meer gaf, begon hij
zich-zenuwachtig en gejaagd te voelen
De "blanke stond eindelijk open kwam
Skeeter ging met veel overleg te werk
-■>'■
naar het buffet.
bij het zoeken van zijn aandeelhouders.
„Zeg, kan ik tien dollar van je lee- Hij liet zijn oog vallen op tien nikkers
nen?"
■;>- van wie hij zeker én vast wist, dat ze
;/.3
.In Skeeter's héele,- loopbaan - als tien dollar hadden en hij. pikte Little
kroegbaas was nog 'nooit iemand 'met Bit uit om het paard nader te keuren.
een dergelijke vraag voor den dag gekoDe blanke had inderdaad niet overmen. Hij vroeg zich af of dit het gevolg dreven. Het paard scheen
gewoonweg
'kon'zijn van het drankverbod. Het te- door zijn knieën te; zakken, nu eens door
genwoordige geslacht was bepaald aan dé ecne dan weer door de andere.
het aftakelen. .
'
Soms leek het, of het dooralle 'vier te„Ik ken je niet, van 'ver noch van na- gelijk ging.
'
by," zei Skeeter, „en ik kan me niet
De negers joelden van pret, toen Skee
herinneren, je naam ooit té hebben ge- ter met zijn- voorstel kwam aanzetten.
.
.
hoord!"
Ze onderzochten beenen en' voeten' van
~Dick Nuhat", zei. de blanke 'vlug. het dier en ten slotte wilden" ?e met
„Ik 'ben niet precies wat je noemt een Skeeter- een weddenschap aangaan, dat
eerlijk man, maar een gentleman. My'n b)J niet vooraf zou kunnen zeggen, do<?r
verzoek is dat van den eenen gentleman welke knie. het, paard bij éem Volgenden
. tot d?n anderen."
/,'
stap zou zakken. ■ t) '
„Ik heb graag, te doen met gentleman,
Maar toen Little Bit in het zadel zat.
baas," zei Skeeter, „maar daar ik geen bielden de negers op met lachen. Dat
tien dollar-heb, kan ik ze onmogelijk paard kon loopen als een haas en sprin,
uitleenen."
gen 'als een tijger!
'.
•
'
De" blanke zei niets, keerde zich om'
„Dat paard is de beste grappenmaker,
en ging weer zitten. Er volgde een lange
dien ik ooit heb gezien,"- brulde Conko
periode van stiite er gepeins, terwijl de Mukes, „maar ik
zet er mijn tien dollar
kleurling doorging met het politoeren op. Dat dier kan loopen."
",
van zijn. glazen erf dén' blanke.tcrsluiks
„Maar wie zal ér nu verder voor ons
• in de gaten hield. Meneer Nuhat zat
paard zorgen?" wilde Pap Curtain we,
•
•
roerloos, als een steenen leeuw bjj der. ten."
ingang van een oprijlaan; zelfs
„Ik", zei Skeeter. „Ik kan hem < vrij
zijn
oogen hadden een versteende uitdruk
laten rondloopen op. die wei van master
' king en staarden nietsziende in onge
John Flournoy, die. er trouwens nooit
■ kende %'erten.
achter zal komen. Hij kan gerust al de
Twintig minuten kropen voorbij én haver en de rogge van master John optoen deed de blanke een nieuw voorstel vreten;
zonder,
dat die er iets vai
aan Skeeter.
;..*-i merkt."
„Ik kan je tets verkoopen, Skeeter.
Twee uur later keerde Skeeter terug
Ik ben hieïhjeen gekomen 'met 'n paard, naar Henscratch en overhandigde
medat minstens honderd'dollar waard is neer Nuhat de bom van negentig dollar.
en ik-wou het laten deelnemen aan de
„Ben j|j verantwoordelijk "voor wat er
Shongaloon-rennen., Maar ik ' zit. op verder met 't paard gebeurt?" "vroeg
iwtrt zaad, daar je me geen tien
Nuhat. :
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De'jaarUjksche, kerkbazaar

Johns-kerk te WaterJoo (Engeland") -vervelen. Inplaats van
een uitnoódiging voor de bazaar zond
hjj allen die daarvoor in aanmerking
kwamen een formuliéV met hét verzoek
de bedragen daarop in te vullen in over-'
eenstemming met hun geweten:
of taxi
vicar van de St.

:

De „Wyanet Record", het plaatselijk
blad, van Wyanét in Illinois verschijnt
maar met vier pagina's. Maa*r op zekeren dag was een van de vier'ook "nog
blanco, óp een excuus'in kleine letters
pa/; dat luidde: „Don't laugh/We had a
helluva- time fitting-, the otter •, thfee'

pages
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entree
scheuren en vlekken van kleedirig
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ging den

In Liberty klom professor* Chester J.
Prince op zijn vliering om te kijken of
hij geen eind. kon "maken aan de tocht
nuttelooze voorwerpen gekocht
iu huis waarover alle leden van zijn ge.....;r.;.
Totaal
v>
zin klaagden. Hij hamerde en spijkerde
' Verzoeke, te" rèmitteeren
dat het een lust was sn bleek op zeker
De ontvangsten overtroffen ver die oogenblik zichzelf .radicaal ingetimmerd
-van'de gewone bazaar; ;•»•*■ V :
.
,tè hebben.
,*■■.' •
idem van
nafuifjes
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....,*.::....?....;.'..

enz.

~..•

~...<.

...

;

v "f

.».

•*..•<

.■■.■

*>

.

•

„Alleen als hij zooveel vreet,'dat hg
stikt," lachte Skeeter: „Ik, zorg voor
eten en drinken.".
„Jammer/Lzei ftahat, „dat ie "geen
deel kunt nemon aan dè rennen; je zou
er een boel'geld aan kunnen Verdienen."
i „Dat komt nog," zei Skeeter. ~We
zullen hem eerst goed volproppen en
dan zelf op hém wedden.",,.
~
„Prop hem niet té vol," zei Nuhat.
„De kracht van dat paard zit 'm Jn zijn
figuur. Wanneer het er té goed-uitziet,
wordt-ér niet légen hem gewed." ■■•
. De blanke kocht'nog een pakje sigaretten, dankte voor den
verkoop en
/'"'. ■■.'■' J
verliet-de bar.
Toen het al middernacht was géwor
den, had-Skeeter nog-'geen. sterveling
gezien. Dat bracht hem haast tot wan
hoop. ?ijn. bar .was vroeger de drukst
bezochte gelegenheid, uren in het rond
en thans kwam er b\jna niemand meet
in z'n lokaal, dat als eenige attractie de.
bezat van een -goei
vage reputatie
klinkenden naam.
„De negers ve/mijden m'n bar ajs eer.
pesthuis," lamenteerde Skeeter.. „Twee •
honderd dollar zouden me in staat sTé!*
len, een bioscoop te koopen. Dat zou ie
■menschen nog tens trekken en wat eer:
massa ijscq,'s zou ik niet kwijtraken."
Hij rookte- de eerié sigaret' na de an
dere, maakte elke nieuwe tot een ver
lengstuk van het oude peukje. En ondei
tusschen probeerde hij een middel U
bedenken om öie paar honderd dóllai

maar eenige aanduiding vinden, waar
het dier'de wildernis was in getrokken.
Teü slotte ging elk van hen op eigen
"

houtje zoeken langs verborgen paden,

tusschen stinkende poelen en te midden
van een gewirwar van kruipende planten en gonzende, stekende insecten.
Toen het middag» was, waren ze alle
tien weer terug bij het gat in de omhei.
ning. De grond was er zacht en drassig,
maar nergens konden ze het spoor van'
paardenhoeven vinden. .•■, ; '•;*-<
■
uur,
. 'Pienzelfden avond, tegen tien
trad Conko Mukes de bar binnénl
zei hy, ;,ik kom mijn
„Skeeter,"
centen terughalen. Ik ben van idee veranderd en doe niét mee." ',
„Ik kan je dat geld niet teruggeven,"
zei Skeeter. ~>,£)e blanke heefj al het
geld meegenomen en het paard is weg•:'.,•
geloopen."
■
„Ik heb niets tè maken met blanken,",
zei Conko strijdlustig. „Alleen met jou.
Dat paard kan me gestolen worden. Ik
weet niet eens meer, hoe het ér uitziet." •
„Ik ook niet," bekende Skeeter/ ;,Ik
zou het alleen kunnen herkennen aan
.',■■■
dat hinken.";,Ik koop geerf paard, dat er niet is,"
zei Conko koppig. „Ik wil mijn • geld
. •
.
.terug!".
„Ik, heb je al gezegd," zèi Skeeter,
,dat die blanke het geld heeft mee-'
'jenomen. Je moet 'hem maar gaan op-zoeken. Maar je kunt beter zoeken naar
sen naald inleen hooiberg. Je hebt het
paard gezien, maar niet dien blanke." \
op den kop te tikken.
Misschien
zit er iets fo. 't jaard ' „Ik. zie alleen jou,',' zei Conko nijdig.
dacht.hij, maar de winst moet al héél „Ik gaf jou'mijn geld. en jij hebt het
groot
je ze met'z'n tienen moet aangenomen. En'jij geefthel mij terug."
. „Maar ik heb het toch niet," jammer'
•
'
deelen.
.
.-". .
de
Skeeter.
Den volgenden morgen, toen het tija,
„Voor.
den
Conko
dag
ermee/'
brulde
'was om hét paard te
&ing Skee
Mukes. '
■ ,
ter naar het stuk 'weiland. Hij zag, da'
Hij haalde een zwaar i pistool onder
er een groot gat in de omheining was.
z|jn linkerarm Vandaan" en legde het op
waardoor 't paard vermoedelijk een goed het
tafeltje, met den loop naar Skeeter.
heenkomen'gezocht had.
. Skeeter zag bijna wit. Conko" stond alIk moet dat paard te pakken'zien te gemeen
bekend 'als éen scherpschutter
krijgen, dacht Skeeter,' voordat het te
en
Skeeter.
er niets voor om al 3
ver, weg is.'Het is vast teruggeloopen schietschijf voelde
te dienen; .Hij sprong haasnaar zijn ouwen baas, maar ik weet niet'
tig naar de kleine safe achter het.bufwelken kant uit.• ".-.'-..
fet, frok het deurtje open en gaf Conko
Twee uur later waren ze met z'n tie. zijn tien dollar.
•-■'•■
.■'•'-:
nen op zoek naar 't paard. Een hope
„Tot je dienst, Skeeter," spotte
looze-taak trouwens, want het,dier kor! ko.
„Dat was op het'nippertje, want ik'
in alle mogelijke richtingen verdwenen- doe
het soms ook voor minder dan tien
zijn en voorgoed. De tien negers zwier- dollar!"
,
ven rond het stadje
naar
zochten'
sporen.
Maar nergens konden ze ook
(Vervolg en slot- volgende week).
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De vrouw en ha r huis
~DE SUMATRA POST'.

De

haar stemming mee uit

-■?{'*?' Sinds énkele-jaren wórden er meer
en meer parfums met eengeheel eigen

karakter op de
markt .. gebracht,
vooral door de groote modehuizen als
Chanel, Paton, Móïyncux, Rochas, dié
,

'

op, het

oögenblik^bezig'zyn dé

'merken van'een

.

'een Gueralin, té
\.

geijkte

Coty.'.een Houbigant,

verdringen.
.Een feit is het, dat de.vrouw van
heden veel meer zorg" --besteedt aan
het uitzoeken en mengen van een eigen
parfum 'en er "soms,
al naar gelang
het uur van den dag óf het seizoen,
•

•

-

drie tot vier verschillende

'

;,lijfmer-

ken" op na hou'dtt '~.•;>
■.. .
•;-■#
We onderscheiden twee■„scholen" -in.
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lijn de

nieuwe'„Figüe"

èt

van Rogèr

.'-

Gallet, frisch parfum met, vanillégeur,
sportief en geschikt voor het tennis-"
veld"; „Sèvres" van Sauzé. koel,als,een
eau de cologne maar lang in de 'kleeren •
en-op de: huid blijvend: „Casanova" en
„Bysance" van Grenoville, de eerste zeer
vrouwelijk, voor het. jonge poppdtype
en
het andere meer' speciaal voor de '
het
model, links boven, met dtn
Zelfs
■houten zoo', en- bonte koorden zal hij bontjassen, evenals de beroemde VVeil
icellicht kunnen maken. Sierlijk voor cV parfums, bepaald, gemaakt voor dieren-"'
\
.
middaguren .is het schoentje hieronder, huiden,,
uit.zwart lakleer geknipt ~'cn: -met 'ftti
We zouden nog meer bekende en oqkinderlijke-.sluiting' rond' den- enkel. bekende namen aan de lijst kurinen toeVoor de slaapkamer is het muiltje, o,v voegen, want dit jaar zijn . de parfuderaan, bd'cpid
combinatie goud■ meurs wel heel royaal met nieuwe crealeer en 'rozt-röod suèdè is
.ties geweest, „Prétexte". van Lanvin, [■
tecder en smaakvol. Minder elegant doch „Cuir de
Russie" van. Chanel,, „Avalanzeer opvallend is hef model, rechts, bo- che" van Dré'coli, ..Impromptu"'
van'''
ven,-met. den breedin zool en hak, daa'i Lelóng, „Polo Ten" van Knizé,
■
„Fruit
ondier een type, dat wij niet bewonderen Défendu"van Rosine... Er is zeker'geen
doch zich nog immer
handhaaft en Aot tekort aan keus! Die wordt vergemakslot een. hyper-elegant avondschoenijé kelijkt
wanneer men eerst het eigen ty'■■■■'
vim soèpcr.yoüdlecr. •.'
*

'

'

-

'

,

,

■

•

,

„

.

„

,

•"•

,

,

-

meest.

-

■

van'

•••

•

'

<

-

SCHOENEN

>'

'

•

-

-

—

'de

*

het parfumëeren, dat we, ofschoon, het
een Vluchtig en vervluchtigend onderwerp is, wat meer serieus willen bespre.
'!.
ken.,
'■-'.-'
„Neen"
van het
zegt de,vrouw
eènheidsparfum
~men moet nïwit'een
eenmaal gekomen odeur veranderen. De»
zelf- aangebrachte atmpsfeer, »• die! de
vrouw omwaart, is een van de factoren
van haar macht. Niet bij toeval koos zg
den eenen of den anderen geur. De „aura" die haar omzweeft jg is wel degelijk
een deel- van haarzelf en het'fabrieksmerk, waarvan ze zich bedient, completeert eenvoudig haar persoonlijkheid.
Voor hèn, die deze. details der .vrouwelijkheid'werkelijk kunnen ' apprecieé-'
ren, is een parfum als een bekentenis:,
donkere, hartstochtelijke, impulsieve
vrouw zal een weerspiegeling van zichzelve vinden in een Sandelhoutreuk of
. in een parfum met de zoete ambergeur.
-Eeri droomster*.je zal op haar toilettafel
een héél andere flacon hebben staan' dan
de kordate sportieve en energieke moderne vrouw. En zoo moet het dok z\jn,
zoo is het ook iri de natuur. Het bescheiden viooltje.behaagt met-een fijnen en
geraffineerden geur, die anders Ja dan.
de zoete walm, die opstijgt uit een rozenhaag of het jonge lente-aroma van
'
de sering.:
De. eens gekozen parfum wórdt dus
een deel van de vrouw en alles wat van
| haar .is, alles wat ze aanraakt, wordt
ermee doorgeurd.' En omdat..het' iets
van. haar-.intieme zelf is, moet'zq ook
' niet maar \ aan iedereen den naam van
het gekozen merk of het zelfgevonden
mélange verklappen. De scheikundigen
hebben;, na jaren lang zoeken die' extracten gevonden, welke veranderen
zopdra ze in contact komen met de war r
me huid, verdampen en zich ais 't ware
nestelen in-de.plooien van een japon, in
de vacht van een pels, in de krullen van
hét haar, De vrouw zelve heeft na oneindig herhaalde, experimenten eindelijk
dat gevonden, wat als .een identificatie
van haar persoonlijkheid wordt. Laat zij
het dan ook voor altijd bewaren!"
_•■ „En daarom juist moet men veranderen" —[ antwoorden _onvcrvaard de tegenstanders van dit systeem..la er iets
. vervelendere'te bedenken dan altijd zich 1
zelve té willen blijven;'nooit uit de. eigen
huis te komen?
.Trouwens,,wat is er
veranderlijker dan een vrouw?
er. Thans zijn opvallende schoenen moniet dagen dat de fantasie ons grijpt dern en velen van ons juichen dit toe.
en we ons zelven verliezen willen? Niet elkeen echter, draagt de schoe
Tranafprmeeren we onze~eigen peraopnV mod,ellerti die de Amerikaansche modellijkheid'niet, als we van 'het aportieve platen in levendige kleuren toonen en' dv.
ochtendkleed of'de aombere namiddag- toekang sepatoe min of meer gelukkig
Er is een type
japon wisselen "en voor een avondgele- namaakt; met succes.
gebaat is by'
genheid openbjoeien- als een bloem, in vrouw dat hef
gazige 'en gedecolleteerde. toiletten ? En rustige modellen, die, hoewel ze-' eeri.
detail vormen van haar toilet,
onze. stemming verandert evenzeer met belangrijk
de aandacht vragen.'
nauwelijks
het uur van den dag.
Zij echfer, -die. zeker, xcéten dat'.haar
By het ochtendgloren,' als de zon zich
voeten, gang en persoonlijkheid harrrïoop de velden legt of door de gesloten nieeren
een grillig schoenénpaar,
blinden in* de kamer, filtert/ ia er de raden wij met
aan
deze prent uit të knippen,
vreugd over den nieuwen en scHoonen' en aan een kundig
toekang sepatoe voor
dag. Of we kijken melancholisch naar te leggen.
/
.
•

'

d'Or" parfum.'Ook'voor

blonde vrouwen : geschikt, wier minder
grillige fantasie en. Rustgevende 'persoonlijkheid tevens Mitsuoka én Gardekend naar, de.
'".,*'
een grijze lucht. In de
nia" kunnen verdragen.
agreasieve^lathynatuur ia alles ' i-ua, of naar denietwat
geur van een veldboeverandering,- hoe kan het dan anders
Forsche geur.
,
>.-:
dan dat die verandering ook in ons zei-- ket.
heeft
Orsay
.
een
m zijn „Dandy"
i Is niet een van de vele phaaèn der
ven steeds, doqrgaat en -geaccentueerd
Jiefde, de intrige, de nieuwagierigheid, forsch geambreerd jparfum' geschapen,
.
moet worden? '
dat zoowel geschikt is voor mannen als
steeda vernieuwen om een ander gelaat te toonen alvorens het ""oude voor de kordate werkende vrouw, terwijl
VERSCHILLENDE ROLLEN.
het nieuwe „Belle du Jour" geheel met
geheel en tot in alle mogelijkheden geEn wat ia aantrekkelijker voor eeti
kend
wordt?
het
Weïnu
wisselen van de mode meegaat, doordat het «en zeer |
vrouw dan door de eeuwige verandering,
eèn
eigen
parfum
"kan
een groote vrouwelijk en licht parfum geeft in den
hierbij
in de mode ook ons zelve in verschillen-,
1900-stijl meteen herinnering erin va n
de rollen te kunnen inspelen ? We. wer-'' factorzgn en een goed hulpmiddel".
t
dat
ouderwets'che reukwater met berg'
i
zoover
de'discipelen
Tot
van de beide
den reeds Manpn en Thaïs, we qppieeramotolie,
waaraan
onze
grootmoeders
jßcholen,
wier
theorieën
tegenovergeateld
den.de rpbea en de houdingen van Keizijn. Aan elke vrouw ia het.nu óvergela- gehecht waren*
zerin Eugénie. en gingen terug» naar ft
Ook Caron heeft in zijn ~Pour un
te kiezen en kleur,'of liever
1900, het tijdperk van enze meeders.
Jten partij
ho'mme" een manndijk parfum gescha'geur,
te .bekennen.'■,.''. .
Zelfa onze
met pen, evenals- de „Flqur- deTabac'' van
Laten wij, als onpartijdige toeschouden tyd en de seizoenen, waaróm dan
en deze geuren'zijn'ook wel voor •
Rig_aud
wer
dezen
bij"
strijd, volataan ineThet
niet pok hét parfum, pin die verschillenhet forschere en donkere vrouwentype
•opgeven
van
dor
enkele
nieuwste in den
de rollen nog overtuigendere te •
kunnen
handel, gebrachte parfums en de per- geschikt." Twee daarentegen 'weer zeer
uitbeelden?- ~..•:
■■%.;■ !
bloemenparfüms, vooral
sppnlijkheid waarvpor deze naar het om vrouwelijke
Men «mpet verschillende paVfums hebvoor
vootkpmt het meeat geschikt zijn,
den
zomer
en het jonge meisje geiden- past,
ben, om dé verechillende atemmingen te
„Bellodgia" en de „Fleurs
tificeeren.kunnen uitdrukken, oni. inyharmonie i
Daar is Gherlain, nog altijd een van de Rocaille",, 'beiden van Caron.
me t het uur van den dag en het jaargeMölynéux, 'de gropte : couturier, heeft
de meest gedistingeerde
en duurste
tijde te-kunnen, zijn. Zij die ona
m .et zijn „Numero Cinq" een universeel
beminparfumeurs,.
en
Zijn
Jickey
Shalimar,
nen zullen die. geheimzinnige .taal bebedwelmend en haast even irriteerend succes geboekt en inderdaad zal dit plegrijpen en de verandering van onze
in de mengeling
zoele en scherpe' zante en lichte bloemenparfum bijna
stemming respectéerén. Zonder een engeuren, lijken voor de wat rijpere vrouw, iedereen'bevallen. Met die~„défaut de la
kel woord te uiten, kunt ge hun meedeehaar, die zeker van ' haarzelve en haar qualité", dat de persoonlijkheid op die
manier wegvalt... En men dus. beter, in.
dien men-van de wat scherpe lucht van
exotische houtsoorten en ceders houdt,
zijn Rue Royale" kan nemen of zelfs
de laatste creaüe in die reeks: Vivre".
Houbigant en Coty blijven beiden met
de bekende*merken meer in den klassieken toon van bloemenparfüms. Chypre
èn Jasmin en Rosé.
Twee miskende geuren zijn de „Paris"
van Cöty en
,„L aimant", terwijl ook „Bois dormant",
enkele" jaren, geleden g'ecrëerd, 'weinig
succes had. Ons lijken voor. de blonde
Hollandsche vrouw dié niet al te zeer
naar de laatste; modieuze verfijning en
excentriciteit streeft, deze discrete en
gedistingeerde geuren zeef voegzaam.
Evenals trouwens de Worth-parfums
„Dans la Nuit" en. „Vers ie Jour", bei-.
den penetrant, lang op dé'huid blijvend,
van een goeden bloemengeur en verfrisschend, die eerder, gedachten , aan een
middernachttuin of een weide bij maanlicht oproepen
dan de wat benauwde
stemming van een,
Qostersch boudoir
of een helverlichte ..feestzaal.
Revillon heeft naar aanleiding van
het succes van een film een typisch
Fransch en aangenaam parfum, „Carnet de Bal" gedoopt, en. als noviteit
vermeld, dat de beroemde appelalcohol van de provincie Calvados als
basis-ter bereiding dient. In meerdere
nieuwe parfums, vincit men .trouwens
experimenten- met extracten van geurj-.
ge vruchten in plaats van bloeWssences. .
...'.'■'
Andere, wat minder bekende merken,

>

'

we „Coque

.

en

TWEE SCHOLEN
";

me.

ihaeht is, aangewezen'. Een „vamp",zou
deze geuren verlangen en misschien,
voor warfrie zomeravonden ook de nieu-

'

Zij drukt

vrouw en haar parfum

'len:' „Vandaag bén ik wat' moedeloos,
wat sentimenteel... ruik hoe de.zware
j zoelheid yah het 'Oosten ia in den gem"
i van rnijri zakdoek; spreek
van de
droomen. van het hart". En een anderen
"dag'zijt ge ónatuimig, spontaan, roekeloos'en uw parfum kan pittig zijn, rie-

3

-

pe,

i«n

waarmee

het parfum correspondee-

moet,' weet vast 'te stellen;

+
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NIEUWE SMAKELIJKE
SLASCHOTELS

Een bril dragen
Een goede
make-up KEUZE NOG BELANGRIJKER

'

-

•

verflenst zijn. ;■

''

frigidaire.
.'
•
.._,"'
volgt
schotel
als
,
Verder
'wordt,'de
.
wortel'en radijs
Selderij, schijfjes
rand
bestaat
opgemaakt:' de'buitenste
vórinén ee'n aantrekkelijke, garneering, uit schijfjes tomaat, beurtelings bedig. bizonder fiisch wordt als men ze in dekt me't een.hoopje kaas en fijngesneden augurk; dan een cirkel van schijfjes
ijs-water weekt.
komkommer met gekartelde- randjes;
serveeren van 'vruchtensalade een paar slablaadjes en schijfjes citroen
Het
wordt.steeds populairder, en het vinden kan men nog hier en daar rangschikvan nieuwe combinaties is een prettige ken.
SELDERIJ-SALADE.
bezigheid. Hier zijn er een.paar: gefrap1
Éen. kopje fijngesneden seldery,
peerde peren met paprika-mayonnaise,
schijfjes
1
suiker;
dessértfepel
kopje
'slablaadjes en selderij; in schijven gebiet,' 1 i dessertlepel schijf Jes-radjjs, 1
sneden appels grapefruit, opgediend op citroen; 1 desaertlepel gelatine, 1 ,thee-'
koolblaadjes; abrikozen met selderij en lepel.f
uitjes, iy 2 kopje heet
water,
zout en slablaadjes.
uien
-wat
peper,
sinaasappel en
roomkaas
op in.het heete waLos
de
gelatine
op slablaadjes; schijfjes bananen, lemon
hèt sap van den citroen en dè
ter,
voeg
juie e en kappertjes met zoute pinda's en suiker toe; eenigszins af laten koelen,
'en dan de andere ingrediënten toevoegen,
slablaadjes; plakjes kuiken,'
Op een
fijngesneden geconfijtje gember op'sla- en peper en zout naar smaak.
worvast
laten
platte
schaal
en
gieten
Maadjes.
den ;. als het mengsel koud geworden is,
Ongetwijfeld zullen' velen haar. neus' dan in'vierkantjes- snijden en op slaoptrekken voor boven genoemde combi- blaadjes opdienen. Deze sla kan gevaworden door toevoeging van genatie. Doch dergelijke recepten worden rieerd
.
raspte appels en noten.
door de Engelsche huisvrouw vaak saTenslotte laten wij hier nog
enkele
mengesteld' (a propos, wat is het in
zal
volgen,
slasauzen
want
velen
byvoor„roedjak"
gerecht
zoo
populaire
Ir.dië
beeld de naam „Fransche saus" niet veel
anders dan een vruchtensala'de met, een
groenten

*

_

-

.

*

*

»

..

_

"*

zeggen.'.'

zoet-pikante saus?)

-,

(

?'s*''»?

!

'

■.
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SAUS VOOR

GEKOOKTE SLA.

Hieronder nog enkele manieren om
• Benoodigd:
1 theelepel, mosterd, y*
yarf koude yleeschsoorten een 'slaatje theelepel zout, 1 eetl. suiker, l l/ 2 eetl.
te maken, *n dan tenslotte enkele groobloem, een snuifje paprika, 2 eierdooiers,
1 eetl.
% kopje tnelk,. \/± kopje azyn,
tere recepten.
-

'■
'
"..-,'
boter.
Metjg mosterd, zout, suiker,'bloem en
paprika dooreen, voeg «r de goedgeklutste eierdooiers bij en roer tot een gehjke
massa is verkregen. Giet er dan melk en
azijn btf en kook het mengsel au bain

v e

•'

K-o u d k ippen 1 e sch in com'
binatie met dunne sneetjes ham en
schijfjes ananas', bestrooid niet "fijngesneden peterselie, en opgediend met een
aardappelsalade met mayonnaise, ge- marie tot het dikker wordt.
garneerd 'met slablaadjes en 'selderij..
MAYONNAISE SAUS.
.

.»

,

vleesch).PBevochtigd met

slasaus,

en

opgediend in uitgeholde tomaten; deze
tomaten moet men goed laten uitdruipen en dan besprenkelen "met azijn, of
citroensap; als zo gevuld z\jn, worden
ze gegarneerd met . gesneden radijsjes
en peterselie, en pp slablaadjes gerang-

schikt.'

Benoodigd: 2 eierdooiers, 2 eetl.
een snuifje peper,
2 eetl. citroensap,
l»/a kopje sla-olie, 1 theelepel zout, V
*'theelepel mosterd.
V. ..-..
Meng de <3roge ingrediënten, voeg %r
dooiers bij en een paar
de "geklutste
druppels azijn; druppel dan de olie in
het mengsel, tot'l/3 kopje gebruikt is;
giet er dan.de olie bij scheutjes in, termengsel klopt.
wijl men constant het
Als het mengsel dikker wordt, voeg er
dan het restant azftn en het citroensap
ondertusschen
bij, :bij kleine beetjes,
goed door roerend.
'

.

.

/,'.''

'Koud va rke n s v'l ees ch:
met
fijngesneden witte koolblaadjes, gedoopt in Fransche slasaus,en licht bestrooid met notemuskaat, en verder gecombineerd met stukjes tömaai, en kou-

-

gemaakt.'
■.
Maar, vraag iemand me,
»

.

*•

..

'

hoe kan ik
eigenlijk de tint van mijn-huid precies
I>

.. ■
.
weten ?
■
Niets is eenvoudiger dan dat. Men
papier
leggè de hand op een vel wit
zij
en ziet dan "duidelijk welke.kleur
heeft: mat bruin, ivorig rosé, enz.
Voor de ivoor-rose huid kieze men:
die
, Rood voor,. de wangen: een tint
niets "blauw- of paarsachtigs heeft;
«acht rosé als van een laFrance roos,
'die tegelijk zachten frisch is., voldoet
het beste.
•,...;■>>:•':''-'••
maar
Lippenrood: In dezelfde tint
iets donkerder dan de tint van de ,wan"

»

.

,

,

.gen.

2

én

Kou de k alk oe,n: gesneden
vermengd "met fijngesneden ham. en
hardgekookte eieren (1 ei op 1 kopje,
,

;

;

r'

; ;;'-

•*

J

,

*

~

;

*

-
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ananas.

maakt ovalen vorm; ze had fijne trek-,
ken, prachtige oogen met lange wimpers, maar dit alles werd volkomen bedorven dooi' een zorgclooze en verkeerde make up. De natuurlijke kleur „van
haar huid: ivoorachtig en mat droeg
een laag witte poeder en een' blos van
een-blauwachtig róód dat zoomaar ergens op haar wangen "was gezet. En
haar fyh. gevormde lippen droegen een.
kleur oranjo-achtig' rood dat in het geheel niet bij haar blos paste. Was-het
een wonder dat haar werkelijk, mooie
gezichtje onopgemerkt voorbjj ging ?
Een van de voornaamste dingen van
de make up ia dat deze harmonisch is'
De natuurlijke kleur van de huid, het
lippen- en wangenrouge moeten samen
een éénheid vormen. Men zou
dat dit niet zoo moeilijk is, nu rood en
poeder in zoovele tinten te krijgen zün
en'er bijna in fedèren winkel waar inen
deze artikelen verkoopt, wel 'iemand is
die raad, kan geven, en toch wordt er
op dit principe nog te dikwijls inbreuk

..

•

-

~

.

Poeder: Deze moet dë kleur van.de
huid hebben,, maar iets meer naar den
rosen kant zijn. De natuurlijke kleur is
bekoorlijk, waarom zou men hem veranderen. Probeer de poeder op den rug
van dé hand, ze moet alleen dé huid
mat maken en er wat „éclat" aan 'geven.
Voor den dag gebruike men dus een
poeder Ivoire rosé, voor den avond een zijn. , / „'.
."
.
omdat het
die een nuance lila heeft
kunstlicht de tinten verandert en deze .De brug van de bril is van het groot"
lichte lilakleur ivorig rosé doet schij- ste belang evenals de.haken. Dunne haken dië hoog aan het glas vast zitten
'•'','*
nen.'
',]
z\jn minder opvallend dan. 'breede die
teint
Voor een matte bruinachtige
laag zijn aangebracht. De eerste vallen
gebruike men:
voor een groot deel onder het haar en
'Als wangenrood: Een ' oranje-achtig zijn dus bijna onzichtbaar.
rood (natuurlijk niet te oranje. Bij de
Dé brug van dè bril vestigt de aanmake up is het woordje té een van de
grootste fouten)/Deze kleur past bij. dacht op den neus.- Een lange, rechte/
lage bmg .bewijst uitstekende diensten
de goudachtige kleur van de huid.
om éen langen, .neus'korter té
doen
Voor de lippen dezelfde kleur maar schynen, terwjjl een hooge
gebogen
iets donkerder rood en heel licht oranje. het tegenovergestelde doet.
,
Als poeder: de lint. van- de theeroos,
Natuurlijk
die wat lichter is dan de huid. Men ne- rekening gehouden ook "bij. de make-up
worden met de bril.
me ..vooral geen te donkere kleur, want De oogen moeten zoo
men bedenke
donkere poeder altijd accentueerd worden, min mogéltfk gealleen de wenk', ,
.
•
oud maakt.
brauwen
behooren
heel dun j geëpileerd
nu*:
Hoe
Eri
moeten we rouge op ons te worden, 'aangezien
dit de gelaatsgezicht aanbrengen? ■
uitdrukking' fijner maakt.
Hiervoor zijn drie essentieele regels.
Het is niet prettig om een bril të dra-,
Men kieze altijd een rpuge dat. meu
en
dat geef ik toe, maar een ramp
B
goed kan uitspreiden op de huid. Het is'
het nu ook weer niet! Wanneer de
rood mag nergens ophouden en' nergens bril met zorg
gekozen
wordt en er >
beginnen. . Zet eerst uw huidcrême achter de
glazen
paar
een
vriendelijke
(fond de tent) op, goed, dun, . uitgeoogen schitteren, dan kan de vrouw die
wreven en dan het rouge dat in de huid
draagt er 'och heel Jaardig
als het ware moet wegsmelten. Spreidt hem
Maar
als zy kwaad en ontevreden kn'kt,
het goed uit naar de oogen; niets staat
omdat
zij nu eenmaal gedoemd is tot die
zoo leelljk als een witte streep, tusschen
glazen op haar neus, als zij haar
twee
de wangen en de oogen.
,
bril scheef opzet en het eerste hét beste
Waar het hoofdaccent van het' rooi, model koopt .dat haar in de handen
gemoet liggen hangt af van den vorm van stopt wordt, dan zal de
'
bril
haar
zeker
.:"'
' •
'.
,het gezicht.
niet mooier maken!,
-
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FRANSCHE SAUS.

Berioodigd: 1/3 kopje azyn of \\ kopje
3
4 kopje olyf- of sla-olie 1
theelepel zout.'eenige korreltjes Cayenpeper, 1 theelepel suiker, een snuifje
_de doperwten; een mosterds'ausje wordt' ne
paprika.
.
a part geserveerd. ;
'
■
citroensap, olie,' zout, peper,
Meng
Koud 1 a m s v lee s c h, s met' aard- suiker en paprika, dooreen en kluts het
mengsel grondig. Giet alles in een flesch
appelsalade, 'bestrooid, mét paprika, gedie goed afgesloten en in de frigidaire
garneerd ■ met slablaadjes en gecombigezet wordt. Goed schudden . 'voor ge->
•
neerd met doperwten en selderij.
bruik.
Kou«d
kalf s vleesch t . met SAUS VOOR VRUCHTENSALADE.
schijfjes sinaasappel en slablaadjes en
2 eierdooiers, Yt kopje
Benóodigd:
een Fransche slasaus..
honig, 2 eetl. suiker,
sap yan twee citroenen, ,1 eetl. bloem,
V 2 kopje slagmet gefrap- room.
Koude biefstuk
, peerde schijfjes -wortel, radijsjes en kapMeng honig, bloem en suiker'dooreen
het mengsel au' bain marie gedukook
pertjesjen een mayonnaise saus.
rende 5 minuten, voog er dan citroensap
Koude ton-g: in dunne plakjes en geklutste eieren langzaam bjj,
al
gesneden en opgediend met gemarineer- roerend,'kook het mengsel weer 5 minude fijngesneden wortel en fijngesneden ten, nog steeds roerend. Laat het dan in
de frigidaire afkoelen
en - roer er voor
kool, opgediend met. slablaadjes en zoet- gebruik de eveneens afgekoelde
slagananas
en
room
augurken.
,\in
door.
zuur
citroensap,
''

*

.
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■
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.
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moet.

.

t

Ze was inderdaad een bijzonder knappe vrouw met een gezicht van een Vol-

•'

,

-

>

:;'•■, % z ■.'■■■'fl ■< '
;■?'.
•Er'komt"in ieder vrouwenleven bijna
altijd een oogenblik dat zij een, bril znl
moeten-.dragen. Dat is altijd een eenigs-.;
zins pijnlek moment.' We zouden • het'
zoo graag zonder stellen, maar...... we
moeten er nu, eenmaal "aan' gelooven.
Laten we niet zoo onverstandjg zijn,
het te lang uit te' Stellen en door het
toeknijpen van de oogen'trachten ?tiét
gezicht te verbeteren. We krijgep daar-1
op zn' van de
door, leelyke. rimpels
oogen. Het eind is. dat we tóch'naar.den
bril'enmaker .loopeh.en de leelijke rimpels dan nog op de koop toe hebhen..
' Er wordt'nog te weinig aandacht besteed aan de keuze, van, een bril. aldus
hét B.N. Men gaat Haar cen opticien s
kiest daar .een model dat er óp het oog,
goed uit ziet, en na een vluchtigen blik
in'den spiegel (men is nu eenmaal In
een «slecht- 'humeur over dié' vervelende
bril en ;kijkt dus" maar. half en verveeld
in dqn spiegel, die'ons voorgehouden
wordt) nogaj .behoorlijk staat. Voor de,
keuze van een hoed zal een vrouw een
heelen' ochtend opofferen. Bij_ den ,bril
lenmaker is zij binnen 'tien - minuten
klaar. En toch'is'dat verkeerd, want
een bril draagt men jaar in jaar uit,
en een hoed maar zoo af en toe, en zelden 1 langer dan een paar maanden. '.Gedurende de<afgeJoopen'jaren <zjjjr;
er tal van brillen
in den handel gebracht met gekleurde monturen die van'
zwart tot zacht rosé en .'• wit gemian- '
ceerd
met kleine en groote, ronde
en vierkante glazen, met- dikke, en dun- "
ne haken enz. Meh kan, 'gerust zeggen
dat-er voor ieder gezicht een passende
bril gevonden kan worden. Er* ,zijn
vrouwen die een bril \ moeten dragen
welfte zoo min mogelijk-opvalt, zij moe-,ten er dus een kiezen, met glazen zonder montuur die zoo mogelijk den vorm
.van de 'oogholten hebben., Een ander
ziet er weer aardiger uit wanneer de
bril duidelijk 'uitkomt. Er zijn menschen
met bléeké gezichten die door een bril.
bepaald geflatteerd worden. Zij moeten
er een kiezen met donker omringde glazen. Heel dikwijls kan een-mooie, blanke
gelaatskleur door zulk een,donkere bril'
zeer voordeelig uitkomen.
'
Het is een "bekend feit dat, vrouwen
met lange gezichten beter mét'een'bril
dan zónder lijken, omdat deze de lijn
van het-gelaat onderbreekt. Omdit'ef
fëet té bereiken nioeten'zij groote ronde glazen kiezen, die door- een lange
brug aan elkaar Verbonden zyn. Bij een,
rond gezichtje moet men zoo'n model
vooral niet kiezen, maar er juist een nemen met ovale glazen, terwijl een hooge
brug de neus langer en dus ook het gezicht smaller doen schijnen.
Voor een.eenigszfns
vierkanten gezichtsvorm zou ik .glazon willen nemen
die van onderen rond,- van boven ovaal-

■
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DAN VAN
EEN HOED

;

onderdeel
geen „"kleurrijker"
Vier filets van kakap, 2 tomaten, Vi
het
dan
-samenstellen
vaa dé kookkunst
liter witte saus,, 2 eetlepels geraspte
en er
'ook ' geen kaas, 1 eetrepel gelatine, 1 slablaadjes, 2
van slaatjes,
meer gezonde gerechten dan deze scho- augurken, een komkommer, wat peterselie en schijfjes citroen,
tels.
Doch ' een salade pischt twee
'
Kruid de zorgvuldig van graten ontdingen van de maakster: het, sausje
peper, zout en wat cidane filets
smakelijk en de bladgroenten troensap en met
,moct
stoom ze dan, tot ze gaar
hetgeen zijn. Voeg de opgeloste gelatine bij de
gedroogd zijn,
zorgvuldig
blaadjes
in een schoo- witte saus, wentel de mootjes visch er
•gebeurt door.de
goed in, leg ze op een platten schotel
nen handdoek zachtjes te drukken:
en
beleg, zer . met schijfjes of in waaierwaterige sla is een even groote culinaitjes gesneden augurken en strepen towaarvan*' de matenketchup;
.re .mislukking' als een,
zet de schaal dan in de
'■

We zoudtn dien avond uit dinee'rert.
gaan en men had ïntf gezegd dat we
een -.van de knapste vrouwen van, heel
fndië zouden ontmoeten. Toen we binnen kwamen zochten myn-oogen dadelijk naar dat bekoorlijke schepseltje en
dacht eerst dat zij misschien* nog niet
gekomen was. "Maar, mijn gastvrouw
fluisterde mij in het oor: „Ik-weet niet
hoe het komt, maar ze heeft heelemaal
•'!
niet haar beau' jour vandaag";.'.
Toen ik de jeugdige schoonheid eens
bekeken had, wist ik al heel gauw waar,
'
hgt "kwaad school.
-

■

VISCH-SALADE.

Ér b

„DE SUMATBA POST-
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ZONDAGSBLAD VAN

„DE SUMATRA POST",

Het levendeBeeld

„Penny-Serenade”
Twee nieuwe artisten

Een Ster keert terug

Het geven van namen

Lois Wilson spreekt
openhartig

.De fifmspeleis van Hollywood, in hef
•bizonder jonge vrouwen, schijnen te denken, dat een vreemde, of een exotische
haam, éen'besliste hulp is,-om carrière
te maken.
zij weinig, aanspraak op' originaliteit bij -het kiezen

Elke Hollywood ster heeft éen >Rubi
con, ,waar.h\j of zij, vroeger., of. later
'overheen moet; Voor Loia. Wilson was
dit-het oogeriblik, toen zij té moederlijk
begon uit te zien, om vrollen van ;jonge . van eigenaardige namen.
meisjes te spelen. Toen plorfste ,zij in de
Dit bleek, den filmveryaardigcr Ed/"rivier. Thans is zif in Hollywood teru;j ward Small, toen- hij namen liet zoekeu
'om aan haar „tweede 25-tal jaren, op .voor de personen in zijn jongste" film
„South of Pago Pago",, waarin aan.het
het'doek" te beginnen. .■'•■-•
„Ik ben aan het,, tooneel 'geweest", hoofd van de rolverdeeling staan Victor
ts McLaglen, Jori Hall, Frances Farmer,
zei de actrice, om'éen verklaring
gedurende Olympe Bradna, Gene Lockhart en Dou"geven van haar
■de la'atste drie jaar. En dan: „ik houd glas Dumbrille, met- Alfred E. Green als
■■
veel meer van de film". Dit om--te ken- regisseur.' ". .
-■■■'.
nen te geven,.dat zij voornemens was
Inderdaad kwam Small tot 'de coneert* poging te doen, om weer' T bij de clusie, dat er voor moest worden gefilm,te komen. En t dat .Jukte haar bijna zorgd, dat de namen! welke aan de ver-,
j
onmiddellijk.
schillende spelers werden gegeven, in
„' ,Zij is*begonnen,met op té treden in
overeenstemming" waren met de rollen,
„Nobody's Children", een .Columbia- welke zij speelden. Zoo werd b.v. voorfilm waarin daklooze kinderen goede gesteld aan Olympe Bradna den naam
tehuizen , vinden "door voor zichzelf te van Hanatini te geven, en dé onderzoespreken", Edith
ppeelt de hoofd- kers, die aangewezen werden om de narpl in de film, terwijl'Miss, Wilson de men' te controleeren, kwamen, terug
met de mededeeling, dat deze naam in
jol van een wceshiiismoeder vervult,.
| "Miss Wilson sprak openhartig 'over de Pólynesische taal „Dikwijls overwin*een vraagstuk,' dat ieder acteur onder nen", beteekent en vaak aan meisjes
de oogen moet zien, indien'hg den moed wordt gegeven.daartoe'heeft, • .
*>',
Een ander gewone naam in* de Zuid„Drie jaar geleden", zejde z(j, „kwam ■ zeeën is -Kake, hetgeen .beteekent: „Geik plotseling tot de ontdekking,' dat*, ik tatoueerd tot aan de* lendenen". Op alle
werkelyk reeds langen tijd geacteerd Pólynesische e'ilanden wordt tatoueeren
had", namelijk sedert 1915, toen'zij sa- als een schoone kunst beschouwd.
Deze eigenaardigheid bestaat ook ten
men met Jack Holt, in „The Dümb-Girl
aanzièn'van'de namen van mannen. Een
of, Portici" debuteerde.
„Toen begreep ik ook;— ik behoefde inboorling van 'een der $ Pólynesische
daarvoor maar even in den spiegel te, eilanden, die voor de'film werkt onder
kgken, —-dat-ik niet langer jong ge- den naam van John Johns* vertelde aan
noeg wasom hoofdrollen te spelen. Op regisseur Green, dat zijn werkelijke
het tooneel kan een-vrouw het tien jaar naam was Neo Afitu 'Athien, hetgeen
langer volhouden, maar, de -camera is beteekent „De zevende man, , die zoo
meedoogenloos. Terzelfdertijd had, 'ik boos is, dat hij zich.in' het sUjk wentelt".
geen ervaring genoeg om met zulke goe Hij zeiije, dat zijn vader Engelsch had'
lezen, en „White Shadows in
de krachten'als Fay Bainter en -Alice leeren
had gelezen. Een der perSouth
Sèas"
Brady te concurreeren in het 'spelen van
sonen
vond hy zoo aantrekboek
in
het
karakterrollen. Wat mij werkelijk ontt
brak, was het gevoel, van zelfvertrou- kelijk, dat hij zyn zoon naar dezen had
.-•"'
v
-r:, v ,
wen, dat'slechts door het tooneel kan genoemd.- v ; ' - 4
worden verkregen. Kijk naar de beste
Olympe Bradna, die de'rol van. de
acteurs van den tegenwoördigen tijd* in
het, bizonder naar "de spelers van ka- Pólynesische geliefde van Jon-Hall in
rakterrollén. Zonder uitzondering, oefen- „South of Pago-Pago" speelt, wil voorloopig niets weten van, grimeeren.
dden zij zich op net,tooneel.
\
.
Olympe, een Fransen meisje,, wier
Daarna waagde ik.de plons.
Toen huid. een prachtige natuurlijke donkere
naar-, zomertooneeltjes' 'en' eindelijk een 1' kleur heeft,
keerde naar Hollywood teBroadway.
Nu "was het rug na een
dè Zuid-zée-eilan,| laatste, wat ik\ wilde, heb in New-York den te
gemaakt, om een j>ersoonhebben
als, Hollywood ster.
optreden in een lijkert indruk daarvan
aleer
{speciaal daarvoor geschreven stuk. Ik haar werk voor „South.teofkrijgen
Pago-Pago"
verzette mij aanvankelijk
daartegen, te beginnen. Door haar reis verloor zijmaar berustte er ten slotte in.
veel van de bruine kleur, welke zij onHet stuk was een mislukking,- niaar
•;
der
den zonnehemel van Californië had
'de kritieken waren
zeer vriendelijk gekregen.
.
ivoor mij, en juist daardoor kreeg ik
een
Aangezien Olympe in,tal yap scènej
goede rol, in „The Women", de rol, wel
van
het water speelt, moest
ke, Norma Shearer later op het doek Don deiümin
Cash, dè grimeur van Edward
gepeelde.
:

~

■

"

.

>

'

_

...

'

|

|

-

~

j j

*

1

I

I

'

kans' voor.

j j

I

''*

Twee gelukkige menschen, die nog
niet lang bij de film zjjn, kregen de
grootste belooning, welke aan filniartistoen zij voor de
ten ten deel
camera's stonden, die Columbia's „Penny Serenade''* zouden qpnemen, waarbij
zij voor den eersten'keer met £ary
Grant en Irene Dunne samenspeelden!
. Een hunner, 4 Edgar Btfchanari, -was
nog geen jaar geleden' tandarts in een
kleine stad in.de nabijheid van Los Angëles..De andere, Ann Doran,-.sloót,verleden jaar een contract niet Columbia,
maar speelde slechts kleinere rollen, In
„Penny Serenade" spelen zij thans de
belangrijkste rollen naast Grant en Miss
«*■/;•'
Dunne.
'■"•„". ._.',:

■

■

Bucharian werd verleden jaar ontdekt,
teen hy aan liefhebberij 'comedie meedeed, en' werd «gekozen' voor dê rol va\i

onzen
Medicijnmeester
Van
'

•

Voor deze week hebben we een geheirn-

schriftraadsel: Juist in deze tijden wordt

sleutels van deze' geheimschriften, wafineer zg in handen vallen van dezen tak.
van dienst, na lang zoeken en probeeren
gevonden en komen zoo zeer belangrijke '
gegevens van den vijand ons in handen.'
_ Laat nu oök Uw-speurzin eens gelden .
t
en;,, probeert, U eens uit onderstaan, geheimschrift den sleutel,te vinden., Wij
hebben het niet zoo moeilijk ;gemaakt.
De oplossing is vrij eenvoudig maar, „het
is
een weet" zou Buziau zeggen.
Om het U een beetje gemakkelijker te
maken, gunnen we vermelden, dat het
geheel een citaat vormt uit'- Vondel's
„Vredeswensch aan Constantjjn-Hygens".
Het geheimschrift dat w\j ontvingen,'
■'.■
; !
luidt als volgt:
fg awgg ggr xdkby clm-agpgr sregngry*
flg. sagwywghy -ywbqhgf xsrf gw grf. "
-'Oplossingen kunnen worden ingezonden tot en met Dinsdag 11 Maart
'waarna de uitslag•'wordt bekend ge-'
maakt in ons Zondagsblad ■ van 15 '.
•-.':■-•-?¥f.
'Maart. • •■*.,''.'.
oplossers Is een i
• \ Voor.*dc goede
prijs beschikbaar, zijnde een cadeaubon
"vtfn vier gulden in te wisselen tegen
artikelen' naar keuze uit den kantoorboekhandel der firma Varekamp.
;

,

;

Bogardus iii „Arizona". Hij,
speeldczóó goed, dat Columbia met hem
'".
een contract sloot.
Miss Dbran kreeg na de kleinere rol.-'
len een Uitgezochte rol in ,',Meet Joha
Doe",
van Frank Capra, en b, ierdoor
trok J2s. de ,'bizondere aandacht van
George Stevens, den vervaardiger-regisseur van „Penny Serenade".
„Penny' Serenade" is het verhaal van
een dagbladrèporter, niet in het konirik-,
rijk van zyn, krantenbureau, maar in
het wereldje van zjjn eigen thuis, Miss
Dunne speelt de rol van de.vrouw van
De oplossing van aet lettérgreèpr'aad.'•
den kranjenman,
sel van'de voor-vorige week is als volgt:"
Büchanan speelt de rol van een aan
1. abolitie, lucide, 3. liberatie, 4. ele_den drank 'verslaafden iriachine zetter,
5. selecta,-6. bordelaise, 7. egoïsme,
vatie,
'en i 3 in deze film.de beste vriend ;van
8.-helium,
9". onderëenhaspelen 10. orio'n,
»'
Grant.
11;'remissie, 12. temporisatie, 13.,adverIn de film is Miss Doran eveneens de tentie, 14. akéfietje,
15. nominatie, 16. •
intiemste vriendin «van Miss Dunne.
historicus, 17.' esp'arto, 18. terminatie,
19. vaderla'ndlieyend,-20 ardente, 21. deficit, 22. 'expositie, 23; rosoglio, '24. ie- .
baran, 25., akelig, 26. netelig, 27. desARTHUR OP DEN
perado, 28. amarel, .29.' legator, 3Q separatie, "31. hollander, 32. elaboratie, 33 taVOORGROND
lio, 34. vermaledijen, 35/ariston, 36? deJean Arthur moest de grootste proef tective, 37. elite, 38. recommandatie, 39..als filmster- gedurende haar filmcarrière legerstede, 40. amerika, 41. novice, 42 di- '
doorstaan, toen „Arizona" van de Codactisch, 43." indigo, .44. nusselen, ±5 golok,46. entente, 47. vernietigen, 48. alelumbfa" Picture* verfilmd werd.
gro," 49. all ure,-. 50., redekavelen, 51. inVan de 499 scènes, welke de vervaar'"
diger-regisseur Wesley Ruggles voor teresse, 52.
van deze woorde,n v"or-><
dè film had goedgekeurd, worden 174
De
',J',tó
door haar beheerscht, waarbij .zij bijna- men:
Alles behoort- aan.het- Vaderland, als
onophoudelijk aan-het woord is, en veel
meer spreekt, dan tevoren in een'andere het vaderland in gevaar, is. -igjjft
film. '
i "■"
Hf;
DE PRIJS.
William Holden, die
naast
Miss
Deze week werd de pr|J3 toegekend
Arthur in de film- optreedt, spreekt 105
keeren, waarvan de helft in scènes met aan mevrouw G. Kerkhof,* Djalan JMahMiss Arthur. . ,
kamah 27, Medan.
rechter
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Small, een-erimev voor' haar uitvinden,
,

!

;

;

f

i> Met „The Women"'werd een tournee
gemaakt, dat twee jaar duurde. De er,
yaring, welke ik opdeed,, was juist' wat
ik verlangde. Die twee jaar gaven- mij
een zekere "geschiktheid, welke ik vroeger niet bezat en.
voldoende haar ik
hoop, om mijzelf nu nog.in films staande te kunnen lióuden."' ,'>.'■
Edith Fellowa voor wie Miss Wilson
in „Nobody's Children" moet zorgen
was vroeger in werkelijkheid haar beschermelinge. Dat was tien jaar geleden, toen zy samenwerkten in een western met Tom Mix.
.-.-'.
'

~

''

Miss Wilson kwam 'in 1915 in Hollywood als winster van een' schoon-heidswedstrjjd, welke door een dagblad
werd-uitgeschreven. ' Tot haar films,
welke nog in.de herinnering
liggen,
behooren „The cöwred Wagon", „On
Trial", Monsieur Beaucaire",. „Mans
„Miss Lulu Bett'. ..North
of, 36.
en .'„What Every Woman
Knows „Singapore
(met Lon
Cnaney). Haar laatste film vóór ,',No-body's Children" was „Laugbing
a<•
Trouble".
-

,

dat tegen water bestand is. .Tenslotte
was het makkelijk genoeg om deze crime aan te brengen, maar eiken avond
had .Olympe minstens twee uur noodïg
om die'weer te verwijderen, waarbij'zij
gröote hoeveelheden petroleum moest
gebruiken.

%

,

'.

'

.

•

•

De opnamen van de film duurden' 40
dagen, -en miss Bradna schat, dat zij
meer.dan 80 uur. heeft besteed' aan het
telkens wegwrijven" van de .crime,
*.

„JOHN BRAUN’S BODY”

Aan ,Kurt.Ne.uman is de regie'opgedragen van Columbia's „John Braun't,

van,

Body", de eerste
een nieuwe serie
van vier films, gebaseerd óp de populaire
mysterieuze radio-verhalen van Ellery
Queen, welke, bg tienduizenden exempla-

ren werden verkocht.
De,directle van
Columbia ,wil de nieuwe film zoo spoedig
mogelg'k in circulatie brengen.'
Ralph. Bellamy en Charles Grapevrin
spelen de manhelg'ke hoofdrollen, terwijl
de, vrouwelijke hoofdrol aan Margaret
Lindsay werd gegeven.,
Vervaardiger van de film is tarry•-

,

Darmour.

"•

-

..'.••■

,

door den Vijand gebruik gemaakt van geheimschriften, om mëdedeelingente doen,
Igsgj
die een ander niet mogen weten. '
De inlichtingendienst heeft hiermede
'handen vol werk. Meestal worden ,-de

>

v
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Andrea Leeds
"

en Gary Cooper in de United Artists
Real Glory".
.»The
V'"
,

Film
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OLEN SPELR

NIEUWEIN
OUDER

Mamoulian heeft de geesten opgeroepen
n
van Fairbanks en Valenti
voor de film

Mexicanen
en

hun siesta
worden weer

■

■ Pcdoocien

■■*

'

*■-,■

;•'•

:

tot leven
wel té ver(

-

gebracht In Hollywood
maai* zopen- niet,
slaan
als hlrr_,alles beweging wordt ingeblazen; op'.do film. En de , \dooden zijn
Kei-n historische figuren, doch f film.:
tijden.
laqg
vervlogen
Waarvoor je in Filmland echter Jinaar
een iiecl klein aantal jaren behoeft.tC—

>*•

'
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v

»

rug tq. gaan.
•
'
'
Dc'filmiv'ederopstelling. .wordt, te-,
*veeg -gebracht door regisseur Kouben
Slathmilian, die .enkele jaren geleden
e*rn'grootc bekendheid', genoot.en nu
• j plotseling weer 'naar voren wordt gebracht-.. Tyrone Power is dëgee'n; "dié
'■■■ *vóor do?re
gebruikt wordt
worden
';*n de (Jrootcni, wier geesten
en
opgeroepen, zijn
.

,

-

"

.

,

-

"

'*.
Rudnlph "v*alcptino. '
Ecnipe maanden?, geleden snelde „Ty"
-■power over' de wilt'e cfoekèn-van A*mé'rika als ~Zorro'\ vrtarin Fairbanks in
de dagen der stomme'., film trlqrnfen,
heeft gevierd, aldus. Sa'm Wagenaar in
b/t k.%D, Mamoujian voerde de regie en
moest vhnwego de Amerikaansche cen'süur "«jnbcle-i scènes verzaehten, omdat
het te wreed werd beoordeeld'slachtoffers een ~Z" 'over. hun verheven voor.-hoofd te■ krassen.-Tyrone ,;Zórro" Power moest zieK tevreden stellen met het
plaatsen Van zijn bloedige handteekening
', op- een muur. Ik kan
niet direct zeggen
det 8e huidige ech'genoot van de blcekgelaJige" Annqbclla herinneringen
opwekte aart den'gespierden en lenigen
„Doug" -doch de film 'was
lang niet
slecht on bracht in elk geyal een avontuurlijken tijd terug,;
■',

;.\

■
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BLOED EN ZAND.

Volgens de mannen, dié bij de Fox het.
- heft in handen 'hebben,! is het experi' ment goed geslaagd en Bet 'duurde niet
lang óf ef werd naar andere rollen omgeftAcn, waarbij de keus viel op, Valentino's „Bloed en Zand". Het is al weer
.bijna twintig jaar 'geleden dat Valentino.
,alle'vrouwenharten tér jvèrêld decd'be-

x

ven .in een van zijn gróo'ste successen,

*

.waardig gesecondeerd (en,naar ik hoop

vergis ik mij niet) door Lyla Lee. Het
lief en leed van den matador deden hectoliters tninen stroomen uit miljioenen
vochtige yrouwcnoogen en 'deden einde" looze zuchten ten h'eme.l ops'ijgen. Ge. zien de betere gelijkenis 't usschen Power
en Valentino, za\ ook het nieuwe „Bloed
' eri Zand" wel een
Power
.izal' "zich echter,danjg móeten inspannen
,om de herinmerihg aan sijh grooten
voorganger weg te; vagen. Hetgeen me-wel bijna een onmogelijk iets lijkt,,want
niettegenstaande het'feit dat Valentino
'niet qens geld genoeg had om zijn eigen
begrafenis'te'betalen en zich in plaats
_

*

van oen

kostbaar

grafmonument- slechts

kan beroemen op een eenvoudige koperen plaat met inscriptie op zijn zeer. eenvoudige graftombe, komen er • nog elk
"jnar.in het zwart, gckleede, vrouwen
■naar.de begraafplaats, öm enkele.bloemen en.tranen te storten op de laatste
* rustplaats van haar groote liefde.:..'..
Fox Film doet de dingen niet half. Als
i 'eerste uitgespeelde.troef-.hebben ze Ar
milita geëngageerd, t den beroemdsten
. sticr*'.nvcch'er van heel
Vervol-.géris.zijn ze begin vorige week met een
heele expeditie haar Mexico-City getogen, om alle buitenopnamen der arena
~m levenden lijve" op te nemen, waarbij
/■de technicoiour er veel toe zal bijdragen
het geheel volgens de natuurlijke kleurenVop te vroolijken.
En te oordeêlen
.naar al het goud en zilver dat "bij-een
stieren vechterscos'uum te pas'komt, zal
de regenboog zich in een klein hoekje
.>kunnen terugtrekken wanneer „Bloed
en' Zand" voor het publiek gebracht
:

•

"'

>

~
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OLIVER EN JIMMY.
Toen deze week JDavid Oliver in de
nieuwe film „Pot O' Gold", welke door
president i Roosevelt's zoon ' „Jimiriy"
voor de United , Artists vervaardigd
wordt, door den regisseur in de -studio
in een namaak-gevangenia werd gestopt,
kwam een verhaal te. voorschijn, dat
door'de heele Amerikaansche pers werd
overgenomen. Want terwijl' Jimmy Roosevelt d£n ac'eur
in de
gevangenis
Aracht, was Oliver er een jaar of wat
geleden door'den illusteren vader
van
zijn huidigen directeur uit gehaald.'
Oliver was destijds ean der bekwaams'e filmoperateurs van,het„Univérsal
Journal". en Was zoodanig werkzaam>,in
Havana,
tgdens. den
veel-stof-opgezwiept-hebbenden Machado-opstand.. Op
zekeren dag' kreeg" Oliver een stuk of
'wat van Machado's helpers voor de-lens,
die zich vermaakten met het bekogelen
van ongewapende studenten, jDe film
werd naar" Amerika;' verscheept en had
geweldig succes, terwijl zjj tegelijkertijd
Machado en zijn kornuiten danig in opspraak' bracht.. Machado . gaf .bevel den
„gringo"-cameraman dood of Jevend gevangen te nemen,, en het duurde dan
ook niet lang of Oliver voelde >de kolf
van een geweer öp zjjn kruin, fhythmisch'
vergezeld van een tik tegen zyn .schenen
en een schoen tegen zijn" kiezen. Minus
een paar tanden
in een cel tot
bewustzijn, waar hij verlof kreeg een telegram te sturen aan den directeur -van
zyn kantoor in New York.' ■:'* ■
De telefoonlijnen .begonnen te zoemen
en weldra was president Roosevelt in het
Witte Huis- op'dé hoogte gesteld, die- via
ambassadeur Sumner Welles in Havana
(den huldigen grooten man op Buitenlandsche Zaken in Washington) kan den
minister van Oorlog op Cuba liet meedeelen. dat twee Amerikaansche oorlogsschepen .in de buurt aan het spelevaren
waren en* dat het daarom gezonder zou
zijn voor de Cubaansche regeering den
Ameri.kaanschc.n filmoperateur vrtf "te
•
,■•■-'
laten.
Oliver filmde vervolgens nog enkele

>

MEXICANEN EN HUN SIESTA.
~

Manna Scott

,

en

humam hornen.
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~

"'

'.

.

prachtige revolutie-scènes,". vergezelde
Lindbergh op zijn réis dopr Zuid-Amerika, had jaren van te voren reeds den
opstandeling Villa (voor de film uitgebeeld door Wallace Bèery in „Viva. Villa") door Mexico gevolgd en kreeg op zekeren dag het idee iemand te huren,, die
éen teleurgestelden'niet-winnaar van de

lersche Sweepstake moest voorstellen.
Het slachtoffer trok echter het juiste.
gezicht niet. en in wanhoop filmde' Oliver zich toen zelf maar, waarbij hü er
.

in slaagde een dergelijk armzalig-kijkende plooi in zijn wangen te leggen dat heel
Amerika* «r om lachte. De rest duurde
•. •
..
"wordt. . ' ',
■ ■
niet lang: de studio's begonnen zich voor
Oliver te J interesseereh enrzoodoende
werd hij dan deze week in zyn zooveelSiicrcngcvochton in Mexico trekken
dronkemansscène door Jimmy Roozoo mogelijk nog' meer
belangstelling sevelt in de gevangenis gezet, *waar hij
clan hun'broertjes-voorstellingen ; in,het enkele* jaren geleden dor Franklin Deoude Spanje, waar ze zelfs tijdens 'den lano Roosevelt uit gehaald.was
'

(

ïurgeroorlog, niét van het programma
.verden •. genomen. En deV Mexicaansche
schoonen zullen zonder, twijfel'in drommen uittrekken om Tyrone | Power • en
'Linda Darnell inhet bloed en zand te
zien* byten,' hetgeen en eenigszins lugubere gedachte is, doch bij de warmbloedige Mexicanen zeer zeker een'welkome
attractie zou blijken te zijn. '
| De eerste klacht van de uit zijnde expeditie is reeds-bij de studio hier binDe driehonderd Mèxicanen? dié | voor de film zyh aangenomen,
kunnen met geen geld ter wereld er
toe worden' overgehaald hun siësta van
penen tot half, vier op te geven.
En
daar de zon tegen \njf uur goedendag
gaat zeggen, moet'er in'de ochtenduren
hard gewerkt* worden, om.elke .24 uur
toch 'een vollen dag werk te kunnen afschrijven. Hetgeen me herinnert
aan
Ramon Novafro,
die bij hét verfilmen
van „The Pagan" op Tahiti er op stond
zy n Zondagsrust in. acht te nemen (Novarro was .■>— en is
zeer geloovig Katholiek ), waardoor ', de heele,expeditie
de boot miste en een extra-maand op
';
Tahiti moest verblijven !1 .•_'

•

met de BMI te maken hebbenende
.Metro Goldwyn Mayer, Paramount en
Warner Brbs, die er eigen muziekuitgeversmaatschappijen op' nahouden, zien
plotseling niet alleen hun reclame-moeilijkheden geknotwilgd, maar zullen tevens een belangrijk minder bedrag aan
autersrechten ontvangen. Hoe de strijd
verder zal yerloopen is nog niet te zegschappijen (National Broadcastlng Cora- gen, doch hoewel het. nieuwe contract
pany, Columbia Broadcasting System en pas dertien dagen oud is, kan nu reeds
Mütual Broadcasting Company) . haar met zekerheid gezegd worden :dat het pumuziekrech fencontract met de ASCAP bliek'al meer dan genoeg heeft.van al
opgaven, om haar nieuwe contract met die muziek van onbekende grootheden,
BMI te beginnen. De ASCAP is de.maat- afgewisseld" met Mendelsohn's nocturne,
'-<
schappij ter bescherming der auteurs- gespeeld als rumba
rechten van schrijvers,' componisten, en
Mocht ü'ooit dezen kant uit komen,
door de drie.
uitgevers. Hieraan werd
zooeven genoemde raditf-maatschappyen tracht dan op een regenachtigen dag
die samen vele honderden radiostations voor de MGM-studio te staan, wanneer
zè juist een revuefilm aan het draaien
bezjtten in de Vereen'igde Staten,.. jaar- zg'n.
Dan zult u (misschien), zooals
lijks een zeer behoorlijk bedrag betaald,
hèt
deze week gebeurde, een paar
mij
waarvoor zij het recht kregen de ander-, doz\jn alleraardigste
jongedames
in
,
composities,
half millioen muzikale
zwempakjes over den boulevard kunnen
waarvan de rechten door tie ASCAP be- 'zien
j
hollen.
schermd werden," te gebruiken.
regende
namelijk
pijpestelen, de
De ASCAP nu wilde, beginnende 1 V Het
„Ziegfried
.1841,
"een
andere
koristen
uit
Girl"
betalingsregeJanuari
hadden
ling treffen, waardoor hare'inkomsten geen mantels bij zich; wilden, hun Meedan van 4.5 millioen tot ongeveer 9 mil- ren niet nat. maken... en besloten dus'
lioen dollar zouden aangroeien. NBC en hun trainingspakjes aan te trekken om
de andere firma's weigerden categorisch hun respectievelijke, aan den, anderen
en dreigden hét contract op te zeggen, kant vande straat geparkeerde, auto's te
bereikea. De girls kregen van den poliwaarna ze een nieuw contract
teekehen met de BMI. Deze laatste, tieagent een 'dubbele knipoog en ik ken
maatschappij is door de radio-station3 mannen, die gezworen'hebben, in het ver(dat wil zeggen, dje van de NBC, CBS volg-eiken'regendag hun tijd door tebrengen voor dè groote'MGM-poort. Je
en MBC) zelf opgericht en bezit even'
:
kunt
nooit weten......;
eens een groot aantal composities, echter lang niet zooveel als de ASCAP en,
hetgeen erger is, lang niet zulke goede

RADIO-OORLOG.
Amerika heeft op het. oogenblik een
radio-oorlog, waar de studio's zich plot'seling voor zijn gaan" interesseeren.
Reeds maanden en maanden lang beloofde deze'vreedzame.oorlogeqn crisis
te bereiken op den eersten Januari, datum .waarop de drie groo*e radipmaat-

;

-

.

'

muziek.

,

'

■

>

'

Varia

.

Het gevolg is dan ook geweest dat
we over de meeste Amerikaanschc stations sinds den.eersten dag van dit jaar
"als dansmuziek slechts onbekende.moppen te hooreh krijgen, benevens eeh
eindelooze serie verjazzingen van klassieke muziek, hetgeen nu niet bepaald
toonverheffend is voor' den liefhebber
van de drie groote B's: Beethoven.
Brahms en Bach. We jkrijgen Bach's
Fuga als foxtrot, het. andante uit
BeethoVen's Vijfde als wals en Brahms'
Hongaarsche dans als langzame blues.
Eiken keer. dat zooiets door "den luidspreker klinkt, kun je tienduizenden
gebitten 'in Amerika hooren klapperen.
Maar de interesse van de filmmaatschappijen in dezen zeer ingewikkeldcn
strijd komt door het feit, dat practisch
alle filmcomponisten leden zijn van de'
ASCAP, waardoor de propagarida-mogelijkheden der filmmuziek op wel i zeer
krasse wijze gekortwiekt zijn. Menschen
als Irving Berlin, Walter Donaldson,
Arthur Freed, enz. die honderden „hits"
op hun naam hebben staan willen niets

„Ik schrok mij op'een avond ' dood,
toen ik mijn huis uitliep om een vlugge
duik in mijn zwembad te nemen en
daar zes jongelui zag, "die reuze pret
schenen te, hebben", "vertelde Loretta
Yourtg eens in de studio. „Ik schrok nog
meer, nadat ik hun aan het verstand
had gebracht dat zooiefe in een privézwembad niet mocht voorkomen, en zy
mij vertelden; dat .zij dit al «enige
Weken gedaan hadden, oin mg van dichbg-te kunnen .bewonderen".
De durfachtige jongelui.bleken studenten te
van een universiteit in Los
Angelos en hoewel Loretta het recht
had hen te laten vervolgen, liet zö hen
na hun belofte dat zij het nooit meer
zouden doen —'weer gaan'. De bewaker
werd echter, wèl ontslagen!
—

'

Hèdactie-Commissip

üe-

.

de maand1"
bestaat uit'

Jeuödkrant vian
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Krullebol-StciHiJi.tr, Spriet, Jacoba van Beieren,
Edchveisi Ron Qiiichotte, Floris de Vijfde.
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Beste clubleden

KRUISWOORD

Voor deze j week hebben we een
Het is weer een -week geleden, dat da
kruiswoordraadsel
dat gemaakt
Is
ï'Jeugdkrant. bij de, meesten van julïid
door Mr, Niemand. De raadsels van de
!■' bezorgd werd in een zonderlinge gedaan-r
vorige keer staan nog eens opgcnomente. Namelijk zonder onze eerste pagina,
in dit nummer op een andere pagina.
H waarop helaas ook nog .-dé' raadsels
.. De oplossingen van dit kruiswoordte
redden.wat
er
te
redden:
|j stondcn.fim
raadsel moeten worden ingestuurd tot
\\ viel heb ik de raadsels toen in de groold
uiterlijk Dinsdag a.s. wat de Medanle[
krant
[I
laten zetten, doch lang niet alle
den betreft en Vrijdag a.s. wat de bul
gleden hebben dat gemerkt, daar was ik tenleden
betreft. Oom Frans, Redacal
bang voor want je. denkt daar zo
li
tie De Sumatra Post te Medan. Aparte
\\gauw niet aan. Nu staan diezelfde raad-*
papiertjes met Schuilnaam 1
'jsels nog één keer in dit nummer, mét
De'bmschrijvingen
van het k'ruiswoor i
I4e nieuwe raadsels, die je iets later
I kunt insturen, zodat jullie toch geen raadsel van Mr. Niemand fijn als volgt:
behoeft te verliezen. Zie maar
[ wat je doet, je kunt een 'van beide of
j allebei oplossen, of helemaal niets als
je er geen zin in hebt. ■;' ~'.-'
Onze krant heeft nu acht pagina's!
Het wetd tijd, want we-kwamen aldoor
ruimte te kort voor verhalen, moppen,
;
enz. Leve de jeugdkrant misschien komt
ze nog eens met tachtig pagina's uit.
Dat is échter niet te hopen, jullie zouden
• alleen van het lezen al slaperig worden.
De nieuwe clubleden, die ik Hierbij
van harte verwelkom en dan jullie voor
stel "zyn: De Spiegel, Peper, Tomboy,
Móon, Egmónd, Basfuïl, Gouden
Appel, -Vraagteken, Witte- Lelie, Zonneprinses, Olivier van Noort, Marygóld,
Dat zijn er twaalf. Zij vinden op de
correspondentie-pagina's
een -aparte
; j,.
..
.;>",':
brief.
Horizontaal.
het belangrijkste, nieuws! Verleden
1. vervoeging van sterven. •■'
.
' 5.
week was er 'de herdenking van de vergevreesde ziekte (ander woord voor
jaardag van den groten mensenvriend,
melaats),

I

'

■•

.

,

\

„

.

MEDAN

-

.

••>
-

EEN KIJKJE OP DE

ZETTERIJ
De clubleden, die eens willen zien hoe
de clubkrant
wórdt gemaakt kunnen,
nadat zij het bij Oom Frans hebben aangevraagd, en bericht hebben ontvangen,
eens komen kijken, op da drukkerij en
zetterij van De Sumatra Post.
,

*'

Aluminiuminzameling

Dit is een „verre” nicht,

in de
letterlijke betekenis, tcant zij

■

.

SSilvery
■ Powell.

en.

io. poeder.
12. 'nietvroeg.

padvind-

sters nooit zullen vergeten: Lord Baden

14.

15.

'

;

■

...

....

*.

,

."

13. Meisjesnaa'm.

'

.

Verder de derde N.I.A.U. mars en de
goochelaar met zijn helper Hoelio!
■ Deze week nam de directeur 'van de
H.B.S, te Medan afscheid van zyn
';. leeraren, leerlingen en
school en waren
de 25 én 26ste Februari aan de sport
gewijd. Verslagen hiervan verwacht ik
I volgende week!
Ook van 'het- feest in de ■Soos!
Jammer is het dat er dit keer geen foto
j. van in de Ix-ant kon, maar ik hoop dat
I het volgende Zaterdag wèl lukt. Dan
ook nóg wat meer over de
f schrijf ik zelf
j wedstrijden 1 en de fuif, die • prachtig
i slaagden!
,
r Ferme hand,-hartelijke 'groet en potev
van fox-Kwibus en 'poedel-Krelis. .
'

i.

,

•

'

geen vrouw.
jongensnaam, waarvan de

.

eerste

lettergreep vervalt.
16. 'hij kwam.... mij. (de stippeltjes, in!■* ■ vullen: tijdsbepaling).' ;-;'%"''school.
17.' schoolvak op d« lagere
at*»-, (laatste letter vervalt),'**»»:

•

'

19. voegwoord.
i .■■■''. i
..,'_:..
'
20.- muzieknóot.
21. wat je tussen twee lapjes krijgt, als
je-die aari elkaar naait.
23. vervoeging van-„nadenken".'.
26; hetzelfde schoolvak Van 17, ' hor
-'

-

•»

.'•

'

=■>

,' *

'

.

-

OOM FRANS.

■

..

-.■

•

.'.

:

Er móet iveer een nieuwe redactie*
.commissie worden gekozen.'
De commissie' van nu heeft al weer
heel wat. werk verzet en thans is het de
beurt aan weer een ander zestal leden
om'de redactie van de maand te vor-

..

'

''.''.

■'

>'

•

,

•

Stembriefjes kunnen weer worden ingezonden tezamen met de gewone cor{ respondentie, doch op een APART papiertje. leder lid mag TWEE namen
• noemen, van een jongen en een meisje.
Stemmen kunnen worden ingezon.'
den tot en met Dinsdag 11 Maart.

-

■

.

tvcek ontbreekt l

.

Clubvlaggn
hebben, ben ik 'van plan.tegelijk met
de'verzending van' de'vlaggen aan de
nieuwe "clubleden, vlaggen te sturen aan
hen, die geen behporlijke
vlag meer
hebben. Zij, die hun oude vlag insturen
kunnen hiervpor een' andere kragen.
Dpch-wacht Voorjoopig tot tie volgende
week, dan maak ik bekend wanneer de
nieuwe vlaggen ,-verkrijgbaar zijn.'
.

Tuinhoekje
'

'

'

*

"

"

"

...

_

~.••:,'

'-

.•

Speurders of
Geheime Politie

,.

*

*

■

'

*

.

,

•

•

"'

/

-

•

'"

'

J.V-1). -;■■;■.■..•. ülAiyift*.
'•'■,;■'
11. verdienste.over een maand.».. ' '-,■
(
14. moeder.•-•'.■;.**';
17..;,plaats op Java. £ ." f: -';•
••

:

Een tijdje geleden
was

•/

.,

18., geen dag", mattry...»'.'

...

20. vies dier- 'aï,''y ; V;^ I*^::'.''
22. -De 4de, Bste en Iste letter van hel
v
,
;
alphabet. •; , r';v^i v";
24. en anderen (afk). <; ■»"
'»'
niet 't laatst.
'25.
is een heel clubje bij
je
aan'
voeten
krijgt
28. wat je soms
'.
'.- ~
.?' van het lopen.
~_,,_ .
en
als je de
om30. waarvan schoenen worden gemaakt
is het het
je in een 32. lengtemaat. ,
■'«"•'
: . ■'-<[ ;».
33.' ik.heb..."..: hoofdpijn.
'lachspiegel kijkt door de rare 35.^. ontkenning.,.j , '. •,
:.

ct\ in

Sibolga
feest
ter, gelegenheid

..

<

Hier

.

.

foto

.

elkaar

"

•■

*

-

alsof

•

;

•

'triand;

van'
.

,

wat men!zweert.

"',

het icater .op het . 39. meisjesnaam'(afk)!;

'".'.■'. .■■.*

:'■.---*"-"'•

ook wel-Ch;-

v-;•'''nese lengtemaat.-'
'•'••■. .
40. de 12dé, 4de letter van het alphabet

'

bobbels

37."

ICGCITVdiX

iiPZP

'

''f blo werd genqmen.

Er

;

~

staan club-

deden op!' Wie

en hoe
heten ze .....j.....i?

„....,...n.v...

j

,'

•'

Mr. Niemand heeft -canna- en balse»
mienzaad voor de liefhebbers (sters). Wie
wil ruilen tegen ander'zaad ?
-Prinses Goudhaar heeft een vergeet
■ ' De nieuwe redactiecommissie- '. zal mij-niet
stekje vffor het clublid dat erom 1
voor het eerst op Zaterdag 15 Maart
vroeg. Wat wil de Prinses hiervoor
In
.
optreden.
'
'__
hebben?
H'ie van meening-.is dat zes leden ruil
,'Wfe heeft een «tek van een oranjevan de redactie-commissie te weinig
bougainville ? En wie heeft een £og- ■
rode
zijn, nu onze club weer zoveel gróter is
hur>plantje?
. '•"__, ■
geworden, kan «daarover correspondePrinses Goudhaar stuurde een verren. Als, de algemene opvatting is dat
'géet-mij-niefc plantje voor
Roodrokje.
de commissie moet worden uitgebreid, Wie''zorgt
voor
tuin-artikeltjes?
korte
i dan kan dat met ingang van Maart, of
Over de Verzorging, van verschillende!
anders de volgende keer gebeuren.'
planten en groenten? Insturen aan Oom
Frans, redactie Jeugdkrant,
Sumatra
'
VOOR DE JONGEREN
Post. .
Voor de jongeren geldt" het volgende

*.'
__:■•■'
maar nü voluit. '
(van blijdschap meestal).
29. lengtemaat.,
[■•■'.,
31. lief (ook wel tegendeel van zuur).
.'
'•._*.
-.,.De eerste letter.vervalt;
33, zelfde als-29 hor., r'j
34, waar de kippen lopen.
36. lelyk woord voor „pret". '' '. •,'
'
"''"*•■
37* meisjesnaam.
.
38.. tekengereedschap om te schilderen. raadsel.
'.'■'".■'
*£■ i-.
Het geheel is één woord en bestaat uit
■ ■■'. (eersteMettergreep vervalt).
40. De 12e,-5de, 7de en 1ste letter va.i tien letters en betekent een prettige dag
in- het jaar, waarvan yoor ieder maar
.
het alphabet.
■'■'■".—
ééntje bestaat.
'
41.'vervoermiddel. . ,: :>
./■'.■■
1.6.8.2.7. _
.
'■.'';■'
hoof* van het gezin.
42. vergiftigde slang..
Verticaal. 7.9.5.3.
vreemd.
■•1-2.3. ■
niet dichtby.
1. ruikt niet'lekker.
'.'
vroeger
. 2.2.7.8.2.3.
j 2.' zand, aarde. (Maleis) .'.■'•
'•
gift, geschenk.
;
10.9.1.2.'
- '
W". '.;
.3. meisjesnaam
4.5.10.2.7.
iemand, die jaagt.
'4. .Godsdienst (afk).";
4.9.6.3. •
deel van een eeuw.
6.. lengtemaat '..*
Denken
'"..
allen
aan
de APARTE papierweggetje.
_.'
7.
tjes met SCHUILNAAM'!
'.-.'..
8.-'malle. >_>.;_ ,-"'. >,;'..
9. beleefd, Voorkomend, (in plaats van
dubbele-t in het midden,.slechts één

27. uitroep

iboont ter van Medan' maar
behoort tot de troutcste schrijfsters, ivie? brief 'bijna geen

•Daar de eerste 'clubvlaggen alweer
een tijd dienst gedaan hebben en zon,'ën
wind'en regen ze niet mooier gemaakt

�'

•

Nieuwe redactie

men.

.>

.

>

"

worden.

•■

dien vooral de padvinders

<■

'

'

INu
!

Jongens van de Illghtand School namen het initiatief en zonden het zware
soort'zilverpapier,
dat gebruikt 'kan
worden, voor de aluminium-inzamellng.
Ik wil me graag, belasten met verdere inzamelingen van dit soort zilverpapier,
dat voor het doel gebruikt kan worden.
Het'dunne'zilverpapier is niet geschikt,
wel dat wat moeilijker gevouwen kan

.

'

Dit nummer bestaat uit 8 pag.

.

•

'

"

Hoe wordt de
Clubkrant gemaakt?

p

•

6 Co.

,

Mcdan

Over dit plan heb ik nog geen bericht ontvangen. Ik ben Van plan een

aantal jongens en ook enkele' meisjes
aan -te wijzen,- die tot taak' hebben te
luisteren naar. hetgeen er van onze
jeugdkrant wordt gezegd. Ik zal .enkelen
uit Medan nemen doch ook clubleden
van kebons en verre plaatsen, zodat; we
Volledige inlichtingen krijgen.
■•■

■

•

"

2

JTEÜGDKItANT VAN „DE SÜMATRA POST".

■ y/
De oplossing van het filmsterrenraadsel is "als, volgt: 1. Temple. 2 Hep-■„

•

.•■

:'%

■

:,--'.

,

.

gave:

t'.*

*

>

1. een bedrijf» waar .couranten worden
gemaakt:

•

■'"*'

'

..

2* een plaats, waar allerlei;dieren, ter
~'*"
bezichtiging zijn samengebracht".
■•3. Nederlands woord-voor „expositie"*
4. speelgoed in de vorm van een paard
5. de aanduiding voor allerlei eten dat.
~

*

winters'eet.

'

men 's

. v

»�*

:

*ri~'i

•

.

gekocht.

'

"*.

'

"

,
,'

i "■-"- ■■.-'■
11..' klokkenluider.
12. het resultaat als de klokkenluider
,
"•*'..
aan hpt werk is. ■
•

,''

•,x

'•

.

13. prikplaats voor naalden, spelden,
De 43 lettergrepen zijn: TEI SEN'JAM
DAG LING HOB CE DIES AARD*
TOON SPEL KOST DEN-GIE KLOK DE
RA .BEI BEL REN DRIJF PAARD RÉ
TER AAR SPEL BEI RIG MOP PAAR
KEN KUS RAAR PAS AARD VLEES
WIN TUIN BLAD "BE DIE STEL TEN.
*

•

"

VOOR DE JONGEREN
Hier beneden staan, dertien lettergrepen, allemaal brokken van woorden. 'Wie

kan de goede. lettergrepen weer bij elkaar zetten, zodat er zes woorden ont-

'•■'
•','
,"
staan.
De betekenissen van die zes woorden
•;.-'.
..''•'
zijn:'.
1. ander woord voor trein
;'2. de eerste maaltijd van de dag
3. -een drank, die 's ochtends veel
*,:

*

wprdt. gedronken.
de man die* het brood maakt.' .
■.
dag in de week.
5.
"; 6. .
de* vrije weken van school.
De destign lettergrepen zijn de volgende: XVErXER ONT WEG VA DAG
ZON KOF BÜT BAK CAN
<

.:

*

,

J

-

m

"

-

.

'

Baby, Leenwenbekjè, Bobby

Handtekenplan

Bleen.

Twee en een halve punt kreeg Zonne'•
\'
schijntje. .'
."'■".' '.j
-

-„...,..

i

...

--'

-■-*■

.

'De prijzen werden gewonnen door.
Repelsteel en Klein Duimpje. Van
de jongeren kreeg Bobby Breen de

|

'gen ■ voor ■de overval, bezoek i had

ge-

had van 'den -man met het litteken,
die jaren geleden Jie Groene Strijdbijl had gestolen. Falland'zeide dat
hij den man teel hetkende, doch dat
«de man met het litteken Falland niet
] herkende. Juist wilde Falland zeggen,
figuur wasf wie deze ] geheimzinnigegemeld
toen er onraad werd
en, alle
posten ijlden, om
mannen
-',''*':«
den vijand af'te weren.'
Een man ftloop naar, Falland binnen, de man met het l\ttêken, die ongemerkt door Wiwawolo werd gevangen genomen. ,0p dit ogenblik herkende Wiwawolo gelijkenis tussen" dezen
| man en, Falland en wist hij dat zij
broeders, móesten zijn. *De overval
neindigde in een, overwinning voor de
vrienden van Wiwawolo; de boeven
■ en; rovers waren verdreven'en er waren vier gevangenen.gemaakt. \'
,

'

-

,

Hoofdstuk XV.
man met het litteken niemand
was
dan Falland's eigen broeder
ajiders
had Wiwawolo met een oogopslag gedoor de gelijkenis, die weliswaar
door de littekens niet zo erg duidelyk
was,
doch ■ die "Bprekend genoemd kon
worden, ipdien men deze littekens. een
ogenblik afwezig dacht.
Nu begreep
Wiwawolo ook waarom Falland zo huiveVig was om zjjn verhaal ten einde të
vertellen en waarom de oude boer steeds
maar weer wachtte. En de overval in de
Llano-Estacado werd • Wiwawolo thans
ook plotseling duidelijk, want- Falland
moest geweten hebben van de komst der
beide Indianen,'daar Wiwawoló's. vader
-

•

Groet-plan

"

'•

afgnde.

•

•

'

'

'

-

>

eveneens
■

.

Angel vraagt S.The man with- ihe '
mandolin", Sweetheart „Bel Ami" in het
Engels, Maisie. „Sailor, Man" en' „When .
Winter comes", Gladyool vraagt" ' Lö-...'."
ve is all" en „Paloma" (dit. laatste is
voorradig) Witte Roos vraagt „Home, .
sweet home", Angel vraagt ook nog „Ave '
Maria" en „Wish me luck", Eliza vraagt
de woorden ■ van Sneeuwwitje en ."Gul-"
liver (voorradig) Adamson «vraagt „Ave
Maria"" (voorradig) en „The last rosé of
summer". Ross Navins vraagt „Lltte Bo
Peep". Dahlia meldt Ross dat ze de
woorden over een poosje kan sturen.*
Damayanti vraagt „Home 'sweet Home" (voorradig) en „It's a Date" en jj
„hérr Hitler wil naar Londen" (voorraWhen
dig). Schildersverdriet vraagt"
you wish upon, a star" en „Wooden
(voorradig)
Head" en Gullïverlièdjés
„Wheri you wish......'' vraagt ook Scar- \
lett, wil Dahlia dit nog sturen?
:
Dahlia, dié de,meeste songs stuurde,
niet alleen Dahlia hielp, echter ook ver- j*
schillende andere clubleden zonden wopr-..
den van songs, meldt thans'dat ze de
woorden van „Boom-se-Daisy"' .in 'het,
Hollands heeft. Wie wil ze?
Voor zich zelf vraagt ze Moonlight de
ogen-én groetentaal. Wat wil Moonlight s
vraagt de' handtekening
• Slingeraap
hiervoor
terug hebben? En verder "een
van Llano Estacado,- Floris V dïè ,van
mr. Chips, Mr. Chips die van Don Qui- grote plaat van Robert Montgomery!
chotte en Prinses Ilene, Ben Hur die van
Blue Grass; Blue Grass van Mr. Chip3,.
Angel van Spriet, Micaela wil de handtekening yan Krulleboi- Styihaar, Cleopatra vraagt die van Sam
Hawkens,
Voor het plan om elkaar te groeten
Adamson wil die van Jacoba van
Beieren,«Pluis van Luitenant During, op' straat* bestaat' veel belangstelling.
Ross Navins, Zwarte Piraat vraagt die
Ik denk dus wel. dat dit kan doorgaan,
van Jeanette, Sam Hawkens en Tarzan. ook hierover krijgen jullie nog,bericht.

: Destijds kwam
Mr. Chips met een
plan om elke week
of om de andere
. surprise.
' iv
'
week, net zoals het uit komt, in ieder geval om een rubriek te maken over komeDe raadsels van twee weken geleden
ten en planeten. Nu -het luchtvaartplan waren moeilijker dan gewoonlijk. Voor
zo'n succes heeft, voeg ik dit kometen- geheel goede oplossirigen worden daaren planejenplan er aan toe. Wie 2orgt om vier punten gegeven, v.oor een envoor bijdragen?!
kei foutje drie. ,'••'"'
;*■:
i
7? '' t/.

\
Bekend is dat twee Indianen, •Wiwawolo en Dardo na vele avonturen
bij Falland. een ouden boer, komen, die
het Geheim 'van de Groene ■ Strijdbijl
heeft, het erfstuk: van de'lndianenstam. Ook zijÜ twee boeven bij Falland
gekomen, Nick Rück en Tommy Del'w.are, die achtervolgd werden
door
twee politiemannen -Carter en Robinson.' Laatstgenoemde werd in een gevecht gewond en. kon de reis niet ge.heel volbrengen en moest daarom in
een hoeve -worden' achtergelaten!".' Rovers, die Wiwawolo éérst hadden gevangen genomen, waren
bij
deihoève'van Fajland gekomen en
sloten zich'bij de twee boeven,aan' in
d'e strijd.tegen de Indianen én den'po*
litUsman, die er in slaagden Fallanyt
, uit het brandende
huis te redden,
waarin hij door. de, boeven was vast
■■ gebonden,
Dnor een list lokt Wtwa-7 «>ote boeven en rovers naar een van
.het huis verwijderde plaats;'- Dardo
'redt Falland en Carter
ontvoert-de
paarden van den vijand, waarna 'de
•vrienden er tezamen van door gaan,
? a ?rde
' e en '; 'cindwee'gs. meenen

Jeanette ligt op de redactie van '
de Sumatra Post „Faithful for. ever",
Voor
dit zal haar gestuurd worden.
Sweetheart „Blue skies are around the
corner",, voor Jacoba van -Beieren de
woorden van „Violetta"* ' voor Sterre-", ■,
glans „Gnlliver" en „Toovenaar Van Oz"- ;
liedjes,, voor Maisie'„Faithful for ever"
voor. Srikandie „Santa Lucia", voor Krekei „Gulliver-liedjes".' Voor liefhebbers \'
de woorden van „Mexicali Rosé" en „Thé ,
Bonnie Banks O' Loch Lomon" -{dit v
laatste is ingestuurd dobr Micaela.'. ■''
Verder zgn beschikbaar Gulllver-lied-.
jes „Bluebirds" „All's weïl",
„It's a< •
happy day" „Faithful for ever";-„We're •
a dream".
all together-now",
'Ook „SoUth of the "border,. „Me and ir.y
girl"; En. „Santa Lucia". Voorts' „Begin ,*
the Beguine", „Oh Jóhnnie", „My own",T.
„Honolulu moon", „Strange Enehant-; ; \
*

.
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hebben, als Falland met zü'n relaas; gereed zou zyh.
ff*S .■
■ i
Ten lange leste her.vatte Falland dus
•
zijn verhaal en hü was juist gebleven op
het punt,- waar'hü 'zou vertellen, wie
de geheimzinnige figuur was geweest,
die hem kort.voor de gebeurtenissen tyj
hem thuis had bezocht.
-„De man met het litteken..." zo vatte
Falland zün .verhaal' weer op,, „kwam
enige dagen geleden büme om me te
vragen waar dé Groene Strü'dbül was,
want hü had de bijl destijds' bü mij verborgen", zei hü.'- \.
■•:-.,• ••■:'-_'
*■•
'.'>■■
•■«•;.
•
i
-j,
ken gemompel van. verwondering ging
door dé toehoorders, doch alleen Wiwawplo hield den ouden boer ' scherp iri
het oog. Hy zag dat de oude 'man een
hevige twe'estrüd uitvocht; ,y
',
."■'
, „Ik weigerde hem te zeggen waar de
b|jl was", zo ging Falland verder, „want
ik wist immers dat het zün eigendom
niet'was en ik wilde niet meewerken aan.
•■'
de diefstal.
V
Tóen ik hem zei, dat ik nooit zou verraden,' waar de Groene Strüdbül was* verborgen en dat ik dit alleen aan.den
rechtmatigen eigenaar' zou
vertellen,
dreigde de man mij te zullen dooden, zodra de gelegenheid zich voordeed.
Dit was eén dreigement
van
een
broeder tegen zün broeder......!"
Nauwelüks had Faljand deze woorden
uitgesproken, of hü viel bewusteloos achterover eii de mannen, die vol verbazing
def bekentenis van Falland hadden»aangehoord, waren zoo verbasterd dat zü in
het eerste ogenblik er niet aan dachten
den man b's te staan. Wlwawolo was echter reeds 'opgesprongen en hielp den be r
wustéloze,- die spoedig, weer Mjkwam. tj
Het was alles precies gegaan, zooals
Wiwawolo had, gedacht: Falland- zou
zeggen, wie de man met het litteken was
:•

_
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Powell,

Dé' oplossing van het raadsel van Ke'".
moèning was:
' .... t
Hoe
is
punt
'
hiogélijkkomma
t
het
Dat. je-mijn naam vergeten kunt'
.Dat hy moeilijk is, is nooit'gebleken,
' Mjjn naam'is Kemoèning uitroepteken/
Bij hét raadsel voor de jongeren moesten als rijmwoorden worden ingevuld:
oor en door, pi-eten pet (of schik en
strik, of das en jas),-Vler punten kregen :*Micaela,'Amazone, Taai-Taai, Viooltje, Kruidje roer
me; niet, Scarlett' O'Hara, Slingeraap,'
Krullebol-Steilhaar, Srikandi,
Moonlight, Sölita, Cyclaam, Mickey' Mouse,
Sleepy, Heidebloeiii, Eliza, Sidonia, Pimpernel, Duifje» Maria 'Stuart, Jane'
Whithers, Crocus, ■• Blue Grass8 Willy
Parker, Remhrandt, Waterhoentje.
Drie punten . kregen. "Kemoèning,
Gladyool, Bobby Breen, Sh'irley Temple,
Klavertje Vier, Fuchsia, Juffrouw Sna'
terbek, Kartini, Johan van-Oldenbarneveldt,-Azalea, Pluis, Dewi fcri, Krekel,
Wiljubertine, Old Shatterhand, Robin
Hood, Jungle Princess, Larat, Sprink,
Catlear Coranda, Belze, Prinses Goud
liaar, Ouimeliesje, Tomboy, Adamson,'
Klein Duimpje, Lachebekje,
Gunga
Din, Edelweiss, Snijboon, Reginella.' -'■
Van de jongeren kregen drie punten:
....
maal, '
;
Lollypop, Snoekje, Ben Hur.'Mr. Moto,
Twee inzendingen, waar geen naam op Vinkje; John Buil. Répelsteel, Baby, Lt„
stond, waren goed en zouden drie punten During, Sancho
Rode Roos,
hebben gekregen...... WI É vergeet' nog Doctor Dolittle, Leeuwenbekje,
Cabbie,
steeds zijn schuilnaam op het &parte pa- Zonnebloem, Knook, Melati
van Java,
piertje met de oplossingen té zetten?
Witte Anjer.
■ .
'
Van de jongeren kregen drie punten:
Twee'en eén halve punt kreeg GoudsDoctor Dolittle, Kitty' Muis, ' Snoekje, bloem. . .
/
■ .
Vinkje, Mimosa; Oranjeblpesem, Witte
. Prijzen Amozone en Slingeraap Sur.
<
Adelaar,' Marmot,, Lieselotje,' Lollypop,
prise Knook.
Anjer,
Joh.
Kattekop,
Kemoening,, Witte
van Oldenbarneveldt, Rode Roos, Cabbie,
''•

(

*

''

Eleaiior

.

"

-

.-

■..;

(

6. zoetigheid, die. op het brood wordt
gegeten en meestal in potjes wordt'

7. soort gebak, waarin- vlees is.
8.- wedstrijd van paarden)- ' '.
fl. iemand, die nooit tevreden is.

,

***•

-

"•'

«
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4 Claüdette
Colbert, 5- Henry Ponda, 6 Astaire, 7
Robinson, , 8 Cffry Cooper, .9 Errol
Flynn, 10 OHvia de Havilland, 11 Faye,
12 Tracy, 13 Hardy, 14 Eddy, 15 Lilly
Pons,-16 Irene Dunne, 17 Gable, ,>lB
Hopkins, 19 Taylor, 20 Bennett, 21
Randolph Scott,' 22 Irene Dunne, 23
Ginger Rogers, 24 Annabella, 25 Deanne, Durbin, 26 Eügene Pallette.
burn,? 3

•De oplossing "van het kruiswoordraad.$
sel van,, drie" weken geleden is:,3
' Horizontaal. 1. Schiphol, 7. hermelijn,
9. ere, 10.' Rene, 11. koo, 12. neon,", 14.
speen, 15. at, 17. S./S., 19. Ru* 20. si,
21. eenden, 23. Alpen,".24 ares,' 25. mossel,
,5 ; ,'
.
.
,26. Ka.
,Verticaal.. 2. Cheops; 3. Irene, 4. Herb,
5. lijn', 6. ook, 8. Neptunus, 13. ende, 15.
■>
aren, 16. psalm, 22 dolk, 24
.De oplossing van'het'raadsel voor de,
jongeren was'het woord raadsel, met de
daarvan afgeleide woordjes: de, el, dal,
ras, as.'les, das, ra, pi., '„-.
'
Drie'punten kregen (nadat fouten,
die, door de -drukfouten waren ontstaan
niet waren meegerekend!)* de volgende
'.
*■..',
ledeit": >
Krullebol-Steilhaar (voor het maken),
The Unknown Detective, Old Shatterhand, Azalea, Pluis, Repelsteel, 'Phlóx,*
Mickey Rooney, Roodkapje, l Mickey Mouse, Mr. Chips, Taai-Taai, Vadertje Lang?
been, John Buil, Egmond', Viooltje, Willy Parker, Jack.London,
Zwartoogjc,
Amazone, Kwikzilver, Edclweiss. Snaterbekje, Robin Hood, Begonia, Mr. Moto,
Micaera, Waterhoentje, Klein Duimpje, b
Twee en éen halve punten wegens een
kleine fout, kregen: Rembrandt, Dik
Trom, R. Kartini, Camilia, "Dewi Sri,
Abdyn Sailpr, Scarlett O'Hara, Wilju-.
'".'.'•
*..''.
"pertine.
Twee punten kregen Ahgrek Boelan,
Lelietje van Dalen, Klaproos, Blue Grass,
Klavertje Vier.
■ .
Anderhalve punten kregen.»Catlea en
Deanna Durbin.
Klavertje Vier krijgt nog drie punten
voor het maken van raadsels, van vorige

\

•

'v Voor degenen die de,vorige week het
raadsel niet in- de grote 'krant hebben
gevonden, volgt hier nog eens de>op-,

>

*
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"

•

,

afgevallige zijn, uit de familie; met wien
Falland nimmer iets te maken wilde hebben, vooral niet, omdat de oude boer wist,'
dat ztfh broeder een dief wak.
Na enige tijd, tóen Falland zich van'
de schok had hersteld, nam Wiwawolo de .■....
leiding van het gesprek in handen en gelastte; hij Dardo om den' man te halen,
•-■*:;
die hij had opgesloten.
Verrast keken ,de mannen Wiwawolo
aan doch nog meer verrast waren zij,
toen zij even later den man met het litteken, zagen binnenkomen, stevig. vast~'
'
gehouden door.Dardo.
Het Opperhoofd verspilde weinig woorden.aan den dief, die hij als zijn ge-,
vangene beschouwde en niet meer de mmstc betekenis' voor hem had. Zich tot
Falland wendend, vroeg hij dezen:- "'„ls
dat Uw minderwaardigen hroeder?" En '
antwoordde,
toen Falland bevestigend
.
vroeg Wiwawolo:
■'•;*'.
„Falland, zöudt Gij mij het genoegen
willen dóen 'te zeggen w a ar de Groene ! '..•
Strijdbijl • zich bevindt, die Gij van.Uw" '
minderwaardigen broeder', ohtvingt, opdat hij zelf kan hoorén van waar ik hel
rechtmatige eigendom van mijn stam zal.
'
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terughalen?",
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prijswinnaars
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Raadsels

-

'

■'.
ogenblik en Wi»

Falland aarzelde geen

l

;
'

ogen ziend, zelde' hij!**""»
„Ik heb gezworen nimmer iemand te .

wawolo recht in de
zeggen,

•*

waarde Groene Strjjdbijl zicb

bevond, dan alleen aah den eerlijken ei- .'•",
genaar. Dat zijt Gij, cu wanheer Gij mg ;
vraagt, waar de Groene Strijdbijl is, mag." ■*
ik het zeggen. .Toen' ik'de Strijdbijl zö-"vele jaren geleden, ontving, heb ik hem
.*—
direct verstopt in "de schoorsteeri,
ik enige-stenen, heb los gebikt, waar- ■
door een gat ontstond. In oen. kistje,
Falland.had bericht" dat de.' Indianen
waarin gedroogd gras Is heb ik de Strijdhem zouden opzoeken en de i oude boer
bijl, gelegd en het kistje'plaatste ik- in
moet steeds
afwachting
"verhet gat van de schoorsteen. Daar zult Gij
In de hoeve van Williamsón, waar keerd van ditinbezoek. Welke hebben
;
rol
Falland
rechtmatig eigendom kunnen vin- '
Uw
de mannen onderdak krijgen, vertelt zelf
in dit geheimzinnige
■> ' .
.Falland het verhaal"van De Groene speeld -had, kon Wiwawolo drama ge- en daarmee bewüzen dat 'op zün goede den!" .".'..,. ;
.wel
vermoenaam
niets
viel
aan
Groene
:-Vi
(Volgende
te
week:
De
.■
merken.
Wrjjdbijlen zegt dat hij een paar da- den, doch zekerheid zou hy
hierover pas 'De man met het litteken moest een V
!yV. t StriMWlllnc«vm«r!!)
• '
,
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VAN „DE SUMATRA, POST".'

3

WAT DE LEDEN STUURDEN
HET WEKELIJKSE

Op de pootjes
terecht komen

DE SPOOKTREIN

Ingestuurd door Mr. Niemand

ZWEMURTJ

.'Men zegt wet dal de'ka,tten altijd'op
hun .pootjes- terecht komen, maar 't
hangt er*maar van af hoe" vlug 1 en hóe
'
' »
oud.'t beest is.'
Als
■.*
>jê een pas geboren
poesje, Tan
een met,er hoogte op de straat zou la-,
ten, vallen'; dan kan je er zeker van zijn,
.'"
dat liet diertje, dood/is.
Eens Was ïk. bij' een mevrouw, een*
vriendin ,van mijn moeder, en opeens
hoorde fk van achter het huis een' geblèr
„Mqecler, moeder, kom gauw, kort
van'
gauw hier. Pilotje is dood." ■
Wat was er gebeurd ?"\, '■
de grijze, dikke lievélingsPilotje,
poes, die' erg veel at was In een jeugdig
ogenblik op het dak geklommen en'ei*
af-gevallen, 't Beest was dood en had.
;*zijn nek gebroken. ■
■
Om nu weer op.de titel van het stuk-,,
je terug te ' korten; '-probeer' eens een
mier, een spin, een torretje of iets dergeljjks van een hoogte naar beneden .te
laten- vallen.'
'■'.."
Als je het beest volgt,, zul je,, zien dat
't, zodra het'op de grond is,'meteen verdép loopt.'
>';■..';..Dus *?t zyn niet alleen de, katachtige
dieren, maar ook de mee3te insecten'die,
wanneer zij vallen op hun pootjes te-

DOOR MR. CHIPS
De

>

'•■'

Tja, nu wil ik iets pennen over dit
.

onderwerpeen ik weet helemaal niet hoe
ik beginnen moet. Laat ik es beginnen
met te vertellen dat 't opgericht is ddor

Meneer demonstreerde eerqt een paai
sprongen uit verschillende groepen waar
we met ontzag en benepen naar keken.'
Met'ontzag om de kunstigheid,!waarmee
meneer zich in de lastigste /bochten
wrong en benepen, omdat ■we er aan
dachten dat wij ééns ook zulke geheimzinnige toeren zouden moeten maken.
.* We begonnen
nu van.';,de hoge ;te
springen.. Oefeningen om'je benen recht'
te houden! Eerst op 't uiterste puntje
zitten, benen over je hoofd naar achter
gezeild en weer. met een ruk naar voren
en zo in het water. De meeste kwamen
nóg in vrij rare houdingen terecht. Mijn
benen b.v. knikten dóór, in een hoek van
60 gradenl Doch never'mind! «Ik zou
en wou 't leren. Nu kregen we de oefe-,
ning: op je rug met hoofd naar het water toe" gaan liggen, benen over je hoofd,
hops in het,.water!,Kreten van afgrg.
zen klonken op. '„Meneer dat kan ik niet.
Meneer,- nooit!!!!" Meneer glimlachte.
allerbeminnelijkst en prevelde": „Heus?
Doe 't dan toch maar hoor!" Ik wacht-:
te tot" op 't laatst "en vond alle meisjes
vrèséhj'k: moedig die zo maar met .een
forse zwaai in het water terecht kwa-,
men.
M\jn beurt! Vreselijk achteloos, .maar
inwendig sidderend hees ik me de plank
op, ging liggen, sloot m'n ogen en dacht:
„Nou.m'n engel, daar ga je!

-

Meneer
meneer Versteeg, gymleraar.
Versteeg nu pootte,een stuk in het H.
8.5.-blad 'wat ongeveer
anderhalve
•bladzijde besloeg en wat daarop neerkwam, dat ons Zwemmen op niet 'veel
goeds leek en dat het op Java'veel beter , was. Nou, dit lieten, we natuurlijk
niet op ons zitten en de eerste Maandagmiddag verzamelde meneer Versteeg
een.'menigte enthousiasten om zich heen.
Je kon je opgeven voor 1 waterpolo, 2
crawl, 3 schoolslag,. 4 rugslag, 5 schooriBpringen.
Om 4 uur begon het zwemmen. „Nou",
zei meneer lakoniek „beginnen jullie
' maar eens met 100 M. stijlzweinmen, dus
niet te hard, en netjes dus geen-fonteinen die opspuiten enz. Ga je gang!"
Nauwelijks. waren deze wijze woorden,
zyn lippen ontvloden of enkele energiekeft hopsten in het water en peddelden
óverkantwaarts. Nu terug! Maan o jee,
de rest was dra gevolgd en het zwem-*
i bad was één deinende zee met allemaal
kleine hoofdjes die vooruit trachtten te
'komen. In. het begin zei je nog,netjes
„sorry!" bij een . botsing maar b|j herhaling, tierde* je al gauw: „Uil, k\jk uit je
doppen!" vergetend dat je' zelf met een
vaart van o
door "t water schoot
en niets had .gezien. Toefl we allemaal
1 Zou ik heel terecht komen?" 'Toen
hijgende en wel gearriveerd waren zei
ik niets meer en kwam pas tot
dacht
meneer: „Jullie moeten je beenslag, en
mezelf toen ik ontdekte dat ik in hét
armslag goed apart, oefenen dusssss... water iag. Hiep ho!
Maar o,' wee! Het
héén alleen benen, terug alleen armen!" leed was nóg niet geleden. Na de valduik
• • Weer vertrok dé helft van..' de stoet
voor over kregen we de
ach'en weer ontstonden er botsingen maar terover! Enkele moedigenvalduik...
die
..voerden
nu was je al handig in 't ontwaken. Hier- uit maar dit 'was zo'n luttel beetje dat
mee was 't zwemmen afgeloopen. Me meneer Versteeg een kloek besluit" nam,
neer Versteeg' vertelde, dat we dit gere- zich 'boven op 't. puntje. van de; plank,
geld'iedere middag moesten doen met neer vlijde en ons één voor één,opriep.
het gevolg dat je de volgende midda- Wederom nujn beurt.
gen als maar ijverig trainende'kinderen
Met knikkende knieën stond ik op 't
iag!. ' *■■'■. '••»_, ■ ■ ,':
Nu kwam het duiken aan de beurt. puntje.'„Nou" zei meneer „Heus er geLaat je' maar achterover
Eerst las meneer 't 4 één en'ander voor beurt niets.hou
je 'benen zo -Jang wel
uit een boekje. De verschillende spron- vallen! Ik
gen, de afloop, en hij drukte ons nog vast. Je kunt onmögelyk platvallen".
-eens op het hart:
„Zonder volhouden Ik keek es achter" me, zag een oneindige
„Nooit" dacht ik open oefenen bereik je niets.
En met diepte en rilde!
oefénen duurt 't ttfden . eer je wat be- standig „meneer kan opvliegen!" Maar
;•'.,;;
meneer vloog niet op!. Integendeel!
■ •
reikt!'
Maar dit stemde
de düiklustigen
Hg bleef rustig zitten-- en ' moedigde
juist krijgshaftig! Nu deed onze leraar aan. „Heus,, 't is niets erg. Doe fc maar"
voor hoe we moesten veren! Hup! hup! Er waren twee duiveltjes in mg 't Eene
Hy vloog met het grootste gemak, me- zei:*„Jo, als je plat
valt.-Doe 't niet!"
ters hoog! j,Zié je wel? Tenen strekken en. [t andere tierde: „Flauwerd dat je
en hoog opspringen! Nu jullie!" „O, een bent!" Wil je,.leren schoonsprihgen 1"
peüleschil" dacht ik koud en. beklom Eiridelyk nam ik een kloekbesluit,...
een
met lichtzinnige moed het trapje Hup bemoedigende glimlach van
meneer......'.
boems!" Tjeé! En 't leek zo makeen allernaarst gevoel in nujn maag...
kelijk! Maar dat was 't toch niet en bij ik döóók! '. •
.
,''•■'','• •
meesten ontstonden er zeer aarzelende
Aan de kant gekomen-deed ik erg
huppen. Hiermee was ook 't duiken af
achteloos
en prevelde: t,Mbeil\jk? Wel
gelopen. We'moesten dit. veren maatnee! Niets aan hoor!"
goed oefenen! Dit "laatste knoopten we
(Tja, ik kon'toch .moeilijk- vertellen
in onze oren met het gevolg dat
men dat ik sidderde vopr de-volgende,keer,
middag
iedere
huppende
deerns j en wanneer ik-weer'met heel veel moed 'dit
jongens zag die met verbeten
ü'ver 0p.,, kunststuk zou moeten volbrengen?)'
neer 0p... neer gingen!
,
•■. ■
Hiermee was ook weer deze duikies
"De volgende week Maandag was er
wederom een.grote opkomst. .Ik deed nu afgelopen. 'Ook "deze sprongen moesten
we geregeld
We hadden na 2
ook mee aan 't pólo'en.
Eerst in het dagen dan ookoefenen.
allemaal
flinke rugpijn»
water wat met 'elkaar gooien, 't Leek
yan 't op-rug-liggen-achterover in het
erg eenvoudig. Je pakt de
bal en gooit water komen! Alleen de beruchte'„valhem weg. Ik deed erg veel-moeite
om
te pakken te kragen. Eindeln'k duik achterover" wordt door velen .nog
tot de eerstvolgende keer dat
had. ik hem!.Nu zwingelde ik m'n arm- bewaard duiken zwemles Rebben.
Ik
achterwaarts, maaide met m'n andere we weer
daar
over
hoop,
een 't\jdje ook- verslag
door de lucht blies..: hijgde;., deed vrê""■•*
'-^,
selyk m'n best en huup! met 't enig re. van te geven! ,
dat de bal net één meter voor
mjj op 't. water kwam. Jaloers blikte
ik
naar de anderen
die achteloos de bal
meters vèr. mepten. 'On h*t »i».d ,r««
het uur ging het iets
Faithful
m'n
arm lens. Maar ik had tenminste de bal
<3y 2 .meter,wég gekregen, een
prestatie Faithful forever what evhr I dorememwaar ik, erg trots op wa 5!....;';..-'•
■.?.^-■', V .',', .■'."'„••'. ber,
' ■ remember
.Nü kwam de tweede zwemles. We I'm. true
that faithful f orever
moesten
in groepen zwemmen; Ik And
you.':
'..'■•'; ■
thankful
for
vond dit zeer listig bedacht van meneer I'll keep smiling through
tèmembér
• -want nu was er geen kans
■'" ;:'• : '! .-.'"*. ■'"- .'..•;■
that
meer op minder prettige botsingen. Wo WeV\'
may apart noxo, andthen
> ..'■;
zwommen telkens, om het hardst "en. jè But I'll hold you in my hèart till you'r'e
zag na iedere groep.éen troepje hagend
.-'
i
here again._
V'.
aan de kant hangen! Nu volgde weer
I
Faithful
forever
to be so
promxse
't duiken.
.■-■■•
-. 5.15«1y'3 'luit jütth in mê.
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Hoofdstuk 2

«,

Al spoedig wist 't hele kSmp 't, ze-,
hadden i niet te doen, met een ;of ander monster, niaaV met een.'., roekelodze en .vyandelijke bende, die in ,ecn bepaald soort'voertuig in de woestijn rond-,

-

spookte,"roofde en plunderde waar ze
kon, Dé mannen in 't'kamp. waren dit
te weten' gekomen door 't plaatje dat
Robinsón" had 'gevonden, en, ' waarop
een... bepaald teken stond... Robinsón
-

•'

.

liet'nu

.

eén ' vergadering
bijeenroepen en, ze besloten nog enkele
dagen te blijven rondzwerven ën 'dan
onmiddellijk'

terug te keren, waarna ze' opnieuw 'de
gevaarhjke, spqoktrein met een in 't vaderland georganiseerd wapen of wat 't
worden zou, zouden trachten te> overrompelen,
.
' v ■',
-'r
"*
Zo ging dê dag voorbij, 's nachts werd
't kamp plotseling opgeschrikt door een
hevig- lawaai „dat zé echter dok reeds,
de vorige nacht hadden gehoord 't Waséén regelmatig gedreun en'gesis. Robinsón, Anton en Walter gingen onmiddellijk gewapend met een pistool naar bui
ten. Daar>zagen ze niets dan-de sterrenhemel en...... een fel zoeklicht, dat
evenals, 't. gedreun snel naderde. Een
ogenblik later ging het al reeds langs
't kampement. Dat moest de spooktrein
zyn.' Plotseling kreeg Robinsón een
val, richtte z\jn pistool op het licht en...
een schot knalde door de lucht... Op
't
zelfde ogenblik hoorden allen een vre<
selijk gepiap en geknars, Waarschijnlijk
veroorzaakt door de remmen. Ruwe
stemmen,
de plotseling .ingetreden stilte. Vele schimmen renden uit
de trein 't kamp binnen. Plotseling voelden Anton én Walter 'een vreselijke
stomp en... zegen, bewusteloos neer'
Heel 't kamp werd gevangen genomen.
Tenten en sleeën.werden buit gemaakt.
Doch er vluchtten twee gestalten: Robinsón en'Nagapati, een neger.
(Wordt vervolgd):
;.»'•
'.■

'

•'

'*

verbraken'
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Ingestuurd door Kemoening

„Het

is

toch

Cleopatra.

waar”

door

Jan:'-„MöedeTMk 'heb de kat met een
stuk vlees in z\jn bek gezien".
Moeder rent' verschrikt
naar
de
keuken.- komt boos terug:, „Ondeugen-,
de. jongen, .Poes heeft niets gedaan."
Jan: „Maar zyn tong Is immers-ook'
.jroot

■•

-

•vlees.

,

*

.■-.'..'■

••
~

„Nog iets uit de school,” door

Witte Adelaar.
Meester: „Bob, welk dier nadert het
dichtst tot de mens?"
.•■;.', •
Bob: „De' vlo, Meester". \ '

"

'

„Opslag”, door Sweetheart.

farvenu:
rollen-eens omruilden?"-.
Jacob:
huisknecht
we onzo

opfelag".

„Jacpb, wat zou je doen,

'„Ik gaf mn'n
.

.

-.

sultaat'

forevr

'

*

~•

'•

;

*

-■

~

,

../

,;

tikken.-Als een ander'geraakt
moet die, de bal omhoog' gooien en ook
een-naam noemen en zo Jcan je altfld'
maar door gaan, zolang je maar wilt.

'

■

•

'■

J 6 hebt een bal'in je handen. Dan gooi
•je de bal' omhoog en dan noem je een
naam.-En degene; die geroepen wprdt,
neemt de bal en 2egf,.Stal"-Dan mogen,
de andere; kindeten nipt*:->meer Jopen..
Maar zo {ang ér nog geéu „sta" geroepen i 3, mag je nog hollen, maar zodra
er „sta"-geroepen is, sta je stil waar je '
bent.- Dan mag degene, die de bal'heeft ',
drie grote stappen nemeö en eenander*'

;

nu.

-,

Ingestuurd door Duimeliesje

>

bèter'èn'was

-.

STA-BAL

Geysendorffer
Geysendorffer,
door "z'n collega's
„Gijs" genoemd, 'is een der oudste en
meest belteride vliegers der K.L.M. Nog
zien we. hem in,gedachten ronddwalen)
op Andir: een korte, stevige figuur, altyd'op het vliegveld, als een zyner collega's Vertrok of aankwam. Met Scholtejnaakte hij de eerste passagicrsvlucht'
van Europa" naar Batavia; met Asjès
nam hy deel aan de Melbourne race,
waarin hij helaas pech had. Er wordt
ook van hem verteld, dat, jaren terug,
.toen het vliegen bij donker weer of bij
mist 'nog gevaarlijker was, .jGu's". ondanks de zware mist dé tocht van Parijs
naar Schiphol volbracht, . töt grote' bewondering van alle buitenlandsche vliegers, die op die dag op Ie Bourget aanwezig waren, ja, Geysendorffer, een
vlieger van de eerste grootte.

'.•

»

,

••■'

•

.

'

■

'■
»
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ondergang

Wie vindt de weg?

,''•*■

direct

■
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VAN „DE SUMATRA rOST".

VERHALEN
HOOG OP HET PAARD ZITTEN
Vos

AJs iemand 'hoogmoedig is en zich
over alles laatdunkend uit laat, dan * s
er., een* spreekwoord,'dat vari zo iemand*
2cgt: .„dat.hij hoog'pp bet paard zit".'
„En ik geloof dat wij mensen van de 20e
.eeuw aljemaal nogal hoog op hef paard
zitten. Wij lachen medelijdend als wij
horen, hoc Wen vroeger reisde met
hobbelende postwagen, die tweehonderd,
jaar geleden over. slechte wegen reed....
wy lachen' over' onze voorvaderen, die
J
zo'n moeite hadden vuur'te 'maken...
lachen
wij
over de vetpotjes en.waa-kaarsen* " die .vroeger de énige belieh
iingsmïddelen waren... wij lachen als wij
horen hoe ontzettend lang een brief nodig had om van Parijs naar Amsterdam
te kómen... Wij kunnen, om kort tê gaan
wel aan het lachen blijven en denken
met een tevreden -gevoel: Dan zijn Wij
; mensen uit-de-20e eeuw toch een heleboel knapper en vindingrijker dan de
mensen van. het jaar 0. Wij hebben
Vliegmachines en stroomlynlocomotieven, wij hebben electricitejt en snelpersen, ja, wij hebben alles, wat er voor
het dagelijks leven nodig is. Ach, wat
:

:

zijn w\j toch'knap tegenwoordig!
Jongelui, het paard, waarop wy daa
zitten, is Wel heel erg hoog, en het kan
geen kwaad om zó nu en dan eens van
die hoogte naar beneden té vallen.' Hoe
ik dat bedoel? O, heel eenvoudig. Daar
zitten wij, knappe*' verstandige mensen
om de; tafel bij het middageten en wat
■gebeurt er? O, niets bijzonders, alleen
het licht gaat plotseling, uit. Hallo, wat
is dat? Zou de stop doorgeslagen zijn?
Heeft iemand cen lucifer? Toevallig
„heeft iemand een lucifer bij zich. Zo
zitten wij in-,het stikdonker bij elkaar.
Dan opeens lopen' wij tegen elkaar 1 aan,
Wij stoten ons tegen de poten .van de
stoelen *n aan d£
hoeken der kasten,
werpen allerlei voorwerpen onderste bo-;
ven, trappen elkaar op de tenen, ja, ja,
dat is prachtig.
Gelukkig rammelt er
iemand met een luciferdoosje en wy begeven ons naar de electrische' meter.
Eigenaardig, de stop is nóg goed! Er
is dus waarschijnlijk iets met de leiding
niet in orde. Het blijkt "nu, dat* onze bu ■
ren ook geen' licht hebben, zodat een
;.;

-

.van ons,naar een telefooncel gaat en de
electrische centrale' opbelt, waar de
ambtenaar belooft, onmiddellijk een
, electriciën, te zullen zenden. Tot zolang
zullen wij dus in het donker moeten blyven zitten, want een kaars of een petroleumlamp bezitten wij-niet,-•
Een kaars, dat zou nog kunnen, maar
de ouderwetse petróleumlampen hebben
wtj reeds lang geleden opgeruimd.' Wij'
zouden, nu èen koninkrijk, vóór een smerige petroleumlamp willen geven! Ja,.
maar 't helpt 'nu allemaal niets, of.wij
willen of niet, wij moeten in hét donker
blyven 'tót de electriciën is geweest. ,'.*:
En opeens moeten wij bekennen, hoe
hulpeloos wij mensen .vari de 20e eeuw
. zijn, als de techniek ons even in de steelt
laat. .En zo komen we' van ons hoge
paard af en voelen ons nederig en klein.
Meestal echter, als everi later het
licht weer aanfloept, zijn w\j< het,besef,
van hulpeloosheid wocr'dadelyk kwy't
en proberen welgemoed weer zo • gauw
- mogelijk-hoog'op ons padrd te komen,
Ja, vrienden: zo gaat het, als de techniek qns cen oogcnblik in de steek laat.
Wij moeten er daarom yoor zorgen, dat
Wij niet op onze Voorouders neerzien.
Integendeel, wij., moeten bewondering
hebben voor hetgeen zij met. hun móet-,
hjkheden hebben bereikt. Tegenwoordig
is een reis om de wereld kinderspel! een
ongevaarlijk iets, zodat, ieder/ die, ' een
dergelijke reis onderneemt, zich niets
behoeft te" verbeelden,, maar vróeeer
„was een reis in een postwagen' van Am. 'sterdam naar Rome een daad, een avon-.

'

.

1

V

'.

'

zeggen:'Tweehondèrd'jaar geleden 'had-

den de vliegtuigen drie dagen nodig onr
te vliegen terwijl wrj het"
thans in'een kwartier dóen!"... ja dan
zouden wij
mét recht beledigd ge-'
voelen.,leder tijdperk heeft zyn verdienste en mag daarom 'niet bespot of belachelijk.gemaakt worden. Laten wij zo
nu eh dan gerust, eens van ons . noge
paard naar. beneden klimmen, .om bescheidenheid te beoefenen. Dat zal ons

naar, Amerika

helemaal

niét

schaden!

■'*■'.'.

>

•

-

t

—

-

'

.

>-

,-

MET DE MELANEZIERS Een grote vergissing
OP DE HAAIENVANGST
Toen Katharina 11, tsarina van Rusland was, was Seederland, een njke Engelsman, secretaris aan het hof. De {sari-

Drie verschillende manieren
om ze te vangen
zat echter nog om zijn lichaam. Maar de
dobber, die op en' neer danste, • toonde
aan; waar het beest zich'bevond. De boot
wordt in die richting geroeid. Twee man
grepen de dobber beet eiutÜden hem hoog
op, en. toen konden Oeroe en de andere
man het vangsnoer. grijpen. Het snoer
werd aan de boot" vastgemaakt, en nu
roeiden de twee toeiers naar het strand
toe. Vlug waadden de jagers naar land,
en trokken toen de'haai aan het strand.
Toen sloeg Oeroe het dier met de knup'
•
pel dood.
Terwijl de boqt weer in zee 'geroeid
werd, om een tweede haai. te vangen,
jaagden-de andere inboorlingen volgens
een andere, veel gevaariyker methode.
Die methode berustte pp het feit, dat de

Door M. Jansen

„Nou, we'1 kunnen fijn.op jacht gaan}
In de baai wemelt het van de haaien",
zei Jan, de jonge eigenaar van een fabriek óp een eilandje in de Stille Zuidzee.
„Het is er dan ook de tijd voor", meende Oeroe, een Melaneziër en hoofd van
de bewonera van het eiland.'
Hy riep al zyn onderdanen byeen, om
samen op jacht te gaan. Allen deden dat
erg graag, want voor de Melaneziërs is
haiaienvlees een grote lekkernij. .
In Jans boot zaten behalve hijzelf en
haai alléén voorwaarts, en niet
rugOeroe, nog drie andere mannen. •
waarts kan zwemmen. Als gevolg daarBij het vangen van haaien maken de van wordt het die op het strand geworpen, zodra hy zich te dicht aan
land
Melaneziërs gebruik van een toestel, dat waagt.
bestaat uit een soort dobber, een ratel,
Natuurlijk wagen z|j zich niet vrjjwileen vangsnoer en een knuppel. De houten lig zo gevaarlijk dicht aan
de kust. Dus
dobber heeft de vorm van de propeller moesten de jagers hen, hiertoe
verleiden.
van een vliegtuig. rijf Is meer dan een Moedige zwemmers zwommen
daarom
meter lang en in het midden is een gat net zolang langs de kust, tot de haaien
gemaakt, waardoorheen het vangsnoer hun eetlust niet meer baas konden, blijven, en op dè prooi af kwamen.,,
v
is getrokken. Aan het uiteinde van het
Daarop hadden de jagers nu gewacht,
vangsnoer is een knoop gemaakt, zodat Vlug zwommen zij naar de kust
terug
het snoer niet uit de dobber kan schie- onderwijl zorgden zij er Vobr, dat pj hun
vervolgers niet té'ver. vooruit kwamen.
' '■'. ■i . '
' ■;*■- Y
ten,
Anders zouden die gemerkt hebben, hoe
De ratel bestaat uit een hoepel waardicht zij bg de kust waren.,
.
'
De haaieh bemerkten dat pas, toen het
aan twaalf halve kokosnoten -geregen
zijn. Terwyl nu één man de ratel.tegen al te teat was. Door een reusachtige golf
werden ztf op hei strand geworpen. Dide boot sloeg en daarmee een oorver- rect vlogende.
jagers op. hen af, en sloedovend lawaai maakte, roeiden twee man- gen de dieren met knuppels,dood. .**•'
Andere- jagers voeren mét- hun boot
nen de !boot de zee in, tot de haaien
naar het midden van de baai. Nadat dé
voldoende door het lawaai aangelokt wa- dieren'door
de-ratel voldoende naderbij
ren en naderbij zwommen, om eens te gelokt'waren, wierpen de jagers
«hen
onderzoeken, wat "dat toch wel voor la- stukken voetsel toe, die bestonden'
waai was! en waar het Vandaan kwam. vlees en brood, en die gekneed waren
met het sap van dé peperplant. HongeHaaien zyn nieuwsgierig! '
rig vielen de haaien er op aan, en hadden
Een buitengewoon nieuwsgierige haai, alles binnen enkele, minuten verzwolgen.
Spoedig echter werden 'zjj* door de pedie héél.groot was, omcirkelde de boot, per verdoofd.
Zodra de jagers nu zagen,
die toen stil lag,' hoe langer hoe dichteis, dat een verdoofde haahnaar de
bodem
De haai was duideHjk te'zien, want hy van de baai dreigde te zinken, sprong
zwom dicht aan do oppervlakte. Oeroe een duiker hem achterna; Die duiker had
wachtte, tot'het dier. voldoende dichtbij dart de lus Van een vangsnoer in
de
was,-en hing hér vaugsuoer toen zó, In hand, tango! het andeïe eind aan de boot
bevestigd was. Beneden óp de bodem van
het water,-dat de haai ei; zomaar in
kon de baai, stroopte de duiker de lus van' het
schieten. ■;•'..' . :•:-.'., -..-.■
vangsnoer. over : de staart van de bewusteloze
en trok hem stevig toe»
En werkelijk hoer, de haai' zag- 'het Vlug steeghaai,
hy toen Weer naar de oppervangsnoer niet en'stak zijn kop
in de lus" vlakte, om de jagers in de boot te vertelDat was natuurlijk het domste-Wat hij' len,
dat hy klaar,was. Deze trokken aan
doen kon. Want direct • trok Oeroè
de
vangsnoer,
het
en sleepten 'de haai mee
lus heel nauw, en.de' haai
was gevan- naar het strand, waar de knuppel hein
gen. Voor één ogenblik maar!
Want de
*
,;;•
;*_-■
haai bewoog zich zó wild, dat hy het wachtte.
Op deze.manier Werden alle verdoofde'
snoer uit Oeroe's handen trok. De'lus haaien'
binnengebracht..."..,
...

,

'.

'

*

<

;•-<.•

na was zeer op hem gesteld. Op zekere
dag hoorde hg, dat zjjn huis geheel door
de politie omsingeld was. Het
duurde
niet lang, of enige politieagenten kwamen zyn kamer binnen, en zeiden, dat ze
hem gevangen nemen moesten. „Wat betekent dat?" riep Seederland verschrikt
uit. „Twee dagen geleden heeft de keizerin nog vriendelijk met nuj gesproken, en
ik kan niet gelóven, dat deze gevangenneming op haar bevel geschiedt"..',
„En toch ia het zo", antwoordde het
hoofd van politie, die blijkbaar niet, al te
best gestemd was. „Wat moet er
dan
met me gebeuren?" vroeg Seederland,
die natuurlijk 'heel ongerust was. „Dat
durf ik "niet te zeggen", zei de politiechef .verlegen. „Word ik soms naar m\jn
vaderland teruggestuurd?" vroeg Seederland. „Nee", was het antwoord, „het
is iets veel ergers". „Word ik gegeseld?"
vroeg Seederland weer. „Nee, nog erger".
„Wprd ik naar Siberië verbannen?", De
politieman schudde zijn hoofd. „Maar
zeg me dan toch wat er met
me gaat
gebeuren!" *riep Seederland vertwijfeld
uit. „Het -valt me heel moeilnk,
het
U te zeggen", zei het,hoofd,van politie,
.„maar als U het absoluut weten wilt,
U zult met hooi volgestopt
worden".
Seederland was eigenlijk meer verbaasd dan" ontzet. „Dat moet een vergissing zyn", zei h\j. „Het »3 geen ver
gissing, kykt U zelf maar op dit papier",
en de politieman liet hem
een brief
zien, waarin dé keizerin met eigen hand
had geschreven: „Seederiand moet met
hooi volgestopt worden".
Seederland werd bleek. „Dit moet een
vreselijk, misverstand ztfn'.', steunde hij.
••U.moet direct naar de: keizerin gaan
eh haar vragen of dit wel juist is".'
Eerst wilde het hoofd van politie daar
niets van- weten, maar eindelijk ging hij
toch. Dat was Seederland's geluk, want
het was inderdaad een
ivergissing. De
secretaris moest, niet opgestopt worden,
maar de lievelingshond van de keizerin,
die de* vorige dag gestorven was. Ztf had
hem Seederland genoemd, omdat zjj die
hond van haar secretaris gekregen hajL
-
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Neen, wij-willen-werkelyk piet spotten, als wij ons het leven'van vroegere
generaties i n de gedachten roepen.. Als
v v* mensen van-thans knap zyh,'. na
goed
maar lij waren het: op -hun
fccurt -eveneens'. Zij hadden het veel moeilyker dan wij en.daarom verdienen zij
geëerd en geacht te wordent
',

Wat moet het zijn: vaan,de haak geslagen of bij de neus genomen? In ieder
geval Is het een reuze knaap van eeji krokodil, dié je maar beter op een
.•*'."•'
",.
veiligeafstand kunt houden .......
\\-'

I

-

Carly

*

,

Door

.'9

De aarde draait zich eeuwig om haar
as en de tijd draait mee.. Hoe zal het'er
hier over tweehonderd jaar uitzien ? Ook
dan zullen er mensen 1even.,....' mensen
waarvan wij de voorouders zijn... 'En
zouden wij het prettig vinden te weten,
dat zij pris dan weer bespotten zouden f
En dan te bedenken,, dat zij lachend

-

'•

„Het mes” door Sweetheart.
Leeraar: ~Nu heb Ik jullie veikiaard
waaruit een mes bestaat. Wie kan mij
nu zeggen, wat het voornaamste deel
van een mes is? Ik zal jullie een beetje
helpen. Karel," v<elk gedeelte van
z\jn
zakmes gebruikt je vader-het meest
• „Dé kurketrekker,
■*'
meneer!"
•

„De leeftijd” door

Sweetheast

'Rechter: ;,Hoeoyd bent U?
ora, U staat onder ede": ~

Denk'W
';;.-:"'»•

Getuige t „Vi«rentwintig en
enige
maanden.',
-;*.':' :
••'.';x:''
Rechter: „Hoeveel maanden?"
i Getuige.: „Hotderdenzeven." ..;'
"
•'

•'•

'"•

'

.

„Ook een uitleg!”, door Janmaat.
Jantje: „Vader, wat is een probleem?"
Vader: „Wat jii nu vraagt. Jan!"

.

"

•

-
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MARYGOLD.

Welkom

als'

clublid,

Marygold. Ik hoop dat je een. prettige
tijd'zult hebben en veel vrienden
en
vriendinnen zult krijgen als lid van onze
jeugdkrant-chib. -Schrijf je volgende
week wéér een brief? Als je
iets. niet
weet,'vraag je het maar en op je verjaardag komt er een vlag in de krant.
Stevige hand, poot voor je hondenmakker! Kies zelf maar welke raadsels je
_wilt oplossen. Poot'van Kwibus en Kre:
lis, mijn honden.
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OLIVIER VAN NOORT. Hallo Olivier

•

van Noort, die met een vloot van vier
schepen straat M. door zeilde. Namens
alle clubleden heet ik je van harte welkom en stel je hierbn' aan hen voor. Ik
weet zeker dat we goede
kameraden
worden en ook dat wij in jou misschien
een .enthousiast medewerker van
ons
blad krijgen. Ik hoorde al het een en ander over je...! Voor artikelen houd ik
me aanbevolen! Wat kreeg je voor die
repetitie? Je gemiddelde is natuurbjk
zeer hoog! Tot schrijf."
ZONNEPRINSES. Khk eens, een Prinses van de zon hebben we nog niet. Welkom in onze club! Ik hoop dat je een
prettige tijd zult hebben en dat ik veel.
brieven en goede raadsels van je krijg.
Hoelio, zei de goochelaar, en ik zeg: tot
volgende week. Stevige hand!
'

Zaterdagl

-

-; ,

CORANDA. Dat deed me pleizier, die

Ik was je handschrift al bijna vér»
■ brief!
geteh! Mijn dank voor de

.WITTE LELIE. Welkom als lid van
onze jeugdkrant-club. We hebben al een
Waterlelie en nu'komt er een witte bij.
•Je hebt een poos op antwoord moeten
wachten omdat je je begin Februari op-,
gaf en ik pas 1 Maart nieuwe leden verwelkom. Maar nu ben je toch clublid en
ik stuur je gauw "een vlag. Schrijf
je
volgende week wat je allemaal spaart,
dan zet ik dat bij de ' clubberichten.
„It's a date" heb ik gezien. Dag, tot volgende week. Ferme hand! "Poot van
.' •,
Kwibus en Krelis.
VRAAGTEKEN. Hallo! Deze brief
komt geloof ik, eerder dan je dacht. Je
schreef namelijk over.„de eerste Zaterdag, in Maart" en morgen wordt het pas
Maart. Ik doe het met opzet, je hebt al
lang genoeg gewacht en het is al jammer dat het nieuws uit je brief alweer
tot het verleden behoort. Terwijl ik je
schrijf is het Woensdag en vanmiddag
ga ik naar de voetbalwedstrijd kijken,
vanavond naar het feest van de H.B.S.
Volgende week zal het
hierover wel

''

'

*

•

•

*

'
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nieuws stromen!. Maar het welkom ver-,
geet ik bijna. Van harte Vraagteken, ik
hoop dat je geen spijt hebt van je beRlllit
an

d<>+

<U, I- "■««..

siast
>
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medewerker heb als in zeker
iemand...... Tot schrijf, ferme, hand en
"

GOUDEN APPEL. Alle clubleden
van de jeugdkrant en Kwibus en Krelis
| en ik verwelkomen je deze week. Ik'hoop
'dat ik veel brieven van je krijg, én ze
nog eens meer met zulke geestige tekeningen versierd zijn.: Ik vind je schuilnaam mooi. Heb je hem. uit een sprookjesboek? Groeten aan Kltty
Muis. Dag,
tot
volgende week.

Arfhnilnnarri
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raadsels, die
kan ik allebei wel gebruiken. Zo spoedig
mogelijk worden ze geplaatst. Wat vind
je van onze krant. Is het geen gewichtig
blad geworden met die acht pagina's. In
Batavia zijn ze streng zeg, ik hoorde dat
ook al van anderen. Was je de volgende
morgen niet moe na dat late naar,bedgaan. Het is in Medan flink heet op het
ogenblik. "Ik kom misschien eens naar
jullie toe om een beetje koelte te halen,
want het' scheelt wel,
Medan 'of daar
waar jij woont. Dag, stevige hand!
WATERHOENTJE. Hqerah! Wat een
feestelijk bericht. Ik hebvan de week nog
aan je gedacht. Dat het een geweldig
fijne, dag werd, kan. ik me voorstellen.
Moeder was zeker, even blij als jij dat
het zo goed ging allemaal. Van dat lezen
meende ik echt. Als je met aandacht leest
en goede boeken kiest, leer je er veel
van. Ik merk het direct aan de brieven.
Om het verhaal van de twee broers had
ik schik. Zo gaat het vaak met.Kwibus
en Krelis. Als Kwibus ruikt dat er vlees
op tafel staat, komt hij aangestormd en
Krelis, die altijd iets later merkt wat er
aan de hand is,' stuift hem-na,
eerst
voorbij de tafel in zijn onhandige haast.
En dan blaffend remmend en terug dravend.-Het is zo'ri onhandige baas. In de
tussentijd zit Kwibus pienter en stil te
wachten, één en al spanning. Stevige
?'
hand, twee poten! Dag!
V".
TOMBOY. Hoe'rah! Daar.is eindelijk
de brief aan Tomboy. Volgende week zal
ik; Prinses Goüdhaar en Duimeliesje de
groeten doért. Zy zijn al 'goede vriendinnen van me, we schrijven elkaar al zo
lang! Ja, met de raadsels kun je prijzen
winnen. Elke week zijn er twee postwissels, te winnen toet de raadsels voor. de
groteren en een■ andere prijs'met 'de
raadsels ,'voor dè kleineren. Kijk maar,
het staat erbij. Dag, leuk klinkt je

K
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>

*

wel.

vlag!-HoeraH! Eri hog
gefeliciteerd met je verjaar;.
dag. Stevige eri speciale hand
.
en'nog vele jaren. Doe nog.
,V •; eyen je best op "de .raadsels,
zevallen heus wel mee en de
volgende weken rilaak ik ze gemakkelijker.. De prijs komt voordat'je het' weel'
Wanhoop dus niet,-getrouwe! Hoe klinkt
dat?! Tja,,van het afscheid héb ik ge-«lezen. Ik hoorde dat jullie nieuwe direc-:
teur ook zeer geschikt eri aardig moet"
zijn: Morgen, Woensdag,.ga ik'weer naar •
de wedstrijden en wel 's middags om vhr
lIWiIM
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Ik ben zeer benieuwd' na-ar dit schouwspel. Ja, de tiende ben ik weer "een jaar -■'
ouder. Tien Juni!-.Fijn, veel heb je gekregen .en allemaal zulße puike dingen, '
'vooral het ijs! De derde mars 'viel me
ook niet mee. Hulde Srikandi,- voor V
uithoudingsvermogen.' Verzorg vooral ie
voeten goed!!
~°
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WILDZANG. Van

harte

geluk
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gewenst met je veaJaardag, Wildzang, eri We hopen allemaal dat het een echt

feestelijke dag is geworden. •
De vlag staat, al' weer' te
'\ ■' . wapperen aan de stok en het
rood. wit en blauw wuift je, de groeten
en de felicitaties toe van alle clubleden,
hun vrienden, van mij- en Kwibus en Kre'-.'
,'',,.'•■•■'.
lis. 'r v• ' •
.

.

'~
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JUFFROUW SNATERBEK. Dat die
fout nu nog. de oorzaak was, dat <jü zo
in de put was, vond ik echt jammer. Hèt
gebeurt nooit meer, Juffrouw Snaterb'ek,
daar zal ik wel voor zorgen! Kijk, zp
bl|jft de krant voortaan, zoals h|j er deze
week uitziet. Ik her/ juist over dat groeten gepiekerd en Ijet l|jkt me het beste,
dat jullie net zo" groeten als het
uitkomt. Dus gewoon: „Hallo!" zeggen, het
hindert niét wie, het het eerste doet, dat
lijkt

MELAtI VAN JAVA. Juffrouw*Sna-.
terbek heeft je een' brief .geschreven,.
in de irant komt. Je. kunt aan je schrift
zien dat je als je je best doet; een heel
goede hand krijgt. Het is flink 'schrift,
maar je moet net wat de 'Zuster zegt;
het nog.hetter. proberen te doen. Dan zul
je eens .wat zien! De" raadsels "kómen
npoit meer iri het hoofdblad, ik begrijp
best dat het lastig is.'Dag; stevige-poot
me sportiever en spontaner; jou
ook
met?' Jk zal het als we het hierover eens van nujn makkers -en hartelijke groeten
zijn, nog duidelijk in de krant zetten. De , en een hand van mij voor.'jou. ,
groeten zal ik terug doen en ook Dewi
SILVRY -MÓON. "Natuurlijk mag- jij
Sri kry'gt je groeten. Kwibus en Krelis ,ook lid worden -van de club. -Welkom,
blaffen, je toe. Van
mft een ferme hand. zilveren maanden een 'prettige tijd als
Tot Zaterdag! Malati's brief komt in de clublid. Ik hoop, dat je succes zult heb'■*.-.
krant..
ben met het raadsels oplossen. Ze zyn.
■
niet.
zo moeihjk, dat zul je,- wel merken.
LATIRUS. Nee, de clubvlaggen zijn er
nog-steeds! Ik heb net weer een massa Tot vplgende week.
Stevige hand en
nieuwe laten'maken. Die zijn hu'binnen- poot van Kwibus én Krelis,
Ttort klaar, ook heb ik nog een kleine 'GUNGADIN. Hallo! Dat
voorraad liggen *en die zullen deze week en levendig verslag van was een 'goed
de mars, dié
verstuurd worden. Je krügt de
jpuwe ik ook. meemaakte. Ik kréég dit keer een
gauwj Hoe bedoel je dat met die pagiblaar, volkomen
ik merkte
nas?.Zaten er twee dezelfde in éen het thuis .pas en onverwacht,
keek ervan óp daar ik
jeugdkrant? Wat dom is dat Uk zal het
dacht dat dit' mijn leren voethuid-niet
onmiddellijk laten j onderzoeken."
medr overkomen zou.'Maar jullie
hacfden.
Het recept kpmtin de krant en wel meer
lees ik.
bedankt voor de postzegels. Dag, tot VolInderdaad is doorlopen altijd he,t besgende week. Stevige hand en tot de vol- -te.,
Jullie hebt s'cvig volgehouden. Tk
gende brief. Poot van mijn
makkers,
zelf,
weet
dat het'geen
gemakkelijke,
Kwibus en Krelis.
tocht was! De'terugkomst, zingende en
KLAVERTJE VIER. De prijs is al welgemoed, was fier! Maakte een goede
verstuurd ik hoop dat hg al gekomen
is, indruk. 'r , -i
Nogmaals „good !uck, Gunga!'' Ferme
J<; u est Wat & r o«t het kleinste
tOC£ V lug! Nu
hand,
,poten van Kwibus en Krelis, die
het
al
te
s
praten. Er is
nu een clubnichtje met een waarschijnlijk zo'n mars niet volhielden.
zusje, dat net zo klein is als Conny
.
heel Tot schrijf. Je vlag komt...
in het begin was. Misschien
je het
ken
RODE ROOS. De prys wordt geruild!.
we 1....:. Ze wonen
ja
in
,jat
hel as ni et verklappen. Grappig, ..Het is verstandig van' je dat je dé?e
£
meteen terug stuurde; En waarom zou
t
dat die takkel
ook Kwibus heet: Er
is ik boos zn'n! Geen.'sprake van,
e an D
ik zal
een ? WibuB en nó S~ we l net
gauw iets anders uitzoeken. Tot dé vdl- L
r a
zulk ras
alg mnn makker, ook
eeri gende brief. Dag! ..'
. •.'*.■
ruige fox. Ik
het
was
CROCUS.
De
laatst
raadsels stonden in de
Weggelopen toen
er een grote
advertentie in de krant. Doestond
krant omdat er een fout was geje allemaal
maakt, waardoor
de groeteh, speciaal groetje en poot
eerste blad, dua
van de omslag,-van dehet
mijn makkers -voor .jullie jongste.
jeugdkrant
niet geDag! drukt'kon
Voortaan komen de
ZINGENDE MEREL. Dat is knap! Ik raadsels alsworden.
altijd in de jeugdkrant. l!c' i
had,niet gedacht dat je het zo.u ontdekzal.vragen
er plaatjes van
wie
Pun,SSeri al dic
brieven De - bri ef aan sesjes heeft, zelf heb ik', er ook de
nóg een
S
-Knook zal ik in de krant zetten,- Merel I paar, ik zal eens'kijken.
Ook om
dè
En weet je, de raadsels van de
vorige pindakaas zal ik met nadruk vragen.-—
keer stonden omdat
dit niet anders kon Wat, de punten betreft, Crocus.'moet ik
e m de grote krant maar omdat je
.
•
.
u f
teleurstellen.
verschillenden ze niet gezien hebben, JcoAls. je die van de jongeren maakt,
kVïjg
men ze er nu nog een keer in, pl
je óók drie punten. Maar los je en. die
ad
Is
e2i
-^
","
J'nniet moeilijk, kijk van de ouderen, èn die van, de -jongerenmaar
Naar 3!de Spirley
Temple plaatjes op dan krijg je geen zeé punten, doch ■■"
zal ik vragen en Zonnebloem krijgt
je
groeten. Was df» nlnwn io.it? w«vffAliï/i ook maar drie. Je moej dus kiezen. Dag! •
Stevige hand. ,
• . •
er ook weer bn?
tot Zaterdag.
VINKJE. p e krant is nu ook gróter, • LARAT.' Hulde voor die kranige ciK
fers, Larat! Ik zou er bijna de vlag voor'
zie je wel en we
hehbcn nu fijn veel uitsteken.
Keurig!. Ik-heb'je' genoteerd,
ruimte ook. Wil je die namen van „de
vopr
een nieuwe .vlag. Zou je- d*
kinderen eens opschrijven, Vinkje?
OU oude kunnen inleveren? Het hoeft niet,- .'
ik zie het 1... Dat zal ik eens
opzoeken,'doë het maar als jè de niéuwe al ont-".~en dan schrijf ik je er volgende
.week.
vangen
hebt, dan ben je niet viaggelfloH.
over. Verleden Waterdag
moest
de
Wat
heeft
de jarige :.vcel gekregen i||
jeugdkrant eigenlijk af zo groot als
nu Ik watertandde tyj de beschrijving van
z\jn, maar toen
maakten we een fout en dat lekkere, dat Moeder .maakte? Doe je.'
daardoor moest het eerste'blad wegbli> allen
groeten. Ferme vyf . en' lot
ven. Dag! Stevige handen twee poten Schrijf!de Pont
vnn miin trmiiiin.nin!,l„™"
van, Kwibus en Krens.
; '
Kwibus en Krelis.

'

duif bij zich, die blies op een fluit en' hij
slikte een kaars in en hij gooide kunstig
met touwen.
Schrijf je volgende week
Stevige
hand
en groeten. Poot van
weer..
mijn honden,- ze heten Kwibus en Krelis..
EQMOND. Welkom, Egmond! Leuk,
dat je clublid bent geworden, ik zal zorgen dat je er geen spijt van krijgt. Van
jullie school zijn er verschillende .jongens lid, ze schrijven trouw en ik ken
hen al goed. Het Doolhof op de Pasar
Malam vond ik wel aardig. Een clublid
is er uur in gebleven en toen kon ze er
pas uit. Wat was er telkens' een gedrang
in de draaimolen. Ik heb me er maar
niet in gewaagd! Tot 'volgende; week.
Als je iets niet weet, schrijf je het maar.
Poot van Kwibus en Krelis, m'n honden.
VIOOLTJE. Je'vermoeden is juist.
Dinsdag, dat is vandaag terwn'l ik de
brief schrijf, heb.ik het sportprogramma vóór een groot deel! gezien.
!
De eerste dag ben jk tot het korfballen, 's middags, gebleven. Jammer, dat
de.krant te voren klaar gemaakt moet
worden, nu. kan er haast niets in over
Woensdagavond. Maar ik zal mijn best
doen, wie weet! Hoe móet ik a!4ie kleuren van'jurken uit elkaar houden! En
dat terwijl ik ér zo bitter weinig verstand van-heb, .'maar'het zal.misschien
meevallen,-volgende week krijg'je er bericht over!- Jullie zijn -even vindingrijk
in het bedenken, van namen als wij in
jullie tijd. Ferme'hand, bosviool, tot volgende Zaterdag. So long.
SLINGERAAP; Ja, dat
flin3
ke fout, die van verleden week! En heel
wat clubleden hebben tevergeefs naar
het eerste blad gezocht. Er zijn bijna
ruzie's van gekomen. Daarom heb ik bij
mezelf gezegd: dat gebeurt'nooit meer.
Mijn collega is wel bij het afscheid van
den directeur geweest, hij vertelde mij er
alles van. En jullie, clubleden, zorgden
voor de rest. Het is plechtig toegegaan,
-hè! Ik ken de leraren niet, en al waren
zy mnn beste vrienden dan.zou ik nog
niets vertellen van de brieven. Dat blijft
strikt redactiegeheim!
Vandaag is het
Dinsdag en ik' heb jdé wedstrijden voor
een groot gedeelte gezien. Morgen ga ik
's middags, die voetbalwedstrijd lijkt me
interessant! Als.je dit leest, is het alweer oud nieuws! Ik heb alleen mijn makkers Kwibus en Krelis. Stevige vijf! Tot

waait" de

SRIKANDI. Hier

,^—.

'.

kom, Spiegel en een prettige tjjd als lid
van de jeugdkrant. Een knevel héb ik
niét en een snor ook niet, "was het maar
zo dan behoefde ik me niet zo.vaak' te
• scherenJ Ik zal vragen wie er gansjes
'voor je heeft Komt in orde! De Mag
'_ wordt gauw klaar gemaakt en verstuurd
M}jn dank voor je verhaal en de foto.
■ Mag
die laatste ook in de krant?. Het
spelletje is ook geschikt voor ons blad.
Je bent een ijverig medewerker, merk ik.
Flink zo! Tot schrijf, ferme"hand. >v i,
PEPER.: Weer'een clublid, dat ik van
harte verwelkom, met een" geestige en
ongewone naam. Dat is verstandig om
ook lid tè worden en alle bezwaren opzij te zetten. Ik beloof je, dat je er geen
spijt van zult hebben want het gaat bij
ons werkelijk gezellig toe. Het speet me
dat ik je lange brief niet direct kon : beantwoorden, was je erg teleurgesteld?
Enfin, nu ben je dus clublid en kun je
•schreven wanneer je wilt.1 Antwoord
krijg Je altijd en me vervelen doen je
i" brieven heus niet, wees daar maar niet
bang voor; Ik ken je school wel, je leert
er een massa, dat weet ik van de clubleden, die er op zijn. Hoeveel dat er zijn,
mag ik' niet schrijven. Redactie geheim!
Dag, tot volgende/keer. Stevige en har•■,;
' teHjke hand.
•

'

.

De jarigen

-

■'

'

.

'

i

<

'•

kL

nlt?

.

'

-

Tf?
ï,!k
°f

......

,

,

merkte,

S

doordat

'■

'

*

(

.

BASFULL, Hoelio! En welkom in on-

KREKEL. Hallo Krekel! Ja, er was
een fout gemaakt en daardoor kon het
eerste blad niet gedrukt worden. Ik zette
de raadsels in de grote krant'doch velen' hebben het niet gezien, hetgeen.ook
wel begrijpelijk is. Je denkt daar.niet
aan. Nu staan de raadsels van de vorige
week nogmaals in de krant, met de nieuwe
deze laatste kun., je iets later
insturen, een week later, zodat jullie
toch geen pech hebben wat de punten
betreft. Zie maar wat je doet/ je kunt
ook een van beide oplossen. De laatste
mars viel me" zwaarder dan de' tweede, J
hoewel ik niet,echt moe was,'wel heb
ik toch nog een blaar opgelopen. Flink,
Krekel, jij haalt.de laatste vast! Vooral nu je zo fit Was mét de 25 k.m. .De
datum van die foto heb'ik genoteerd, ik
zal eens zien of ik de foto te pakken
krtjg. Stevige vijf en tot Zaterdag...
ft MR. MOTO. Goedemniddag, heer Moto.
Ik heb zelf postzegels voor je, die ik
begin volgende week zal opsturen. Ook
komt het bericht' om postzegels in de
krant',, de clubberichten staan er deze
week wéér in. Enkele ontbreken nog en
volgende Zaterdag a.s. Je verhaal zie ik
met belangstelling tegemoet! Stuur, maar
in, wanneer je wilt, je behoeft niet te
wachten tot de'Spooktrèin uit is, we'hebben genoeg plaats op het ogenbiik, Hjtler heeft weer een rede gehouden
én
daaruit bleek,duidelijk hoe bang hy voor
Engeland is.
:..'•.'
,v
Dié sportdagen zijn een buitenkansje
voor de H, B. S. ers! Tot schrijf, mr.
Moto, hartelijke groet, speciale redactie
groet erbg en ferme hand. ;

.

DE SPIEGEL. i Twee brieven liggen

er naast mijn schrijfmachine, ze zijn alze club. Die goochelaar was leuk,.hè! Ik
lebèi van jou. Hulde voor je schuilnaam hem hem ook gezien, laatst op een avond
die is origineel bedacht. Hierbij stel ik in de soos. Maar dat grapje
met het
spook deed hij toen niet. Wel had hij -een
je aan alle andere clubleden voor. Wel-
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CUPIDO. Welk een vrolijk epistel'onDEWI SRI. Ja, die derde
danks de narer.ede,n van je
daar! een stevige! Tjonge, ,ik heb ermars.was
bezoek
ook nog
Ik heb het wat die reden betreft met .je ,een stevige! 'Tjonge,
ik-heb
ook
nog
te doen maar verder zou ik'wel met'je kortgeleden
beweerde
nooit
van
last
blawillen
mijlen. Hét is in Medan op.het ren
, 'MR. CHIPS. Hallo sir, hoe staat het
te hebben, had s er drie tot znn verSTOIUJVOGEL. Het is, terwijl ik'je
gloeiend.'lk heb hei, niet gauw bazing
leven? Dat de drukte de oorzaak was van brief schrijf, Dinsdag en vandaag zijn ogenblik
en boosheid.
warm,
het is nu bijna onbehoorGelukkig,
het niet,Schryven van verleden week, be- de wedstrijden begonnen. Morgen ga ik lijk. Hoemaar
dat» "de hoofdpijn wat gezakt
lang bl\jf je nog7-En heb
je is.'Vandaag,is het Dinsdag, dat
greep ik. Ik'vond,het ook jammer, dat naar het feest in de Soos!
wil zegEr zyn al fo- nog veel gezeur" aan die... gehad. Ziet gen, terwijl ik
. ik de week c daarvoar je Spooktrein, waar
dit. schrijf en hetheeft geto's op de generale repetitie gemaakt... eens, hoe geheimzinnig.
Komiek,"'dat
jezo aan gevost had niet direct
regend! Fijn koel is'het! Ik hoop, dat
kon Ik ben geweldig .benieuwd. Als je
jullie elkaar daar ontmoetten! '
■■'
het. Zaterdag ook zo -zal' zyn, Dat zal
;
■ plaatsen. .Zoals' je ziet heb ik * enkele brief leest, is alles al.weer achter dedeze
rug
•„The wizqrd of ÓzzV'.héb ik nog steeds
woorden in het,v verhaal veranderd, omen volgende week hoop ik je mening
wel fout zijn, jevhebt het raadsel goed
gezien. En jjj? Zie je wat er,
in de verbeterd. De foto's van Kwibiu en "Kredat We liever de politiek .buiten de krant hei feest te lezen. Zyn '.de rapporten over niet
nog krant staat. Kijk eens goed! Tot schrijf. lis
.'.
�
komen in Juni in de krant; maar de
gekomen? Ik moet er,nu vandoor
om
.de
vijf!
;.;""<'
.
>'
■
.■■■»
-„ .■'•
vlag
Bovondien gun
komt heej.wat eerder! Dag, tot volhet onzeyijand niet naar de wedstrijden te kijken
'
om een rol in eeri goed Hollands verhaal te. maken. Stevige vijf en tot en verslag i lIEIDEBLOEM; Ik was net in de brief gende week.
schrijf!
aan Cupido aan het Wagen
té spelen, zelfs al is het de slechtste rol
•
DOCTOR DOLITTLE. Hallo, beste warmte. En jouw epistel begint over :del ten,RODE ROOS. Andere clubleden dachdie je je denken kunt. Het verhaal wordt
bij
ook dat iemand thuis het eerste
Doctor!
Dat was een -lange brief vol <na dezelfde woorden."Vanavond,met
■. nu reeds met spanning'gevolgd.
het
is verstopt 1 had !\Maar toen zagen ze,blad
nieuws! Eerst de luchtbeschërmingsoefenet
Woensdag terwijl ik dit schrijf, is
de als jü, de raadsels in de grote
De sterren en'kometen zal ik bij het ning, deze
krant.
Het
je
beschreef
moest
■fuif
geestig;
Eerst
ga
f
ik nog even naarde wed-, was-jammer" dat het
lucht vaartplan melden. Goedüdee! Kun lachen om dat hondje. Hebben ik
de vorige keer. zo
jullie het stryd. Volgende week zal er wei: veeb was, en
, "je he't'a.ndère vervolgverhaal in zijn ge- f
'ik'
voortaan
zal
ene;
dat
de
in
boom
zat
nieuws
nóg gevangen?
zijn. Het geestigst-van je brief Het .gebeurt nooit meer, béter opletten
heel inzenden ? Heb. je het boek ? Van" Ik schrijf,met.
zal ik voor
een
vond
opzet
ik
beetje
vaag
met
de laatste zinnen. Hoe haal je zorgen! Ik heb deze weekdaar
avond ga ik naar de H. B. S. fuif. Wat
ook
eer? blaar
het
oog
een ijverig detective, die wil het in je hoofd om dat' van die kant gekregen en die heb
de Geheime Politie betreft, inderdaad is
ik pjechtfg doorgeweten
wie
„achter
pennen.
zich
neer
te
Doctor Dolittle
Ik liet het myn collega le- prikt, tóen ging hij gauw
'_ er nu-werk ajin de
winkel. Ik zag het verschuilt.!" Het spel lijkt
weg. In Jutil
me ook leuk zen en die bulderde..
. ook en ik vrees dat het hier niet»
ÜOGb,'-'
a*
ben
ik jarig, de tiende. Onthoud het
by voor de
krant. Wil 'je het op een apart
"•bljjft. Rapporteer alles, als je wilt, wordt
IJe rest amuseerde me oök.Soms krvjg maar goed,'dan komen de f0t0'5......
Is
het te érg, dan grijpen, we in.' Toch blijft Papjertjé schrijven? Of denk je- dat je ik weer zin in school als ik die ver- die
met de lange staart wel aardig
„ontdekt"
dan
halen
een
wordt?
proefwerken
hand,
Ferme
lees/
"de
cpmpliment aan ons blad. De
het'
tot
maar<
kun- tegen jullie? Doet ze-alleen vijandig te■"
nen me'gestolen Worden. En'helaas kom gen,
namen der speurders, die ik bepaal, ver- de volgende":brief! ■'* •
de andere poes? Vechten
dan of
schijnen volgende, week. Stevige vijf.
THE UNKNOWN, DETECTIVE. Good het daar het meest op aan. Tot Zaterdag, blazen en sissen*ze alleen? Dag,ze tot
volis
vyf van my en ëen tweetal'po',
gende keer. Hartelpe.haad en groet en
unknown detective. Flink! De hier vandeK.,en
JUAXITA. Het raadsel stond verleden afternooh,
K.
derde zit er op. Dit keer had ik ook een ften
poten van de honden.week in de, grote krant, dat
gebeur.t
JANE WITHERS. Dat kunstje met de
voortnan nooit meer want veel clubleden ; blaar, volkomen onverwacht, tussen twee
TAAI TAAI. Het begm van je brief'
zagen het óver het hoofd. De brjef aan tenen in, 'doch,het ding droogde,nogal kaars heb ik ook gezien. Hg deed dat op was een verrassing,
Taai Taai. Zo'n fier"
mr. Niemand zal ik. naar de z'etterij stu- gauw in, Spierpijn had ik niet, dat viel een avond in de' SOO3 en ik kan.je veren die twee wuivende clubFranse
zin
mee.
zekeren
dat alle grote mensen die e)- za- leden, of waren
ren. Misschien komt je epistel er deze - Het is; terwijl ik dit schrijf, de*2sze' dat
niet? In elk
en ik ga straks haar-het, sportveld ten minstens even hard lachten als jul- geval was
Zaterdag al ;in,*'anders volgende week, en .morgenavond
die
tekening
geestig.
Volgennaar de soos. Ik heb lie! Hoelio was er ook en om de haverMijn dank voor je handtekeningen, i's.
de week, ben ik benieuwd hoe je brief
,de
klap
programma's al. Als je deze
riep hg deze'erbij. Had hü toen 'e?n
besluit. Helaas kan ik je niet schrij. : zal ze aan de liefhebbers sturen. Heb je
leest, is dit al weer „oud nieuws".brief
cowboy pak aan, ik bedoel toen hg met ven op welke
Be'je hand een beetje verdraaid? Er wordt
school dat clublid gaa't
ben ik ook naar de brieven van de touwen kunsten deqd? In de Soos 'wü. dat is
ernstig naar je gespeurd, maar niemaid nieuwd
redactiegeheim.-Maar schrjjf hem
volgende week, met verhalen en verde
1-euk, die duif, die op een fluit blies. Heb een brief en vraag
heeft iets geraden. Tot 'schrijf, . poten slagen
het zelf; in de onderje dat ook gezien? Wacht
maar, = de linge correspondentie. Bij brokstukken
van de harige, makkers. Kwibus'-heeft kende over.een en ander. Tot hier onbespeurder, stevige vijf!tweede prgs is er voordat je het weet. lees» ik zo de hele film van Tom
ne't een rel gehad met' de buurho'nd. FerEdison.'
hebt tegenwoordig zoveel kansen. DeJe
Heb je volgende we.ek weer tyd
LOLA
Naar
me vijf!
LANE.
de sportwedstrij- anna
om er
■ krijgt
je groeten. Tot .Zaterdag, iets over te schrijven? Dit was
den ben ik' ook geweest. Het is, terwijl
ook
een
.
".'.-'
REN UUR. Hallo!' Goed zo, dié raad- ik je schrijf, Woensdagmorgen
spannend moment, zeg! Die mevrouw
en van- ferme hand!
sels zien er puik uit. Jullie'hebt het nog
ga ik naar de voetbalwedstrijd.
GENTIAAN. Dag Gentiaan. Hoe gaai wist ook niets anders te doen dan flauw
altijd druk met de proefwerken merk ik middag
Ja, ik houd van sport en ik doe "er.zo- het met jou. Met mij is het best, maar te vallen! Dag, ferme hand. '
uit de brieven. Gefeliciteerd met dé'beveel mogelijk aan. Wat een huiswerk! Kwibus heeft net geweldig gevochten en
vredigende resultaten, en sterkte met de Heb
PINKERTON. Mgn duimen zjin zo
je een beurt gehad met dié twee is totaal van streek. Bovendien heeft
hij snel! Vertrouw er maar op. Vast gefe. proeyen, die nog komen.
bladzijden? En hoe viel de repetitie uit? nog een fiks standje van mg" gehad want liciteerd
Zorg.voor stevige cijfers! Hoeveel vandat. goede bericht. Zo kom
Ik las er al van in een der brieven. LV; hij vecht met de buurhond en die ia' lang je er ,datmet
zul je zien. De goochelaar
die...... heb jè al'af?
groeten
zal ik doen aan Old Shatter- niet to snel als,mijn fox, zodat er altijd met zu'n Hoelia heb. ik ook
'.-Ik hoop dat je het woord, dat ik opengezien. Schreef
hand en Larat. Tot volgende week...Ste- narigheid van komt. Wat het tuinhoekik dat al? Als cowboy vond
' liet raden kunt. Er zyn detectives. Ferme
ik hem
vige éii vriendschappelijke hand en twee je betreft heb je wel gelyk, de verre
club- ook het best, dat touwen werk deed hij
~'
.■_-.■•.
..hand! Saluutjes.
poten.'
,
leden moeten ,dan "maar alleen om zaad keurig. F(jn,-die éne datum
intteNmaand
WILL Y PARKER.
Jouw enveloppe
Jammer van die k...... Ik .las Maart wordt een feest. Gaat de tocht
ZONNEBLOEM. Fijn, het kiekje'mag vragen.
..wad de fecstelijkste van allemaal, t Het
•
het al, het is mis gegaan, hè! Kruidje door?
v
was.net alsof ik jarig was. De tekenin- dus in de krant. Ik zal het zo gauw mogroeten,
dat
ze
Je
•
zal
brief
was lang en bovendien vlot
leuk
vinden.
gelijk
plaatsen.
is
de
Het
laatste
dagen'
gen ên kleuren waren zo Vrolijk. Dank je
erg warm geweest, gelukkig is er wat „Draadloze qgen" ken ik niet. „Bram en levendig, Pinkerton. Die kon best tewel, Willy Parker, Probeer, maar te wevingerling"geloof ik wel, de titel komt gen die van Cambodja op! Met de krant
ten te komen wie, Napoleon is, ik zal regen gevallen en het waait af en toe. me zo bekend voor.
<Het visbrood komt van verleden was. een ongeluk gebeurd?
Als Medari het zwembad niet had, zouden
ook nog eens vragen pf ik zijn adres bede
in
krant.
Dag!
Hartelijke'hand,
groet daarom ontbrak het- eerste blad eri de
;kend mag maken. Dat geef ik dan alleen we. niet goed weten wat we doen moes- en poten.- ,-, > »:
raadsels stonden in de grote krant. Nu
4
ten! Deed de'goochelaar dezelfde kunaaji jou, als hij het goed'vindt.' Ik ben
ik ze nogmaals in deze jeugdkrant
?
REPELSTEEL. Je postwissel is' 'ge- heb
nieuwsgierig naar de foto! Leuk, dat P. sten Hoelio was er natuurlijk ook weer stuurd,
gezet, plus de nieuwe raadsels.
die
heb
Kijk
wellicht
je
al gekregen maar. Veel
naar je toe komt, hü is je dus nog lang bij, hè! Ik heb er wel om gelachen, voor- als je
kreeg'die jarige op. school!
leest.
deze.brief
Nu
kun
m,et
al
als
hij
roept
je
„Hoelio! „Dag, tot Za
wie had dat allemaal uitgezocht»
nic.t vergeten Dag, tot volgende week,
het geld doen wat je wilt,,dat is ook me
Fer■■~;;
terdag! '
-'.--,"_.. f
•
■..■■■■";
hartelijke groeten!
hand! veel leuker, aat ben ik volkomen-met
'
■
.'■
:J
STAKUÖIIT. Nu was de brief puik' je eens. Morgen, het is terwijl
• JÓIIN RULL :Pm very well, mr. Buil
AMAZONE. Zo, zit die. kauwende
ik.
dit
Netjes
en
duidelijk
géschreven. Ik heet schrijf Dinsdag, is
|en ho'w are you? Het is terwijl ifc je
de fuif en ik hoop, mrjoheer,beneden!.lk ga eens zien, wie er
r>
steeds zoveel te eten heeft, daar moet
schrijf Dinsdag.de 25ste en ik kom net werkelijk Frans, als ik. een schuilnaam dat ik je zie.
zou kiezen, dan wist ik het wel. Ik weet
van de sportwedstrijden. Morgen voetIk herken je misschien wel... Wie voor mij ook maar wat overschieten.
ballen, dan ga ik ook. Aardig is dat lied, een geweldig stoere schuilnaam,:' iets weet? Als het maar niet zo'n gedrang
Ja, ik zit boven, maar mijn' naam staaf
dat je instuurde en dat de matrozen voor de jorigens-clubleden. Vader ken ik, is, dan wordt het moeilijker. Jullie di- niet op het bord. Je weet wel,
dat- by
hebben voorgedragen. Ik zet over, het maar waarvan zeg ik niet, dan gaan jul- recteur heb ik laatst gezien, ik hoorde de trap. Eau de cologne heb
niet in
ik
speuren,
. >"■
lie
van iemand dat hg erg geschikt moet
algemeen nooit politieke liedjes in de
, aÏS* ik had het ook helemaal niet
recept
Het
in
je
komt
de
krant.
Kun
zgn.
Stevige
jeugdkrant., ,doch dit komt" er wel voor
vy'f, ik ben-benieuwd naar nodig! Die tekening van'je is bijzonder
in aanmerking.* Het is pittig eri. juist van havermout ook al koek maken! Nee, je feestverslag. Tot .schrijf. _;•;:•
goed uitgevallen! Kan je er
nog een
een Tante lijkt me niets, ik doe het liegeestig
de
op
wijs
omdat
het
is
van
een
LOLLYPOP.
I
neb versje of verhaaltje bjj'maken, dan komt
D 9 invulwoorden
lied dat ie.sie.reen kent. Mijn dank voor ver alleen, dan zijn al jullie geheimen je keurig gevonden.
Ze zijn 'allemaal je werk in het boekje, dat we laten mavan
deze bijdrage! "Tillnext week, many ook goed .bewaard. Ik houd veel
sport, vooral van tennis en hockey, maar goed. Houd je van zulke raadsels?
Ik ken. Vast myn dank voor je tekening!
• --.'
greetings. . ..'
-i
zal;ze
eens
meer
zo geven. Wie schrijft Aan Maandagen heb ik ook het* i and.
dan komt onmiddellijk al de rest. Mevr.
toch
altijd
het
adres
op de brief i dat Morgen ga ik naar de Soos, ik zal goed
RARY. Wat was je brief feestelijk V. ken ik wel. Stevige vijf! Hartelijke staat er
opletten
zo
en
fier
Wie- weet..,! Geef je makker
flink
op in zulke stegroet,
:
-.._...'
versierd met die.drie bloempjes, de twee
o»-...•>:••' ,■
/a
een flinke poot terug-en
vige
Dag,
letters.
Kwibus
en
rode en het blauwe! Zou ik me heus verblafdank henvvoor
Krelis
De goochelaar heb ik
gissen? Nu ik je op de foto zie, weet ik laatst op een avond in de Soos gezien. fen je vrolijk toe en geven je een poot. zyn handtekening. Ferme vyf van mij erJe krggt de hartelijke groeten van mü
opeens niet' meer zeker of jij het' meisje Hij vertoonde toen veel kunsten,
en b« voor jou..
die
hij
een
hand.
U.n
~-.
was, dat ik op de KesaWan zag. Maar ook op de .scholen gedaan had. -..
IJELZE. Dat is zéker èen originele en
•wat eén duidelijke en goede foto is'dat!
MARMOT.- Dag Marmot je, hoe gaat aardige naam, daar zullen we zuinig bp
En Hoelio, -je weet wel, zijn helper,
Prachtig voor de'krant! Dank'je'wél, was er ook bij. Het lassowerk is inder- het er nu mee? Weer helemaal beter? znn. Misschien staat er
in je volgende
wil je haar weer terug hebben of mag daad het beste, dat is ook zijn hobby, ik was big, .dat er weer een
van brief al nieuws over het hondje. Ik'ben
brief
ik deze houden ? Dag, tot, volgende week, geloof ik. Tja, hoe je "weet
je was. Ja, verleden keer werd er een beniewd hoe het er uitziet.
of een clubJa, als je
met de N. I. A, Ü. marsen heb ik meefout gemaakt en daardoor kon het eerste met duiken plat .neerkomt doe
lid ouder i5.;.... Dat is wel
je je lemoeilijk
gelopen. Poot van Kwibus en Krelis en want zoiets staat
op je gezicht te blad van de jeugdkrant niet
gedrukt lnk.pün. Ik heb eens iemand van een
niet
'een hartelijke hand voor jou. P.■'■.'■<-:.;,
*n lezen. Het lijkt me het beste dat het worden. Nu heb ik gezorgd, dat alles er- heel hoge toren volkomen plat zien neer
KLEIN' DUIMPJE; Natuurlijk krijg i* groeten spontaan gebeurt, door allebei in'kon, verhalen ook! De raadsels zien vallen en toen hy. eruit kwam, was hy'
er keurig uit. Ik was eerst bang,
het gtid, als je dat liever hebt,
dat y an Vol: en helemaal rood. Maar als je"
de tegelijk* Dag,. prettige dag op die datum......
postwissel is je al gestuurd, Ik'vind'het
Stevige hand, volgende week jullie'dié met zouden vinden in de grote wilt leren duiken moet je dat -er voor
krant, maar dat viel gelukkig mèe! Groc- over hebben. Als je het eenmaal «foed
een leuk idee om er juist zoiets voor te komt de vlag! • .
:■ : ,
. .
willen kqpcn! D*>. foto-komt gauw, in
trnvan. vele clubleden, van mg de har- Sifflt, neb je er erg veel pleizier van," het
de
6NOEKJE. Heb je de foto bewaard' telijke
is een prachtige sport! Ja,
groeten aan-Moeder en
krant, het is een'van de duidelijkste fo- DaUs leuk, vopr
Vader én me
ik herinner
later. Je hebt'-de raad- een stevige hand
to s die ik totnogtoe gekregen heb. Dank sels
die duiker, wel. De groeten zal ik
jou".
■■■.'
voor
netjes
opgelost,
je bent ■•Jje wel! Je hebt.
MARIA STUART. In Brastagi is het doen. Wel bedankt voor de postzegels,
gelijk, Klein Duimpje, een, knap puzzelaar. Snoekje/
Kwibus
het is uitstekend,
en
KrelU
heel
wat prettiger dan hier. in de warmte poten voor het vyf tal/Tot volgende week.
dat jullie 'geoefend geven je een poot. Kwibus
worden. Mocht er werkelijk iets gebeutiltmet
moeiMaar
toch' zou ik niet: voor. goed •in
te znn popt op want hij heeft een
REMBRANDT. De raadsels
er
ren, dan zijn jullie paraat
hevig Brastagi willen
blijven we gevecht achter de rug. Zijn'kop
en
wonen. Het kampvuur goed uit. Vond je zemoeiujk? Is den'
nog
er hier buiten, dan,heb
er
trilt
er
heb
ik
gezien,
niet
het speet
je tocb iets geg a
wel, maar een brief, Refiibrandt? Misschien ligt er
telkens trekt h «
leerd, waar je altijd.,
boven- Ik kon er onmogelijk heen.-meWel
n
n
'aan hebt DeHn
wat
op.
ip
Dat
is
heb ik een by de stapel correspondentie. Als
een
teken,
toto krijg Je terug,.hoor!
Ik kan me be- is. Maar ik ben ook boos dat hh' nóg boos' veel clubleden en ook anderen in uniform het "niet zó is; neem ik
enik
mün
hier voor ticz«.
.grijpen, dat je deze mooie zelf wilt hougezien! Volgende week krijg je een lanrox voor straf een poos vast.houd
week afscheid van je. Ferme hand ea
den. Dag! Stevige hand. ~.'■''
Stevige gere brief. Dag, stevige
hand, speciale groet. Poten van Kwibus en Krelis
hand, beste vriend en tot volgende week
en
.
redactie- groet! Poten.
■. ■
:•••-.tot Zaterdag.
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JEUGDKRANT

Vraag

Clubleden

■<

»

MARMOTJES.

Wie wil een marmot je, een mannetje,
van.Willy Parker hebban? Brief met opgave sturen aan. Oom Frans, Redactie".
'..
.
Sumatra Post. |
marmot
je
Als
het
niet wil
hebben, dan wil ik het graag hebben.„

■

KONIJNTJES.
.Wie heeft een wit mannetjes koiujn?
Puzzelaar meldt dat hg zeven jonge
konijnen heeft.-, Zyn er, liefhebbers?
Snel. schreven, s.v.p.'! Puzzelaar geeft
',
zé.cadeau.. .-;,•"

\

•

GANSJES.
Wie heeft voor De Spiegel jonge gansjes? Opgeven' aan Oom Frans, hoofdredactie Jeugdkrant, Sumatra Post.

HONDEN
Dahlia vroeg een- poosje 'geleden wie

een'poedelhond je. en een gewoon hondje
wilde hebben. Zyn déze hondjes nog'beschikbaar?

.--.,'

•

-

Nog voorradig

...

Voor liefhebbers
Hoewel kort geleden aan meer dan zeventig clubleden enveloppen met bonnen
.

en platen werden gestuurd, heb ik nog
allerlei in voorraad, vooral.doordat belangstellende abonnés weer voor nieuwe'
aanvoer zorgden. Waarvoor onze harte,
lijke dank! Er zijn nog:
China-plaatjés, j Vlinders, (grcote en
kleine) Bussink's plaatjes van „Mtfn
land", „Het Verkeer", Verkade's „Vetplanten" en „Cactussen" „Zwerftochten'
door ons land en „De Boerderij", likeurglaasjes, wapentjes van Sickesz, Flipjes, sigarenbandjes, „Apen en hoef die-'
ren'' Friesche Vlag, Geowehry, allerlei
:

zegels, enkele kwatta soldaatjes, 'vele
Droste plaatjes en bonnen, Défilé'sgrpte
en kleine, Patria vliëgtuigplaten, lood,

zilverpapier, kleine en grote filmsterren,
een bundel „Reuze Rakkers", gecensureerde enveloppen en postzegels.
Aanbiedingen op aparte blaadjes! Met
schuilnaam; gewone naam'en adres..' '

Pro en Contra
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Mijn mening over „je en jou" is dat
•„je"-zeggen eigenlijk niet hoort. Het is
niet beleefd, maar daar de moderne
jeugd nooit beleefd is, {in het oog van
ouders en anderen), doen we het van
zelf én is het een gewoonte geworden
van ons.
is ouderwets.
;V : REPELSTEEL.
„•

Kookhoekje
GEMBERKOEKJES
Door Dahlia
1 kop bruine suiker, 5 kop gezeefde
bloem voor fijn gebak. 1 koffielepel dubbelkoolzure soda, 2 koffielepers bakpoeder, y 2 koffielepel kaneel, J/2 .koffielepel
kruidnagels, 1 koffielepel, zout, 1 koffie-

taV 2 kop1 kop

lepel gemberpoeder, 3 eieren,
felstroop, 1/2 kop. suikerstroop/
slaolie, 1 kop kokend water.

Mariene).
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groeid?

FUCHSIA. Leuk, dat er een brief was.

Nee, het is hier dag in dag uit droog;

Behalve een enkel buitje. En heet is' het
ook, wat dat betreft zou ik liever
bij
jullie in de buurt willen wonem
Of de
namen goed geraden zijn, vraag je? Tja,
dat mag ik niet zeggen. Ik zwijg over al
die dingen, allemaal redactie-geheimen.
Met Kwibus en Krelis gaat het puik, ze
geven je een harige, pas gewassen poot.
De Nazi Spion heb ik ook gezien. Uitstekende film is het! Dag, hartelijke hand..
BOBBY BREEN. De raadsels zien ér
goed uit en ik zocht naar een
brief,

doch deze ontbrak. Geen tfld, mr.
Bréen? Dat kan ik me best voorsteller*,
jullie hebt het druk en jij schreef me al
eens eerder je dagprogramma. Nu doe
ik je per krant de groetenr stevige hand
erbij en tot volgende week.
,-;v

'~■'.'.-«.

De droge ingrediënten tezamen zeven.
Eieren en 'vloeistoffen er b\j voegen en
goed roeren. Het beslag bjj. lepels, op 'n
geoliede bakplaats gieten en in matig

warme oven bakken. Naar verkiezing
kan men aan dit recept y 2 kop gelei toe-

;

.

■

.week..

>.*-'..'

CAMBODJA .Het is Donderdag' en'terl
wijl ik je schrijf zit je op school misschien of, misschien ook tiet niet enkele
spijkers in je bol vanwegeri het late opblijven. De langste H.B:S. brieven liet ik
deze week tot Donderdag wachten-zoda:
ik nog wat over dé fuif kon schrijven.
Die is geweldig geslaagd! Het programma was vlot, de uitwerking ervan goed
en enthousiast en bovendien was er. voor
mjj de grote attraktie links en'rech'.s.
(e. ontdekken!- ' Naar je
clubleden
verslag ben ik benieuwd! Vooral naar
•dat van dat ene nummer, waarvan helaas de foto mislukte.' Volgende week
Maandag kom ik eens kijken... Dit siait
op een deel van je brief,
zoals je wel
begrepen zult. Wat' een dag-- en weekprogramma!? De vaart mag ik • wél!
Flash heb ik aansenouwd. en Prlscii'.i
ook'. Allebei' de moeite waard. Dat cij- •
fervan je is magnificent! Vandaag de
laatste mars. 'Blaren? Groet aan de by.,
na volwassen D. Stevige handdruk voor
jou plus 2 poten.
•
.
*

.

_

DAHLIA.' Vandaag staan de songs in
de'krant en dé chïbberichtch! Ik voelde
me de laatste tfld al bezwaard omdat ik
deze rubriek'maar liet liggen en vooral
jij had telkens voor zulke goede opgaven
gezorgd. Maa"r nu biijvea we de songrubriek trouw, kun je van op,-aan. Bé>.
je verbrand in P.T;? Ik kreeg prompt
honger toen ik van, het ijs en het taar;je
las en heb Termeulen epgebejd. Het loont
bovendien tegen Ï2 uui> in den middag
dan plegen wjj mensen-te eten.. Hoe ,wad
het foestje ? Handig, dat je de bloemen
zelf fabriekte! Tot volgende week, stevi'
ge vijf en groet.
:.:■■;
'

'

>

Witte Adelaar meldt dat hg" van- de
Banteng 2 plaatjes wil hebben, van de
krokodil 3 plaatjes en van de tabak 3
plaatjes.' / '~..<■'.
Mr. Moto, meldt' dat ■hg graag filmsterplateri van Gable, Nelson, Deanne,
Cooper wil hebben, liefst gèèn uitknipsels. Ook graag postzegels.
1 Robin Hood wil zeven sluitzegels ruilen tegen 1 bon,van Défilé.
Gloxinia vraagt wie er Ahn Sheri,dans,
Olivia's,
Annabella's, i Loretta
Young's, Danielle's en Rosemary Lane
spaart. Wie heert Priscilla, Ginger en
•Fred Astaires, Ann Rutherford en Dean•
na, voor haar in ruil?
.-•"■'■ .^
Heidebloem meldt dat ze de dierenlevens in Artis wil. hebben. Van Ridder
Elegast graag de bon van „Waar wg" wonen" in ruil tegen, mooie postzegels.
Heidebloem heeft voor Juanita- grote
en kleine Deanna platen. Krggf ze hiervoor Droste terug?. En wat ruilt Rëpelsteél tegen Drostebonnen ?. En Edelwéiss? Heidebloem spaart verder "Gloria's en Shirley's en ook Deanna.
R. A.Kartini heeft veel dubbele Patria's en wil die'ruilen. . Ook spaart ze
Rlchard Greene en .vreemde postzegels,
te mlen tégen Patria. Ze heeft verder
platen van landschap uit Siboiga
en
vraagt wie ër voor voelt een album
hiervan en van andere landschappen aan
te leggen,' dat we dan later onder dé
.
clubleden laten circuleeren.
Sneeuwbloem stuurde ■ zes Verkade
plaatjes en twee'Geo. Wehry bonnen'in
ruil tegen zes Droste. Gloxinia vraagt
wie Annabella's spaart en ze stuurdö enkeje filmsterren voor Spring in het veld.'
Heidebloem stuurde een-plaat van * Kay
Francis en enkele programma's en Flipjefl. Robin Hnnrt wind nAtmi ««««l ,1».. ■

,

•
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Mr. Niemand zegt „u" tegen z'n
ouders en vindt het veel beleefder en
eerbiediger. Ztf, die „jou" zeggen, moetejp het natuurlijk zelf weten. Als je nu
een jaar of 18 bent, is het wat anders.
'-. '

'

"

«

Groeten
„The unknown detective" doet de groeten aan Repelsteel, ■" Edelweiss aan
Krulleból en Pluisje, Donald Dück' aan
Krekel, Sweetheart aan. Rich. Greer.e,
Micaela en (vorige keer)
Cambodja,
Kattekop' aan Anjer, Blue Grass aan
Deanna en Zohneschüntje, Adamson
aan Mr. Chips en Aronskelk, Edelweiss
aan Sprink en Snoekje ) (vorige keer)
Larat aan Witte Roos, Sumpos aan
Klein Duimpje en Mr. Chips, Crocus aan
Johan.vah Oldenbarneveldt, Srikandi
aan Sterreglans en Clematis, Ginger aan
Jane Mac. L. en John Buil, Pluis aan
Edelweiss (en gefeliciteerd met de pr\js)
Gunga Diii aan Mr. Moto (wil met hem
corresponderen)
Zannescmjnlje
aan
Deanna,
aan Old Shatterhand en
Larat, Knibber Knobbér aan Repelsteel,
Dolly Dot aan Angel en Cambodja, Witte Adelaar aan Mr., Moto, Llano Estacado aan Larat, Vinkje aan Duifje sn
Witte Anjer,, Snoekje aan Kattekop,

DUIMEUESJE. Dag Duimelies. -D?
week is weer om en je trouwe brief is
wéér gekomen. Bedoel je dat lage huisje
tegenover.de bungalow? Ja', dat ken ik
wel, het ligt even voor de .tennisbaan,
is het niet? Sam Hawkens zal ik de groeten doen en Lieselotje ook. Ik heb het

opgeschreven, zo vergeet ik het niet,
heeft net vreselijk' gevochüa
met de hond van m'n buren; De bóy'vertelde het me toen' ik thuis kwam en au
ligt m.ijn makker nog na te. hogen.' Hg is
er van streek van en schudt, alddor zj'a
kop, ik denk dat hy
pu'n heeft maar
ik zie geen wond. Dag, tot" volgejjde
week. Gaat het goed op school? Hartelijke groeten en hand.'

CLUBMOPPEN

.

„Verkeerd begrepen,” door
Blue Grass.
Jonger) tegen moeder: „Moeder, onze
•■
>••'
'juffrouw is dom".
• .
PhIQX
Gentiaan.
Moedex; „Niet zo zeggen,' jongen".
. Jongen: '„Ja-rnoecjer, zoeven'heeft z\j
aan ons gevraagd: „Hoeveel is 1 knikker
'
■ --..'•:.
tigsigarehbandjes in ruil voor 24 Dé' pius 1 knikker V'
„Kinderpraat,” door Reginella.
filé's. Een.clublid, wie??, stuurdö platen Cuitknipsels) van Myrria Löy, PrisKleine zus zat op de Vloer te spelen/
eillia, Bette Da vies, Wallace Beery'en toen de zon haar in''t, gezicht begon te '
'anderen,-met enkele programmals.' ■-■'.'.
sphünen. ,' : 4 ",'/ ./•*... - ; -'.
Angel meldt nog dat ze Deannas A.
„Ga weg! ga y&g, stoute zon!" riep .
Shpridan.-Judy Garland, Priscllln,, Roze, zus, terw\jlzjj naar de* zonnestralen,'
mary en Lola Lane spaart en ook plasloeg; •"■?,
■.;■■:«
..;. .<;
ten Van N. Shearer, Jeanette. ■ Liefst '„.Maar zus", zei inoedef, „ga dan een .
m<>oie platen want die zjjn om na te te* eindje opzjj, dan héb je geen last van
kenen. Vooral spaart ze foto's van de Ko- de zon".- *-.
'',&•'
; VX :>^
ninkhjke Familie. Verder Vlinders, Flip„Nee", zei zus, „dat "wil ik niet.
ïk
jcs.;'
;•"..■**•
zat hier het eerst".
V.'i^ : -v-v.

aan.

'*

•

'

\.

Een lezeres, mrs..E. S. zond bonnen
van Défilé der Sporten, Verkadeplaatjes
en Drostebonnen voor de " liefhebbers,
waarvoor onze hartelijke dank! Zwart*
oogje vraagt om een Richard
Greene
plaat. Jacoba* van Beieren vraagt DonaliL
Duck .of hij (of z\j) „Hoort nujn lied,
Violetta" heeft in het Hollands., Verder
heeft ze voor liefhebbers ï filmsterrenplaatjes (kleine) van Clark Gable, Greta
Garbo, Grace' Bradley, Lili Damita en
Kay Franeis en om te ruilen Eleanor P.
'Joan Crawford, Jean Arthur en Harrle
Hu.lliard.-_ Dit. z\jn gróte platen. Ze ruilt
tegen andere filmsterren. R. A. Kartini
meldt dat ze de waaiertaai voor Heidebloem heeft.' Ze stuurde vier kwatta-soldaatjes voor de liefhebbers. Wie ruik
Patrla platen met haar en wie heeft een
Richard Greene voor haar in ruil voor
'Ann Sheridan. Cleopatra vraagt wie een
Richard G. wil ruilen tegen Judy Garland of Sonja Henie.en ook'een Goalpara
bon en 2 ptmtèn van Van Houten tegen
dezelfde filmsterren. Dale Arden vraagt
een Helen Parish óf Bar bar» Red. Maarten H. Tromp spaart postzegels. Dahlia
meldt dat ze voor liefhebbers film3terrënplaatjes en sigarenbandjes spaart. Ze
stuurde reeds'verschillende. Robin Hood
stuurde vele plaatjes van Tarzan. Barend
Botje stuurde een groot pak zilverpapier
en theelood. Jeanette meldt'dat zjj van
Schildersverdriet, graag wil hebben de
Gloria Jean, Nan Grey en Rosemary Lane (heb je die nog Schildersverdriet?)
In ruil geeft Jeanette 1 Snbw White en
de zeven dwergen (apart)/
Verder kwam er van Donald Duck een
stuk lood binnen. Van Gróte Beer z\jn
er nóg vele vjinderplaatjes voor liefhebbers. "%;\
, ■■.
• ■ 'izsi~£
Cleopatra wil ruilen de volgende nummers van Patria: 25, 32, 17, 95, 94, 46,
33, 54, (2 p.) 43, (2 pl>, 62 (3 pi) tegen
andere Patria platen. Anders tegen 2
Drostebonnen. Tromp stuurde Carole
Lombard, ruilen tegen 5 omslagen Fr.
Vlag, verder 1 pak zilverpapier voor 20
postzegels van Koningin Wilhelmina, 5
van 10 cent, .5 van 15 cent en 5 van 25
cent en 5 van 40 cent.
Donald Duck
stuurde een stuk -lood te ruilen tegen
Deannarof Helen Parrish. Ook spaart zij
Gloria- Jean. Angrek Boèlan wil graag
10 baby plaatjes (geen getekende) hebben in ruil voor 6 filmsterren, waarvan
1 gekleurde en 2 kleinen. . (grote van

-.

SPRINK. Eu hoe vond je Üe fuif,
Sprink? Ik heb me er puik' vermaakt,
vond het alleen beter -om .toch , maar geen clubleden aan te spreken en clubcichten ten dans te vragen, de anderen'
hadden dat nooit prettig gevonden. Met
„de anderen',' bedoel' ik al die-luidjes
die niet op de H.B.S. zijn en d"ie op ver-'
re plaatsen en kebons wonen. Mijn col-,
lega echter had dat gevaar niet te
duchten en ging er, nadat hij me wat
namen gevraagd had, op uit- Ik waar»
schuwde hem' nog, dat', hij zeker een
blauwtje'zou lopen, doch dat is vojgens.
hem geen enkele keer gebeurd. Zal welniet helemaal .waar-zijn! Leuk, zeg, die
'nieuwe makkers, die,jullie tuin nu bevolken. Maak je eens een.foto? De derde wandelmars vond ik vrij stevig, doch
de stemming was beter dan bij de vorige, mj jullie ook? Vandaag'de vierde',
Tot hier: ik stop met een ferme hand
voor jou,.poten, groeten en tot volgende

.

•

'

SPRIET. Good afternoonj Het ia terwijl ik "je schrijf Donderdag,
morgen
na jullie fuif. Als ik me haast krijg ik
dit epistel nog in ds jeugdkrant ■ van
deze week. Ik ben benieuwd wat je "volgende keer allemaal tè-schreven, 'hebt
want van nujn collega, die verschillende club'nichten 'ten dans . Y vroeg
(hoe,
klinkt dat!) kom ik weinig, te weten. Hij
doet nogal gewichtig en geheimzinnig!
Bovendien jaagt hij me af en toe op de
kast door-te*beweren, dat hjj uitdrukkelijk in nujn richting heeft" geknikt,
doch als hij me dat gelapt heeft is hij
nog niet gelukkig! Hoe dan ook, zoata
je gemerkt hebt, ben ik mijn belofte van
weleer niet nagekomen, het dansen met
clubleden leek me toch een te gevaarlijke
onderneming.. Bovendien, en jat eigenlek vooral, onrechtvaardig' tégenover de
niet 1Ï.8.5. ers en .kebon.clubledeli.
Maar de avond -mocht er wezen! Sluit
nu meteen vanwegen de zetterij, die niet
meer wachten wil. Tot Zaterdag! Stevige v\jf.
■•'.'
■
■
. SUMPOS. Good afternóon. Ben je er
weer! En druk'gehad heb je het ook,
,merk ik., Ik tennis de laatste tijd wéér
meer, 's middags. Maar. Zondag ben ik
meestal in het zwembad. Het luchtvaartplan •is door de meesten
toegejuicht.
Stuur maar wat in, ik denk dat dit ook
Kemoenings bedoeling was. Dit wordt
een korte brief omdat ik op
zoveel
dingen niet kan ingaan, je schreef óver
allerlei" zaken, die de detectives
op
een sppor brengen. Ik las alles met interesse en ben het wat het eerste betreft
met jou, wat het tweede betreft met je
vriend eens. Ferme hand, groeten vaa
Edelweiss. Ze vraagt hoe het met je
konijnen gaat. Zyn die jongen al erg ge-

'

GOUDVISSENBROOD

«

Adamson meldt te sparen: Gloria Jean,
Deanna Durbin," Helen Parrish enWyHet goudyissenbrood, '■dat' Gentiaan 'bert. bonnen. Vitknipsels van bovenge'nog krijgen kan, kost vier cent de tien. noemde sterren ook! Kruidje stuurde
Ze heeft voor liefhebbers een blikje met twee Verkadebonnen. Llano Estacado 1
dit brood gestuurd. En wie wil nog begrote foto van de zuster van Jehudi Mè'■
•
•',:'.
stefleü?
nuhin, zeven Wybertbonnen en reepjes
gekleur4 'zilverpapier., ■«■,
V
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MR., NIEMAND. Hallo, geheimzinni-

*

SWEETHEART. Als' ik' gopd zie,' zg n

■ i l

ge heer! Hoè staat het leven? Ik ben dat drie brieven -van jou!-Wat een epinet -van de- sportwedstrijden terug en stels Sweetheart, daar moet je lang aan
morgen, Woensdag, ga ïk naar-de avond geschreven hebben. Mijn dank! hoe is
in de Soos, eens kijken of ik daar ook liet met de. hoofdpijn en de verhoging ?
"Vadertje langbeen. Hqe zijn de
RAADPENSIONARIS JOHAN ,VAN clubleden Ontdek. Verleden week had ik Allebei over? De foto's boeien me, ik
repetities afgelopen? Vielen ze mee er ÓLDENBARNEYELDT. Hallo V Wat een je.inzending over het „u'en.jg" op het hoop er gauw enkele te zien. Je, krijgt
ben je'tevreden over.de cijfers of-heb, je visvangst! Dat zouden onze visenthou- eerste, blad gezet-doch.
dobt een fout zé terug, als je. .dat wilt. Waarom zou ik
ze nog niet terug?" De .goochelaar hVo siasten wel eeH3 willen'zien! Nadiepostmoest dit blad vervallen"» Nu staat je „geknakt" zijn als ik nu by jullie was"
ik .ook .gezien, _op'cen, Zaterdagavond ','ii <wissel kun je in de volgende'klasse van mening
in deze krant, zie maar. Wat ik Oh, ik merk het al. Ik moest lachen om
de raadsellijst er weer een winnen/Eens
A de Soos. Schreef ïk dat al? Hoelio was
van denk? Als jullie uitgevochten je uitleg en beschrijving. Die draaf partij
,er
ƒ er ook bij, vooral het' touwwerpén Vond per maand komt.de raadsellijst in de zijn, zal ik schrgven
hóe ik erover denk. was spannend beschreven, ik geloof dat
•1 ik goed. Daar is hij zeer bedreven !& 1 krant.'Het is. handig'als je deze bewaart, Tjotige, wat hebben'jullie op.dat raadik ook liever een kopje thee met
jé
Wil je 'eens ecn> stukje schrijven -voor. dan' kun je zelf je vpuntenaantal nakij- sel gezwoegd!
je wel, ik vermoedde drink net.als zeker iemand. Wie is er
Zie
,-het tuJnhoek-plan. B.v. over het ..'zeif ken. Twee post wissels in dezelfde' klasse .al direct datmr. Niemand'een goed van jullie in het warme Medan? Ik
kwckcir van groenten. Ik 'lees.in'ij'oujv gaat niet...Tot schrijf, Raadpensionaris, en enthousiast medewerker
werd uit hét zwembad opgebeld om Cam.t brieven het meeste nieuws hierover. Als ik ga-ook op één. oor liggen,'het is al De brief aan Kemoening zou worden!
bodja's aquarium. Kan dat? Het is hier.
in
komt
da.
het
doen
laat
je.
writ, en
hebber tijd voor, op en morgen nioet ik er extra.vroeg krant.en het artikeltje ook. Spriet op het ogenblik weièr wat beter wat het
• houd ik me .aanbevolen! Schiet het opic
uit.- Ferme, vriendenhand en- redac- kr\jgf de groeten,
ook. En Kwibus en klimaat' betreft, af en toe regen
en
,
ncn.yoor dat. je weet wel op? Ik ben erg tie-groet. , „■ .
■U
groeten blafïertd terug. Punten koelere wind,'die uit jullie buurt komt.
Krelis
vaag want twee neven zijn naar je aan *'CATLfcAV Gelukkig,, dtis je hebt het
je alleen' met.de raadsels. 1
Tot óver enkele dagen, dan is tfe week
•a.het spcurenl Heeft je "makker laqgs hc! raadsel *na \lahg zoeken gevonden! Nu, krijg
hè!
weer
om..Stevige hand>én 0 ,hartelijke
Dag,
Jammer,
hand,
ferme
stevi- strand gerend ? Kwibus en Krelis worden
het gebCurt nooit meer, daarkun" je van ge. groet en
A
'
,
:'.. .
schrijf!'"
groet.
tot
'.•"■■'' '■ '
.'. altijd JéweWg opgewonden
aan." Verleden week kon het niet andaar en renders, er was«een fout gemaakt. Ik heb
den tol ze niet méér kunnen. Tot ZatcrROODROKJE. Net heb* ik de brief van
PRINSES GOUDHAAR. Wat een aar• ■
dag, stevige vijf. ■
Damayanti nog opgebeld. De' vlag zal ik Prinses Goudhaar beantwoord..Ze'stuürdig plantje heb je gestuurd en in zulk
sturen," en die naam komt op de enVelde je het vergeet-mij-niet plantje in een. een leuk kabóüter-potje. Het ■ clubKd
\
«ZWALUW. Zo, ahcllc vogel, ben je lop,
grappig klein potje, dat je ook mag houheeft net haar naam veranderd, ze hewt
wt-er helemaal beteer. Dat is prettig om "■ ik heb. het genoteerd. ,
De-laatste mars zal wel'laat worden. den. Je zakje, met lekkers zal ik haar nu Roodrokje. Jammer genoeg wil ze niet
U', lezen. Mr. Chips zal ik namens jou
zenden. Prinses schrijft dal je een ander dat ik haar vroegere naam Schrijf, anders
groeten en ik zal hem 'schrijven, dat je De mars van-verleden week was ook nog.
plantje'mag hebben als dit dood gaat, zou je haar wel.-herkennen. "Ze'heeft m.v
zijn verhaal, zo spannend vindt. Het kan al zwaan Tot Zaterdag,
TV
-,
maar het ziet er zo mooi. groen uit dar
zakje met wat lekkers gestuurd, in
-zijn dat.de vlag later komt, maar maak yijf en hartelijke groet.
ik daar niet bang voor bén. Hoe viel die ruil voor het plantje, dat
Wat
JE.
een
«omber
zal ik. later
v jo ,niet" ongerust, hij komt in .elk'.' geval.
Hoe gaat het ene repetitie uit? Kreeg je dat lastige, geven. Wat fijn dat tochtje! En
zo gauwjriogeUjk. Ik'kan me begrijpen, nieuws, Leeuwenbekje!
die
en traktatie smaake ook, dat kan ik
,nu met je? Is het al "wat over? Ik durf gedeelte ook? Sterkte. Stevige vijf
dat je ér'erg naar verlangt. Het beantuu
•'voorstellen. Gingen jullie allemaal of je
woorden van de clubbrieven'valt' mee! niet precies te schijven wat je hebt. groet. ■'.
en jij alleen ? Kwibus ligt naast mijn
zusje
anders zien* de anderen het en weten dan
. Bovendien doe ik het graag, dat' scheelt.
ORANJEBLOESEM. Je brief aan
misschien wie je bent De vlag zal. ik Cambodja komt in de krant, staat die stoel en duwt telkens met zijn kop tegen
Dag! Poten van mijn makkers.
, . •
gauw sturen, ik
lijst met na- er nog niet in? Ik zal het direct nakö- m*n voet. Hij heeft erg-gevochten. Straks
Jieb een
4 WITTE ADELAAR. 'Gegroet, Witte men gemaakt vaiTldegje
nen; die nog eeu ken en de. nieuwe brief voor Mimosa ga ik naar kantoor, dat zal hem wel niet
■*. Adelaar en bedankt voor je' brief. Je
komt er ook in. Verleden week'hadden' bevallen. Hij wordt voor straf een poos
moppen kon\en in de krant, nu we'zoveel vlag willen hebben. Tot Zaterdag. Hoee
lio!
heste
e,rmee!
t
H
kan
we
door eenv fout geen eerste blad aan ds vastgehouden. Dag, tot volgende week.
meer plaats hebben,
ik ook meer
Hartelijke groet en hand.copie doorsturen naar de zetterij en. je
Jij krijgt nog even een jeugdkrant 'en daarom konden de raadFUCHSIA.
er
zult eerdaags je moppen zien! Ook voor kort briefje in antwoord op je tweede sels
niet meer in.- Ik zette deze in
DON QUICIIOTTE. Good afternoon,
dé dieren plaatjes, zal ik zorgen. De va- brief. Of is dat je eerste? In ieder geval. de-grote krant maar omdat veel clubDon Quicnotte.Je schrijft dat de brief
leden ze toch over het hoofd-zagen-, ko. cantie is er-nu toch al gauw! Kwibus en ,wèl gefeliciteerd met de jarige.- Dat is
te laat, komt, dus dit zal, je epistel zijn
Krelis sturen je een poot, ze liggen naast een belangrijke verjaardag! Geef je hem men ze,ook nog eens in deze jeugd- Van verleden week,
dat ik teantwoord
mijn stoel na te hijgen "van een woeste, een speciale groet?! Ja, zulke postzekrant,, kijk maar. Er staan nu van twee Het komt uit, want ik miste je! Hoe is
vechtpartij. Hand van hun baas! /
gels zijn goed. Dit> wil ik graag hebben. weken raadsels in, kies maar welke je de repetitie afgelopen? Naar wens? Viel'
RKGINELLA. Dat doet me pleizier„ Dag, hartelijke hand en- groeten. ,Tot wilt oplossen.' Allebei mag natuurlijk het cijfer mee? In een apart bericht zal
•
ook. Tot de volguide week. Ferme hand ik je melden hoe~zo'n veld eruit ziet. Ik
. Reginella! Ik was .eerst bang,, dat je er volgende week.
misschien al eentje had. Maar dan nad
en poten van mijn makkers.'lk loop'
je antwoord aan de luistervink-proKEESIE ORANJE ENj Hoelio! de V.O.C, era; Jou heb ik wel gezien.b\J zal
Je,het" nog kunnen'ruilen.. Zo is het een- Daar
de krant zetten, Eerlijk gezegd,
test£n,in
is weer een brief van Keesie
' tof iu-s-J wat beter! Ben'je nooit bang.
,
je best vond ik het èen geestige rubriek.
SinRLEY'TEMPLE.
Als
je
Ik
? Natuurlijk
Oranje.
gaat
Hoe
ermee
het
dat je het kindje laat vallen? Grappig,
voel ook Wel wat voor je menig. Verben je niet van de lijst geschrapt, ik blijft doen, kr\jg je heus een prijs. We
dat het al lacht als je aan zijn kin komt. wist wel' dat het vele huiswerk de oor- geven er drie per week en daar ben je schillende clubleden zijn het met je eens.
vast wel eens een keer bij. Het verhaal- We zullen zien. Tot schrijf, waarde Don,
• Het raadsel kon ver-leden week niet in
zaak was. Weet K. al een andere naam ? tje
He jeugdkrant, veel clubleden
van Zonneschljntje heeft eerder in 'de
hebben
De naam, die jij doorschrapte en. die krant
gestaan, dat ia waar. :
• het ook in.de grote krant niet gevonden!
met een B. begon, vind ik ook geestig.
GLADYOOL. Je brief kwam nóg net
Maar dat komt omdat het korter was
< daarom zet ik het dit .keer nog één maal
K
op tijd! Woensdag pm 1 uur ,kreeg ik
Tot
de.
volgende
ga naar de
brief,
ik
dan
jouwe. Nu is de krant echter
' inde krant, mèt het nieuwe raadsel. Ho.ï
sportwedstrijden. Kwibus ligt vast, hij groothét
genoeg en kun je het begin Maart hem en dat gaat nog net. -Vanmiddag,
.gua,t,het'toet je,. Reginella? Ia de hoofd^ Jieeft gemeen gevochten.
Ferme hand.
zien staan. Op een mooie plaats, zodat het is Woensdag terwjjl ikjiet schrijf,
"pijn. wat minder, en 'wat doe je met die
ga ik naar de voetbalwedstrijd en daarvoor,
Mijn
JANMAAT.
dank
je,
iedereen
het direct leest. Dag! Stevige
verhaal
l«stpós'.'ï Kun je hem ai zien zitten? Tot
na
haar de fuif. Volgende week zal het
van den kleermaker, het is aardig en- ik hand en.twee poten van blaffende KwiZaterdag, het, beste trmée en
stevige, kan
wel
nieuws regenen hierover. Jammer,,
goed
het
gebruiken.
Verschillende bus en Krelis.
• hartelijke hand/.
dat de krant Vooruit klaar moet zijn. Anclubleden sparen platen van.' oorlogsHalm! Dat is goed ders had ik met het beantwoorden tot
MICKEY MOUSE. Natuurlijk' ben ik schepen. Als, je ruilen wilt,
je' dat iiiéuws.lk ga deze week juist aan
kun
bït Donderdag gewachb Welk boek vond je
| niet boos, omdat de brief kort is. Huis
wel in een apart bericht melden,
dan verwelkomen want morgen, Zondag, is mooier dat van Diet Kramer „Eindexawerk gaat altijd voor en ik ben blij dar zet
ik het bg de .'„vraag en aanbod-ruhet de eerste Maart.'Eigenlijk zóu hn' men" of „Jonge Jaren" van mevr. van
: je. nog Cvén geschreven hebt, ondanks briek". Later, als je bij de marine
.bent, meteen 'onze speciale ■ scheepvaart- en Beém? Ik heb alleen het
het vele werk. Sancho en Amazone zal
eerste gelehoop ik nog wat van je tè horen! Maar machine-motoren-medewérker v kunnen zen. Is het
ik de'groeten doen. Heb je hard getweede een-uitgesproken
voorlopig schrijven', we elkaar nog gere- worden.
'Misschien voelt hij er meisjesboek? Kiek;- heeft keurig , gelachen om de goochelaar en zijn helper geld. Hoe heet je vriend? Ferme hand.
hope.
voor.
so! Nu over jou: hulde en sprongen. .
I
;
■.
Hoelio?. Deed hy ook die kunsten met de tot schrijf!
'
■.
'
.
'
voor
dat
cijwelgemeend
een
Haar
compliment
is
techniek
ook
goed. Mijn coltouwen? Dag, tot volgende week. Poot
lega was bij het afscheid van jullie direcvan Kwibu3 en Krèfla, Hand erbij.
PRINSES ILEN E.
-.'.•'
geachte en fer! En ook voor de andere, ze klinken
Dat
onderdeel
als
klokken.
ene
komt
teur.-Tot
Zaterdag over een week. Glageëerde Prinses.' Eigenlijk behoort dit
, v
'Je . .luchtvaartplan
•
Ferme
niet
de volgende bijvoegelijkc ook wel, zul je zien. Over het luchtvaar*- dyool.
hand.
„hallo!'
bij
*>
''
heeft veel succes. Vooral de jongens zjjn
j-> •;.'■*■
enthousiast,
vélen*
is
een
plan
zijn
het
naamwoorden, maar enfin, dat
woord
er enthousiast over. Wat was je bedoeEDELWEISS. Ja, die foto! Ik dacht
goed plan van Kemoening geweest en ik
geeft weer- onze vriendschappelijke omdat je, nieuwsgierig zou zijn, als je
wel
ling, vind'je het ook goed, dat. anderen
gang'aan. Ja, de jeugdkrant is , uitge- ben benieuwd, naar de ontwikkeling er"- die zag. Raad
Ken je de andere
. icls_ insturen?-Jij kunt jouw artikelen
het speet me geweldig dat verle- 'yan.„Tot-hier; Snijboon stevige v\jf, als meisjes niet. dieeens...
er op staan ? Een* .van
tiarf ook inzenden, er.komen'dan meer breid,week
vanouds,
van
de
redachartelijke
groet,
het eerste blad veryalleri tie;
,haar stuurde de foto. Sumpos heeft deze
dan één in de krant. Goed? Neè, zo zielig den
;• \.,.
: ■■. . sv
;
ziet het er niet voor me uit, Kcmoening! moest, ik.had jullie,onverwacht met de *■
week geschreven en ik zal hem teruggrotere krant willen "verrassen", dit plan'
PUZZELAAR. Ai, dat is lang' geleden. schrijven en je'groeten doen.
Anders zou ik nooit z'o'n branie hebben.
Naar- <fê
viel nogal in duigen. De postzegelrubriek Hoe vaart gij, beste vriend en-Puzzelaar. cantinè-avond
• EA was ik'.allang op kwade voet met el
ook
geweest
ik
ben
Het
die' critische nichten. De tiende ben ik zal ik straks bekijken. Ik hoop, dat ik Ik dacht dat je met stille trom verdwewas wel aardig. Er werd onder andere
jarig. Ik'morst,lachen om dat afscheidt!-' nog kan nagaan van wie ik ze wel kreeg. nen was en betreurde dat al. ;Daar kun éen gedicht voorgedragen, een
a.b.c*.
vraag ik hel wel in de krant. je van op aan! Zeg, nu hét nieuws. Mgu door
''schot. Hier Is er ook één. Tot schrijf, de Anders
een heer die als Buzéau was verVallen
weet
wel"
Het
die'„je
mee?
is, gelukwensen met dit- konijnen-paar. kleed. Toen je over die schok.in
. ■
.
• •
.
■vijf.
de
■
uitstekend materiaal om je kennis . te Waterhoentje vroeg me een poos geleden auto schreef, dacht
ik opeens aan een
KNOOK. Dus jij hebt de goochelaar en testen. Voor verzen, die je gehoefd heb- om een wit mannetjeskohijn. En er zullen
aardbeving,, gelukkig was het het slootHoelio ook gezien! Had hij oók een duif ben, houd ik'me
Dat "Aa. zeker nog meer liefhebbers zijn. Ik zal je! Was je verbrand
toen je.thuis kwam?
bij "zich? In de Soos, op die ZaterdagQuido Gezelle gevoelig en fijn.' Wat zeg pon advertentie plaatsen.
'
krijst Welke film heb je gezien,
avond, "had ■hy .'ceft duif. die op een fluit je van de opzet van deze jeugdkrant? zijn brief. Jammer dat Floria
Edelweus?
ik van die brug Om te lachen?"Hartelijke groeten aan
kon; blazen." Het huilen heb ik, ook'ge- Ferme hand, tot Zaterdag.
geen foto heb. Het is eea-flinke, zeg!
zien. Reuze mal gezicht was dat'! En het
Moeder en Vader, aai voor je konijntjes,
CLEMATIS. Wat een' fraai,versierde 'Hoe vind je onze jeugdkrant, je hebt langs hun lange oren en een poot voor
kaarsje dat hij inslikte maakte me ook
erg aan het lachen..Als cowboy Was hij brief! En de moppen- waren ook al zo rijk dit blad zien groeien van twee tot acht D. Kwibus en Krelis leggen per, krant
...fijn, dat'kpn hij geweldig goed. En het geïllustreerd."Kunstig gedaan, 'Clematis, pagina's'.' Ferme vijf,, tot schrijf. Volgeneen harige poot in je. hand: . ' ' .
.
valt niet mee met zulke' touwen te wer- En dat, terwijl.je brief al zo lang was, de week? Poot van mijn makkers, aal
nieuwelingen.',. •
.
ken. Hoelio, Knook!' Tot volgende week. je hebt er vast wel een uur
DEANNA DURBIN. De goochelaar
óver ge- Voor
! Volgende
week
zal
daan
Soerya
Bay
. '"■ Poot en hand,.
ik
',
BLUE GRASS.
■
De jeugdkrant'was heb ik ook gezien en Hóelio ook! Maar de
die jtf beschreef, deed hij die
ZONNESCHIJNTJE. De juffrouw en RA. Kartini groeten, ook Sterreglans verleden week niet volledig. Bij bijna al.
Zb lezen- het
bedoelde precies, het omgekeerde.
le tt'uunnê's ontbrak, de eerste- pagina, avond-«iet. Ik heb ze met pleizier gele-'
Een en Camilia en Srikandi.
is'iemandTdie heel de dag al uit dit antwoord. Goed?: Spannend maar nu is het in orde en het 'raadsel zen, je beschreef je zo grappig. Dat kun
■Zonne|chijnfje
vrolijk .is en lacht en net zo prettig beschreef je dat avontuur. Het is net een staat er ook weer in," Als je dit leest is ie al goed, Deanna! Vooral dat kunstje
mettde tjzeren
verhaal, het zou best in de krant kun- het de dag van de laatste mars.
van Hoelio. Heeft
; en.welkom is als het schijnsel van de zon.
Aan de hij bij jullie ook hoed
nog
Je nichtje zal ik verwelkomen, zé komt nen. Mag dat? Ik bewaar het in elk go- ene'Hant
met
kunsten
£nd ik het, jammer, dat hét gedaan? Dat kan hjj ooktouwen
net op tijd, denmaand is om en we 'nemen -val. Dat de warme thee met de beschuit- dan afgelopen
Ook at
goed!
is.3 Wil je je vriendin dé hh .een /kaarsje, op,
weer nieuwe leden aan. Natuurlijk mag je jes goed smaakte na.al die gebeurtenisgedat
ook
je
heb
hartelijke groeten terug doen? Ze deed
zien? En hü speelde op verschillende mu- ; .
.■de raadsels' voor de ouderen oplossen. sen, kan ik me voorstellen!. Hoe gaat
niet mee
de jeugdkrant maar ik ken
Probeer..maar eens. Jouw .raadsel komt het nu met dat" lastige genies? Is het al haar wel. met
Die goochelaar kon
kent ze niet. Dat is onmo- ziekinstr,uménten.
MJj
wel van alles. Dag, hartelijke groeten
gauw in de. krant en verhaaltjes mag je over ? Dag, de , tekening
onderaan
is genhjk. .Dag, Till mext week,
many en ferme hand. Kwibus en Krelis blaf'
■■-.
geestig. Stevige hand. :'>'-.»•-••.'
>K -sturen;. Dag!
greetings.
fen je vrolijk toe v .
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