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'

Roosevelt sprekt

;

en. leden van het corps diplomatique.

Fritz
INED„SANTCOHRIUM”.
:

\

.Londep;.

VAN
Het eerst

'New.York, 14 Maart

.

-

,

.tfr.

(Aneta Reuter),
Fritz Thyssen, bekend

'

"

*

United Fress seint uit Londen.dat de
R.A.F. in den middag van 14 Maart offensieve* „sweeps" uitvoerde in Noord-Frankrijk. In het-district Dover werden talrijke
ontploffingen gehoord uit de richting van
de Fransche kust. .
,/
■•><
'Het DëutscheV Nachrichten Büro begeert dat tijden» de laatste
*R.A.F.-aanvallen op Hamburg vhftig burgers werden
'"

gedood.

(Aneta-Reuter):

.
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;
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Joege-Slavië

noodige.

Volgens den Washingtonschen correspon*
dent van.de „New York Times" zijn de
twee voornaamste Britsche verzoeken aan
de Vereenigde Skaten om j onmiddellijk»?
steun: 150 „Mosquitoboats" en een flink
aantal torpedo bootjagers. ",. ■
Stimson maakte bekend, dat een deel van
het defensie-materiaal dat door de
Vereenigde Staten aan Engeland zaj worden
overgedragen reeds onderweg is. Hg voegde er aan toe, dat hg" geen bijzonderheden
kon-geven, daar hg meende, dat voorbarige
onthullingen onbillijk tegenover, Engeland
zouden zijn......' s*>••;.:'-■■

'

■

'

:

..'>.

14 Maart

Londen, 14 Maart (Aneta Reuter). Dé
R.A.F, deed in den afgeloopen nacht den
heylgsf en aanval van dezen oorlog, op
Hamburg.
'Vele zware bommen werden geworpen
op schepen, gebouwen, werven, pakhui'■"'
\
zen.
.

.

.

Washington, 14 Maart (Anèta Reuter).
Op een persconferentie ' onthulde Röosevelt dat er nog geen beslissing is genomen
ten aanzien van de overdracht van . nog
meer marine-vaartuigen aan. Engeland^.
Hij zeide'dat de berichten inzake de
overdracht van een honderdtal schepen
onjuist zijn. Er is nqg niet overwogen Wel
ke typen en aantallen
schepen worden
overgedragen, doch dit beteckent niet, dat
Sommige oorlogsschepen in de toekomst'
niet; zouden worden overgedragen^.
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Thysen

;
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AMERIKA IS VOORZICHTIG...
Washington, 14 Maart (Aneta Reuter).
Roosevelt zinspeelde; er op een persconTv
rentie op., dat 'de regeerihg voornemens ia
voorzichtig in te-gaan op' het.-" vraagstuk
van de verschaffing van voedsel aan bezette Europèèsche landen; Als de Vereenigdé
Staten voedsel verschaffen, moet 'er zekerheid zijn, dat niemand buiten het bepaald o
land'ermede wordt geholpen. Men moet volledig ingelicht zijn inzake de feiten met be-"
trekking tot den Európéeschen voedseltc-2stand vóór beslissingen worden genomen. •

•

Hamburg

DEOVERDACHTLGSPN.

,•

.

'

;

,

'

In het belang van het onderzoek kunnen
géén nadere inlichtingen worden verstrekt:
■. I)e man werd bij zijn
in
aankomst
Makasser gearresteerd.*
'1

j,

•

;

"•-.■.

'.Het

opknappen?”

CATASTROPHE
Een

kruitfabriek

Fijftig hugdizevowernnl,

hulp, welke binnenkort Wordt. Verwacht.
Niemand behalve de' bewoners van ;•; het ]
..Vichy, 14 »laart (Aneta Reuter). Havas district Cerro del Aguila, waar de'ontplof
verneemt nit Sevilla dat volgens een eerste 'fing'plaats had, krjjgen toestemming het
van de ramp te naderen, ierwg'l do
onderzoek; 26, personen werden gedood cü' tooneel
inwoners .in ' de huizen moeten big ven.
300 gewond bij de ontploffing van
een
Overtreders worden met'zware boeten bev
j
kruitfabriek te Se villa.'
Vijftig huizen werden verwoest.^

■

•

,
..'•..■,*..._; ;
toe, dat de Ver..

voegt er aan

.Nader blijkt uit latere
dat
50
is,
doodental
incluis vijf in het
werkende soldaten. Het
aantal gewonden wordt' geraamd óp 250
•'•,'."
4 300.'
Door 'den civielen gouverneur van SeviUa
werd een communiqué uitgegeven dat 14
Maart, even voor 10 qur, eeii ontploffing
heeft plaats'gehad,in het Santa Barbara
kruitmagazijn.en.dat. ongeveer," 300 Huizen
zpn vjerwoest of zwaar,beschadigd.
Civiele en militaire autoriteiten bereik-,
ten snel'het'tooneel van de ramp en organiseerden onmiddellijk het reddingswerk,
terwijl zij de dakloozen onderdak verschafhet

*

'

industrieel*,
'

.

*
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„SUPER-ABITG”.
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PROEFREGISTRATIE

Batavia, 15 Maart (Aneta). De proefre-

vrouwelgké ; burgerdienst*
plichtigen liep gisteren af. Het totaal aantal ingeschrevenen bij de veertien registra*
fiekantoren, die alle standaarden omvatten,
|a
bedraagt 12.480..
Het totaal aantal ingeschrevenen op da
:'
~....;'.
scholen is nog niet bekend. '
gistratie van:

'

-
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!
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Italianenmaien

voor de aanhouding van
het Fransene '
, vrachtschip „Ville de Majunga"v
•
' In het Parlement ondervraagd, reide de'
-Ministér van Marine Stuttaford, dat hél
schip niet in beslag geHtjmen is, doch door.
fle regéenng opgevorderd ten gebruike d00..de Unie of haar bondgenooten, overeenkomDe Grieksche Legerleiding maakt'in een
stig de oorlogsbepalingen van de Unie.
communiqué
melding van nieuwe mislukte
'•'
Dit was de daad van de régeering van 'de ltaliaansche tegen-aanvallen. in • Albanië.,
. Unie, en de Fransche gezant heeft, niet ge- Het communiqué zegt:
-■■'■: '■'■'■'
.„Herhaalde heftige VQ&ndeHjke 'aanvalleil werden.l 4 Maart uitgevoerd aan het-,
zelfde front' als 13 Maart,
.1
dodr krachtige artillerie-voorbereiding en
talrijke jagers en bommenwerpers. De vijand boekte geen rucc.es ondanks, aanzienlijke door. hem geleden verliezen.
Tengevolge van'eert tegen aanval maakten
w\j een aantal gevangenen".' ,'■
Cairo, 14 Maart (Aheta-Reut?r). Niéuwe
Abessipië
worden
in een comi successen.'in
VALONA GEBOMBARDEERD.
muniqué van'heden gemeld. ' ••;'•''■, , '.•',
Athene, 14 Maart (Anéta 'Reuter).
J AbesStjnsche patriotten bereikten de omgeving van Debramarcqs na dé Italianen op Een communiqué'van- het hoofdkwartier
hun terugtocht uit Bufye hevige verliezen van de R.A.P. taeldt:
.
.
■',
■
te hébben toegebracht ,
'.'■'.-,,
De R.A.F, viel Woensdagnacht met sucBrltsche strijdkrachten bezetten
gelijk
het vliegveld van Valona aan, waargemeld'—4- Asosa en rukken langs den weg ces
en het vliegveld werden bebij
gebouwen
'-.
naar Mendi op.
-A .'■'•■-;
.".
.. •..:'•
„•;.
schadigd.
In Italiaanschi Somalilahd volgen patriotvliegtuigen'keerden
veilig
terj na ds bezetttógvan Yavello de Jlaiianeïi i.-'Allè Britsche
>.;
•naar Neghelli., ■ i
».

.

•

•"

,

r

„The coming”

typen iii aanmerking
zouden komen.
' Maar, zoo zélde hij,
daarop kwam
het aan, dit beteeken t „-niet" dat sommige
oorlogsschepen in de toekomst niet zouden
worden overgedragen.
Maar dit beteekent wel, als men Robse. velts wijze van spreken kent,
men
binnenkort een overdracht, van datschepen
moet verwachten.
.
En niet alleen dat de Amerikanen zoo
spoedig mqgehjk, oorlogsmateriaal zenden,
en pok den Britten in staat zullen stellen
om de. transporten daarvan te' beveiligen,
maar zjj namen de 'noodige, maatregelen
om de Amerikaansche industrie tot de
vereischte oorlogsinspanning te brengen,
en zy' trokken de consequenties van' hün
steun aan Engeland tot de laatste toe, door.
een
versterking, van hun'eigen
bewapening, die hun alle noodige vryheid
'
. •
van .handelen verzekert, 'i "j
'
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HE DIPLOMATQUE.

FRANSCHEOP

Vichy

14 Maart (AneU Uhited Préss).'
Eric Labonne, Fransen ambassadeur in
Moskou, is teruggeroepen'. -..Hij zal worden
vervangen door Coame,. ambassadeur in
Chtaikiag, <He op '-■'
.beurt]■ vervangen' Vichy, llMaart (Anéta-Reuter), „Hét is
wordt door Robieri, die aanvankeUjk.vpbr niet dikwflls.'dat ik goed,nieuws breng,
Buenos* Aires was ■ bestemd doch'werd doch hier is de gelegenheid", zéldePétain'
hedenavond in een radiorede' tot het Franvervangen door Peyrouton.'-'
isché volk,'tóen hij de irtvoering aankondigde van| ouderdomspensioenen ten bedrage
DUITSCH DUBLIN.
Vichy,

ftgoudermspni

-

*

van 3600 francs. jaarlijks in de provincies
Dublin,< 14 Maart' (AneU Reuter);-:"Eén én 5200 francs
in Parijs «n omstreken, voor.
ongeïdentificeerd •'. vliegtuig vloog heden- hert, die"ouder z\jn dan zestig jaar. ÉnS'.- •-9
middag' over de Baai van Dublin. Dé
Ongeveer,l,3 milüoen personen zijn'hier'.'.•':•.'.;-' •'■■]
gronddefensie vuurde.
~^.^,^:
;<

VLIEGTUOR
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Ontvingen wjj gisteren

"zeer

geruststel*

lende berichten' uit Yoego-SlavieV thans

kc~"

men over Vichy
mcdedeelingên waaruit
men zou kunnen opmaken
dat Belgrado
toch overstag zal gaan.
\.',\
■'„',
Maar de bronnen waaruit Radio Algiers •
en Vichy putten, zijn eenigszins
troebel,
zooals by voorbeeld Boedapest.Vdat niet on-bevooroordeeld tegenover teHAS staat; • én
als hoofdstad van het land dat als „agent da
liaison" .dienstdoet tusschen BerUjn «a
Belgrado altnd eenigszins verdacht moet .
•worden van tendentieuze berichtgeving'.
Bovendien moet men aan f den feiteUjketa
inhoud van het bericht, t nameUjk de reis
van de YoegO'Slavische staataüeden naar
BerUjn geen al te grootc béteekenis hech- J
..!•-•

•

,

.

-

i

'

Het was reeds dagenlang bekend dat eettdergeüjk bezoek zou plaatsvinden, en men
meldde ook reeds.dat de reis was uitgesteld
om Belgrado de gelegenheid te geven het
Turksche standpunt .beter te doen .kennen.
Wanneer dus de beide staatslieden than»
toch- naar Berlijn gaai!
en het afslaan
van de uitnoodiging zou onder 'deze omstandigheden zeer onhoffelflk zijn geweest
dan beteekent dit nog. geenszhu
dat de berichten, van' gisteren omtrent een'
krachtige, houding van, Ycego-Slavië
'
,dit feit geneutraliseerd worden. •v* . , .•>, g
Immers de Yoe'go-Slavische politiek zal:■■■
uiteraard vastgelegd zijn "in de instructies*
ciie de afgevaardigden
i
En overigens <3ent men'te bedenken'dat ;
het; wél heel ''moeiiyitf-mdett. kgVt/oor bul». V
•>—

—

:

door.'
.

*—

tenstaandersom nauwkeurige berichten-te
geven omtrent de . beslissing
over'. een
kwestie.die voor'het Yoégo-Slavieche .volk
en hajir regeering wellicht dV moeilijkste
ïa .™ gedurende de laatste eeuw genomen

*
'

'
'

•'''

.

OVERWING

'

'

*'

OMS

...

'

YOEGO-SLAVIE.

en.

"New Y0rk,.14 Maart (Aneta-Reuter). De
Britsche regeering kocht' twee Amerikaansche passagiersschepen aan, die vroeger den dienst Los Angeles-Honóloeloe onderhielden, namelijk de „H.F. Alexander"
en de ,£,: I. Alexander", beide, ongeveer
De Duitschérs mógen beweren dat. zij
.
8000 tons metende.
voorbereid waren op de aanneming van
de Lease and Lèndßill, en natuurlijk hebROOSEVELT MET VACANTIE.
ben zij reeds weken geleden begrepen.dat
Washington, 14 Maart
(Anèta United de Amerikaansche industrie een groote tePress). Roosevelt maakte bekend dat hij genstander zou worden. ■■-;.•'
',:.%,
hoopte tusschen 17 en'3l Maart de hoofdMaar als zij beweren dat de Ëngelscheti
stad te verlaten, voor een korte Vacanlie. den oorlog toch-zullen verliezen dan zeg",
Naar verluidt zal. hrj mögeüjk gaan vie-' gen wij: „Wait and see."
De Amerikaansche industrie alleen is
schen by de Oostkust van Flori£a of in de
grooter dan die van Duitschlahd en Enge■•;..;.
Golf van.. Mexico.
land tezamen, en als. zy haar Volle gewicht
in dé schaal legt dan zal de balans langzaam maar.zeker doordrukken. ,
Maar bovendien, Amerika zal voortaan
automatisch' tot veel grootere krachtsin- DARLAN.
spanning komen, en reeds wyzen de beTerwijl de Véreenigde
den Brit-'
richten uit New York en Washington er'op ten door het zenden van Staten
wapenen
steunen
dat de Amerikanen, nu het groote besluit maken zjj gebruik van
hun
formeel
nog
genomen is op een wettige wijze loyaal
neutrale positie om een invloed ten göeYte
Zullen zorgen dat' de hulp, aan Engeland op Frankrijk uit té oefenen', en
het schijnt
'zoo krachtig-mogelijk wordt gegeven.
dat zij zullen pogen om het Britsche standLbhde,n- 14 Möart (Aneta Reuter). ,Ü3
eerste groep van geoefende vliegers van'de I Immers het fs met Amerika gesteld als punt ten aanzien van de" blokkade te ver•,.,-*,;'.'ƒ
Nederlandsch-Indische luchtmacht is . 'in met een..volk dat in oorlog,, een 'cönditio- zachten.
•,■.«.■■•
'■'"..,'Nu laten de Britten nog toe dat de comEngeland Aangekomen. Zij zullen bij' do neelén oorlog is gegaan. '
de beslissing nog niet genomen merfiecle verbindingen tusscheh
R.A.F.'worden gedetacheerd om Spiffires is Zoolang
Noordmen
een goed vaderlandef zijn en Afrika en Frankrijk gehandhaafd blijven,kan.
te vliegen, die door .Vrije Nederlanders in
en feiteigk moet de toevloed van Noord
«He deele:: dér wereld,werden geschonken. toch trachten den strijd te voorkohien,
"■•
de kogel .eens door de'kerk, dan Afrikaansche producten
Maarts"
Na zich gewend te hebben aan de methoden
reeds als een lek
en den gang van zaken bi.i dë K.A.F, zullen is er geen keuze meer, en (|an marcheert worden bes'chouwd, omdat de economische
rnen niet alleen mee, maar dan doét men veroohdenheid van
z\} actief vliegen bij hel fightércofnmand.
Frankrijk' en Duitsch
.
,', .
land er toe leidt dat'sommige producten,
Afgezien van deze volledig
geoefend?' dat niet ijver en passie.
De Amerikanen handelen.desgelyks..- ,'
andere plantaardige olie, hun weg
vliegers en dé Nederlsadsche piloten rb j
onder-'Duitschland
Ook zy hechten er'aan om een demon- naar.
het Kistcomman'do, 'wordt 'nog een aantal
, ,
stratie' van eenheid te geven eh er voor ƒ Dè Britten ZettenVinden.
Nederlanders door "de R.A.F, röpgeleid.'• ■ te
zich
dus-terecht
schrap
zorgen dat de politiek die ingeluid' te tegen het verkenen, van verdere
faciliteitot een goed resultaat wordf gebracht. r
ten.: ■"■» v' ■'<>."
*'-•'■
._' �.- •
,Eiv hoezeer het den Amerikanen ernst
Maar
neemt den Britten . te*
Amerika
GROOTECHINESC
Is blijkt.'wel uit het" feit dat de zendingen wille den.' rol <van bemiddelaar'
op zich
oorlogsmateriaal reeds.naar Engeland on- en zal'Het
waarschijnlijk" mogelijk maken
Chon'gking,; 14 Makrt.v (Aneta-United- derweg zyn, en'dat óok de kwestie
betref- c'at Londen. Vichy tegemoet' komt'op een
Press), Een communiqué meldt'dat de Jahet zenden van torpedobdotjagers en wijze 1
fende
■
waardoor het allerergste in onbezet
panners zevenduizend dooden en 'gewonden musqnito-booten
reeds vrijwel is opgelost,' Frankrijk kan. worden vóórkomen,
•
verloren tijdens een Moedigen vtffdaagschcn
Immers Roosevelt,- die' een eigenaardige dat.de Düitscher van "de Britsche zonder
strijd aan den zuidelijken oever
van de
om berichten te •lanceeren willendheid .op.teen zoodanige wijze welVangt /e tegenover Ichang. Dit is de groot- methode.heeft
partij
vertelde dat ér'ten aanzien van de overzal gaan trekken'dat het een ernstigen
ste' ChineeHche overwinning" sedert Taier- dracht ,van
marine«vaartuigen'nog geen > invloed op den, gang van den oorlog
.
chwarienChangsha..
zou
beslissing was genomen, immers men* wist kunnen uitoefenen.
"•*■.■*
•
-;/'
'.■»,,.»

TVLIEGN.PFRS

•

•

Dit is een kwestie ya.n tactj' en daarom
is het beter, dat Frankrijk "en Engeland,
welker belangen rechtstreeks botsen, b#
Amerika te rade kunnen gaan als het op
•
geven en nemen aankomt. ' t ,■-,

•nog niet eens welke

Indische Engeladvirs

inAfrkasucen

Nieuwe

.

,

•

de „Vil

\

•

-

'

'

Athene, 14 Maart (Aneta Reuter). Tijdens ltaliaansche aanvallen in den sector van Tepelenl werden- geheele afdeelingen ltaliaansche soldaten die zich wilden, o vergeven, aan de Grieken door iriachlnégèweervuur ,van Zwarthemden neer>;

14' Maart <Aiieta
Zuid-Afrika draagt 'de verantwoordelijkheid
Kaapstad,

.

ENGELAND KOOPT PASSAGIERSSCHEPEN.

Italinener.

De Majung”

Vand

Yanksare

■

•*•

en dag.

naar.

.

14 • Maart '.'■;(Aneta United

de twaalf, die heden om 12 uur Chengta
toanvielen, werden door- Chineesche. jagers
~
omlaag geschoten., :' i.»*a;ojj •-■'<_■■.,
Negen Japansche vliegtuigen bombardeerden Vrijdagmiddag; Fatung, terwg'l later Enshih werd aangevallen.
Twintig-bommen werden geworpen, twaalf
:..•...
huizen verwoest. '
■'•

'

*

Chungking,

Press)..Zes Japansche bommenwerpers van!

-

.

'

JAPANSCHEB

...

gadering van den Bestuursraad onder leiding van Prins-Regent Paul, die 12 Maart
gehouden zou zijn, werd uitgesteld tbt 17
maakte, deel uit van
•
Maart;
een groep in" Zuid- ■
Vichysche
Het
Nieuwsagentschap maakt
;wonende
po,
Frankrijk
melding
eveneens
van een dergelijk bericht
litieke ' vluchtelingen,
uit Boedapest,-doch.wijst er op, dat het
die onlangs aan
de
geen bevestiging'kon verkrijgen.
De meeste Hongaarsohe' correspondenten
Duitschers"-' werden
In halvge n
ten,
Washington, 14 Maart (Aneta Unïted meenen dat de Joego-Slavische ministers
.
"'.'■'•
;''
overgeleverd pvereenv- ■'
Londen,
Maart (Aneta Reuter). Press).
14
niet
voor
Maart
naar
17
Duitschland
kunRoósévelt
komstig de voorwaar
confereerde
met WilliMinister Gamero del Castillo'dïe ten'tg'»'
Deze maand zgn tot dusverre in totaal am Green,
gann, daar Prins Paul nog" steeds de
voorzitter van de A.F.L. (Amer nen
. dên van de wapensfll*
de
van de ontploffing in Sevilla vertoefde,
dertig bujtsche bommenwerpers boven
Fritz JThyssen.
details
der
laatste Duitsche voorstellen berican Federation of Labour), die de instelvernietigd.;
Engeland
■>
.
spreekt.
1aldus
meldden
Frantelefoneerde
■
,stands-overeenkomst,
"onmiddellijk naar i Madrid 'om
ling van een arbitrage-commissie, bestaansche kringen; xlie.in'nauw contact' staan
de uit drie' vertegenwoordigers van 't publiek, vier van de industrie' en vier van de
-•.'
,'.
arbeiders goedkeurde. [■
INaar verluidt is.Thyssen uit", Cannea
.
Green,
verklaarde,
A;
F, L'. zich
dat de
. overgebracht.
eêh , Duitsch „sanatoniet zal verzetten tegen benoeming van
,rium". '.■"•',.;
~'.'■
Baruch als voorzitter. . '~''

Duitsch'

ontploft

'

Londen,- 14 Maart (Aneta-Reuter). Radio-Algiers meldt, dat volgens' een .bericht
nit Boedapest de Jóego-Slavische Premier
.en de Jcego-Slavische Minister van Ruiten-;
landsche Zaken .naar Duitschland vertrek-

ken.

„Wat?! Moet ik dit wéér

VANROUWE.

communiqué van het Ministerie van Lucht: %,
vaart meldt:
De Clydc-oever" was .het .voornaamste
doel van de Duitsche luchtaanvallen in den
afgeloopen 'nacht. Anti-aircraf tvuur wad
den geheelen nacht hoorbaar en nachtjagers
wpren eveneens in dit gebied in actie.
Schade, werd aangericht aan ziekenhuizen, scholen,'woningen en kerken.
De Merseytoever werd opnieuw hevig
aangevallen. Zeer' ernstige schade werd
veroorzaakt aan een aantal huizen in een
woonwijk; het aantal slachtoffers is niet
groot.
Elf Duitsche vliegtuigen werden vernietigd, waarvan acht door,fighters, één door
anti-aircraf t en twee op een wijze' welke nog
>
niet bekend gemaakt is..
Het Deutches Nachrichten Büro meldt
dat de Clyde-öever door hónderd Duitsche
rl
bommenwerpers werd aangevallen.
~'■„ Een volgend communiqué van het Minis-.
terie van Luchtvaart meldt
in den af'fceloopéh nacht.dertien vijandelijke, vliegtui,gen werden vernietigd. Deze
resultatenwerden geboekt in omstandigheden., die,
zeer gunstig waren voor interceptie. Niet
minder dan .elf toestellen
werden door,
R.A.F.-fighters neergeschoten; een' door -Ie
anti-aircraft, en een „door andere
'■'
'
len.'
■ ■,•■'•■;'•.
, Een vflandehjke • bommenwerper
' 'werd
door Britsche fighters ter, hoogte van • de
kust van Walesln zee,geschoten." • ■
Het Ministerie van Luchtvaart meldt dat
heden Dij daglicht weinig vijandelijke vliegtuigen boven; Engeland verschenen.
■'. Naar tot dusverre gemeld, werden bü
een luchtaanval van hedenavond (Vrjjüag)
twee vjjandehjke, vliegtuigen neergeschoten
Een stortte brandend In zee b\f de Oostkust, ,het andere toestel 'viel in westeljjk
gebied, waarbjj |de bemanning van vier
' ■
koppen werd' gedood.

taald.

OMBARDENT.

15Mart.

Washington, 14 Maart (Anèta Reuter).
Röosevelt zal 15 Maart via de Amerikaa»ische Radio het Amerikaansche volk vertellen, hoe hij de groote volmachten, hem? btf
óe Lease and Lend Bill* verleend, denkt te
-.'
■'•' yy-gebruiken.
■'..-.'
De President zal spreken ..tijdens een
jaarhjksch diner op het Witte Huis, iangcboden aan de buitenlandsche. pers. Onder,
06 gasten zullen zich o.m. bevinden Lord
Halifax, Willkie, de leden van het Kabinet

Londen, 1,4 Maarf (Aneta Reuter). ; Eén

~

ir'.-""

Te Berlijn werd hem het grootste deel
voor zijn reis naar het Verre-Oosten uitbe-

■

Londen, *14 Maart" (Aneta-Reuterj.
Naar aanleiding Van Vichy-berichten inza
ite besprekingen te Washington met betrekking tot verzachting van de Britsche blokkade yan het onbezette Frankrijk, Wordt
dat Engeland
er te Londen op gewezen,
reeds herhaaldelijk zijn standpunt duidelijk
naakte, namelijk dat het -niet in staat is,
de maatregelen te verzachten, daar vaststaat, dat het voor de Franschen bestemde
voedsel door de.Duitschers en Italianen,
die hiervoor speciale oommissies in he ; t leven riepen, zou worden weggeroofd.,

■■'.'■;"-'

Wn enz.

INSEVLA

}

den twesprong

".i.

vijand om hier-inlichtingen te verzamelen
op economisch gebied, scheepraartbewegiri-

hevigbomard

■

ciering van de Twee Oceanen Vloot aan
. .
iig
en zond haar naar den Senaat.
*^|
De J fondsen voor den bouw van
zei
een
slagkruisers van
nieuw type zyn hier*
in begrepen.
i I

raids op

HETVODSL.IJANRF

DE

"'\

Batavia, 15 Maart (Anèta). In'arrest is
A.5.," uit bezet Nederland afkomKesteld
de stig, die opdracht gekregen
had van
den

Het Huis van Afgevaardigden nam
wet voor 3.477 millioen dollars ter finan-

levenslangen,

in

Nederland

Washington, 14 Maart (Ancta Kenter)

DeEngelad

blokadevrzchting

Geen

zijn

DeTwe

:

De doodvonnissen der drie overigen
dwangarbeid omgezet. v

IM,nummer bestaat uit drie bladen

Spion voor de
Duitschers uit

Ocean

14 Maart. (Aneta-A.N.P.). Het Deütschês Nachrichten Büro; meldt dat de Nazi militaire bevelhebber in > Nederland
mededeelde,,dat vijftien van de achttien kortgeleden wegens sabotage en spionnageter dood veroordeelden 13 Maart zijn doodge-
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■

en'gewogen.

Jn Belgrado werd gewikt
Daar botsen de meeningen, de politieke
gevoelens, de belangen, angst en moed, sym-'
pathieén.èn antipathieën, w.hy "■-■
1
En zH die tenslotte'tegenover
land,het laatste zwoord' zullen moeten',
spreken, weten welUcht zelf niet eens of
zH wel juist hebben* gehandeld.'■"
Ook zij moeten tenslotte denken: ,God
i
zegene de greep'\
:
••,•
*

■

.

'Duitsch-''
.

~

.

.

DE SUUATKA

Aanteekeningen

DE

is

waarbij wellicht eénl?eroep,opjland3chapsgronden tot de gewenschte resultaten zal
..'{••
kunnen leiden. .
In 11 daarvoor > aangewezen centra werden bibittuinen aangelegd, die nu ongeveer
zijn af geoogst en waaruit in totaal 1089 ton
bibit onder de diverse ondernemingen zal
worden gedistribueerd. Waar gebleken is.
.

'

dat de bibit, mits goed bewaard, ±2 jaar
haar waarde kan'bujven behouden,, kan
voorloopig mét een eenmalige aanplant var.
yf Y
bibit worden volstaan.
Hoewel onze organisatie ook nóg op velerlei ander gebied in oorlogsvoorbereidingen is betrokken, moet bespreking daarvan
in ruimeren kring voorloopig achterwege
blijven. Wel zou ik Uw aandacht nog willen vragen voor enkele in het openbaar
reeds breedvoerig besproken problemen
t.a.v.. waaryan ook de A.V»R.O.S.-ondernemingen haar houding hadden ,te bepalen
dan wel in de tóekomst zullen hebben vast
.
te stellen.

van

n
a
m
k
l
o
K
D
.
r
s
v
A
e
d
leard matschpij

-

,
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Tn de hedenmorgen gehouden 'jaarïijksche- algcmccnc ■ vergadering van dt
A.V.R.O.S.
de ■voorzitter, Dr. H,
Kolkman) de jaarrcde uitgesproken.
.De heer Kolkman sprak ap> volgt,

•

'

Samenwerking deln

<

>

Langs den normalen: weg van' evolutie, ilie het in de. laatste decennia voor,
vele Indonesische,"{nichten mogelijk heeft
te
gemaakt plaatsen te bezetten, welke
.
voren voor andere landaarden waren» gcreser .ec-rd, zal n.m.m. ontegenzeggelijft
'ook aan de thans naar- voren komende
verlangens tegemoet gekomen worden.
Aan forceering valt evenwel niet te denbedrijfswereld, die In
ken en het zal
de
aan
plaats
efficiency behoefte
eerste
t
~' heeft, toch zeker niet euvel geduld kunnen «orden, wanneer zij haar personeels*
voorzieningen verzorgt op een zoodanige
' wijze, dat de meest geschikten daarvoor
in de eerste plaats in aanmerking komen.
En nu is hef een m.i. onloochenbaar feit'
georiënteerd
dat om in een Westersch
bedrijf op zijn plaats te zijn en daarin te
kunnen slagen,. westersch opgevoede en
stammende
uit een westersch milieu
krachten betere waarborgen "bieden dan
zij, die slechts via het genoten onderwijs
met de sfeer van het westen in aanraking
z"jn gekomen.
•
.

4.123 ha, zal
gevonden,
moeten
wórden
uitweg
nog een

INORLGSTJDEMAK
Eerbied voor het leven, eerbied voor hel
recht," dat wae het kenmerk van de Neder
landsche gemeenschap en de Nederland
sche beschaving.
f \'' Vaja'dc
:\\
thans levende generatie kaü
men zeggen dat zy den doodstraf niet r/ieei
gekend heeft.
En -al Werd er op. principieele gronder
wel gepleit voor een wederiri voering var
den kapitalen straf, diep in het Neder
landsche gemped 'lag de j overtuiging dat
het 'willekeurig dooden van een mensch
i rdet paste m.ons cultureel bestel.
En tliahs moétenwy Nederlanders ervaren, dat vyftien mannen van ahs "bloed, van
de besten van 'ons volk,. zijn neergeknald
..'.'•'
'»
door de Duitschers. ,
ver buiten
galmen
zullen
J3ie schoten
'de geluidskfeer van de plaats, ! waar zij
."
Vielen, zij zullen, door geheel» Nederland"
."
klinken. Zij zullen de gemoederen en de
'

.

eén bevredigende oplossing te verwach-

ten, voor het restant, groot

JaarredeHv.oanr

Mededoogenloosheid

EEKSTEgLAj,

PÜSI

.

Halfstok

...

Hedenmorgen v.erd beker.il gemaakt dat
op 13 Maart vijftien Nederlanders;
die i u
Den Haag voor de Inquisitie
terecht
gestaan, zijn geëxecuteerd.;
Uit piëteit met deze landgenooten,

hebben

die
hun leven hebben | gegeven voor de vrijheid
van Nederland, werd *te Medan alom
vlag halfstok gehangen, gedachtig aan de
de
ure dat de bevrijding /al komen waarvoor
z{j hun bloed hebben geofferd.

.

V.O.C.

.

.

et Palembng

15 MAART 1941

ZATERDAG

De Sociëteit Palembang heeft .In'haar
veel jarig bestaan ongetwijfeld nooit zooveel gryï-groen bij elkaar gezien als toen
V.O.C-ers en oud-V.0.C.-ers' van Palerabang, Pladjoe en Soengei Gerong bij elkaar
gekomen waren voor een gezelligen- avond
aldus meldt het „Pal. Nwsblad.",
. Vèr, voor het officieele.aanvangsuur waj
bet soosplatje reeds geheel gevuld; aan de
van het edele ger3tegroote
rat die werden aangedragen, was wel, te
merken, dat dé vrijwilligers zich een „hond-i
je van één dorst" hadden aangemeten.
Om. 8 uur was ■ het officieel aantreden
en na het commandoj „Geeft Acht" presenteerde reserve i Iste luitenant De Roock
den troep aanden Plaatselijk Militair Commandant, kapitein Nieborg en den leider*
van het V.O.C, reserve Iste luitenant Van
•
'
Galen. >'"•'.'
Het borreluurtje buiten werd jammer
genoeg- door den regen onderbroken, maar
ook binnen smaakte de oorlam opperbest,.
Al spoedig heerschte er een zeer opgewekte
stemming, kwinkslagen en bekende soldatenliederen wisselden elkaar af in bonte
verscheidenheid. Krachtige bassen en tenoren herinnerden ons nog even aan de poging die Hitler wjl doen om naar Engeland
te komen, maar wat hem toch lekker niet
<

•

En zoo zullen iu het algemeen de grootMyne Hcercn.
'
De
voorshands voor bepaalde posten
Ledrijven
. Ik doel hier in de eerste plaats op de zgn.
'Van jaar tot jaar werd, de gelegenheid,
'dan
de
voorkeur geven aan abituriënook
N.S.È.-ontslageh. Het valt te betreuren, dat'
die de in de maand Maart te. houden
ten
hooge
en middelbare scholen in Nevan
de Regeering niét op een vroeger tijdstip
Algemeene Vergadering biedt,- door' mjj
derland
boven
hier opgeleide Indonesische
Haar
en
uitvoerige
klare uiteenzettingen in
gaarne benut om een' persoonlijk woord tot
krachten.
zelfs verder willen gaan
Ik
zou
U te richten. Daairby passeerden dan geden Vblksraad heeft ten beste gegeven,
stellen,
en
willen
dat ook de Europeesche
waardoor in een periode, dat eénige van
meenlijk de voornaamste faiti et; gestes
abituriënt
van
een Ned.-Ind.
hoogeb.v.
gegeven
jaar
hand
hoogcr
'van, het afgeloopen
directieven broodnoode révue eri werd
slagingskansen bij zijn - collega.,
Echool,
in
waren,
en
Verwarring
veel
bijzonder
dig
het
critische
aandacht
besteed
onzekerheid
in
had-kunnen.worden voorkomen. Nu hadden Hollandsch academicus, ten achter . zal
aan dat gedeelte
van het werk van onze
de ondernemers hun gedragslijn te bepalen r taan, waar hém hier te lande minder geleorganisatie, dat óns in contact bracht met
"gewetens wekken.
zonder te weten hoe het Gouvernement in genheid openstaat zich „all round" te ontverschillende overheidsinstanties. Evenzeer
.
Het ongehoorde is gebeurd, dat wat de als ik steeds den indruk heb ontvangen,
soortgelijke gevallen zou handelen en het wikkelen en het moederland grootere me
'.
•
dat
gevolg daarvan is geweest, dat somwijlen, gelijkheden biedt om zich oók in de jonge
'
de, alsdan .geformuleerde grieven ch
verbeelding overtrof;
mijn meening ondeugdelijke, criteria jaren een breedere visie eigen temaken.
naar
•*-*
bedenkingen
ook
de
Uwe
waren,»
ben
er
ik
:
Vijftien mettschen d.ie koelbloedig omge'
van overtuigd, dat U- met mij. van oordeel
•over
het
lot en over de toekomst van bebracht' worden, het is eén vloek tegen" de «uit zyn? dat er- redenen j
Ik zou JiTet willep staande houden, dat
rokken
werknemers"
hebben beslist,* De
bestaan om deze
hon
de
gesignaleerde verschillen ten allen tijde
Nedeflandsché- historie van welhaast
leiding der A.V.R.O.S. heeft zich steeds
gedragsÜjn thans niet-te volgen.
gaarne
geschaard
zijde
aan de.
Van diè zullen blijven bestaan, doch ik acht het
' *■' '
derd jaar,'
Tegen, den achtergrond van de ontzagwerkgevers, die het niet verantwoord achtjuist thans'onomwonden te Verklaren, 'dat
is
als
bombarwekkende
ongehoord"
gebeurteuissen
. .
t(hi,
even
hét
van
dezen
,Het
.">.:.-?,■...
ten om elke relatie, die op een gegeven mor
bij'de
overdenking
van
de
smart'en
.
'
,
.
den
•
('
dement van Rotterdam.
Dr. H: Kolkman.': ;ï 'J
ment nog met dé gewraakte vereeniging de bedrijfswereld deze verschillen nu nog
• , rampspoed, welke onze landgenooten
in
zou blijken te bestaan, aan te merken als zóó belangrijk acht, dat van gelijke kanOok dat hebben wij: ons niet kunnen
'het moederland hebben te doorstaan, ver'
.'
Yl V;
een voldoende reden om de dienstbetreksen, welke slechts op grond van gelijke zal lukken.
voorstellen, zelfs niet op het - oogenblik
' De beste waarborgen voor rust en orde
geleken' bij de 'dreigingen én gevaren, die
Na het signaal „Voor de kok in de keuking met den betrpkketie te verbreken.
qualitëiten kunnen worden verwacht, thans ken" begaf men zich naar
overdat de' Duitschers zich met hun
"ook dit gedeelte van het Koninkrijk der ! ] zijn ohgèjwijfeld aanwezig, indien hét gede groote' Socieniet'kan worden gesproken, lntüsschen teitszaal, waar lange rijen keurig gedekte
nog
. Nederlanden omringen, zijn dé moeilijkmacht
stortten:
óndernemingsapparaat,
Er zijn gevallen 'geweest, dat ook ome
ondans?
wone
heden, die telken jare van deze plaats
organisatie niet geaarzeld heeft om van zal dit vraagstuk door de 'ondernemerstafels plaats boden aan 72 minderen en
'
Maar Nederland heeft nu begrepen wat
noodzakelijke inperking, zoo 'goed
wcrjlen gereleveerd,-thans van zóó on17 officieren. Wie'fluisterde er toen. ook
medewerkers,
die
uit
van
hunne
hoofde
en
gevolgd
wereld
worden
het
nauwlettend
oorlog is, wat de Duitschers in ónze' gougelijk- kan blijven functionéeren en , de
dergeschikte beteekenls, daj zy Voor een
weer dat er 34 sterren en 2 stippen waren?
politieke gezindheid in -een bepaald mispreekt wel van zelf, dat o.a. zakelijk inzicht
wen, hebben gebracht, wejke misdaad» Hitdaaraan toebedeelde taak dient- naar
lieu niet houdbaat waren, afscheid te
Voor den aanvang van den maaltijd,
uitvoerige bespreking nauwelijks in aan?
de
er
"van
zelf
toe
zal
de
bediijven
brengen
de hoofdschotel bestond, uit oranmerking
nemen,
komen.
doch.
daarnaast
is
er
waarvan
''i
tienden
Mei
het
naar
jaar
t' 'ler pleegde op don
van
mijn
deskundig oordeel niet dan in uiterste
boren,
liet hier onder bekwame én
Indische-markt
zij
gevoelen'
je-rats,
"'"
nebben
aan
te
dus
\Vij
persoonlijk
geheel in stijf met den .igrijote
wannéér
dikwijls
een
.
-,_•'_
,f*ÏWi.'
noodzaak uit handen te worden gegeven.
standvastige bewind, .waarin
avond, nam de leider van , het
„dringende
gróene"
reden"
geconstrueerd,
Néderwandaar
kunnen
wijze
op
zich
dezelfde
zouden
■
.
•
Het één volgt uit het anderq, en wij heb■''■'.''.' centrale
■'
■
landsch-1 ndië zich mag verheugen, zóó
neer den" betro.kkene geen zwaarder ver- Uitrusten voor dén internationalen concur- V.O.C, na het commando „Opstaan" het
gemeenlijk
de
instanties
Waar
grijp ten-laste kon worden gelegd dan
ben waarlijk. geen behoefte aan ongéconwoord en richtte.zich als volgt tot de'aan-'
beschanirnd goed, dat ook die maatrêge- in Europeesché handen zijn, kan _ziph oen
dit negatieve: dat hij op een bepaald rentiestrijd alb momenteel met groote kos- wezigen;" '-.-;,,
len van overheidswege, .waarmede wy ons belangenconflict voordoen, waarbij de mi■. ■ ■ ■
■ troleerde verhalen.
.j moment nog niet voor de N.S.B, had be- ten van'elders pleegt te geschieden, ' -.'
minder goed kunnen vrreenigen, in .liet
Er ziih hier soldaten bijeen wien het gete-Wjj zien nu wat ons volk is aangedaan,
litaire waarde van een bepaald'persoon
dankt. Men kan hei er over eens zijn,
algemeen met de grootst mogelijke bczorgen, dat een Uwer lukkig nog aan niets ontbreekt- ,
Ik maak.mij
genover zij"n civiele beteekenis dient te worhoe* onze'steden werden verwoesjt,' hoe liet
dat in zulke, gevallen een laakbare' lauw- zou meenen.datg£en
Laten we daarom in de eerste plaats
reid wllUgheid
dieneji te worden aandoor
een en ander té
ik
■"•'■>'.
•voedsel van,, de onzen werd weggéroofd,
lienken
aan onze.-medestrijders voor recht
heid
"aan
tS
dag
gef
vaard.' Veeleer zullen \vfl ons hebben af den afgewogen.*
den
toch
reden/maar
■ van
stellen onnoodig verschillen zou accentuee- en vrijheid,
• *'■
i,
•■-'■'
i -.'• ■
in Nederland, in -Engeland, ia
oordeel-zijn,
dat
overwegingen
'te vragen; of wy al ons kunnen en al ons
van
zoodat er nu reeds gebrek heerscht, ,cn
en
daardoor te kort zou doen aan, de
Iïet komt mij voor, dat in militaire humanen aard van billijkheid en recht* ren
Griekenland,
in China, in de geheele w;van,
willen
dienst
dit
in
gesteld
gewenschte
hebben
het
tijdsgewricht
in
uiterst
hoe deze bruten in ons land te keer gaan
kringen de beteekenis van de laatst aan"■;
.■
vctbrdigheïd,
stelden
reld.
't :ü~".
den'eisch
om
elk Eamenwérkiag van* alleideëlen der samengezag, dat ons. voorgaat op den weg. die
geduide functie wèleens wordt v onder' ■ met behulp van een triestige bende verraNa
èenige
oogenblikkeh
. geval nauwkeurig op zijn mérites te bestilte,
ons naar onze vaste overtuiging zal teruisehicn
leving. Ook in benarde tijden als wij thans
schat en. het heeft zich dan ook voorgede
tonen
van
ons
plechtige
prachtige
oordeelen'.
Wilrugvoeren naar een tijdperk van vrijheid,
hebben
houden
met
wij
rekening
beleven
fe
daan, (Zat'zelfs zij, die'..behoorden tot de
helmus dóór de zaal; stram in de houding
de
tot
zekere
voorspoed en geluk, of wij ons gedragen
en'blijven
op
hoogte
realiteit
.
' En wanneer wij dan hooren'dat'de weerZulks,heeft naar mijn overtuiging niet
i burgerrecht verkregen hebbende kwalihoorden allerr het aan.
en zullen gedragen naar de Koninklijke
zinwekkende krankzinnige van- Bérchtesficatie rtWanhoopsfoi-matie"' wordt 'aansteeds in voldoende mate plaats gevonden de gewone verhoudingen ons> dagelrjksch
Vervolgens, richtte dé V.0.C.-leider f, zit,h
"boodschap: Schaart Uom den Landleven
beorganisatie
en
ook
dat
van
onze
geduid, aan Hun burgertaak dreigden' te en waar sommigen
..*.,'gaden voor het Duitsche volk' den lof der • voogd,
om
'ee:i
met
de volgende woorden tot den Plaatseheersenen' Doch meer. dan in'normale urn-,
zet al Uw geschHlen op zij.
op zich zelf staand,en onder bepaalde om'.
worden onttrokken.
v
lijk
;
Militair
Commandant.
meedoogenloosheid
zingt,
.f
wij
dan
wefen
streven
er
4'.de
standigheden zij ong.
op gericht,',
■
standigheden begrijpelijk verzuim
Mèt deze-gedachten voor oogeh
wordt'.
•
Kapitein, U vindt.hier
't,
,•'"■'.-.
■
dat
kunnen
scheiden
tot
de
wij. ave'c dit alles moeten'oordoelên.
t v
wat
ons
zoü
uitgesproken
merken,
daad
aan
te
deloyale
hét terrein, waarop mijn beschouwingen'
Zulks dient' o.m. op grond van. de zooevej»
geringste proporties "terug |te .brengen ca mannen die den ernst'van den tijd begry.
, ' ' Meedoogenloosheid, i zeker, wij -beginnen
reacties gevolgd, die onverdiend kunzich'zullen hebben te bewegen, vanzelf bc -1 omschreven belangen ten 'stelligste te Woreensgezindheid te bevorderen, onder allen, gen, soldaten van het' K.N.I.L, die zich
nen,
den
leiden
toten
. haar'te leeren. •
>
,•'
.
pauperisme
dat,
bekend,
tot
van
vermeden
en
er
naar.
zijn,.
onvenhoopl
waar
dé
invloed'
den
my
l'frkt
■
die aangewezen zijn om samen te wecken. vrijwillig buiten hun dienstplicht verder
in. Regee- tot blijvende verbittering van' de betrok- ' In deze samenwerking liggë onze Kracht. willen bekwamen om ook dit land tegen"
Na den tienden Mei, na Rotterdam en oorlog' pnze gedragingen rechtstreeks be- voldoende aanwijzingen, dat ook
..;».,/
i
■
■
zou ik enkele oogenblikkeh'wilk.'i ringskringen' aan dé zooeven . bedoelde ci- kenen. ■.•.,■
bruut geweld te verdedigen'. •..' !
Wij behdeven geen aansporing om het
a
Middelburg, na deze vijftien executies zet-' roert en,
stilstaan bij cenige .onderwerpen, waarbij viele- Junctie het jujste relief zal worden • Dat de ontslagen juridisch niet, sterk wat in ons is te geven tot handhaving van
Het gevaar dreigt, maar we zijn óns,ön-.
; ten wij de' tanden op elkaar en spanden 'wij onze paraatheid,-in. geval
-«tonden
de
iristemmïng'moge
wordt-n.m.m.
door
.reeds ge- de status die wij nu bezitten., Wij zuilen ze groeiende kracht' bewust. ■ �*■"•■
in .dit
van 'óorlogsge• 'toegekend.'Met
' 4'e lippen,, opdat de
gedachten die in ons vaar en onze reactie op met den oorlog sa- .verband gewag worden geihaakt van een vallen uitspraken in terzake gevoerde proEen vplk geleid cloor het Huis van Oran
trachten paraat te zijn op de plaats, welke
van den Staatsmobilisatieraad, cedures bevestigd; over de andere factoren, men Ons militair of ,civiel zal willen
je
kan niet ondergaan. Laten we niet deze
. 'ppkwamen. niet zouden
vervluchtigen in menhangende 'evenementen aan de 'criteria uitspraak
aan- gedachte
die bij de beoordeeling van,'noodformaties die een rol hebben gespeeld 'b"j de gevolgde wijzen. Wij zullen onzen, plicht 'doen zooals*
van volledigheid en juistheid 'kunnen woreen dronk wijden-aan de verde: .ijdel gepraat.
■',' "■
'er mede van uitgaat,, dat - van sommige jgedragsln'nen, kan bijv de groote verschei- dat van ons-verwacht wordt en haar ou? digster van de weldadige, eenheid, Neder'-_;'
den getoetst.
~'
■
,
'.'... En,wij
besloten,, na aarzeling en tegenEen zeer' belangrijk 1 onderdeel van- de dienstplichtigen „de. burgerlijke ! waarde denheid der casus posities geen algemeen vermogen medewerken tot de bescherming land 'en Indië, H.M. Onze Koningin.
w
zin eiken dag straffer tot .de.meedoogentaak, dio pp de ondernemingen rust,.is .«.r haoger moet. worden,aangeslagen dan hun goed gefundeerd' oordeel -worden uitge- Van dit schdone en gezegende gebiedsdeel,
Een krachtig „Lang; Leve de Koningin''
Als
sproken.
zeerste
onjuist
Mede
en
onbiloog
op'de
met.het
zeer
ten
v.aarvan het behoud ons nu meer dan ooit onderstreepte nog eens'duidelijk den vas
r loosheid, niet omdat wy meenen dat daar-' voor te zorgen, dat tie calamiteiten,
I di-2 .militaire."
groote economische belangen, verbonden lijk moet evenwel worden veroordeeld/dat ter
~''''--'.
over
ons
kunm-n
zouden
komen
niet
alten wil van allen.om Haar te'dienen onder
iets'
harte gaat.
in
verhevens ligt, of omdat -;,. wij de.
thans zoo min mogejijk
zullen leiden tot aan" een zoo goed ■ mogelijk functionéeren de houding van principalen, die
alle
omstandigheden.
.
huivering van den .moordlust als' een „heer ontwrichting van de maatschappij der dui- van ons exportapparaat, yerdient deze uit- stringent en uniform wenschten op te
Opk
aan tafel heerschte een buitenge
•
,s
zich
<de
tteden, doch
moeite gaven bijzoni.
spraak alle aandacht.'
lijke" sensatie ervaren, maar omdat, wij zenden inheemsche arbeiders, die organisawone stemming; nog enkele,sprekers, o.a,
dere
overigens
aandacht.-te
schenken
aan
de
casui'Het'spreekt
vanzelf? 4at
van
torisch en materieel in t'e'leiding der onderkapitein Nieborg, voerden het woord.
y
I* niet anders' meer kunnen.
de ondernemers mag worden verwacht.' dat 'fctiek der zich voordoende "gevallen, (meeren
basjs',
hun'centrum
de
nemingen
vinden
De, vrijwilliger Notfwéns bood na 'den
De Duitscher, een kleine,, benepen ziel,
malen
werd
aangcmerkt al 3 zwak ■oï
,k
waarop zi; in moeilijke rijden kunnen terug- zij het uiterste zullen doen om de weer- dere
maaltijd
in het Luxor-theater een Vertoo„Boft en zelfs,twijfel.deed wekken aan do'
-met .zjjn 'protsige behoefte, om..groo'tsche vallen. Ik meen te
macht • in. al haai*' geledingen -de beschiktijdsomstandigheden,
In.verband niet de
mogen stellen, dat.' r'.o
oprechte yaderlandscbe gevoelens van den is het> noodig gebleken om over te gaan ning .aan van het prachtige filmwerk„.Pas
king
geschikte
"geven
te
over
de
daarvoor
■dingende doen, moge zwelgen van innerlijk i erhóudmgen tusschen werkvolk en supc ■
krachten. Nd' zeer' recent, na een periode! •beoordeelaar. Nu de Regeering'heeft 'ge-' tot uitbreiding van de personeelsformatie tor Hall" welke geste uiteraad zeer 'ge ''
genot als hij zichzelf mcedoogcnloos; af- rieurefi zich in den loop der jaren zoodanig
'
van onzekerheid voor dit l jaar'Ais \ komen sproken en dt eerste opwinding voorbij is,
algemeene- politie, in de gewesten: waardeerd'werd.
heeft ontwikkeld, dat hét voor een rustige vast te staan hoe dé militie en landstorm "zal haar mijn overtuiging' voor dergelijke der
schildert, Het gaat hém goed. af.
afloop
voorstelling,
Na
van' deze'
dié
Su
beheorschte gang van zaleen'in-tijden zal worden opgeroepen",'dient te-.worden misvattingen geen ruimte meer overblijven. West-Java, OostfJava,
1 uur eindigde, had ook voor de meesten
Men" moet een „schmeichelnde" taal ge- en
matra.
betreft'
alle
uitbreiding
pro,Deze
v&n nood van primair belang moet worden
het. klokje van gehoorzaamheid geslagen.
in hoeverre ook de j Stadswacht
'.':..'.
sproken hebben, en-.in
vincies. .•"•■»■/ ..•".:/"-■.'•:".'
geacht, qat de regie iri handen blijvt van nagegaan
Den
' Organisatoren
De
van-dezen avond, die'
in de gelegenheid kat» worden'gesteld gehiermede
is
Volks
'bij den
In vérbandgezwolgen hebben, aleer, men er toe. kan hen, die van de zijde van de arbeiders als durende langeren tijd
naar meer smaakt,; een woord' van • hulde.
de daarin
aéhtereen
raad
een
aanvullende
Op
staatkundig
gebied
begrooting
ingediend
heeft
Ket
gevoel,
komen om zichzelf een brute. verhardhéld ie natuurlijke- „bevelvoerenden" 'ter plaat- opgenomen \ krachten 'militair té oefenen.' dat wij inwoners vaa Nederlandsch-Indië
Dergelijke samenkomsten bevorderen ,de
van / 159.900. • '
"■
,
.
je worden aangemerkt.
saamtioorigheid
en eendracht, die wij juist
als 'een- ideaal voor te stellen.
Wanneer ook daarvoor 'een bevredigende van welk ras of volksraad ook'aan dezelfVoor Sumatra is de uitbreiding: 1 assiszouden .naar veler de gevaren
van'noode
gevonden
oplossing'
hebben, in hooge mate.
nu
zoo
is,
.
tent
hoofd2*
politie,
wëdana,
Het
is
de
kunnen
mantri's
.
4
zouden
typische, .platte Teutoonsche"
worden bloott
mcenlng de oefeningen van de V.O.C. kun T gesteld, geleid tot. een grootere saamhoo rechèrcheurS, 3 rechercheurs, 29 leerling".
' ,
'
■
opgewondenheid..
•'
en scherprechter' onze taak moeten vervul nen worden gestaakt. t .
righéid, die zich tot nu toe in het.bljzon- rechercheurs en 1 commies.
ïi's"
Heere.wat zijn wij, groot, krachtig en len.
•.'•."'
'.
'.; •. :[
.;
- ;' :
der heeft gemanifesteerd, in een gezamen
UITGAVE
:^i,';;''
, •
.
meedoogenloos!.'
v
- En dit zal meedoogenloos
moeten ge- • Wat de mai.eriéele voorbereidingen be- lijke offervaardigheid en een groote bereidAls uitgave van de Vereeriiging van
ORANJE BIOSCOOP
Zoo wenscht: de Duitscher zich zélf 'te'
treft kan me£ voldoening wprden geconsta- heid 'om al zijn daadkracht in te' zetten'
Assistenten in Deli verliet de persen van
'.'
>
•.' '■
bij
een
verweer.'
gezamenlijk
,;
zien..'; '.' '~, ..■ ,*'*! ■''
•
dat
'zeer
de firma' Varekamp een werkje: .„De Qr-'
aangename sa„BLACK
in nauwe ep
Achttien menschen hebben hun eerlijke teerd;
den
menwerking
met
Landbouwvoorlichziéa
üonnantie
tot instelling van een byzonder
wij de groote .tegenstelling liefde voor hun land met den'dood befoald.
H»er
Bepaalde kringen, die zich vooral in de
Hoewel Boris Karloff den laatsten,tijd
ingsdienst
.voedselvoorzie,een
zoodanig.
X
op de rechtsverhouding,
tusschén > hem
en
den
Brit„ • de
Een dood die, hun is toegebracht door ningsschema? is uitgewerkt.'dat dit gedeelte politieke -arena doen hóoren,
trachten niet meer uitsluitend als.griezel-acteur op- tusscheri werkgevers en arbeiders". .'
treedt, doch .ook wel detective-rollen verDuitscher, die stoft/)p zijn kracht, zooals den Pruis, die als vijand in ons land kwam-. van de. op de ondernemingen rustende zorg evenwel
in gelijkschakeling te ver te gaan vult) draait vanaf hedenavond in dé Orah ja
Deze brochuje bevat den tekst der .Or£ich
.dit'begrip, aan minderwaardige indi- Geen 'recht kan zijn oorspronkelijke mis- in geval van,nood onvervuld in daden kan en de gedachte'ingang te doen vinden, da'. Bioscoop weer een huiveringwekkende
; :
donnantie
en uitvoerige toelichtingen,
film.
'.*
worden omgezet. / ■'■'
'
viduen als'. leyeiisidéaal kan; voordoen, daad ditwisschen. : ,
aniefe 'publicaties
alsmede
verschillende
Friday",
■.-.-.«,
perinestreek
..Black'
waarin hg den hoofdrol
Het in de beginperiode i bestaande verschil in deze tijden als metseen
• .
'
'
,
/•
■»
terzake.,
speelt.~',,
.
'
■
_•
.en den' Brit. die.poogt otn , zich' zelfs
Die achttien hebben hun leven gegeven van inzicht omtrent 'de-wyze, -waarop' de' natuurlijke verschillen in sfeer, behoeftea
■
rol
Hy
•
genialen
van
den
den
vervult
.de
in
oorlog nog boven het'strijdgewoel voor ons allen, voor Üe overwinning en voor voorzieningen zouden moet en worden ge-" én aanleg zouden kunnen worden wegge
chirurg, die er In slaagt hét leven van een
*te verheffen .door ridderlijk 'en m'ensche- de afrekening; voor. de ' verdelging 'van óffectueerd, is *tot'ons genoegen opgelost yaagd. Op zuiver staatkundig terrein is
professor te .redden door'middel van' een
in
in dezen zin, dat, het A.V.R.0i3.-voorstel,
Jiersentransplantatie. De' professor geneest,
het
voor
de
bestrafeen
richtige
óp
Pruisianismcv
aangedrongen
grootere
dit
verband
-1
om de rystvoorraden tot 5 maanden conWtf brengen nog even in herinnering dat
. Ook" wij, dié straks hard mdéten zijn, fing
de misdadige" mecdoógenlposheid sumptie op,te voeren,.werd gevolgd, terwijl zelfstandigheid van dit gebiedsdeel en'zyn doch hij heeft nu alle eigenschappen van* op Dinsdagavond 18
Maart de heer E. D'.
in zyn hoofd
zullen van de
meedoogenloosheid geen welke'die-is van Tien 'Pruis,' van Hitler en daarnaast zoodanige .maatregelen zijn ge- pogingen -ondernomen om tot ingrn'pende den misdadiger wiens hersenen
Tempelman;,
waarnemend
directeur' van de
•'..
..'.,•>
zijn gebracht.
trof fep,'dat ten,allen tjjde gedurende dezen hervormingen te komen ten pngunste van
vreugde,'geen wellust' maken. . „..■':■'
van "3,werelds gangsterdom.' '■
Hg' tó volkomen ongeschikt* geworden Zeevaart Technische School van- de Ko5 maanden, op de by onze
plicht!
~.'
voor zijn vroegei* leven, bedreigt de dochter ninklijke Paketvaart MaatschappJ), in « de
Maar als ons uür gekomen is, als de termen'van
4.
d
organisatie aangesloten ondernemingen een hét moéderlandach gezag. Het. ligt 'niet in ,van den chirurg, die hem genezen heeft,
én pendoppo van de H.8.5.. te Medan een le-Wanf, deze Duitschers moeten/óns nu straf.zal moeten, worden* voltrokken aan' maisaanplant
in den grond ' kan worden liet kader "van deze beschouwingen hierop wordt dan door zyn redder doodgeschoten; ring zal houden, geillustreerd
met lichtbeel-!
"leeren kennen, err aan den lijve óndervyidei. dit volk dat tot. massale misdadigheid- gebracht en geoogst, waardoor ook by ver- nader in te gaan;. met voldoening
"., ï-'ï-V, /■';■'
■■-'"•
De'chirurg wordt voor dezen daad ver- den, !'
kan
"..■'•*
breking', van ■de mogelijkheid vanf rjjst-v evenwel worden gememoreerd,
] dan de Nederlander, al had-hij een zóó diep •kwam, dan zullen wij .zeker zoo meedoooordeeld
tot
den
électrischen stoel, zbodat
dat van
import de geheele populatie der onderneNIEUWE
•respect voor" de mensc'helijke persoonlijk- genloös zijn als zij.
deze film wel een zeer tragisch einde heeft.
.'<
,
krachtig
Regeeringsz'ljde'
is
stelling
géno
f ,
mingen Van voldoende voedsel zal kunnen
ingang.van 29 Maart.tullen", twft
. Het spel .van Boris Karlqff
Met
heid dat htf 'het een eeuw lang niet.óver zijn
behoeft
hiel
De straf moet zo eXemplair ; zijn. dat wnrrien voorzien. ,
','■{' ■'::■,'.'-\ men'tegen het aanbrengen" vaa aieer ver nader'te worden geroemd, zyn reputatie
> onderluiteriants b^j' de Infanterie
nieuwe
is<
hart kon vorkrygen om tot een, doodstrti r ' geen der thans levende Duitschcrs ook
Enkele cyfers mogen den omvang der. anderingen in het staatkundig bestel
gevestigd. Bela Lugosi t die den rol van den benoemd worden. Het z\jn dè sergeantvan
over te, gaan, toch uit een harder hout ge- meer zal wagen om zelfs maar aan .oorlog- getroffen voorbereidingen illuatreeren. .De' Ned.-Indië,
dan dóór de omstandigheden misdadiger vervult;, is een 'bijna 1 even be- ; majoor-administrateur C. J. Jansen, gedeA.V.R.0.5.-'ohdernemingen in. de 'residentie
sneden ia-dan de lafaards van over de.
roemd grieiel-acteur, die het succes van tie tacheerd in, Atjeh, en de aergeant-majocrEiber te denken.. Daardoor alleen kunnen'wtf «ir Oostkust' van Sumatra hebben de ' zorg mocht worden geboden. .: :>..".
,'.;
film verzekert.' ',;'. . -J
';'
di.e van de meedoogenloosheid een wellust ze kinderen en het nageslacht, waarvoor Voor 281.000 opgezetenen ten wier behoeve
instructeur H. K, Vos.
: Opgemerkt dient echter te worden
'maken:,
dat
."
•■•
'■'.
Wat ten deze o-a. de in de A.V.R.OS
••.
wij ons nu moeten offeren; beschutten.'., in totaal 27.199 ha mais zal- moeten worden
vereenigde belangen meer' rechtstreeks het achterwege laten van een zware make;
'
.
zullen, het volk van Hitlér straks'
'...;
:*<v'
Maar behagen 'zulten wij; ei-, niet in geplant, ''■,'■
D% *daarvoor nooüigc terreinen z|jn -door .raakt is het onmiskenbaar streven om up-van.'dezé beide acteurs het'sper des te.
moeten .straffen voor z\jn welbewust bedre fccheppen, en als de schoten knallen dan
én,het effect zeer tet>
de ondernemingen, al naar behoefte van de speciaal voor Indonesische werkkrachten meer doet uitkomen
Op Zaterdag-22 Maart'zal de toóneelchjb
,ven euveldaden/ voor zyn berekende,, gre- zullen w\j het hoofd' afwenden'.., "ï '", ;.\- eigen
goede komt. • .';' ■''■•■':'■•■'.'•■■.'' ••■
grootereen
.op
en
aandeel
Ie
gereserveerd'
eisenen
het
in
van
den Katholieken Socialen Bond een uit.
'«'tt'rrp ...«nn.u...:j
'~
Staniey Ridgés als de. "professor i3 uitEi*!» 'werk waarnaar •men niet ':ziet, plantplannen- zijn' aan den betrokken over- Europeêsch bedrijfsleven, waarbij dan ook
voering
geven van het mysterieuze tooneelnemend,' terwijl'.ook de andere rollen goed
heidsdienst ter goedkeuring aangeboden. • j het oog gericht wordf op'leidende, betrekWij zulftn het'móeten straffen, of an- waarover'men niet spreekt. ».j '■'■■'•' '■:•
spel
"*■ ;
in
vier. bedrijven „Hoog spel", in de
:.•'. ».
v
•':,
zijn
bezet...
■
Eèn'moeiiyi'heid.'die nog gêdeeltelyk kingen. Meer concreet kunnen de, zich baan
'■■
ders, zelf'moéten, vergaan., ';
•
'.Rotterdam,
achter, de kerk aan den Paleiatooneelzaal
v,
den kinderen <en ï grijsaards
f
is, 'da,t sommige' on^ brekende wensehen' worden .geformuleerd
worden
• "j '•;•,■
mjfo?
•'
■
*-;;'
■'
die
De TPruhi .is losgebroken* in Európ'a, en
vergaan Van. ellende
■ , ."■'•', •';?.'•■*'
den martelaren défcnemingen
door te stellen, dat voor niet-Europeesche
KISARANS
vojdoend
pf
;öie
\: als wjj
.den kogel, /kregen,., komt als "laatste doend geschikt • eigen terrein beschikken abituriënten var* ; hooge en middelbare -Dé'' uitslag
hém weten, té vatten dan zal een
de Kisaran SpitfireAKTEV
om
aanplantingën te bewerk-;' scholen hier te lande grootere mógejijk- loterij 'is voor de eerste v|jf prijzen res.voorbeeldige straf aan hem*' voltrokken saluut de slag der gerechtigdheid op
vgyèrleend op (Je akte van opBewilliging
btelligen. Een
ander bestrn'kt een ge- heden Worden verlangd om plaatsing te pectievelijk Üe
'móeten wórden, dan zullen wy.als rechter
irummers;
90,
505,
409,
471,
richting
N.V.:i„N.V, Handelmaat*
devan"
Ifcied van in totaal 6.489 ha. Voor 2.366 ha vinden bij de Wcstersche bedrijven.
jjchappy Pertjja" te'Padang.
■;..
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Gast veroordeelde hedenmorgen *en 23jarige Europeaan''uit Siantar conform
den eisch van den Officier van Justitie,
,
Mr. De la Parra tot een gevangenisstraf
van .één hi a.and wegens het draden' van het uniform van 'de Landmacht
In een. periode, dat beklaagde nipt onder
de wapenen én dus met groot verlof was.
Deze straf werd opgelegd -uitsluitend
voor het,feit dat beklaagde niet'gerechtigd
'
,"
was het uniform té dragen.
Voor ,de bijkomende omstandigheden, dat
beklaagde de uniform.droeg met de kenne*
gelden in te zalijkè bedoeling
melen ten eigen bate, terwijl hg bovendien
een lijst bij zich had, zoogenaamd geteekend
door het Departement van Oorlog en ónderteekend door een sergeant eerste klasje,
waarbij als doel werd aangegeven Roode
Kruis ,en Spitfires, moet beklaagde Dinsdag
•
te Bindjei terecht-staaü.' *,
L
Joop
van
hedenzijn
den
In
'strafzaak'
■
morgen voor den Politierechter zeide be J
klaagde dat hg in de mëfening verkeerde dat
hg zijn} uniform moest medenemen, wanneer hg zgn woonplaats, Siantar, verliet.
•Dit zou hem gezegd zgn door den kapitein,
.onder wien hg in 'Poeloe- Brajan'had gediend als militieplichtig brigadier. Daarom:
was'hgjiaar Bindjei gegaan met zgn uniform aan. '/'".. v ■
.>■*.-" '.
De Politierechter en ook de officier
merkten op dat er nog verschil bestaat
russchen het medenemen van een, uniform
•
en het dragen ervan, welk laatste immers
verboden is dóór het Militair Gezag,' wanneer men niet in werkelgken dienst is.
Beklaagde gaf als reden op Van zgn reis
: naar Bindjei om bij kennissen geld te vragen voor eigen gebruik, omdat hg kort, bg
■'
-_''.
'"'-.., *~
. kas was. ~?.••
De drie getuigen, die werden .voorgeroepen, deelden alle drie mede dat zg den beklaagde in het .geheel niet kenden en do
een na den ander verzekerde in meerdere!
of mindere mate dat zij er niet aan gedicht
'souden hebben beklaagde geld tegeven als het voor hem-zelf-'was, daar' zij
den man nimmer hadden gézièn! ;
Ook verzekerden deze getuigen; dat beklaagde geen geld voor zich zelf ■ vroeg,
■ doch voor Spitfires ten behoeve van Engeland' en voor het Nedeflaüdsch-Indische
Koode Kruis. Ook anderen hadden reeds op
de. lg'st geteekend, diè beklaagde' bg zich
Ijad en waarboven iets van" het Departement
van Oorlog was geschreven, terwg'l een eergéant eerste klasse de lijst had geteekend,
waardoor beklaagde dén indruk schiep dat
bg in Opdracht van hét militaire .gezag gel'.'
'_..'.
'•,"•■■
aden .inzamelde.
Beklaagde heet de verklaring'der drie
getuigen Kegen en zegt dat hg. wel een lg'st
had, maar niet»voor Spitfires' en Roode
• Kruis, maar voor zich zelf. Hij herroept zijn
.verklaring dat hg naar kennissen was gegaan slechts in j zooverre, dat hij mefle-:•
<ieelt de namen der drie getuigen „wel èenst
%.i '.',■,
• .;'
gehoord te hebben."
'De Politierechter zegt beklaagde"s ver'*•/
klaringen twgtëiachtig te vinden.;
y
Bg.hct verhoor bevestigt bekl. nog' in
1939'een straf van zes maanden, te hebben
gekregen wegens verduistering.
'■>■'_
De geldkwestie 'verder' buiten beschquwing latende, wordt vastgesteld dat be-
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Voorlichting in V. S.
„GOODWILL”PUBLAIMERKJ.NSCH

-

Als bekend mag worden verondersteld, is
in de Vereenigde Staten in het algemeen
tae kennis van Nederlandsch-Indië niet zee.:
groot. Sedert verscheidene jaren

hebben
opeenvolgende? gezanten
te Washington
hierop gewezen en voorstellen gedaan dit
in dezen toestand verbetering te brengen
door een of andere voorlichtingsorganisatie. Tot nu toe hebben dergelijke voorste!,
len, ofschoon in principe met instemming
begroet, niet veel practisch resultaat opge-

leverd

'

Een begin van een organisatie is thans
geschapen door den tegenwoordigen Gezant
der Nederlanden te Washington, die fondsen beschikbaar kon slellen voor verspreiding van Nederlandsen en Indisch nieuws,
voorlichting. van het publiek door middel
yan.de radio en van lezingen,' steun van hc*.
Nederlandsch maandblad „The Knickerbocker", |en oprichting van een „Nether'..:;.";
lands Information Library".
Voor een streven van dezen aard vindt
Nederland in de Vereenigde
Staten een
vruchtbaren bodem; wij mogen in het algemeen rekenen op een groote
mate van
„goodwill" mj het Amerikaansche publiek.
Daarin verheugt zich in hoofdzaak het Europeesche deel van het Koninkrijk; de belangstelling voor Indiè neemt weliswaar
snel toe, maar speelt stellig niet een , rol
welke te vergeleken is met die voor
Ne1
derland.
Het is in de huidige omstandigheden van
veel belang dezen goodwill te behouden èn
te stimuleereri, uiteraard
in het licht van
het bovenstaande
in het bijzonder 'wat
.'
betreft Indië.
-

—

—

l

Daarnaast is het dringend noodzakelijk
de bestrijding van de Duitsche propaganda In Amerika, die'een groote activiteit
aan 'den dag legt,
hierbij behoeft niet
alleen gedacht te worden aan propaganda
• onderde zeelieden, maar ook aan andere
fen zeer perfide vormen van activiteit,
zooals b.v. de oprichting van een, „N"-'
. therlands Information Office" in het gebouw \an de 11.A.P.A.G. te New York,
' met kracht ter hand te nemen. Daartoe
-is een krachtige'organisatie in Amerika
■-'
voegd.
;■•,•■ x"
zelf noódig, die in Nederland en NederDe toebereiding van krekels en veenlandsch-Indië steunpunten kan vinden in
mollen geschiedt op dezelfde wijze als va.i
de publiciteit sdiensten te Londen en te
'•'"
sprinkhanen.-Wat de kevers betreft, zopwèl .' Batavia. '.'.'"'
de, kevers, als de'larven worden
gegeten:,
van de kevers wordt échter'eerst de kop
verwy'derd, aangezien 'die bitter smaakt en
stinkt. Ook- larven en poppen van wespensoorten worden gegeten.' Van '-. bepaalde
soorten by en en hommels gelden de jeugdstadia als een lekkernij: men kookt ze onder tóevoeging van wat zbut, uien en tjabé
véh ook worden ze wel- genuttigd -met gesuikerde cocosmelk,; nadat men de dieren gedood hééft door ze éen oogenblik in
water te, dompelen, of door ze daarmee te
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A.V.R.O.S. MUTATIE
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W.vVen OPSUMATR.
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Dept.

DEALGEMN

:

Geplaatst by' het Departement van Verkeer
en Waterstaat, tén behoeve van Wa1
Op de beden gehouden algemeene ver- '
te'rstaatswerken
voor de Kolonisatie van
gadering' der A.V.R.0.5., heeft de Voorzitin de Buitêngewesten, de opInheemschen
ter, Dr. H., Kolkman, een; jaarrede uitge- nemer by 's Lands Waterstaat, J.
Ë. Gerrsproken,'welke elders'in dit blad in exten■' mann, thans, toegevoegd aan den: :Gouver.so" is opgenomen-'".
'
'van Sumatra.'
Ti
■
:■
Najenkele" mededeelin'gén omtrent diver* neur
se aangelegenheden werd in, die' .vergade:-,
Geplaatst te Palembang, W. F. P, Gods,
ring voorts de rekening
en verantwoorde belastingen te
adjunct-controleur'.voor
ding van het bestuur toVer het jaar 194?»
.'•>
■■
'
*
>,•■■'
Menado.'
v
goedgekeurd. Eveneens werd goedgekeurd
te
Geplaatst
•i
Pesch,
CÜ.E.
Padang,
j
het verslag'der vereeniging óver-het jaar adjunct-controleur voor. debelastingen
;
té
,-■'.
'
■
,
'1940.'
.'■
'*-'»'
v' ■,.
w,-* Het aftredend bestuur werd herkozen, Medan. .>'V-. ,>';'■■'. '■' «,■*•-' ■'■'< '- ■
' Op Verzoek'' eervol ( ontheven ij van de Rubbernoteeringen
met "dien verstande,' dat'in de vacature,
ontstaan door het vertrek
van den heer waarneming- van zifn • betrekking met inI K. Raadsheer, werd gekozen de heer" W. gang van ultimo Maart 1941, G. van DoesOpgave Gijselman & Steup.
Walrave, die tevens werd benoemd burg, wd.-boekhoudkundig ambtenaar by,
64, cent "nominaal. ■'.- '
Java:
Zoowel de politie'als de militaire. over
.
■
: ' . .•■.'■ ; den. BelaBtmg-Accountantsdienst,geplaatst
tot vicepresideht.
;j
Singapore: 38%.steady.
held te Sem'arang zitten met de handen in
;.;•'
\
Tot leden, van -dé* .verificatiecommissie by .het Belasting-Accountantskantoor te
het haar, in -verband met een geheimzinnig
voor het jaar 1941 werden, benoemd de 'Medan.-,*; ',' . ' ' '■£"«.**'■ ' ,'■• / :-'f ■■', '
sterfgeval in het kampement Djatingaleh,
Geplaatst te Medan, L. A. • Wernink;
heeren 'H. J. van'deV'Mark* en L.'Rieddat volgens het medisch'rapport een geval
horst, terwijl,als'plaatsvervangende Jeden ;:adjunct-cóntrolèur'voor de belasthige.n te
van moord is, doch volgens de zeer weinige
aangewezen'de heeren J. C. Hon..verklaringen', welke voorhanden, zyn op een
J
eoop en J. Th. P. van Hou'ts. '"':*[ ", ,'.■''
geval van zelfmoord zou wijzen.' '■
De „Ind. ,Crt." meldt:
Dit sterfgeval is in zulk een waas "van
De nieuwe postzegel, welks ontwerp ook geheimzinnigheid gehuld;
dat in zekere
voor fle zegels van Curagaó env Suriname kringen gepoogd wordt deze
zaak te degebruikt, blijkt aldaar een groot suc- poneereh, hetgeen, gezien de omstandigTe Padanghad dezer dagen eveneens de ,' Reeds verantwoord
'f -1923,50 werd
inzameling van aluminium plaats. 26 WjjMajoor; der -Chineezen f 25.—; Gouw ces te zyn geweest. Het .hoofdbestuur, van' heden en het visum et repertum, niet mag
''■■■;
M ken werden huis aan huis door de pad- Eur. Lagere School Serang ƒ 50.—; Góuv. den P.T.T.-dieristte Bandoeng ontving van gebeuren. ."•"•
*a-:;
■viridstera en. . padvinders bezocht, om er .Mulo School,, Medan f 41.—-; 'Japansche de postdirecthr aldaar,, brieven-, getuigend
E.en spandri der mitrailleurscompagnie
aluminium-a'rtikelen, die \de : bewoners Handelsyereeniging / 6.—; Neutrale Eur. vari bizohdere waardeering vpor deze. post- met ruim zes jaren dienst was in verband
reeds, hadden klaar 'gezet;' weg te halen.
Lagere School, Medan / 40.—; Ie Göuv. zegels. Behalve de. zegels met het portret Wt hevige koortsaanvallen het einde van
'Voor
het vervoer werd gebruik gemaakt H.I.S.' te Meidan i/ .28.—
H.I.S. yan.de Koningin, werden j, voor de lagere de vorige maand in het hospitaal opgenov
van "de bekende Gemeeateiyke fiets met te Medan 'ƒ
Josua Instituut ƒ 5.»-.; waarden zegels gemaakt met het bekende men. In den nacht van Dinsdag 25 Februari
aanhangbak.
op Woensdag 2ö Februari is de zieke Uit.
.'
F,ur.
Lagere School, P.'Brandan ƒ 75.—; scheepje der West-Indische postzegels.'
i
'f ■■'' Naar de
'Nog kunnen we médedeelèn, dat bin- het hospitaal verdwenen," waarvan h(j den
Sum. Bode verneemt is deze liu. 'G. ■ Dalipsingh ƒ 5.— ; Contante verkoop
zamëljng, dank ztf de' goede propaganda een f 5.—;. Mej. Ina" de Kat, Batavia. ƒ 44.75 ;
nenkort ten speciale postzegel in omloop volgenden morgei» dood in de stallen' van
succes.geweest.
komt,
De inzameling bedraagt 'Cofresp.
welke bedoeld, is als,toèslagzegei.' het kampement werd aangetroffen. ;"' .
Maandagceht Koèta
Radja
•circa 790 K.G.' $'■
'boven de vereischte,briefport en waar;'"..'.•''.
. ,
ƒ 18.'65. Totaal ƒ 353,40.
In zijn mond was een doek gestopt, terOok de leerlingen van verscheidene scho- . De. totale - v opbrengst', is derhalve
opbrengst rten goede ko7ht aan' wijl hy 'een ernstige wonde aan het hoofd
van'de
1
, hpt'Prins Berfihard* en
len brachten
Het Spitj'ife- had, welke wonde •volgens het visum"'-et
aluminlumartikelen voor ƒ 2276.90. (:,■;*:'."-, -.'»•; .
V,
,'.
•
'
~>•'.-.,•
v'• ,■ . • ■■;•■".:fi repertum door een hard voorwerp moet zijn
•',.;•■.■*,."•...
doel'naar
fonds.
hetzelfde
school.
toegebracht.- Ook was een rib gebroken.
Voor dezen'zegel werd gebruikt hembekende'motief
van Nederland zaT herrijzen,; :'. De beide stalwachten,'die dien nacht .de
Wij; lezen In bet' Parochieblad: '■'"'' ■'•' ■ Naar het Centnalkantoo'r voor.de Sta. het Nederlandsché Wapen,
door >; twee wacht by de, stallen hadden, verklaren Va.i
,HEEREN j>LA.NTERB.': \ tttff '.;! 'tistiék,meldt,, hebben 'op. ultimo' Januaii krachtige, armen omhooggehouden,, blauw niets te weten; ook de kamerwacht van het
■ Wiakan. en wil 'rt nog'in goeden staat 1941 in geheel. NerferlandschJndië.323 on- op een oranjé-fond. -. ". ■;■' "l v \ hospitaal kan niet vertellen, hoe de zieke
vtrkeerend ! paardentuig af staan ~a<wt dernemingen met een' tapbaar oppervlak
uit.de zaal ontsnapt is, terwijl de kampe\-'n pastoor in de> Bdtaklanden, die triissior' van 15.598 ha den tap geheel, 'stopgezet;
niet kan vertellen, hoe de zieke
mentswacht
.pér bugyt. • .../•.' •>/ ■.;; Bovendien hielden.3B3 ondernemingen een
,nèert.
Batavia,. 15. Maart' (Aneta). ;De Ne-i in. %e.t'kampement "by dé stallen is geko•'.
.';'< Anders zien we het er'van komen, dat
. ,< '■; .
.;:■■'• ; 't
gedeelte., van hun* tuinen buiten . tap tot deriandsch Indische' Handelsbank schonk men,
■!:
v
, deze pastoor binnenkort.
ƒ
; 30.000.— aan
* Vereenigd? Prins
'n rqvyn een tapbaar oppervlak van 39.851-iha., • '
in
de
De
een'streng
heeft
politie
•_.
onderzoek'
terecht' k'oniil '. .■ :,■ ,' ..■ ',''..>■•'• . In'tqtaal. was dus bulten tap 55.419 ha Bernhard • *n■■ Spitfire ,Pondsen, waarvan • ingesteld, doch
stuit op deze • muur*„ var
.'.'.V kunt ,Mt. tuig" toezenden a aan: 0f10.8% van het'areaal van den tapbaren ƒ
is
van
Handels-;
geheimzinnigheid.
de.
Zoo .is onder, meer
[•
-Pasf J. J. v. Rpssum; Sibóentoean Baga* aanplant op ultimo Januari 1941 .(511.649 bank ! zèjve en ƒ
'van de Neder-j het wachtrooster, waaruit,.moet bhjken,
'>'..,''•
■san, p.k. Pórsea (Tapanoeli). ■
ha)< -'
landsch Inüsche Landbóuwmaatschappy. wie. op het. oogenblik, dat 'volgens hut
'.;. '..'.'.
'."/;■ '
'
.
y. ::
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Uit overleg met de Nederlandsche Regeering en Hr. Ms. Gezant te Washington
is het, plan geboren te New York een officieelen Nederlandschen Voorlichtingsdienst
op
richten, met een gedeeltelijk Neder-
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VOETBALWEDSTRIJDB

Londen,'l4 Maart. (Ancta A.N.P.). 'De
voetbalmatch tusschen de Britschc en- de
geallieerde legers die tè Chelsea op Zaterdag gehouden wordt zal een' "poütieke en
militaire' gebeurtenis worden.
Onder hen, diè de uitnoodiging aanvaardden, zijn de Minister van oorlog Margessön,Prins Bernhard, Generaal Sikorsky, ViceAdmiraal. Muselier, de bevelhebbers van de
Belgische en de Noorsche' troepen en Mi'
.'.,'•
nister Spaak.'
Het team ' van het Britsche leger' bevat
acht internationals. Het Nederlandsche leger i? in hét geallieerde
leger _ vertegenwoordigd door S; Brinkman in hot doel,
H. I. Ruse ais rechtsback en C. v.d. Gender
.'•
•
•'•;
als midvoor.>

-

na r

Tsjechen Engeland

•

landschen,' gedeeltelijn
Amerikaanschen
staf. Dezen dienst zou dan kunnen.worden
opgedragen contact te zoeken met de pers, 1
de radio concerns, de filmindustrie en verder met alle mileux's
kringen van han-*
del, scheepvaart, bankwezen en industrie,
wetenschappelijke instelling,
die
voor.
de Nederlandsche zaak van.belang zijn. t
Voorts zal hy de Nederlandsche consulaire ambtenaren moeten voorzien van het
noodige materiaal op het gebied van voorlichting. Ten slotte zou ook de hierboven
reeds.genoemde information-library, die ;e
beschouwen is als een algemeen documentatie-bureau, bij den voorlichtingsdienst getrokken kunnen worden. De kosten van eeu
zoodanigen dienst, worden
geraamd
op
S 20.000 per maand; deze zouden door Nederland en Indië elk voor de helft gedragen
kunnen worden.
$ 10.000
Het Indisch aandeel is
per
maand, hetgeen uitkomt op
ƒ 228.000
per jaar. Voor 1941 is gerekend op ..een.
uitgave voor 10 maanden
in veVband
waarmede ƒ 190,000 by' aanvullende
begrooting is aangevraagd. De uitgave moge
groot semjnen,-zij moet worden bezien in
het kader van de huidige zeer bijzonders
omstandigheden. De geschiedenis van den
laatsten tijd heeft wel aangetoond, welk
opgezette
een machtig wapen een goed
'
: . ..'■. a
propganda is.
Het. zal overigens duidelijk zyn, dat, de
thans voorgestelde organisatie in verband
met de-uitgestrektheid van het door haar
te bestrijken terrein en de noodzakelijke
nog
veelzijdigheid van haar arbeid zich
velerlei beperking zal' móeten opleggen.

15-TALU

Een 15-tal jonge Tsjechen hier te lande
heeft zich voor dienstname bij het TsjechoStowaaksche Legioen in Engeland opge"Rven.
Met de Tsjecho-Slowaaksche
regeering
te Londen worden thans regelingen
getroffen voor hun overtocht en zoodra «en en ander in kannen en kruiken is, zullen de ondernemende jongelieden naar Engeland
vertrekken, om deel tr., nemen aan. den
strijd voor'de bevrijding ook van hun vaderland, meldt de „Javabode".
,

ERNSTIGEM

Ampenan 42

Maar* (Arieta). In de desa
Bongtiang (district Sakra
Oost-Lombok)
?«n de laatste twee maanden meer dan
honderd personen aan malaria en andera
ziekten overleden.
Geconstateerd werd dat het grootste* gedeelte dezer bevolking de malaria op
kustplaatsen opliep, terwjjl anderen werden
ge".
ïnfecteerd.
"Ook de bevolking van de desa Pidjotsasak Tandjong Gloear, in
hetzelfde district
is voor het grootste gedeelte
door malaria'
aangetast.
•.; .-..■'.
. ■ .
.
Dóór het. bestuur en den geneeskundigen
—

"

'

dienst zijn maatregelen getroffen ter
bcstrnding van de malaria.
In elk huiaiu
,Ccze streken' wordt een onderzoek ingesteld.
De getroffen maatregelen
hebben goede

opgeleverd.',
resultaten'
Thans

komt de bevolking, die. aanvankevrees toonde voor geneeskundige
be-

lijk

handeling, waardoor veelal ziektegevaiien
verborgen bleven, zelf vragen om kïnine'
tabletten.
bestuur,
Het
dé
I

'

'

irrigatie-,
vporhchtings- en- geneeskundige lahdbouwr
dienst in.
de omstreken - van het
Dakra hebbeu
district
nlles gedaan wat gedaan kon
worden. De
adspirant-cpntroleur, dié daar ;s gedeta■

cheerd heeft thans zijn intrek genomen.in
de desa'voor toezicht, en deed
zijn best deze
bevolking te helpen.,
'
. •
Hü werd echter in de pasangrahan aldaar bestolen "van al zün kleedingstukken.
-■

••

NEDERLANDSCHM

Londen, 14 .Maart (Aneta-A.N.P.). .De 5
tydens het bombardement op 8 Maart gedoode. Nederlandsche marine-officier 'is
op 13 Maart op *het Kensalgreenkerkhof
ter aarde besteld.
De plechtigheid werd door velen bfo'geRIDDER M.W.O. JUBILEERT.
woond,
inclusief den vertegenwoordiger
Taroeha, 12 Maart (Aneta). Het* v\jf- van>
den
minister van Defensie.
en-dertig-jarige jubileum van den Ridder
'werd
Zjj
door een herden;
Jn de Militaire Willêms Orde Banti is kingsdienst voorafgegaan
in de Róomsch Katholieke.,
met een sobere plechtigheid heden op het
kerk in Paddington, welke werd geleid
controleurskantoor te Taroena herdacht.
,
,door kapelaan Tak. t
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Werd spandri P. vermoord
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PUERARIA JAVANICA
i36
•
MAXIMA
M
Leverbaar uit voorraad 'i tegen concurreerende 'prijzen,
-
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.

•

:

'"

'

■

>.

=

/;-•

*

•

.

,

'

•,

■

'

—

»

•

'"••;•

.>

-

.»

J, C. van der 'Meer Mohr een en ander
die door de Karo-Bataks
gegeten worden":
klaagde $ willens en , wetens de uniform
heeft
terwijl'hg daartoe niét '■Dat verschillende soorten van insecten
gerechtigd was. De officier merkte nog op door onze ihheemsche bevolking gegeten en
dat een man, als beklaagde, die* bovendien soms zelfs als delicatesse geapprecieerd
worden, is een feit van algemeene bekend-'
nog een-rang heeft zeker moet hebben ge~.ii
heid.
'
.
.;:;
weten, wanneer hg de uniform mocht draToch
bestaat
er
voor
zoover
weet
ik
gen en wanneen niet,'daar een iegelijk
in onze literatuur geen enkele publicatie,
weet dat hg" in "zgn groot verlof-tg'd geen
welke
een systematisch overzicht geeft <v&n
'uniform mag aantrekken.'
de
soorten:
die deel uitmaken van het dieet
zgn
In
requisitoir, zegt de officier
van Justitie dat er geen twg'fel kan bestaan van den Inlander. Uit de buitenlandsche lizyn mij daarentegen wel eeniga
over-de vraag of bekl. voor* den burger- teratuur
van zulke publicaties onder oogen gekomen.'
wel
voor den militairen rechter
leken dan,
1924 is, onder den titel: „A few insects
moet-terecht'staan. In 1934 is duidelg'!: In
used
as food in Burma", een mededeeling
uitgemaakt dat de militaire rechter kennw
onder den
neemt ,van -strafbare, feiten door militairen van Ghosh verschenen en in 1928
•
gepleegd, doch 'dat' de j burgerlijke rechter titel;, „Nötes. sur les insectes cómestibles
Tonkin" een mededeeling van Nguyêneen zaak in behandeling neemt van delin- au
Cong-Tieu.
Voorts een publicatie van Gibbs.;
quenten', 'die strafbare feiten pleegden iu
&
Aggoaili
Shilling, getiteld: „Some Filipieen periode'dat zij burgers waren, ook al
no
foods".
-Ten
slotte Burkill's „Dictionary
zijn zij tijdens dë behandeling van de straf- of
the economie producties of the Malay
zaak in militairen dienst.-*(Dit is namelg'k Peninsula,"
'•;■'•
het geval met den
in deze" zaak,
E enly'st van insecten, welke door de Ka<iie thans weer. oneer de wapenen was geroneezen geconsumeerd worden, vergelijroepen), ';",'"
.-/
kend met .de opgaven in bovengenoemde pür
,
Anderzijds- behandelt de «militaire rech- blicaties, treft den schrijver
in „De'Troplter de zaken die' door 1 militairen zijn ge- sche Natuur"; een groote mate
van overpleegd, al zgn deze militairen weer. met, eenstemming, welke Uiteraard geen
verwongroot verjofr terwg'l hun zaak in behandedering behoeft te verwekken, aangezien dei
ling wordf genomen,
.'
•
fauna van Sumatra met die van Zuid-OostHet feit van het onbevoegd dragen van Azië en de Philippynen veel verwantschap
de uniform staat vast door, de | bekentenis vertoont. Schryver's zegslieden waren meest
van «beklaagde'en de getuigenverklaringen.
allemaal" personen uit Tongkoh (6 K.M.
Bekl.'s verweer 'gaat niet op 'en het mili- vóór Brastagi, op 1450 M. b.z._gelègen)
taire gezag heeft/op het onbevoegd dragen en uit Bandar Baroe (48
K.M. ten Z. van
van de, uniform, hetgeen als een misdrijf Medan, op 950 M. b.z. gelegen); slecht»
wordt beschouwd, een maximum gevange- enkelen waren.mit Brastagi," Kaban Djahe
nisstraf van vijf«jaren gesteld.
dan wel Sibolangit afkomstig.
.De ernst van het 'feit door beklaagde
Ook viel het schrijver op, hoe
gepleegd en de, omstandigheden waaronder lende der ondervraagde personen verschilmin
het is gepêegd, maken naar het 'oordeel van of meer geneerden openlyk tezicherkenden Officier een strenge straf noodzakelijk, nen, dat een of ander insect
door hen ge'waarna spreker een gevangenisstraf vordert geten werd: dikwy'ls
dan, dat die
heette
het
.'
?
.
van* één maand.
'.V;.
insectensoort vroeger (d.w.z. door het ouPolitierechter veroordeelt-bekl.
\De
dere geslacht) wél geconsumeerd \ werd;,
fprm den eisch, waarna bekl. bedenktijd doch
dat dit thans niet meer gebeurt. Een
T
-'*'> '
vraagt
V
dezer personen drukte zich 'aldus uit.
„Hier worden die insecten niet gegeten
de orang
maar
-Aan de kwestie van het onbevoegd dra- heel' veel van!" Pakpak houden er nog
gen Van de uniform der Landmacht kan in
In verreweg
het algemeen nog het'volgende worden toe-, de insecten enkeldéenmeeste gevallen worden
alleen gegeten als vergevoegd,; hetgeen van belang kan zijn voor
of
als
snapering
toespys
bij het ry'stmaal,
hen, die deel uitmaken van Vrijwillige nadat men
ze
vooraf
dan wel op
gekookt
'
"
■
*:>
'
Qèfencorpseni
■'
'■■ andere wyze
toebereid
heeft en nadat men
In deze strafzaak is Hhans eens onder de onsmakelijke of te harde,
onverteerbare
woorden gebraqht, hetgeen bekend geacht' deelen verwy'derd heeft. Dat sommige
soorwordt, namelyk dat men geen, l uniform ten van insecten door hun vetgehalte
mag dragen buiten de tgden, dat men wcr(speciaal van-de larvale en pupale Stadia)
keüjk'in dienst is.
de voedingswaarde van het inlandsche
V.Ö.C,-ers mogen' hun uniform dus dieet
zouden kunhen verhoogen," valt niet
-blechts dan dragen wanneer zij voor
te ontkennen; aangezien ze echter hoofdring -opkomen eri buiten de oefenuren zakely'k als versnapering of als
toeSpys in
-'■'■ •'. v;• ' ■"■ ■■" gering kwantum (en zeker ook niet dageV
niet.'-;
Dit impliceert dus dat men' dé uniform lijks, .doch zoo nu'en dan maar eens) gemag aantrekken .wanneer-men, zich naar nuttigd worden, kan hét
effect in bedoeld
het oefenterrein begeeft en dat men veropzicht van niet veel beteekenis zyn.
plicht is na afloop der oefeningen het uniIn hoeverre het consumeeren van somform te wisselen* voor de burgerklceding. mige insecten-soorten
mede bepaald wordt
■■Alle afwijkingen hierop, het eerder aandoor
curatievei
(resp.
aphrodisiacale)
trekken" vari de'uniform voor men zich eigenschappen
werkelyks of vermeen.le
rechtstreeks van huis- naar het oefenterrein'
dier insecten,' laat de schryver voortoobegeeft, evenals het ztch vertoonen in open- pig buiten beschouwing.'
bare gelegenheden na afloop der befenuren
.'
.■' A .'
van het V.O.'C> zyn strikt genomen in strgd
somt
Schryver
in zyn lyst.o.m. veld-'cn
■'"
met de wet.
sabelsprinkhanen op, welke
men
Slechts dan wanneer de militairen van ze heeft, ontdaan van vleugels r nadat
en
achterhun meerderen het consigne krjjgen in uni- ppoten
gewoon worden „gegorengd" of
]
form te verschonen, z\jh zij gerechtigd net .„gebakard":
sommigen geven er echter'de
groen te' dragen.
Daarna en daarvoor is
voorkeur
aan"
.*
,
.;-,?
zulks verboden..'
n <C
l stoomen in ze boven het vuur gaar te
een bamboeboekoker met
een
beetje water waaraan wat'zout is toege"

,
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Militie-brigadier misbruikte ’sKonings rok bedelpractijken
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Naar het '„Bat;
Nwsbld." herneemt,
heeft de regeering thans haar goedkeuring
gehecht aan het onlangs door dé desbetreffende commissie ingediende voorstel om
geheeskundig en verplegend personeel voor
den dienst op het hospitaalschip'„Oranje",
op te roepen. Zeer veel gegadigden hébben
zich intusschen- reeds uit eigen beweging
hiervoor by het hoofdcommissariaat van
het Roode Kruis te Batavia aangemeld,
en men verwacht dan 'ook dat men alheel
gauw na de weldra te verschenen oproeping over alle noodige krachten zal kun„'.
:'p
hen beschikken..
■
Met de verbouwing van het mailschip
„Oranje" tot hospitaalschip zal echter nog
wel eenigen tyd gemoeid zy'n. Gezagvoerder Potjer, die jl. Zondag uit Australië in
Indië terugkeerde, heeft dezer dagen het
commandando over zyn schip weer aan-,
vaard, en de" hoofdcommissaris van het
Roode Kruis, kolonel Van der Werf f, bevindt zich deze week wederom in Soerabaia
om besprekingen over de uitvoering van
het verboüwingsplan te voeren.
Tenslotte kan nog worden gemeld, dat
de verbouwing van de „Oranje" niet in Indie, maar in Australië zal plaats hebber..
Bij de besprekingen,,die, thans te Soerabaia
gevoerd worden, zyn énkele Australische
ingenieurs tegenwoordig. Het is te verwachten dat het schip binnenkort naar
Australië zal vertrekken.
Zeer binnenkort zyn van officieele zy'dvj
nadere mededéelingen te verwachten.
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Semarang. 12 Maart
(Aneta) T De
„Locomotief" verneemt'dat in de Presidentsvacature, die bjj den Raad van Juötitie te Soerabaja. U ontstaan door de be'noeming van Mr. E. E. V. Brouwer tot lid
van het Hooggerechtshof, yermoedeUjk zal
worden benoemd' Mr. D. J. Geureen, President van den Raad van Justitie te Ma.'".;'.<■■. '"j.;
,'■
kassar.
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medisch onderzoek de dood -is ingetreden,

de stalwacht moest loopen, vernietigd. In
militaire kringen beweert men, dat dit gewoonte is, daar deze wachtroosters steeds
na twee, dagen vernietigd worden.
.Wy willen dit gaarne aannemen, doch
wy, vragen on» af,. zegt het . HbL
waarom men dit rooster niet bewaard
heeft, daar toch bekend was, dat; een soldaat gedood was onder geheimzinnige omstandigheden!::''
'■"'.'
'';■•;'. f'».-, 't
Juist doordat men geen aanknoop'ingsen men vergete niet; dat
punt, bezit
deze moord, althans zoo wordt door het
visum et repertum verklaard; tijdens *de
verduisteringsavohden' werd. gepleegd
wilt men het doen' voorkomen .alsof hier.
sprake is van een zelfmoord. Zelfs de huiselijke omstandigheden van den doode geven
geen aanknpopingspunt. Hy was sedert tien
maanden getrouwd én stond bekend als een
oppassend man, die bg zfln vrienden uitstekend aangeschreven stond. ,
'Men. vraagt zich daarom danook algemeen af,; waarom hy dien bewusten nacht
uit het hospitaal" verdwenen is om zich naar
„de Stallen te begeven. Deed hy dit in èen
vlaag van koortshltte of Bestond hiervoor
,anderë aanleiding? Een tweede vraag is,
waarom luj naar 'de stallen ging en met
en wat moest hyby die stallen
naar
doen,' Beuie stalwachten verklaren geen
gehoord te hebben en. niemand tj
ebben opgemerkt. 3g§j8fcMV .:,•«.■•<
• Zoo stuit de politie op velegeheimzianïgheden, welke tot op heden.niet opgehelderd z\jn:'Beide stalwachten, die aanvankelijk werden aangehouden, .werden'weder op
vrije voeten gesteld; ook al omdat men In
militaire kringen uitgaat van de veronder,
stelling, dat hier t sprake is van zelfmoord,
welke veronderstelling echter, zooals" reeds
geschreven, pertinent o wordt tegengesproken door het medisch onderzoek.
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Huwelijksvoltrekking 3 April a:" k.
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te, houden op Dinsdag," 18 Maart 1941, aanvang 9 uur 30 min. v.m. in het pand
Parkstraat 5, te Medan 'van goederen, behoorende tot'diverse boedels, te weten:
glasi' en porséleinwerk, lepels, vorken en messen, keukengerei harmonium 'merk
Mannborg, portable schrijfmachine merk Torpedo, fototoestellen, maj'óngspel, enz.
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houders, te houden óp 2§ Maart 1941
Heilbot"a la Marguérite
des n. m. 3 ure ten kantore der N.V.'
Kalfscotèlet en Cassèrble"
Deli Maatschappy te MedaD. De punten
Gebraden Kalkoen, m/Kastanje
van-behandeling liggen van; heden af
ten kant ore van de N. V. Deli, Maatschappy ter inzage van Aandeelhouders Wekt Uw vrienden en kennissen
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Voorts zal worden verkocht een groote partij nieuwe facturen, zooals popeliné, tussor,
saroengs plekat, CAEÊ, RESTAURANT, PENSION
pyamagoed.hemdengoeij, zijden stoffen, klamboeioed,
kabajagoed, enz.,' toebehoörendè'tot den faillieten boedel van G. A. Abdul Karim,
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Oei A Hoen, van beroep ,aannemer,
.wonende te Kisarati (Asahan).
2. Wong A Sgng, merk Seng Kie van bè• roep
restauranthouder, wonende te
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[LESSEN AANGEBODEN
in Engelsche Handelscorrespondentie.
conversatie en stenograpbie door' ge-
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referenties Billijke condities.
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Br. onder No. 641 Adm. De Sumatra Post.
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Eervol, ontslag aan de .thans geschorste, in Nederland verblijf houdende
Directeuren, en Commissarissen en benoeming van den Raad van Beheer
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ELIZABETH ARDEN LONDEN
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4 April 1941 des v. nL 10.30, tdh kantore van
Mr,
Borgman
Raden Saleli No: 49.te Batavia-Ccntrum.
W.
F.
.1.
Brouwer,.Laan
t
van Aandeelhouders op

.

i

■•■.';/■

'■'

:.'

4/ Bepaling dat overhel boekjaar 1939 geen dividend zal worden uitgekeerd.
jaap De cóncept-jaqrstukken niet bet door Commissarissen naar aanleiding
( daarvan uitgebracht rapport alsmede «Ie voorstellen" tot wijziging' der statuten
liggen met ingang van heden ter'inzage vart aandeelhouders tert kantore der
/
.Maafschappy ,te|>adangBrahrang.'.
y.
i" -.'. ~.'.'■
ts'
Eigenaars van aandeelen ayn toonder hebben toegang tot de vergadering
1
op vertoon van het bewijs van deponccring .hunner aandeel (en) bij een der
■ door bet Ned. Ind. Deviezen Instituut aangewezen cf f eetenbewaarders.
1
'Medan, 15 Maart 1941.
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te houden door dën Heer E: D. Tempelman, op Dinsdag 18
Maart as;, te 7 uur in het gebouw van de Openbare H.BS.
A & B te Medan.
Belangstellenden wórden hierbij uitgénoodigd tot 'bijwoning
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dezer, lezing.
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van Aandeelhouders óp 4 April 1941 om 10 \uur vjn". ten- kantore van
. Mr. \y. F. J. Borgman Brouwer, fjjan Raden Saleh Kb. 49 te Batovia-Centrum.
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Eervol ontslag aan de thans geschorste, in Nederland verblijf.houdende
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AMERIKNSCH werking
DESamen

Darlnvan bedrign

ANGROT-BIJEHULP

Duitschland indirect
Radio Parijs is te geestdriftig

Voedsel, vle sch en besparing dertransporten.

Londen, 12 Maart (Reuter) Direct op do
bedreiging van admiraal Darlan om Fransche voeaselschepen te doen convooieercii.
komt een bericht Uit authentieke bron, dat
men in liet onbezette deel van Frankrijlc
daadwerkelijk
oorlogsmateriaal
voor

Duitschland produceert.
Een "aantal firma's werkt aan orders voor
het Duitsche opperbevel en maakt vliegtuigonderdeelen, onderdeden voor
tanks,

sommige

lease-and-léhdbill aan Engeland kan worden overgedragen.

Of

'/>,;'

de aard van dit materiaal niet

wprdt onthuld meent men in zeer weiiirgo-

Uchtè kringen, dat het motortorpedöbooten,
vliegtuigen,, wellicht eenige torpedobootja.
gers en Kanonnen zal omvatten.
Het lid van het Huis/Van Afgevaardigden ïzac drong er tijdens een interview me'
president
.„United-Press" op aan, dat
al het 1.300.Ó00.000 dollar aan oorlogsmateriaal zoo mbgehj'k morgen" naar Engeland zou zenden.
Izac zeide verder: >.Wy moeten alle tor-.
pedoboötjagers naar Engeland zenden,- die
wij kunnen missen, evenals torpedobooteu
en de particuliere jachten en inotorbooten,
die de w:geering gevorderd heeft. Er : is
thans een enorm aantal van deze vaartuigen beschikbaar'en zij zijn uitstekend voor
de bestrijüing van
en voor
conVoyeéringswerkzaamheden".
'

'

''

'

..'«t*l'

i

-'

Bescherming der transporten
Londen, 13 Maart (Reuter). Amerika s
wapenen
besluit om erop toe' te. zien, datuitgedrukt
wordt
zullen,
bereiken,
Engeland
door de „New-York .Tïmes" in een commentaar over Roosêvélts verioek om toewijzingen van bedragen overeenkomstig de
Lease and lend-wet.
Het blad zegt: „De regeeringen van den
as,hadden ongelijk toen zij dachten dat d.i
Vereenigde- Staten hooit zouden intervenieeren in dezen oorlog. Zy zullen opdat
nieuw ongeluk hebben, als zij denken
afgewerkte
mooi
•
gróote
hoeveelheden
w\j
wapens voor onze bondgenooten alleen produceerén om' deze "in den AtlantischenOceaan tot'zinken te zien brengen. Wanneer
op een*of ander wijze de beproeving komt;
zullen vrij ervoor zorgen, dat zij hun bestemming bereiken. Elke Amerikaan hoopt,
dat de lease-and-lend-wet tot den vrede
zal. leiden, maar indien, zij tot den 'oorlog
leidt, wel, wij weten wat oorlog is. Wn' zijn
al eens eerder ten oorlog getrokken. Wy
wonnen omdat wü sterk waren".
.-,

—

■

VelehavBerbintsacenhjgrmdolane
tynDuUschtltoev/gsnrèquwdcaikbeje,mfbritt' r

beschermingkDubsacleot-nvyipcnVgfrde■blazen.
opgeblazen.2Bri-stAl/s'3haFtgdiojnaece)mfdèn.t
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Londen, 11 Maart

Darlan's bedreiging

(Reuter).

Admiraal

om „Fransche handels

-

Matsuoka’sr

Schepen te doen convooieeren" is „niet eenmogelijkheid, doch een zekerheid", zoo beweerde Radio-Parijs —de .ónder Duitsch
toezicht staande Fransche radio-omroep

hedenavond.

De.omroeper haalde een aantal hoofdartikelen in de Par^jscHe pers aan, waarii.
men zich uitsp'rak ten gunste van zulk een
'-.*.
actie.
In góéd Ingelichte ïcringe'n té-Londen,
wees men er hedenavond op, dat dit jongste
voorbeeld van Duitsche propaganda de mee*
ping versterkt,-dat Duitschland graag zoo
spoedig mogelyk een botsing tusschen de
Britsche en de-Fransche vloot ziet. , ■' -■••!

Tokio,

'

11 Maart

Rome, 11 Maart (United Press). Het
Matsuoka. ontkende tijdens eén interview,
mysterie,
dat de verblijfplaats omgaf .van'
dat
op
hij
zijn
reis
naar
'en
Berlijn
Rome
■
met een „geheime opdracht" belast, is. Hg het stoffelijk overschot van ex-konïng.AlLonden,
12 Maart (Reuter). Het
voegde hieraan toe: „Natuurlijk heb ik als fonso, dat volgens sommigen in lhet-geJapans minister van Buitenlandsche Zaken heim per trein naar Spanje was vervoerd, D.N,B. meldt nog omtrent het "bezoek vaa
werd heden' opgelost toen de rector Van
'
een zware taak'.'. ■
Hitkr.aan Linz om deel'te nemen aan do"
De minister wees erop, dat hij 'Hitler, de Spaansche kerk van Monserato te. Rofeestelijkheden
dal
ter gelegenheid van de
Mgr.
me,
Ribas,
Honorato
verklaarde
Göring en Von Ribbentrop nog nooit hau
overschot
nog
en
te
het
zich
stoffelijk
-steeds
hen
hadgewénscht
steeds, „bevrijding van de Ostmark,. thans 3 jaar;
ontmoet
ontmoeten.' „Wanneer ik te Berlijn én te onder zijn hoede bevindt.
geleden", dat Hitler b\j deze gelegenheid
Mgr. Ribas verklaarde tegenover een
ben zal ik ïinijn theorieën voor een
AMERIKA ARSENAAL VOOR Rome
een
massa-bij eenkomst toesprak. •
•
„United Press"wereldvrede, gebaseerd op het; beginsel vertegenwoordiger van
In zjjn toespraak herinnerde ntf aar? de
van „hakko ichiu" uiteenzetten, welke ik „Na de bezetting werd het graf van AlfonDE DEMOCRATIE
vergezeld. gebeurtenissen,-die' geleid hebben tot de
veje jaren voordat de leiders van Duitsch- so-op de gebruikelijke wijze
Washington, 12 Maart (Reuter) Een land en Italië aan het bewind ' kwamen,, Het is duidelijk, dat niemand in staat zou
inlijving van Oostenrijk bij Öultschland en«.
treffende passage uit den brief van pre» reeds aanhing".
z\jn geweest hét stoffelijk overschot .zon■'•..,.•
sident Roosevelt aan tien speaker
van
Tokio, 12 Maart (Reuter). In het in- der, mijn. medeweten -weg te halen ik. kan zinspeelde op de „meedöogénloosheid vaa ■
het Huis van Afgevaardigden, Kaybur.i vloedrijke dagblad ;,Asahi Shimbun"
is ü verzekeren,-dat dit ook' niet is geschied'"; de Duitsdhe. strijdkrachten, de eenheid
waaromtrent reeds berichten zün ge- vandaag duidelijk eenige onbehaaglijkheid
De rector verklaarde,
dat hij en de van het Duitsche Volk en Het.onwrikbare
;s tè bespeuren in de commentaren
meld ■ luidt als volgt: „Ons land
óver Spaansche ambassadeur bij den Heiligen vertrouwen
in de overwinning 1'.
.-,•■■
vastbesloten zijn rol te spelen in het Matsuoka's reis naar Berhj'n.
'■
Stoel, Yanguas, benoemd waren tot '- be*
scheppen Van een ruim-voorzien arsenaal
overschot.
De
stoffelijkHet blad schrijft:'„Afgaande op de ge- waarders -van het!
voor de .democratie. Dit groote arsenaal ruchten omtrent een , vererging vain. het" graftombe wordt voortdurend door recher'zal hier zijn, in dit land. Het zal tevens Europêesche conflict, verwacht men dat cheurs bewaakt.
■ '■• ,'••..' •'
het bolwerk, van onze eigen defensie zijn deze reis aanleiding zal geven tot allerlei
In kringen <van -Spaansche monarchisten
en een bron van materiaal voor de ver- gissingen over de geheele' wereld: „Daar- verklaart men,,dat de geruchten omtrent
dediging van alle democratieën,
weilio om hoopt. men in wijden kring, dat deze het in het*geheim naar Spanje vervoerentegen agressie strijden om zich te hand-/ afgezant niet in strijd zal handelen 'met van het stoffelijk overschot van ex koning
haven".
zijn imperiale zending en slechts handelen Alfonso met het doel. demonstraties te
voorkomen, toegéschreven moeten worden
zal na rijpelijke overweging". . ! .
Er "worden plannen gemaakt om het ververdagblad
„Yomiuri
Het
aan buitenlandsche .propaganda, • welke
Shimbun"
zoek van den president snel door het Convar»
ten
doel had de eenheid van 'Spanje in
„ingrijpende
ontwikkeling"
geen
wacht
gres te doen behandelen. Waarschijnlijk zal
Saigon, 12 Maart (Reuter) „Vandaag,
' •
•
bezoek,
te brengen. Men meent ook, dat
discrediet
-Matsuoka's
en
reeds Maandag
Dinsdag a.s. over
Ja
is
het een dag van woede en van droefe„Hij is' er op uit, de as te versterken door de terugkeer naar Spanje van Spaansche nis"
aangevraagde credie ten, worden gedebacaldus schrijft het Saigohsche dagroyalisfen, die gekomen waren • om de
• middel van een volkomen begrijpen tüsteerd.
V*tP
blad
„rOpinion"
hedenavond ineen artiDe president riep hedenmiddag eenigc re- schen de onderteekenaren., Slechts dan kan rpuwmissenvoor-ex-koning Alfonso bij te- kei, waarin het Indochina's reactie
geruchzulke
kenformule omtrent' hét Chïna-conQict wonen, de verspreiding van
geerings-deskundigen bijeen, die voor
de
schetst'
op
'
Vredesverdrag
'
■
.-.'
V,
het
van
eh
ten
veroorzaakt.
Tokio.
politici
heeft
diplomatieke
houding
dé
der
:
commissie getuigen'zullen.
Het
artikel,
dat
getiteld
is:
„Een dag van
Rayburn verklaarde: „Wij zullen al liet in oorlogstijd stevig gegrondvest worden,.
rouw", vertoont vele stukken wit tüsschen
'12
{Domei).
Tokio,
Maart
Minister
andere terzyde stellen".
de regels, waar dè censor heeft ingegrepen.
New York, 12 Maart (Reuter) De lldo Matsuoka zeide,;dat hij verwachtte,'midHet
artikel doet een beroep op Pétain om
den April te Tokio terug te keeren, en
Maart behoort in onze geschiedenis te worte
denken
aan Indochina's roeping. .
■
den "herdacht als een dag, waarop de Ver- da»- hij hoopte, dat zijn korte reis iets zal
opewereldvre-,
•„Indochhia
de
Bij
(Reuter).
-Madrid,
de
zaak
van
Maart
zal
zich
bijdragen
12
den
ónder
juk
tot
het
buieenigde Staten een groote teruggang
ie
•',
,-;,■P. ".
•>■
ning van.de Duitsche pers-tentoonstelling gen, maar wtf zullen slechts leven voor den.
d<j, de.aldus schrijft
boven 's gekomen",
te Madrid door den Duitscheh ambassadeur dag, dat recht ge.daah.zal worden".'aldua
„New Ycrk Times" "heden in een commenVön Stohrér werd door den Spaanschen het blad.
taar op de „lease anl lend act'V
„De man in-de straat" hier in Saigon
minister Van Buitenlandsche Zaken, Ser-ta.
De poging om veiligheid in isolatie
y. Süner, met nadruk gewezen op dé is
ranq
hoewel h\j inziet dat de Fransche leivinden ib mislukt, aldus het. blad en de
vriendschap tusschen Spanje' en Duitschders- niet in een positie verkeerden om
aannam?'van het wetsontwerp ia'een-'crNew York, 12 Maart (Reuter)." Tijdens- land.
Japans „gedwongen bemiddeling" te weer-,
■'~■■' j. .•_'■'•:- :■
kenning van deze mislukking.
een tusschentijdscho verkiezing ter,vervul' Deze vriendschap -r-' zoo verklaarde hij
staan
het
besluit
dat
de
proclameereh
verontwaardigd over de wflze waar
Congres
.devan
de
vacature
het
voor
ling
in
'■.Wü
is dé plicht van twee groote» volken, dié, op gehandeld is bij het tot stand brengen,
mocratische landen slechts in een collectie- het district .Manhattan, bleek /de .overwel.van de overeenkomst. De Indochiheesche
ve veiligheid kunnen blijven bestaan.,
digende meerderheid der kiezers voor .de wat hun nationale erfdeel betreft,'op onrechtvaardige
Worden
wijze
behandeld.'
'
volk
be
autoriteiten b.v. zfln niet eens op de hoogveiligheid
zullen
de
van
ons
zijn.
lease-and-lend-bill 'te
Wtf
voegde hieraan, toe,' dat hij geSuner
te
gebracht van de voorwaarden van da
schermen,, overal waar zij wordt bedreigd en
en
democratische
republikeinsche
De
wij achten haar bedreigd door Hitlers on- candidaten, die beiden het programma voor durende .drie jaar verantwoordelijk was ge overeenkomst, terwyi aan Thailand meer
derdrukking van de democratie in Europa steun, aan-Engeland -ondersteunden,, za- weest voor de Spaansche pers, zoodat. hij gebied is afgestaan dan' meö aanvankelijk
;
en zijn aanval op Engeland.
gen 40.000 stemmen op zich uitgebracht, uit knipsels uit de bladen gedocumenteerde van plan was. He* afgestane gebied heeft
een oppervlakte Van ongeveer 30.000 vierWanneer wij een blik achter ons werpen terwijl "de. isolatiohnistische .. candidaa"- bewijzen kon aanvoeren van de vriendvoor kante mijlen, onder meer een deel van
dan zien wij hoe vlug de Amerikaansche sléchts 4000 stemmen verkreeg, ondank* schappeiijke gevoelens van Spanje
Cambodja, dat een van de r\jkste r^jstdi'■.":•
•..
■politiek zich gewijzigd heeft '
het feit, dat J hij op • krachtige wijze door Duitschland.
zijn de pers werd gesteund.
.
/„Dé handelingen van de dictators
stricten van -Indbcbina is. Dit heeft een
wrok • doen ontstaan jegens Japan, dat
Verantwoordelijk voor deze, wijziging. /Wij
NIEUWE
hebben dé uitdaging van de dictators aanverantwoordelijk'geacht wordt voor
d&
genomen". *■,* .'
oneerlijke
•
'
(Ane,ta').'
deeling..
.
York,
New
Maart
'-■
11
Geruchten doen fti de Véreeriigde Staten dé ron,
Londen, .11
Maart (Reuter). Het
Men verwacht, dat de Fransche inwode, dat Lauchlin Currie.' de speciale afge-' „D.N.8.", meldt uit.Tangér, dat de vérkla- ners .van de afgestane gebieden
ongezant van president-Roosevelt naar j het ring, dat Petain.en, Ce Franache regeerfng veer 250 in getal.— zoodra dit geregeld
Verre Oosten, Cie- heden- van'zijn bezoek, vastbesloten
het Franache | kolon'ale kan worden zullen verhuizen naar de nietaan China.is teruggekeerd, zal adviseeren Rjjk tegen lederen' aanval en tot eiken afgestane gebieden.'
,
tot verdere aanzienlijke • credieten aan prijs te \'erdedlgen,' werd door generaal ,* Naar
zal binnenkort een grens* .;','■£ :'$
'•, V* ■■', Weygand
'.'■', i '
herhaald,, toen- luj'hetieri,uit cbmmissie, waarin ook
Londen, 12-Maart (Reuter). „Wfl ver- China'.
■
Japansche vertegenHet bedrag,- dat zal wor.den voorgesteld, Vichy te. Algiers.' arriveerde. H\j deelde woordigers zitting zullen
wachtten het én de Duitsche leiders hebhebben, naar de
ben er bij het opstellen van hun plannen is niet bekend, dach het is mogelijk,'dat de mede, dat de eenheid tusscheh,. Frankrijk grens vertrekken om de nieuwe grenzen
,'
nadere berichten'hieromtrent' zullen sa- en Noord-Afrika spoedig zou worden ver- vast te stellen en alles voor, te
.
rekening' mee gehouden"..,' .
bereiden •
.'Dit'blijkt de richtHjn te zijn, welke door menvallen met de ontmoeting
tusschen sterkt door de benoeming van éenjge voor- voor.de. terugtrekking Van de vele
Indo,
aanstaande Mohammedanen in den Fran- chlneesche troepen, die nog
alle nazibladen wordt aangenomen 'in com • Matsupka en Hitler.' . >'■'.:;'
.■.
deze
in
altfld
schen Natlonalen Raad.
't-.. etreken gelegerd zjjn.'
mentaren óp hét'aannemen van de Lease
and-Lend-Wet, aldus wordt uit Bcrl(jn verMexico City, 6 Maart (Domei). 'Er
.
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„

', ri
"vertrouwen."* .-■■-',.
■
-Waaneer het Lagerhuis als geheel achter
dè een of andere verklaring van'de Rêgeering staat, tracht het den "nadruk op dit
feit te leggen door geen nader vragen t<s
.

<

stellen. Toen dus het liberale lid Granville
opstond om éen vraag 'te snellen,; stegen
i kreten" op., doch zijn vraag was slechts be-,
doeld om' de dankbaarheid van het! land
jegens de Vereenigde Staten nog nader aan
.té duiden. Hy vroeg, of i.ln verband niet
het groote belaag van "deze verklaring, do
premier in overweging zou willen nemen om
zich in een redevoering tot.dè Vereenigde
Staten te richten met een soortgelijke verklaring op een golflengte, welke'dóór het
geheele Britschë volk- zou kunnen worden
'-'-■/.*
gehoord." "j
;';V''V-"■.-,'*
.
Churchill antwoordde: v,,lk moet het
juiste moment hiervoor- kiezen".Toevallig waren zes leden (van de Amerikaansche militaire missie, welke in Engeland vertoeft om ' luchtvaart-aangelegenheden te bespreken, in het Huis aanwezig,
/ƒ;■■;.- '
toen Churchill sprak.; /
"

\C:\£

.-

~

v

Havana, 9 Maart (Reuter): ' Voor
Churchill is namens zijn Cubaansche bewonderaars aan den Britschen gezant 'alhier een sierklst met 2400 uitgezochte'sigaren ter itand gesteld.. Deze sigaren zijn
—

gekocht van gelden

bijeengebracht' door

middel van een openbare inschrijving tot
oen maximum van 20 ets.

,

'

't'

■

duurde verscheidene

uren. en de Britschë vliegtuigbemanningen
straten, spoorwegen en meren rond
,de stad waarhemen,, bnna alsof z\j jin vol
daglicht vlogen. ,''■-."■
Deelen van granaten troffen de. vleugels
en het landingsgestel van een van de Briteche bommenwerpers, doch niets verhinderde den piloot en bomraenrichtér om hun
taak te volbrengen. Ztf zagen hun- bommen
cp een doel in het centrum van, Berlijn ont' •
• '•'
ploffen.,
s
Vele piloten rapporteeren enorme'branden in verschillende deelen van de stad en
de gloed aan den hemel kon op éen af standvan 160 k.m., tóen de toestellen reeds weer
op wég naar huis waren," nog worden waar?
genomen. ,• •
'•'-■'
*,<.--'.
Een vlieger, dook met zijn toestel. door
een spervuur van het af weergeschut- heex)
en beschoot zyn doel'met machinegeweervuur,'van èen hoogte iets boven de daken
der huizen. Daarna vloog hü terug om kazernes buiten de, stad aan to vallen, eveneens van geringe hoogte, . -,'•■',. ..* •
Een belangrijke fabriek voor dè productie
van oorlogsmateriaal was 'het voornaamste
doel te Bremen, waar de resultaten van den
merkwaardig1 geconcentreerden aanval deBritschë.vliegers
ste waren, welke'ooit'dqor
zijn gerapporteerd. Men zag over het geheele fabriekscomplex ontploffingen. Vele
gebouwen kregen voltreffers en vlogen in
brand. Elders te Bremen, aldus de, Nieuwsdienst van' het. ministerie!, van Luchtvaart,
waren dé eerste, teekenén van de moeilijkheden; waarmede men daar beneden te
kampen had, lange lijnen brandende brand-'
bommen dwars over industricele doelen
heen. Daarna zag men; dat de gebouwen
zelf vlam vatten. De afweer te Bremen was
bijna even krachtig als die te Berlijn, terwijl
een. aantal Duitsche gevechtsvliegtuigen
trachtte tusschenbeidè te komen. ,
Ook de bewoners van Hamburg maakten
een slapclóózen' nacht, door, Kort. na tien
uur des avonds wierpen. de. eerste Britschë
bommenwerpers.hun bommen uit op-de havens en scheepswerven'. De vlammen stegen
hóóg op en sommige piloten rapporteerden,,
dat zij deze op afstanden van 115.t0t i'M
. ■■'."-''■'■:
km nog duidelijk zagen.
Behalve naar Duitschland, zond het Commando Bommenwerpers ook , een aantal
zware bommenwerpers naar Boulogne, waar
gevele voltreffers op de haven werden
boekt. *..;.- •';'■,'.','.'..:'..',';'.... •":••>> ..;.-

konden:
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'Londen, 13 Maart (Reuter). Een formidabele "groep vliegtuigen van het Commando Bommenwerpers van de R.A.F. joeg in
den afgeloopen nacht over Duitschland
heen'om Hamburg, Bremen en Berhjn to
bombardeeren van kort na het invallen van
'de duisternis tot ongeveer een'uur voor het
aanbreken van den dag.
In totaal zijn drie aanvallen gedaan eri
het waren de hardste klappen, I welke de
bommenwerpers van de R.A.F. Duitschland
tot dusverre hebben toegediend. Boven leder doel was er. een, geconcentreerd afweer,vuur en om'de doelen té Berlijn te bereiken!
moesten de Britschë bommenwerpers, door
een aaneensluitend gorden van afweervuur
vliegen.
■?'-;.
De aanval op Berlijn
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VANISOLTME

Londen, 12 Maart (Reuter). De leden
van het" Huis lieten- luide toejuichingen
hóoren gedurende een groot 1 deel. van den
middag, toen Churchill een korte verklaring
aflegde over de aanneming van de Amerikaansche*~lease-ahd-lend-wet. ledere; zin,
welke de premier 'sprak,.was aanleiding tot
nieuwe én nog luidere -toe juichingeri. Da
} premier zeide'. „Ik ben er zeker van, dathet Huis wensent, dat ik Uitdrukking, geef
aan onze groote en eerbiedige"'waardeering
voor dit oogenblik van edelmoedig-en verziend staatsmanschap. Det machtigste democratie heeft in een plechtig statuut verklaard, .dat zy haar overweldigende indu-<
•Btrieele en financieele kracht zal wijden aan
de nederlaag van het Nazi-dom,' opdat <vólr
ken,'groot en klein,' in veiligheid, verdraagzaamheid en- vrijheid zullen kunnen
leven. 'De rêgeering en het,volk. van de
Vereenigde Staten, hebben een hieuw MagnaCharta geschreven, dat niet alleen betrekrechten en wetten, waarop4
king heeft op
alleen' een gezoflde' en vooruitstrevende be
schaving zal kunnen worden - opgebouwd,,
doch door voorschrift'én voorbeeld ook'de
vrije volken overal,te wereld op roept* te
deeten in do verantwoordelijkheid van; het
'uitvoeren-dezer,'rechten en wetten.
1;,Namens -de regeeririg, het -Parlement,
bét volk en namens alle vrijheidslievende
Jandeni bied ik de Vereenigde Staten onzen'
dank aan voor hun bezielenden daad van
•

*
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meent men, dat de regeéring per luchjmail
een.lust aan-de Engelsche. regeering heeft
dat
gezonden van' het
onmiddellijk na de, goedkeuring van
de

—

erd medognlshi

—

KERZFDUITSCHLAN

—

STOFELIJKVRCH

•

RSPANJE.

—

eis

sche moreel, hy het ri3ico van een inval in
Engeland wel zal nemen.
•
Het verschaffen van voedsel door de Vcreenigde Staten overeenkomstig de Voorsal
zieningen in, de
lease-and-lend-wet
niet alleen bijdragen tot de oplossing van
bet voedselyraagstuk, doch tevens den druk
op,de Britsche scheepvaart doen afnemen.
nog
Daar dt Engelschen tot dusverre
staat
om
dollars
geweest
zijn
wr
niet.in
aankoop
beschikking te stellen voor den
van voedselvoorraden in de Vereenigde Staten, hebben zij zich geconcentreerd op aanT<oopeh vdn vleesch èn landbouwproducten
in Australië .en Nieüw-Zeeland. Dit berekende verre reizen en een gróoten druk op
de Britsche scheepvaart, in het „bijzonder
op de schepen, welke met koelinstallaties
waren uitgerust;
Torpedojagers e.a. Nu echter Engeland in staat gesteld is om
Staten te koopen,
Washington, 11 Maart (United Press) In voedsel ui dè Vereenigde
,7
overbodig'maken.
'ange
reizen
zal
dit
Congreskringea
welingelichte
—

Hkrwodt1/en vaoidthj op

gepaard gaande ineenstorting van het Bri:-

dieatkrn-h:anv .k)dragen op ulonbait.'-vOfcerhvan d$

belangrijker is dan de diplomatieke overnaar men meent
winning, welkeHitler in den Balkan nastreeft,
Amerika's industrieel -potentiaal vertegenwoordigt'ongeveer 40 tot 50 procent.van
dat van de geheele wereld.. Dit zal geheel
tn al worden ingezet tot steun Van Engeland en zyn bóndgenopten op een tijdstip,
waarop de productie van de As reeds haar'
.hoogtepunt moet hebben bereikt, indien
het zelfs in feite niet over dat punt heen is.
De stroom oorlogsmaterialen, te beginnen
met torpedobootjagërs en kleine 'marinenaarr men .verwacht
vaartuigen, zal
onmiddellijk aanvangen, terwijl alle'aangelegenheden met betrekking tot de financiën en arbeid thans door de regeering
.
•
'-~.«
worden overwogen.

Grotwdenkabl-van

'

aluminium, montagebenoodigdheden, muii
tie en motorbooten, aldus een verklaring,
welke heden door het Britsche ministerie
voor de Economische Oorlogvoering werd
afgelegd.
Het is mogelijk, dat zelfs eenige
dekschuiten, welke Hitler hoopt te gebruiken
voor een inval in Engeland, door Franschen
zijn gemaakt.
',•■'., ~' "■''■?■' :-ïi
i Het ia ook bekend, dat Duitsche en Itallaansche commissies in Marseille en andere streken van het niet bezette deel" .-van
Frankrijk erop toezien, dat
behoorlijks
hoeveelheden granen, olie, 'copra en phoaFrankrijk
phatén uit Noord-Afrika naar
worden verscheept en direct per trein naac
Duitschland worden doorgezonden. De verklaring van Darlan wordt hier bestudeerd
en is
gelijk iedere phase van den ooVlog
een onderwerp van bespreking tusschen En
geland en de Vereenigde. Staten. Aangenomen mag dus worden, dat de verklaring ook,
te Washington wordl bestudeerd; 'Engeland'
is altijd bereid geweest om voedsel tot het
onbezette deel vaa-Frankrijk toe te laten,
waar 90% van de bevolking' pröEngelsch
is, Op voorwaarde dat er een of andere ga
rantie zoü worden gegeven, dat het Fransche volk dit voedsel zelt zal gebruiken. Een
zoodanige garantie is echter tot dusverre
nog niet gegeven.

de bu'ionc~pde&h. .:.»

'

ziverhndmto ok', mijne '

voedslen alevan groepn

Noord-Afrika approviandeert

Londen, 12 Maart (United Press) 'De
Washington, 11 Maart (Reuter). Er zgrt
Amerikaansche 'ambassadeur te
nieuwe
waarneembaar,
teekenen
.dat
geheel
hier
Londen;
John Winant, heeft een onderhoud
Washington, mogelijk met uitzondering van
gehad met lord Woolton, de minister voor
de door-gefpurneerde Isolationisten zooals de Voedselvoorziening. Dit voorspelt snelle
de senatoren Wheeler en Nye.de gelederen Amerikaansche hulp aan Engeland in den
sluit in een poging óm de doelstellingen vorm van voedsel en schepen.
De voedsel- en scheepvaart-vraagstukken'
van de Leasé-and Lfend-wet snel en op. af- staan
in direct verband, met den strategidoende wijze te verwezenlijken, In diploma- schen -toestand.
Men voelt in breeden kring,
tieke kringen gelooft men, dat .de over- dat wanneer Hitler maar genoeg schepen
winning van de democratieën in den Ametot zinken kan brengen en een tekort aan
rikaanschen senaat te Washington ' veel voedsel kan doen ontstaan met de daarmee
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'■'[-'■ hltfft,een
den' dood

De bladen verzekeren hun lezers, dat de
maatregel Engèlands ~»uiteindelijke nederlaag niet kan tegenhouden.
"I
;*
'In een sèmi'officieele verklaring is ge-'
zegd, dat de aanneming van de Wet niet
als een verrassing is gekomen voor dé mogendheden van het Tripartlte-Pact. Hjer.;
aan werd toegevoegd, dat de uiteindelijke
goedkeuringvan de.Wet slechts een reeds
bestaande.practyk gelegaliseerd heeft',
•
In de • Wllhelmstrasze verklaarde tnen,
dat de wet den oorlog slechts zal verlen\ ,
gen en niet bekorten. :' •
;;,■_.
.

..

geheimzinnig waas hangen rond

vnn Kckichi. Suzuki. De blader,
hier meldden gisteravond het sensatlonee-

Ie bericht, dat Suzuki door
internationalen Japanstben spion zou "zijn vermoord.
'. Vernomen Is, dat Suzuki sedert zjjn aan
komst alhier aan j leden van het personeel
van de Mitsui Bussan Kaisha. waartoe hü
zelf ook behoorde, vertelde, dat.htf 0p 'z|jn
reis door de Vereeriigde Staten overal ,door
een. spion was gevolgd.
Intusschen. zet de politie het onderzoek'
voort. Na een schouwing van het Hjk,zaï
het heden gecreineerd worden.
~

■
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hersteld hadden,
J motor
waar zjj het
varing deden.

Verboden cultures.
'Onder den druk van de vele bewijzen
bleef den 'kolonisten geen andere keuze
dan te erkennen, dat zé meer dan 15 jare»j geleden wcrkclyk eert „verloren" kolonie Karen geweest, en eerst in de laatste 10 jaren 't contact weer tot stand
hadden gebracht. In dien tijd raakten zij
aan hun manieri van leven-gewend en zij
hadden Hn. verband met de omstandigheden twee producten gecultfcccrd, die het
■'Peruviaansche Gouvernement monopoli-

zij hun

bereikten zjj Lima,

verhaal hunner vreemde er"

.

.

'

Ze verteldeni dat ze een'echte ."verloren'
kolonie hadden ontdekt in een gebied, dst
bekend is als Madrede Dios. Deze streek
la gelegen aan'den mond van de Pinquen
rivier, vlak bij den bovenloop der Amazone,
een ongekend woeste, 'vaak ondoordring-'
bare wildernis. De Peruviaansche regeering
wi3t niet beter of de „bevolking" bestond
'. uit niet meer dan * enkele
rondtrekkende
missie-geestelijken en'een toevalligen handelaar. De beschaving is de Pïnquenrivier"
voorbij gegaan, ofschoon de streek een
overvloed heeft aan wild en Visch..'
.

;
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Wereldtehuis

pardijs.

was een waar paradys, zeiden
de vliegers, doch blijkbaar een verlaten
paradijs. Toen ze aan hun; machine werkten
De

strebk

hadden zy het .gevoel, gadegeslagen te worden door nieuwsgierige oogen uit het kreupelhout. Jaren geleden was deze woesUuij
•het fouragetérrein van kannibalen, èn kapitejn Conterno vermoedde, dat wellicht de
laatste afstammelingen van dezen sta»?i,
aangetrokken door de .vallende machine,
de kleine open plek waar .de hulplóü«"
Vliegers gestrand "waren, hadden bereidt.
Toen kapitein Contèrno "zijn revolver te- ■
| voorschijn haalde,- begonnen
de .■ mysterieuze wilden in het.Spaansch te'schreeuw
'. wen: „neen,'neen; wy zijn Peruvianen,
wy
"-"•
'"•
Eyn vrienden!"
.De vliegers kregen toen te zien tioe de
S kolonie leefde en zy hoorden een •'. vreemd
verhaal., 25 'jaren geleden hadden de kolonisten' het contact mct.de wereld goheel
verloren. Zij. vormden' oorspronkelijk een
groep rubbcrwerkers, die uit de bpsschen.
terugkeerden, doch door een aardverschuiving van de ku,st afgesneden waren. Niet
In.staat weg tê komen en gekweld door de
kannibalen, hadden ze een gemeenschap
v
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Het iio'cl der zeven zeeën, £, dat. I*3 een
naam; die aan 'een gedicht van Kiplin& hèr-

-

inner.t. Doch 'die herinnering ; ia' maar
Schijn,-de'naam "een'poëtisch symbool. Het
groole huis, dat aan het benedenemd van
liet New Yorksche ' Manhattan, aan de
South Stree', verrijst en met een reusachtig kruis bekroond is, dat 's nacht verover.
de baai uitstraalt, heeft nie!a van beeldhet is een .nobel stuk realiteit!
Misschien is ei* zelfs in geen haven ter wereld een'bekender en vertrouwder aahblik,
dan dit kruis' op het , „Searocr/s Church
Insti'ute of' New York".. Dit is namelijk
hc'. hotel der matrozen,, het ïnternaticnaals"e, kleurigste, interessantste hotel,, dat er
op aarde'te vinden is. Er zijn maar weinig,
ma'rozen, ongeacht onder welke vlag zij
varen, die niet eens van hun leven in dit
•
zcemanstëhuis zijn afgestapt. .
Nóg omstreeks 1880—90 gold New-York
als een der slechtst aangeschreven havens
ler wereld. Geen fatsoenlijk verblijf was er.
voor den pikbroek'te krijgen,' het wemeldeer van infame kroegen, slechte logementen,
en he' havengcspüis was er geslepener en
brutaler dan waar jèlders ook. Het maakte
gemecne zaak met booze kapiteins, en menig wakker varcnsgezel kwam ten slotte
halfdood en met' leeggeroofde zakken, terecht op een dier van alle goede geesten
verlaten zeilschepen, die naar Aus'ralic of
China-koers zetter,. En toch ligt al in-1843
dè oorsprong van „Scamen's Church In'
s'itute".- "■ ' '
toch
Opeen goeden dag in dat jaar

-
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'gesticht.
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Naarmate -de jaren voorbij'gingen', groeide een •nieuwe generatie op, die van LeEchiving flecht% datgene wist, wat de
ouders haar had kunnen bijbrengen.' Zoo.
vonden de vliegers •eenvoudige < vuur-'dn
kobkgereedschappeh en andere bewy'sstukken van 't* primitieve bestaan. Hun werd
petoond hoe de kolonie leefde van jagen èn
visschen, zooals
in vroegere

gedaan.

dagen-hadden;

.

*

*;
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Verslag uitgebracht.
Het verslag door 'de , twee vliegers uitgebracht te Lima, trok de aandacht .van
Dr. Paul Fejos, leider van de-„Wennergrcri
Swedish-American Scientific Expcdition",
welke in Peru was. Dr. Fejos besloot de
verdwaalde kolonie op te sporen en hij bereikte de nederzetting na een tocht van 9
dagen.

„

',

■

' '

Wat hij vond was

bijna

even verbazingwekkend a]s ècn „verloren" kolonie,
alleen niel zoo romantisch. Want 'na
-".
twee dagen kwam hij er achter, dat de
kolonie, er de voorkeur aan gaf „verloren" te bleven en dat ze eigenlijk niet
,',v'erloren" was. Het verhaal, verteld aan
de vliegers, was., een mengsel van halve
waarheden, gedeeltelijk . onjuiste voorstellingen en fantastische' j verfraaiingen.
•■> De waarheid ivas, dat de kolonie
niet
' .
ontdekt trilde worden.
•••..■
Eerst kreeg Dr. Fejos precies dezelfde
.
geschiedenis te hooren, die dé kolonisten
aan de 'Vliegeniers hadden verteld, doch
.

,
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drong'

een merkwaardig vaartuig tusschen
de 'rompen der op de East River geankerde
schepen door. Het was de eerste drijvende
kerk 'in de. New Yorksche haven, waarop
in den loop des tijds'twee andere volgden.

Hier en daar ontstonden 'zeemans-zéndings-

%

Geïsoleerde samenwerking.
Toen ze trachtten den;weg te vinden, dien
ze gekomen waren, waren ze, hopeloos verdwaald en tenslotte, nadat kannibalen en=
kelen .hunner hadden meegenomen.r-staakten ze het.zwerven en vestigden ze zich in
Vanuit
deze
geïsoleerde samenleving'!
schuilplaats zochten, gedurende verscheidene jaren, kleine groepen geregeld.naar een
uitweg, doch er werd er nooit een gevonden,

•

o

Dag
Dag en nacht bee'rscht
in dit kolossale'
zcemanstie-huis een bont,-., roezig leven.
Stemmen' uit alle windstreken gonzen in
de grooe hal door elkaar. Hier spreekt
mèn af.Vhier leeft men, als" het schip wat
lang in de haven ligt.. Hier neemt ,mea zijn
post in ontvangst -r- er is een postkantoor,
dat denzelfden dienst-verwerkt - als dat
eener stad van, twintig duizend inwoners.
Men deponeert zijn spaarduitjes in de bank
van Het Institute of laat de toelage' aan zijn
familie "overmaken; wie ziek Is, vindt in
de kliniek van het huis een plaats; de gezonde eet in.het goedkoope restaurant, laat
zijn'pak in de kleermakerij oppersen, zijn
,-,Zondagsch",'uitgaans 'hemd in de r'euzenwasscherij wasschen; laat .zich in den geweldigen kapperssalon haarsnijden en scheren, speelt biljart of pingpong in de groote,
lichte gezelschapszalen,
schrijft brieven'
aan moeder-de-vrouw.of leest in de. biblio-

tehuizeh en behoorlijk geleide logementen
doch_pas in 1913 kon alles in het huidige,
dertien etages hooge
monumentale'
bouw-werk aan Soüth Street yereenigd wor' ,■' '■'
. . '.vV.-ï-.'
'•'.■',.
den.
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Janmaat kan hier nog veel meer.'
Hij
kan duizenderlei dingen van eigen viudins
maken, scheepsmodellen bouwen, verstelwerk, doen,, knutselen wat hem in'den'zin
komt, en hij kan zich voor zijn. zeemansloopbaan kosteloos in de speciale, op- de
hpogs'e verdieping gelegen zeemansschool
verder laten opleiden. ,
. Bronzen platen vindt men op iedere verdieping, in elk vertrek, tegen de
muren
aangebracht. Wat een zeemansdrama's zijn
daaraan verbonden! Op één. plaat
bijv.
leest mên: Ter herinnering aan'kapitein
Hcnry Hayes, Amerikaansch klipperschip
„Rainbow", dat op 15 Maart 1848
naar
Valparaiso en China in zee stak en nimmer
is weergezien. .;
>

-.

-

Sargasso-zee.
Drie verdiepingen onder den grond ligt
de, „Sargasso-Zee" (zoo'genoemd naar de
befaamde wierenzee midden in den Allangeen
tischen Oceaan),'dié hier evenwel
wier bevat, maar wel het hebben en hou•den van duizenden zeelieden. Het is
dus
de „garderobe".' . Alle mogelijke plaatjes,
labels en etiketten hangen , en plakken
aan de halfkapotte'koffers;- aan kasten,
kisten en aakken ! papieren en hotsten
souvenirs uit Singapore, Tolcio, Sao Paulo, Bremen, Hamburg, Rotterdam en Mei'
bourne. Zware kastkoffers rusten hier diep
',

»
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onder den waterspiegel van
East River,
ecnige zelfs met rijk roodkoperen t>cslag,
misschien koffers die met een globetrotter
hebben gereisd, die op zwart zaad kwam te
zi'ten. a Men ziet breede Duitsche „Seesacke" naast kleine, met Italiaansche naam-,
papiertjes beplakte zakken sluimeren, bont
Spaansche kisten naasttSia-j
meesche koffers.
■vj '
De niet
gehaalde bagagestukken worden na een zekeren tijd-geopend en de inhoud verdeeld. De documenten
van gewicht, gelden, kwitan'ies, scheépvaartpapieren, 'worden, geregistreerd en bewaard,
tot de bezitter, off«zoo bij niet meer onder
de levenden mocht zijn, zyn- erfgenamen
zich aanmelden. Waschgoed én bovonkleeren worden zorgvuldig gereinigd en dan ter
beschikking van noodlijdende zeelieden gesteld. Daaren'egeh verhuizen curieuze 'en
ongewone dingen naar een wonderlijk bpnt
museum, het .ySlop Chest,Museum"
van
•;;
het Instituut. ',
,
f
Dat museum geeft een kleine d'warstnede 'e zien Van de zórgen ' en noóden,
vreugden en fantasieën, de gaven en
neigingen van den varenden gast. Eén zeeman
heeft' prachtige vlinders uit vele tropische
streken verzameld en ze vakkundig' geprepareerd onder glas gezet; aan een ander
heeft die Zweedsche bijbel toebehoorend in
*welks band men een heele verzameling familie- en andere portretten ontdekte, weer
eenander is de onbekende bezi'ter geweest van een oeroud Perzisch boekwerk
over astrologie,, én bij honderden telt men
natuurlijk de harmonica's,, de gitaren -en
'muziekdoozen. En dan zyn er kuns'ig getimmerde Japansche goochelkastjes en
zee-egels,
uitgediende tropenhelmeri en
;.>.:
•halfversplinterde bqemerangs. .
v
Boven den ingang van het insti'uut
hangt een groote.scheepsklok, die van het
wrak van de „Atlantic" gehaald werd
en
thans, den in- en uitgaanden gasten den
tjjd bij dag en bü nacht, ver'elt. Onder die
klok staat een andere reliek uit ovde tyV
den, een mannenfiguur, 'den vlootvoogd
Gallahad voorstellend, met stou'en snörrc»
baard, in blinkend pantser
en een helm
met' pluimbos
op het uitdrukkinglóoze
hoofd. Meer dan 'Éénduizend zeelieden gaan
jaarlijks onder die ietwat marionetachtise
figuur het gastvrije tehuis binnen.' Gallahad, de hou'en man is een soort schutspatroon voor hen geworden, ofschoon niemand weet, vanwaar hij komt of- welken
scheepsboeg hy eens sierde,
■"-•■■'.
.

■
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BENZINE

—

•

Toen in het begin van deze eeuw
een
tankboot met een lading benzine in
het
Suez-kanaal in brand geraakte en in t de
lucht vloog, jreigerde de directie van de
Kanaal-Maatschappij .verdere doorvaart
van»tankbooten.met genoemde explosieve
brandstof toe te laten. *„
\
"V.
'De.vaart met deze 3.P.M.- én Shell-pro-*
ducten moest dus verder om de Kaap ge'i
';•) :
"--"•!,->.£
�
schieden. '■'
Ondanks aanbieding van 3 of 4 maal de
maandehjksche gage en een zeer belangrijke
premie daarboven, werd'fi geen
Engëlsci
schip bereid gevonden deze gevaarlijke reis
te ondernemen. ," ' '
*'•*-'"; '*-*'.*?>
Het waren weer Hollandsche 'zeehelden
\an de koopvaardij, die dit waagstuk uitvoerden en, het ongeveer 3.000 ton metendo
stoomschip „Sultan van Langkat" .bracht
de brandstof naar"Europa," schrijft een me,
dewerker véa het „Nieuws". .
Later werd voor het vervoer van benzine
geenjeXtra-gage of premie meer uitgekeerd.

dewatrn
;

";

'

,

„Batoe!”

Het was in

1902 of-1903 en een uur of
half tien, dat de ass.-werktuigkundige na

zijn wacht geloopen ei den _lnwendigen
nensch gesterkt te hebben, aan de werk- V*
bank nog een of andere kleine reparatie .
stond uit te voeren in het tussetiendek,
Ook.daar lagen op eenigen afstand van,
hem, en elkander
dekpas'sagiertr.op £
hun rieten matjes bij hun bagage en wa- '
pens, kapmessen en pieken' of, vischtuig.
Plotseling' begonnen zü al hun hebben en
houden.bü elkaar te zoeken, vast te binden
en haastig naar het bovendek te verhuizen.
,De jonge Hollander vond dit toch
wel .
vreemd, keek eens rond, merkte niets b\jaonders én vroeg toen aan een van de vluchtenden: „Ada apa, zeg!" Rustig kreeg hg
ten antwoord: „Batoe".
„Wat?" zeide h\j verschrikt tot zichzelf,
„rotsen!" HU haastte zich naar de
ver»
schansing en keek buitenboord/ Het
was •
zoo,' lederen keer, een donker gevaarte on-,
der den romp van het schip en hij schrok
nog heviger en liep op een drafje naar de
kajuit vtn den lsten officier, welke ook
tusschendeks en midscheeps gelegen was. '
Hij klopte aan en voor hem stond de
forsch gebouwde figuur van het hoofd van
bet dekpersonèel. „W\j varen over steenea,
nüjnheer!", riep de nog steeds ontdane
jonge man uit, „ik heb ze zelf gezien." Do •',.
Iste officier, die wist dat zy in gevaarlijk'
vaarwater voeren, werd bleek, zeidè niets,
maar spoedde zich ijlings naar de comman'fobrug, waar de kapitein met den 4èn offi- ■*
cier, op wacht en uitkijk stonden. „De •
essistent heeft steenen gezien, kapiteiu!",
riep <hy den Oude tegen, zonder nö<j
■■"
«V :
-groeten.,,;
Met een paar sprongen'was de 4de bij de »"
telegraaf, de hand aan de handle en direct
daarop rinkelde luid de telegraaf in de ma-'
chinekamër ën zachter terug op de brug:
.-.Opgepast."
.-:
■..'•••
Rustig wandelde de kapitein naar der*
kaartenbak, waar de eerste officier al bezig
was'het" vaarwater te verkennen. Beiden
bogen zy zich over de groote zeekaart en ;
instudeerden die aandachtig, de Oude met
de armen over de borst gekruist.
Langzaam en uiterst rustig trad hg van
den kaartenbak achterwaarts terug, voeruitziende over de glanzende baren, totdat
hij naast den 4de.kwam te staan, die nog
iteeds met zijn hand aan de telegraaf stond
.
te wachten.
■
„Er staat niets op de kaart," zeide hij, en
toen het krachtige, korte bevel: „Volta
kracht vooruit."- Schel rinkelden weer de
klanken in de machinekamer en verdei snel' .
de het schip.
.>
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„Maha-Vajarinus”.
De naain van-een stoomschip door > de
de vroegere N. 'f.'
K.P.M. overgenomen
Stoomyaart Mij., was
„Maha-Vajarinus".
Hèt schip had zijn naam vó£r de overname
te danken aan een of anderen Siameeschen
Prins of Vorst, was een hardlooper en on'
derhield een geregelde vaart tusschen
Serawak,
Bangkok, Saigon, Singapore en
met begin- en eindpunt Bangkok, de hoofdstad van het sedert geheeten Thailand.
Het was een goed zeeschip, vast,op het
water, en liep gemiddeld 12 mijl, gebouwd
op'een Schotsche werf en bestemd voor
passagiers- en vrachtvervoer., Jarenlang
had het dienst gedaan tusschen Padang en
Oleleh, Penang en Singapore en meriïgmaa'
militaire troepentranspórten vervoerd tusschen beide eerste en tusschenliggende
plaatsen in den soms zeer ruwen Indischen

«
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*
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.'*'-,:
Oceaan.
Later kreeg het een andere lijn, Z, Celcbes met Makasser als begin-, de Golf vin
Boni en Kendari.aan dë Molükkenzèe als
"

"

.

eindpunt.
. i|*'
• •
'
-■
,\ In die dagen, het begin dezer eeuw, wa
ren de zeekaarten van dat gebied nog niet.
geheel precies en blinde riffen en rotsbanken niet juist.aangegeven of opgenomen, vooral in de Gplf van Boni..
Daarom werd door het Dept van Marine geadviseerd tusschen bepaalde plaatsen
aan die Golf des nachts niet te. varen» Dat
de gevaren van stranden op die onzichtbare en gevaarlyke vijanden der scheepvaart
niet denkbeeldig waren, bewees dan oölc
het vastloopen van een van Hr. Ms.
serschepen, dat tijdens de Boni-expeditie
deelnam aan de krygsv'errichtingrn' en
vóór het vallen van de duisternis op vteg
.'
was naar Makasser.'
Nu liggen groote oorlogsschepen, natuurlek v'eel dieper dan koopvaardijschepen
van gelijke tonnage en de '„Maha-Vajarinus" was veel kleiner dan het moderne
p'antserschip der Marine;'maar het gei aar
van stranding bleef bestaan.
\
Het was eeri zonnige," heldere norgen
'
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het diepliggende, afgela-

den stoomschip de stilte, blauwe -Wateren
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Londen, 9 Maart

<Reuter).

>

Het

„D.N.8." meldt uit Berlyn dat Hitler heden generaal Keitel, den chef van den GeStaf bezocht om hem geluk te
neralen

ALLE

wenschen met het feit, dat hy een veertigjarigen
diensttijd achter den. rug heeft.
Hi'.ler vereerde den generaal met zijn foto.
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DE GRAFSTENVAN ONYX doErDISON MARSHAL
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dakje gaat. Maar hét kan ook het werk van nadruk. En Ruth én mrs-- Enderby reageerDe zon ging.in een bed van vurig gede Kru's geweest zy"n. 't Is een oud den op geen enkele, manier erop. Maar ze kleurde wolken onder. De schemering sloop.
Amoisch kunstje, buffels stelen. Maar hoe wisten alle drie dat van.dit ééne het-mis- op zachte voeten naderbij. Onder de boomen
rcageeren wy?"
■..'.»'';'*./;'. 1- lukken of welslagen van de onderneming kropen.de schaduwen bjjeen, vorenden groet
David
streek
metalle
vyf
zyn vingers afhing.',, Ze hadden geen vleéschvoorraad. pen en trokken dreigend op de oppn plek.'■.,
door zijn haar en dacht na. „Zoo gauw het Rijst en gedroogde ■ groenten waren er 'ge- ken van het bosch af. In de' donkerende
begint te schemeren, gaan we de sporen van 'nocg. Maar \.at voldoende eten voor do lucht verschenen hier en 'daar helderAmpis was, beteèkende voor de drie blaniie buffels zoeken." zei hy dan opeens betwinkelende, sterren. Dan veroverde de
sloten. „We doen het heimelyk, want ze mo- ken, een vrij, snel en zeker verhongeren. nacht het kamp in een ontstuimigen stormgen ons ten koste van alles met zien; pro- Dat was aan de .warmte en de zon te- wij- loop en hoewel David en de . twee blanke
üéaren ie \«etL.i ie Koiii—i, waar uci, i.uuip ten. Door de inwerking daarvan veranderde vrouwen opgewekt bleven praten en schertvan den vy'and zich bevindt, en tracteèren de geheele interne secretie -van het lichaam. sen, voelden ze de aloude bedreiging als'
zs.'als het oogenblik gunstig is, op dezelfde En alleen door -veel vleesch te eten, eiken iets, dat hun harten, door haar killen greep,
'
dag weer en bijna by eiken .maaltijd, kan ineen deed krimpen.
■manier."
■■■■'»•■/.
„En in dien tusschentyd blijven wé hier eert blanke op kracht blyven. '■■'■'■
De wildernis Jeek hun dien avond bru.„Wat denken jullie -—dat de Amois zul- taler, onbarmhartiger dan ooit. Nu
.
. ; ;v.
kampeeren?"
''."■.
begre„We kunnen hier niet alles achter laten len deserteeren ?" .vroeg David na een pbos pen ze den haat. dien de
haar
toeAmois'
dat weet je even goed als ik. Voor blan- zw\jgcn.
■
droegen. De gefluisterde dreigementen te
ken is het reizen* door de wildernis met
'..NeenV' de. stem van Ruth klonk beslist. moeten aanhoóren en geen geweer onder
niets dan wat handbagage, een volkomen „Niet, zoolang je de revolver, waarmee j? het bereik
van de
onmogelijkheid. En daarbij gaat het niet om, Klieti neergeschoten hebt. behoudt.: En hen tot*schepsels, hand te weten, maakte
even hulpeloos als kindehet gemis of het bezit van een zéker comdaarby behooreri ze niet tot de soort, d.e ren. Op een gegeven
oogenblik schreeuwde
fort, maar om het behoud van het leven hun vrienden in den steek laat." :..'-."*«
een luipaard, een geluid, of e?n botte zaag
Tegen het aanbreken van'den morgen door een ruige plank
zelf. Ze moeten de beschikking hebben over
ritste, even buiten den
cie noodige afweermiddelen tegen, gevaar- stuurde David twee vun.zyri dragers er ot> Hchtkring van
lijke insecten, vergiftige slangen en. de:i uit, om de ho«faf drukken van de gcstoleir keken, zagen het vuur en toen ze vlug omc.nzjchtbaren dood, die hen dag en nacht buffels te volgen. Maar ongeveer twee kilo- haastig achter*zeheteen gevlekte .schim,' die
struikgewas dekking
van uit de groene schemering van' hot meter van het kamp af ging het spoor-in zocht. En geen
tien minuten later klaroen.
•
oerwoud
de droge stoffige bedding van een klein dede roep vaneen
wilden olifant door de
•„We zullen één van; de' mannen naar de stroompje verloren. Daarna bleef hun
bflklPTT;mo rj c stilte en toen ze, ingespannen,
Ky Dab/a terugsturen," ging David voort, nnders over, dan de drinkplaatsen een nletv
voor
den donkeren woudmuur staarden,
„Ook al 'geluuf ik niet,, dat ze ons meer een af te roeken; De andere Amob gingen naar
joeg een langgerekt gehuil een wilden, onbuffels zullen sturen
gezien het feit dat het.bosch in om
op te zetten eT beredeneerden angst in hen op. *:,•.•'
'
wij met al onze toovermacht dit niet heb met pijl en boos? strikkefl'
te'jagen, maar'het vvjld
ben
kunnen voorkomens Maar de mogelijk- hield zich schuil in den ondergroel
1
en die
heid bestaat, dat het lukt.' En we
pauwen en het verdere gevogelte van de.
voor het vervolg op Amoische manier
hebben:"''
wildernis wisten met ongelooflijke behenmet strikken en pijl en'.boog." • '
digheid aan de fluitende pijlen te ontsnapdat bü hem ook niet alles van een leien ' Dien laatstcn zin zei hg zonder eenigen P en
'..'
. i'-'i'' : Tl'."* •
•":-''
.
n
;■•• '. -.<i '■'/>■ ".
■ " '

c-erst begreep hij, niet, wat- er.Weg was. kelfi .manier gaf hij aan het . gevoel van
De beide, onbetrouwbaar gebleken schild-, wanhoop, dat in hém opschoot, uiting. Maar
wachten, lagen naast het vuur te slapen... in-hel maanlicht was zyn gezicht asch•
Maar die slaapt was te rustig. De lichamen crayw..,
„Hoe lang. :s dat geleden?"
lagen onbewegelijk, in een houding,-die niet
'■
.'
. „Vier maal pijp rooken, Meester."
.'
.
'
.
natuurlijk was.
ze
dat
~Twcc uur"-' Zijn vijanden hadden dus
liij 'verwachtte niet anders, dan'
dncjid Zouden zijn., Dat zou Volkomen in :ict niets geriskeerd om het kamp door. het'ontkader van diet; geheimzinnigen nachtelijken dekken van den diefstal te alarmeeren.
overval gepast hébben.' Maar ze w*iren alle- \öór de buffels'cpn veilig eind weg-waren.
bei gebonden, tn ze hadden écu prop in.de;» Maai-met dai al hadden ze bereikt, dat do
het beste bewijs dat ze nog Jèef- iïleinc: karavaan midderi in de wildernis
niond
'dsti. De één was 'bewusteloos door een gestrand was g*> zonder trekdieren en J met
bloedende wond opzij van zijn hoofd.; De rnaar ,één vuurwapen. • •'.•;"-■*!"',
'HyVma'aktc zyn irietgezellen wakker en
andere was'op dezelfde, manier onschadelijk
gemaakt, maar-was,'terwijl hij gebonden deelde hun mee, wat er. gebeurd Was. De
naast het vuur lag, even bijgekomen.
toekomst was wel donker, maar zelfs die
'■" .''. '.
'•"'. % David sneeJ de touwen door. „Wat is er- donkerte was niét zonder een lichtpunt.
.
-32). .'•
\
Figuurlijk' was <het waar, dat 'iemand gebeurd, U!ak?" vroeg hu'. „Vooruit
kerel, Het was, of deze nieuwe .ramp hen'dichter
v
David was.altijd een
-.*.''
,
, bij elkaar bracht.
hem aan-handen'en voeten gebonden had. spreek op!"
Maar nu had hy in
cenzaamling
weet
en
geweest.
Ik
ik
niet,.
Allebei
Meester.
Pras
voelden
zijn gcwjereir waren
terwijl h\j sliep.
eenzaam en besloten ronde samen te doen. die eenzaamheid twee metgezellen gekre••.•.,'"
•
' weg!
hij *wce3' gen/ Voor.Jiet eerst van zyn' léven voelde
Die toestand van machteloosheid duurdo 'ï'oen \vd daar langs kwamen,"
hy de kracht, die er uitgaat van het bedoorwat
lang.
gracht
op
'laag
niet
Hernieuwde
dat
s'ruikgewas,
wigvennig
echter
„raakte grip: samen i taan of samen vallen! Ruth
vloeide zyn verstarde' 'spieren. Met zljir het open terrein binnendrong
revolver, in z|jn hand, in een woest verlanvallende ster- me op- hoofd. Ik zag blauw en rars. Enderby schrokken eerst heel erg,
•
. ,
te'nemcri
aan
het
licht
en sliep.!'
Maar hurt tegenwoordigheid, van geest ver
•■•>
"gevecht,
om
deel
dat
gen
*„Ze hebben daar in hinderlaag gelegen Het hen geen oogenblik. „Waarom zouden
daar buiten In het half donker plaats had,
dook hy onder het' linnen af sluitstuk doji, en je van achteren af beslopen. Wanneer ze onze buffels gestolen hebben?" vroeg
Ruth op haar eigen, kalme, bedachtzame
•
klaar, om zyn leven duur te verkoopen.' ben je weer wukkcr-gewórden?"
„Heel gauw. Maar -lwn niet spreken of be- manier. „Als het a|leen hun doel was geMaar er was nets te zien flan het'maanlicht
op het gras, de langzaam .doovendd kamp' wegen'. Heb alleen mannen gcziCn, die buf- weest om ons hot voortgaan onmogelijk te
hadden ze. onze dieren veel beter
.
.
er* de ondoordringbare, niüur
vai» fel» Weg'brachten.*' ..;'..-■
"Vi maken,'
vergiftigde
pylen kunnen neerschiemet
Nu was hetDaVid opeens duidelijk waar;;.'. s ; _■
■■'~,
duisternis daarachter.
.
'
".
ten."
kampplaats
.r . ..." , ,
.om
de
zoo
had
en
er
. . Vlug besloten rende, hu" de tent om,
verlaten
nobzelf
dieren
„Het hj'kt er op of zé,de
even kreeg hy. den indruk, dat : hy" een uitgezien. Het doel, van -den riachtelh,ken
■■■•■
dig
'
overval
was riet geweest om .hem of z\jn
fcchimmige figuur de poort van den nacht
„Als Dubois erachter zit, dan bewyst, het,
zag binnenschieten. De open ruimte om dj merischen te dooden," maar om een verder
;

koelbloedigheid op

op enkele mijlen afstand van de lange kust"
óp weg naar Palopo.
Behalve een paar lste en 2de klasse passa- T
giers, een Zwitser en een Franschmnn o.a.
die handelsmogelijkheden gingen bestudeeren, waren ér vrij veel Boegineesche en Makassaarsché dekpassagiers en kooplieden
-aan boord, die In deze wateren lange jaren
met grootere en kleinere zeilbooten de kustplaatsjes bevaren hadden en de zeediepten,
koraalriffen, zandbanken en rotsvelden
'':'-'
goed kenden.
:.'k
Voor een snellere verbinding en een meer
geriefelijk verblijf aan boord verkozen velen
hunner het groote, vastliggend zeeschip,
met zijn geregelde en vastgestelde vaar-"
beurten; r
'V
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tenten zag er leeg en verlaten uit.' .Maar trekken onmogcluk te maken. Op geen en-
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Het werkelijke verhaal van den oorsprong der kolonie door Dr. Fejos vastgek.
■:, ■
steld is dit;
Omstreeks 1915—'16 werden reusachtige
ontdekkingsfortuinen,
gemaakt door
doordrongen
de wilderin
die
reizigers,
nissen van de Amazone en groote rubberbosschen ontdekten. Expedities werden georganiseerd om naar afgelegen rubberbosschen te zoeken, en,eventueel werd door
de ontdekkingsreizigers gewerkt in streken, die niet in kaart gebracht waren en
geen inwoners telden en vanwaar Velen niet
meer .terugkeerden.
*■&.
De „verloren" kolonie was oorspronkelijk
uit zoo'n groep samengesteld, een kleine
groep van mannen en enkele vrouwen. Ze
bevoeren gevaarlijke stroomen, doorsneden
onbekende bergpassen en werden tenslotte
door een aardverschuiving overvallen, we}kc hun eenigen uitweg door den Fitzger&ld
•'•'',,'
,',»..
Pas afsneed.

Het hotel der zeven zeeën

Een

.

,

op jeugdigen leeftijd getrouwd.
De vrouwen leerden- ruwe katoen en -c-t, <.!e
schors van de yanchama weven., Vlak bij gelegen heete iwateren werden gebruikt. voor
het koken. Vuren, dïe men oorspronkelijk
had doen ontbranden door het tegen elkaar
wrijven van stukken hout, werden steeds
aangehouden. Wild werd gevangen en getemd. Hoofdzakéhjk leefden zij van -het
overvloedige wild en de visch, die men daar
•/
'. ','
aantreft;
d<ja
•'; De natuurlijke plantengroei kwam
,
landbouw ten goede. \
'f. Koffie en suikerriet werden gecultiveerd,
rubber ontdekt en verbouwd. Dé kolonisten
leerden het bereiden van suiker en alcohol,
en het maken van olie uit kastanjes,
Naarmate dé jaren voorbijgingen, gaven
de mannen allé hoop op, een uitgang .uit
deze streek te vinden, en gingen een gemakkelijk en Vry bestaan leven. De beginden
selen van het Christendom werden
'J,'^
kinderen onderwezen.
r : ■'■
Aan monogamie werd strikt de hand gehouden, soms met geweld, aangezien
de'
mannen de vrouwen in aantal overtroffen
met drie tegen een. **~
'-„'"t
Gedurende meer dan .15 jaren leefde de
kolonie zonder contact met de beschaafde
wereld en eerst omstreeks 1931—'32 werd
heimelijk contact gemaakt met de buitenwereld. Mannen van de Cuzzd-zóne kwamen
toevallig met de verdwaalde kolonie in aanraking. Het waren mannen die geheel buiten de wet leefden en smokkelaars.
§ Hier stond hun een rijke oogst te wachten ; een groote groep mannen en yrouweoi,
die tabak konden verbouwen en alcohol diatilleeren op groote schaal, zonder vrees
door regie-agenten te worden ontdekt

n een püd-zèémkri

i

Nadat

ting in gebrekkig Spaansch.

-

'

enacht.

"i

afwist.

„Wie heeft den oorlog gewonnen", was
de vraag die de verdwaalde kolonie stelde.
En tot hun verbazing ontdekten de vliegers,
de Peruviaansche kapitein. Luis Conterno
en luitenant Albertb Boto Elmort, dat de
vraag betrekking had op het conflict van
in pla/tfs van op den huidigen
oorlog, zoo vertelt een U.P.-correspondent
Gedurende twee uren converseerden de piloten met den hoofdman van de nederzet-

[

.

voorkeur aan gegeven, ...Verloren" te blijven. Zoolann, de regeering niet wist, dat
se alcohol 'verhandelden en tabak • verbouwden, kenden 'se het leven leiden dat
se verloren. Zoo werd de ze\\'-opgelegde
•
ballingschap verlengd. \\\.;'

Notities

.

de Arflazono waren neergekomen, een
kolonie van 50 families, die jtiets van
de tegenwoordige Wereldgebeurtenissen

•

,

'op te geven, hadden de kolonisten'er de vormden gezinnen. Kinderen 'groeiden -op

.

■

,

'•■

■

genrati

geleden ■ ontdekten
x twée_ Peruviaansche vliegers, die in.de
wouden van den wilden bovenloop van

of zes

*

.

MISLUKTE LIST

Denieuw
>

jaren voorbijgingen,
Naarmate
de
seert: tabqk en alcohol. Liever dan ecit
winstgtvenden, bnwetligen kahdel mét hreidde de" kolonie zich uit. De weinige
smokkelaars die met hen samenwerkten, mannen, die hun vrouwen bij.zich hadden,

■

de listigheden dié
hadden gebracht, mis'.en hun uitwerking b'j
den geleerde, die een menschenleven tang
de Zuid-Amerjkaansche stammen en wilf
dernissen heeft bestudeerd.
Dr. Fejos merkte op, dat veel van de
kleeding van de verdwaalde kolonie niet
gemaakt was van oude materialen of aanvoer uit het bosch, doch van tamelijk nieuw
fabrikaat was. Voorts merkte hg. op, dat
vele'mannen heel watemeer van het woud
wisten, dan men van wilden mocht aannemen en tot e?n afstand van verschillende
goed georiënteerd waren,
honderden
vcor
Dr. .Fejos een aanwijzing,
pit vormde
dat de kolonie definitief contact had met de
buitenwereld. Het bleek dat. zy zich niet
mengde.met buitenstaanders.
"ur
de vliegers van de
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„Verloren” kolonisten in de junglevan Peru
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en het externe aspect.

Het spreekt vanzelf dat
die
onderling
I |nauw
zyn.
verbonden
De
Britsche
koloniale
I politiek* is vóór den oorlog reeds'telkens

I

gecritiseerd. De oorlog-sneeft welvaart gebracht voor zekere koloniale gebieden, welker productie nopdig is voor de oorlogvoering, maar die. welvaart'iy kt te meer -de
aandacht te vestigen op de moreel afkeurenswaardige en fundamenteel
verkeerde
ene ven wichtigheid van de economie" van de
meeste. kolonies echryft een by zondere
,*
correspondent van het „Nieuws".
De onevenwichtigheid is in het algemeen
te wyten aan het feit, öat de productie een'
zijdig geconcentreerd wordt op den uitvoer.
Deze-politiek heeft reeds eenige malen, in
geleid
tijden van economische depressie,
tot een ramp voor producenten van grondstoffen, die immers geen alternatieve productie hebben om. de verliezen van de voor•
naamste productie goed te maken.

Ned.-Indië
Nederlandsch Oost-Indië vormt •, een
zeer gioote en machtige eenheid, .welke,
zooals gezegd, minder afhankelijk
was
van het moederland. Het was daarom in
staat sinds den oorlog op Vrijwel
den
ouden.voet door te gaan. Het internationale probleem om een markt* te vinden
voor de vele kostbare grondstoffen van
Nederlandsch Oost-Indië: was reeds vóór
den oorlog een zaak van samenwerking.
ledereen weet van ■de internationale
tin-, rubber-, thee-, suiker-, etc. accoorden af.' Sinds.het uitbreken van den oorlog is men met die politiek doorgegaan,
en de samenwerking tusschen Engeland
en Nederland in deze en soortgelijke zaken is zeer nauw geworden als gevolg
van den oorlog.
./'"
r
Eén. bijkomende fac.ior daarvoor is de
nabijheid vanMalakka. ' Sir
Shenton
Thomas, de gouverneur, van de Straks
Settlements,-heeft volmacht gekregen direrfte besprekingen te beginnen met de
regeering te Batavia. Wij kunnen,
wat
dat betreft, weinig meer doen dan wij
;.-'-»'
doen. V
•De Britsche'en de Nederlandsche" regeering zijn zoodanig overtuigd van het
belang van handhaving van contact
en

•

Verandering
Het schijnt dat de oorlog zal dwingen tot
de verandering in. de koloniale economie,
welke zoo .vaak als wenschelijk is voorgesteld. Die heroriëntatie van het koloniale
economisch* leven zal groote onkosten met
zich brengen, en het kan niet anders of'het
moederland zal de bevolkingen
tegemoet
moeten
komen, tegenover welke het'immers zulk' een verantwoordelijkheid draagt.
Die her-orientatie zal voor een groot deel
meebrengen, dat de grondstoffen in
de
kolonie zelf bewerkt moeten kunnen worden, en dat er dus plaatselijke industrieën
, ■"'.
';*.'
moeten komen.
' Daardoor, zullen zekere \ belangen in het
moederland geschaad worden, maar indien
men deze zaak beschouwt over een periode
jaren in.de toekomst, zal, dat nadeel
niet zoo groot zijn, en wellicht een voordeel
worden voor industriëelen, exporteurs, en
.
de scheepvaart in het moederland.
Door de ontwikkeling van de koloniale
gebieden wordt de levensstandaard daar
immers \erhoógd, en ket consumptie-ver-,
■ mogen van de koloniale bevolking neemt
£toe, zoodat de moederlandsche belangen er-
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ger: Inl. Leeraar
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<*■'
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'
I. Aipassa.'
Loge (Polonlaweg);
Zondag, .16 Maart 4.30 u!n.m.: ' Jeugd■• '•
,/kerk (12—16].).
,
■■'
•
".•'
Kaban Djahe.
i
Zondag, 16 Maart 8 u.n.m.: Ds. Neumann
\
Pem. Slantar.
"■; ~'.
t
Zondag, 16' Maart 9, u.v.m.
»';'.
.
Ds. A. W. de Vries.
Tebïng TlnggU
,
',;
Zondag, 16 Maart 8 u.n.m. .
;
Ds. A. W. de Vries.
~

welkt door Jarenlange ervaring ven»,
W 13 kwaliteiten
kregen rijn: bijzondere aachiheid. volnaaki»

'.

~•.;•

;-i":V.

D« pleegiuiter pp de verpakking garandeert
U dat dit d« origineel* „Camelie" ii, gemaakt 9
mDB
controle van den uitvinder
jCW ' onder voortdurende
<?
Rn .In de modernste EngchKh* Übriek.
Alleen in dm doos vindt U .Caanelia" met da
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GEREFORMEERDE KERK.

Juli-Sept..
Oct-Dec.
13 /is-13% 14
Residentsweg
Zondag, 16 Maart 9 u.v.m. Voorbereiding
".. 13 Maart: Vaster op, handelsvraag , ën
TL Avondmaal.'
schaarsch aanbod. Slot prijshoudend.
'-'
Ds. E. de Jong.
14 Maart: .Vast Er waren eênige kooptrip. 6.15 u.v.m. Stille H. Mis. .7.30 u.v.'m.
Zondag,
ü.njn."'.
8
i 6 Maart
orders* Verkoópers waren gereserveerd.'
Kindermis.
8.30 u.v.m. Hoogmis. B.— u.njn,
' , Ds.,E. de Jong.
.w "...
.
•
Lof.
*

<

,4

-

.-

NEWYORK.
■',_.■
..-■

JAVAANSCHEG

.

.

.', Hakkastraat
.
■'," ■ i .".
16
Maart
Zondag,
13'Mrt.l4 Mrt
6:— u.v.m. Stille H. Mis'
-/
:'
'~"., «Pertjoetweg.
'.
'■
8.30 u.v.m.Hoogmis. 5.30 u.n.m. Lof.
Vervolgens overgaande tot het verwijt, st latex crêpe spot
23:
23
Zondag,
u.y.m. Javaansche
dat de Briische regeering de concentratie pr. sm. rib. spot koop' .
16
9
Maart
"23% 22*8 en
T
.
T. BaleL
van -de koloniale economie op eenzijdige
Maleische
»!.«;•«
„verk.
.22% 22%
Zondag,
16
Maart
Dhanoepranoto.
productie niet voldoende
Ds.
u.v.m.
Hoogmis
R.
M.
B.—
Apr.-Juni koop 22% -V' 22%
tegengegaan, u',i„
;_'
,16
u.n;m. Javaansche 7— u.n.m. Lof.
8
Zondag,
v
heeft verklaarde Lord Lloyd dat de po- ■■U ' ..'
Maar't
Juli-Sept koop 21%
21% en Maleische dienst. ..'..." . •' ;
litiek van.de regeering om de koloniale
verk. 21%
'»,
21% .
Pematang Slantar.
gebieden in hun eigen onderhoud te knn"Da. R. M. Dhanoepranoto.
,"
/:')
V'
Slot:'/
16
Zondag,
Maart
.■■B
B.— u.v.m. Hoogmis
nen laten voorzien, voortdurend gehand,"■'•
6.—u.n.m.
Lof.
,
:
~•■',,
V,
./,,13'Mrt:i4/Mrt
haafd blijft. De schuld ligt niet alleen bij
st latexecrêpe spot
;'
de regeering in het moederland. Finan..."
,
•
Palelsweg.
Sibolga.
PrL' am. rib. spot koop
. cleele \oordeclen welke te behalen wan'n,
23% 22%
Zondag, 16* Maart 5.30 u.v.m. Stille H.' '. Zondag, 16 Maart 7.30 u.v.m. Hoogmis
„verk..
hebben een "verkeerden invloed gehad
,22% 22% Mis voor de deelnemers aan den Bot'eel-: 5.~ u.n.m. Lof. , "».
./■>
'.— ,'
Apr.-Juni koop
'■,
by koloniale' producenten.
Juli-Sept koop 21% ' 21%
m
Sprekend over industrialisatie van koverk.*" 21% 21%
**';,„"'
loniale gebieden zeide Lcrd Lloyd- „Ik ver13 Maart opening: vast; beperkte omklaar'zonder aarzeling cat eeu groote /e> zet door de houding van verkoópers. )
BELASTINGCONSULENTEN EN ACCOUNTANTS
scheidenheid van koloniale economie zeor *13
Maart slot: onveranderd.
,S:GRAVENHAGE v AMSTERDAM ï ROTTERDAM
wenschélijk is, en niet alleen in vredestijd.
OLDENZAAL
14 Maart opening:, stil.
Ook,in oorlogstijd kan daarmee
*j;.
worden
BATAVIA-SOERABAYA-SEMARANG-MEDAN
- .."-' "', ""•!-.
doorgegaan. Doch er zijn groote moeilijk- .* 14 Maart slotV stil.
,123
y, ' CURACAO
'..;... ■-..;.:; '■
■".'*.' ' ? . ,./'
heden. Aan den anderen kant móét
het
'MEDAN.'
Paleisweg 6
Telefoon "■öChifiS
moederland, waarvan de belasting-betalers'
f,
1256 P-rsoneel
■ .;•■-.•■.-■•'
groote offers brengen voor de defensie var.,
de koloniën, pok op z\jn belangen letten. *
De industrieën, welke in de koloniën'begonnen worden, moeten op natuurlijke wij•,'.'.
14
zen bjj het gebied passen, en niet door'mi.l- van
bescherming en met kunst-, en
;.
obugaties.
vliegwerk 'aan den gang
gehouden wor'v/
■:
'";,
':•>■■
den."
.re..
vraag aanbod
-3.*>
ZV% %■ Ind. Lng. '35
100 <
3., %
;37..
89g
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Uit'Meadville'in den Amerikaanschen
Staat Pennsylvania, kwam in Zweden het
bericht, dat Gideon Sundbach na een
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Wallstreet.

<

Cit.

■/
Service , 'x;

12 Maart 15 Maart

'

4ia '41A
Preft Cirles
59
59
Shell Unlon
12
1134
Socony Vacuüm
8',4
'8%
Standard OU of New Jersey 35'/ 8 35'A
Tidewater"
gy2
91/, '
Bethlehem Steel
79 Vi *78 VÏ
Republic Steel
'is*?
■, 19
; ;:
U.S, Steel
;
•
58% 57
Anaconda
24%- • 2Wa
Kennecott'
'
33
33 ,
':.
fh'têrn. Nlckel
26'/r 26Vi
Southern Padfic.
gi/ rf
gs/
Union Paciflc • ■
7711
771/,
Chrysler Corp.
r.
6V/l 663/;
•Jeneral Motors
,
43% 43^4
Hudson Motors ■
qi/„
33'
,:.-•
Curtiss-Wright
ri'
%
8
W
nouglas Alrcraft
'
743/ '74ZZ
'Jnited Aircraft' ',
38U
D« Pont de Nemour»
144V, 143 ,'
General Electric ■'
911/ -ïov».
,3
Standard Brands
"V
Corporative Trust .
"2.35 2.35
'.
Slotetemming'
.
' 46Ó.000 340.000
°™ et
",;•'.•'.
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Malelscho dienst.
v
Zondag, 16 Maart 10.30 u.v.m. Voorgan-
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'LONDEN.;

Jeugddienst'(l6 j. en ouder).

" •

*

:V*

14 Maart opening: prijshoudend.

\44 Maart slot: stil.

"

'

.

Zondag,

J „.I.

.':

—

'"-

land andermaal, geïnteresseerden te vinden, 3,; .%.
'37-A
89 g,*
die bereid waren, 'de uitvoering van 'zya 4,. % Bandojeng '36
101
uitvinding te. financieren. En nu begon 3& % Batavia ,'37-B
•
99
plotseling de ritssluiting een
% Credietbank.'36
voorheen 4
101nooit vermoeden zegetocht door de gejieele 4
% Ned. Ind. Hyp. bank
,
100
wereld. Nu is Sundbach millionnair, Als
man van bijna acht-eri-zestig keert de, vaJr ."
der van de ritssluiting als een nog steeds
Javasche Bank
232 g '"-^~"
onbekende weldoener van de m'enschheid Escompto
>76
79
naar zijn Zweédsche geboorteplaats terug,
'
187
om daar een welverdiende rust te genieten. Lindeteves
Band. Kinine
•
.
410
. 405
Simau
"."
Aimem
■ 110 •
Zd. Bantam C.
120
.;.
',^-'
Gebeo.
g
2
Voor Zondagmiddag"
242»/
■
geen 0J3.V.8.
Nunei
100
competitiewedstryden, daar de 0.5.V.8. Semg.
Stoomboot
199
■.
competitie ten einde Is.
-! ■*.
.
V. Vi V>
14'0
Voor de M.S.V. Bèker-cbmpetitie komen Basilam
'
■
;
,
■
'80
~■
86
Zondagmiddag op het
Djalan,. Radja Bodj.
.'.
,100
f-r
J3portveld tegenover elkaar „Sinar Medan". BóekitDatar
'.
"
Lavvang
90
en ~Young Fellow". Dit belooft een goede Paslr Nangka
',
■£:
wedstrijd te worden, daar by „Sinar Me'
Soerowinangoen
�'
dan" spelers van het Belawansche U.V.V. Telaga Patengan
110
opgesteld zjjn.
Wanasoeka ■-■
•.•■..
De MeCansche kampioen Déli Mij. V.C.
gaat naar S i a n t-a r,. waar. gespeeld
zal worden tegen de Simeloe'ngoen V.C.
'Shell S.C. in.Brandan gaat Zondagmid-

•

-•

•
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„

..

34%

"39%

35%
28%

'
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60 jarige afwezigheid van plan was terug
te komen in zjjn geboortestad om daar z\jn
welverdiende rust te genieten. In Zweden
«van, kunnen profiteeren.
.
iedereen Gideon Sundbach; men heeft
kent
Ik kom thans, aldus LordFaringdon fver- 'hem een jaar geleden pas den titel van
der, tot het tweede aspect van de zaak, het eeredokter verleend. Maar 'verder op de weexterne, internationale aspect.. Minister 1 reld is het zoo goed als geheel onbekend
president Churchill heeft
indertijd
het dat hij de vader van de- ritssluiting is.
&.
Franschè volk een gemeenschappelijk bur- , Daarby heeft hij de tjjdr' en ergernisbegerrecht met het Engelsche aangeboden.'
sparende uitvinding niet eens zelf gedaan.
Toen Sundbach, toen hij nog jong waa,
Eén
bloc
■1
Bij de onderhandelingen over samenwer- naar Amerika ging, leerde hij een meisje
kuig tusscheii de Vrije Franschè kolonies kennen waarop hij verliefd werd. Het meisje nam' hem mee naar haar huis,, waar
is eenzelfde element op
Groot-Brittannië,
haar
het tapijt gebracht. De Vrije Franschè, Bel- niet vader, blijkbaar een-zonderlinge man,
moe-werd, den verloofde van: zijn
gische en Nederlandsche overzeesche
ge- dochter steeds weer te
vertellen, dat hij
i
westen vormen tezamen met de Britscho
een reusachtig» bloc, dat gekenmerkt wordt een'wonderlijk idee-had,'dat de menschen
wat knoopen zou besparen. De jonge
door gelijksoortige problemen, niet» 'alleen heel
Sundbach
hoorde het met een half 'oor
in economischén, maar ook in administraaan
en • toen 'hij tenslotte de „interesse
•voor het meisje- verloor had, 'mj ook het dag naar fL ang s a, waar zjj tegenAlle gebiedsdeelen en betrokken belan- Zonderlinge, plan van den ouden man ver- over V.O.A. uit Bireuen komt.
■"'
gen zouden zonder twijfel een " enorm geten'.
■■"•: .•'■'. ''"*.'."■; '",""«''-"';'.
■~■'' f 'De V.O.A. is een der sterkste clubs in
voordeel hebben by de-nauwste betrek- ..Pas toen_; hij zgn ingenieursstudie be- .Atjeh. In de afg'eloopén weken heeft
'
kingen, die zouden .kunnen leiden tot een ëindigd hadï schoot hem de gedachte weer V.O.A. \ te 'Sigll. en.te Bireuen voor het
uitwisseling van ervaringen .en actieve te binnen, dacht er nog eens'o ver, na en Spitfire Foncß gespeeld tegen T.A.P., een
samenwerking. Gedurende den
oorlo? kwam' langzamernand weer op 'het ,idee, in Medan geen onbekende club. VX).A.
zou een politiek van nauwe samenwer- ! wat de vader van zjjn vroegere geliefde had heeft
ó.a. M.SV.. het
jaar in
king den grootsten indruk maken,'omdat gehad. Hij ging direct naar het bureau Bireuen een nederlaag bezorgd.
De beide
dan duidelijk zou worden, welke onuit- voor patenten in Washington, maar daar wedstrijden tusschen de Atjehsche
elfputtelijke hulpbronnen .achter ons staan. was van eén dergelijk patent niets'bekend, tallen eindjgCen in een geltfk spet
',
'■ <. Die politiek zou
ook van de grootste dus'de oude had zjjri plan niet verder uitwaarde zijn bij de. vorming van èen inter- gewerkt.
'■...*'
nationale koloniale politiek na den oorlog
Zyri pogingen,
het .meisje dat hij vroeFINANCIEN
■welke onvermijdelijk een deel nwxjt uit- ger had lief gehad, «weer • op te 'zoeken,
maken van de nieuwe' wereldorde.
'hadden succes. En. ja, de oude was nog
Ik zou daarom willen voorstellen, aldus steed3 bezig meV z\jn knooplboze sluiting.
Sundbach, die nu pas de .waarde .van het
. besloot spreker, in Londen een interkqliniale commissie in te stellen, waarin ver- plan begreep.-hielp he.m,met zijn eigen kentegenwoordigers van de vier wereldrijken, nis -btf de verdere uitwerking. Spoedig wa3 . Londen; 14. Maart (Anetarßeuter). De
stemming op de Effectenbeurs was zeer
qet Nedcrlandsche, Franschè, Britsche eri men zoo ver dat men patent kon'aanvraEelgis'che, zitting hebben, en waarin. ook gen. Het werd ditmaal een dubbele yreug'- stil; doch over het algemeen vast, behalve
Portugal vertegenwoordigd behoort te zij.i. dedag, want op hetzelfde uur . trouwde vóor'"lri(?ustria!s, waar de tendenz ten na.De'commissie moet de-beschikking krij- Sundbach met hét meisje, dat htf op deze. deele- werd beïnvloed door verminderde
gen over de beste raadgevers, en niet
terug gevonden cementrdividenden,„die scherpe dalingen
alle»n zonderlinge manier weer
'■•
,
_\
'•■'•",'."'. . • voor de, betrokken aandeden ten gevolge
economische problemen behandejen, maar had.
■:
ook alle andere, zooals
Maar het patent had niet hetzelfde suc- hadden.':
administratieve
.':''■■■■'.' f '■' .
Britsche Sporen* werden wederom door
jnaatregelen, gezondheidsvraagstukken, e:c. ces als het jonge, huwelijksgeluk. Want
scheen
2y zou regelingen kunnen opstellen
bijna onmogelijk "voor. dit de provinciën gevraagd, terwjjl Brazilianen
voor het
wederzijdschen bestand, „pooling",
ha.i- „krankzinnige Idee", geldgevers • te vinden. wederom werden gesteund." Olies '.' waren
Pas kort voor den oorlog was het zoo ver, lui, evenals Kaf f irs.
delscoricessie, geld-' en commercieel ver!.'■*
• '■ i!
dat de eerste ritssluitingen op de markt'
keer..'
J ■ . , .
'■
Deze commissie zou reeds een internano- verschenen. Dat was. voor slechts 25. jaar,
RUBBER
uale koloniale politiek voor na den oorlog maar ongelukkig genoeg vertrouwde niekunnen voorbereiden. Daardoor zou de we- mand de uitvinding, de vrouwen het'minst, : NewYprk, 14 Maart ■ (Aneta-Reutcr).
reld reeds èen idéé kunnen krijgen van de die geep afscheid konden, nemen van haar De. Amerikaansche rubber statistiek cijorde, welke w\j ons voorstellen na den ooi- onbetrouwbare drukknoopen.' : ; '~
fers o ver de maand Februari ■ z(Jn: •'£
Eerst het Amerikaansche. Ministerie van Invoeren:
Ipg té vestigen. *; V
»■
74.000 tori.
Defensie' erkende eenige .jaren daarop do Consumptie: '?>" '...
"61.000
De
waarde van de nieuwe uitvinding en toen
.
..'
n
353.700 v
, De minister van Koloniën, Lord.Lloyd,
do eerste soldaten, van het Amerikaansche Voorraden: /
antwnnrrMp (int ni»mi™,)'»x«u.« t«J
,137.000,
ixpêdltie corps op het Européesche krtfgS' Zeilend V
Consumptie.geregenereerde
rubber:.'-.
jfuhctie kon vervullen -zonder diep otld.;r veld geroepen werden, - veroorzaakte dit .'-':-'■•:•>,.:/.•■..■;■■'...• :•.-, ;*.,17.800 ;
<Jen indruk te komen.van de verantwoorde- een sensatie. Want hun tasschen. waren
lijkheid welke het ambt meebracht, en van niet meer > dichtgeknoopt, maar „dicht-ge' •,;.•'.
|ce. mogeJtJkßeden welke het bood. ■'De trokkén'VY. ;
fooriog heeft na'uurlflk bijzondere omstan- -Doch merkwaardigerwijze'raakte de'üit'; ■ •
\n .rupees' en' annns. • :'.■•
fdigheden geschapen, maar zelfs gedurende vinding na.hét einde van <leri oorlog* wper
,'y •■■■.:; 12 Maart,
.',
14 Maart
Idezén. tyd moet! het mogeujk " zyn. de
in het.vergeetboek.;Het, herinnerde waar cash,;-. ..-.:;■ wi : <yV/^.';.•<%;■•.
pomische' koloniale polrt)ek te ontwikkelen. BclüjnHjk te veel aan de .".'onbarmhartige
Verr.,24 Mrt. .;. «%. ' :,, .■■■::.', es/,
de samenwerking met de andere koF
oorlogsjaren, omdat er soldaten waren dio Verr.' 22 Apr..,,..' «/i •.'••.- ;'." ~'/;-. i- «/.«•:
loniale mogendheden betreft, moei het'de- het met hun uniform gemaakt hadden..
e '*v i( '
'
'12 Maart; stil.
partement 'van Koloniën natuurlijk de vet-'
Latei: gelukte het Sundbach," in Enge> I 14 Maartfstil,.:V '•",'
•
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ai;ng
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geen toelichting noodig heeft. ■•'
Lord Faringdon opende het debat met te
eggen dat" het zyn bedoeling niet was ui-

Andere factoren
Ik ben «het ermede eens, aldus ging Lord:
Lloyd voort, dat de samenwerking, welke
thans in oorlogstijd bestaat, na den oorlog
r.og behoort te worden voortgezet, maiir
het is duidehjk dat het, verkeerd zou zijn
thans reeds te trachten een te nauwkeurige definitie te geven voor zoowel den omvang als het doel van zulk een samenwerking na den oorlog. Ik geloof, dat zulks onverstandig is, en bovendien is het onmoseUjk.
5
tf
Er zijn te veel koloniale problemen, die
andere landen raken.'Het is bijvoorbeeld
nutteloos afspraken te maken over koffie
en cacao zonder raadpleging yan Brazilië.
Suiker is zeker niet alleen een 'koloniaal
probleem. De koloniën kunnen hun economische vraagstukken niet oplossen door
eenvoudig met elkaar afspraken te maken.
De economische wereld-problemen
kun
nen niet bij onderlinge regeling
door een
groep worden aangevat } •
'
Intusschen kan ik de verzekering geven
dat ik van meenirig ben, dat de machinerie van samenwerking in oorlogstyd, welke, thans ontwikkeld wordt, van grooten
steun zal zyn, en gehandhaafd en
uitgewerkt moet worden, zoodat
na den oorlog daaruit iets kunnen opbouwen dat een
meer omvattende Organisatie ! zal vormen
van samenwerkende activiteit op koloniaal
en internationaal gebied.

Kerknieuws.

'

I

In het Hoogerhuis Is een zeer belangrgk debat gehouden over de Britsche koloniale economische politiek., wy zullen
hieronder eenige uittreksels laten volgen
alt twee redevoeringen welke by die gelegenheid «yn gehouden, zonder . eenig
commentaar, omdat hetgeen gezegd werd

'"'

■

lande

antwoordeiykheid deelen met het departement van Buitenlandsche Zaken, maar gezegd kan toch wórden,- dat de oorlog nieuwe wegen
geopend voor die samen
werking, welke inderdaad na den oorlog
behoort te worden
'De samenwerking van Engeland mi»t
Frankrijk en België op koloniaal politiek
gebied is verschillend van die met
het
Ncderlandsche wereldrijk. 'De Fransche
en de Belgische overzeesche
gewesten
zyn veel meer direct afhankelijk geweest
van het moederland dan,het Nederlandsche overzeesche rgk. Engeland heeft den
Franschen en Belgischen kolonies dan
ook meer dlrecten steun moeten verke.
nen dan Nederlandsch-Indië.
f •
Er zhn ; juist economische verdragen gesloten met de Vrye Fransche koloniën in
Afrika en met den Belgischen'Congo. Deze,
verdragen zyn in het algemeen gebaseerd
op de politiek van de Britsche regeering
om de economische structuur van,die gebieden zooveel mogehjk te handhaven door
er zooveel mogehjk van te koopen in rail
voor invoer, welke noodig is voor het economisch leven van die landen., •■

Londen, Januari 1941.
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enden politek:rg
IBelangrijke
nterkolonialecomviser rol voor Nederland

De rubbermarkten
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nvan au

Engelandskolniae

uitwisseling van informatie, dat zij onlangs ten organisatie
hebben ingesteld
om dat contact te handhaven in den vorm
van een Engelsch-Nederlandsche
commissie voor economische zaken, -welke
geregeld en vaak bijeen zal komen om
van gedachten te wisselen.
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besluitfkomt' dan eerst

van 'een nieuwen wagen

maihlige li'mweik weidt voorafgegaan door een buitergewcon
(Voor alle leeltijden)
bélang'wekkerd FARAAXLST :NIEUWS.
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oorlog

Op prima wijze bijgestaan door ANSE NAGEL
op dien'gedenk-*
ANNE GWYNNE e.v.a.
Waardigen dag, VRIJDAG, den DERTIENDEN, waren vr'eemde,'onheilspellende gebeurtenissen de voorbode van èeri grdot'debacle, welke_vèrstrekkende gevolgen had.. ...1,
'
„/},>
..{*
DÉ KOUDE RILLINGEN ZULT U LANGS UW RUG OMHOOG VOELEN KRUIPENI
>*
Vooraf een gekleurde cartoon van WALT DISNEY, tevens een zeer interessant Fox-Nieuws.
'«
(Niet voor personen beneden 17 jaar)
'-:*
•
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ZATERDAG VOOR HET LAATST
ZONDAG E.\ MAANDAG: Een byzonder geestige
ORIÖN' Een ander uiterst spannende Mysterie-ilm:
.
ftlm, waarvan iedereen zal genieten:
V

Cvf. V 'tfde grootste Ford. die ooit gebouwd werd. LANGER en BEDUIDEND RUIMER,"
•
r%" �" voor'W zijruiten geven 30% MEER UITZICHT, . tl ■*
-f: 5
TREEPLANKEN,
'-� -hij heeft BREEDERE DEUREN en HALF INGEBOUWDE
' ..,?
jhij heelt nog SNELLERE ACCELLERATIE en nog TALRIJKE ANDERE .VERBETERINGEN.
>;
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Tezamen in een intens-spannend griezelrecept:
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reeds eenige, belang' rijke wijzigingen- in den NI EUW E N Ford aankondigen.
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de radio dat we ons melden, moesteh;
sy'n
toen weer naar Rotterdam gegaan.
>■'
Zit nu in Nleuwendiep, zal vanwege de
'■
censuur' over den tegenwöordigen toe' stand maar.'niet schrijven, alleen zeg ik
dat die. erger, is dan de geheele oorlog.
Zooals alles went, wen je ook aan het vijandelijk vuur, je Wordt vrij
onverschillig
voor-het levensgevaar dat je voortdurend

Nieuwediep en ging de zon op, tóén drie
'Duitsche vliegtuigen uit de, richting van de
Mok kwamen aanvliegen en magnetische
mijnen.in de vaarwaters welke■vanuit de
Noordzee toegang verleenen tot het Marsdiep aan parachutes naar beneden heten
vallen. Alle schepen', op de ree openden
vuur met hunanti-hichtbatteryen.een var
de vliegtuigen bestookte ons mét zijn mitrailleur, de éérste vuurdoop.,. •
Onderwijl" bombardeerden drie MesXisch'mits de Kooy (vliegkamp) waar juist
alle vliegtuigen stonden te tanken.' 1
Om 1200 uur. zetten we aan tot 28-£üjl,
'voeren langs de pas gelegde magnetische
<münen en zetten, koers .naar Hoek van Holland, met het schip natuurlijk geheel gevechtsklaar, de opdracht was, met inzet van
het geheele schip trachten Waalhaven' dat
reeds door de Duitsehers bezet was met
onze 12-cm batterij om té. ploegen. By
Monster, in het iWestland, stonden dik
Duitsche transport-toestellen op het strand,
we voeren op 10.000 meter buiten de kust,
het eerste salvo sloeg er, middendoor j en
deed de vliegtuigen in vlammen opgaan.
Bij de Hoek stoomden we de Waterweg op,
moesten iftizc vaart vermindercn.tot 16 i\:
voeren naar' Rotterdam. Een veer jyinl
Duitsche, vliegtuigen, van, allerlei typen
zagen we in de lucht, waren dus op allcJ
voorbereid» ik had mezelf volkomen algeschreveri,
de'7,s cm al, (tusbehjn
de schoorstcenen) geheel ongedekt en
wa?
vastbesloten mijn body zoo duur mogelijk
-.-,v .
te verkoopen; 1
, :; ','

omringt.
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vu r en
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daarop volgende nacht, hebben we in

'

„

•

•

■

,

landsche volk voelt, hoe onverbiddellyk de
bezettingsmacht haar taak en haar recht
zal weten te handhaven". Zij zullen in de
toekomst zoonoodig nog harder zyn. De

raddraaiers . zullen door bet

militair

gerechtshof worden veroordeeld en dit is een

harde, onvermydelyk maar verdiende straf.
Echter moeten ook degenen die volgens
den aard van dit land mede. verantwoordelijk zyn voor de vorming van de openbare
•meening, door drastische.maatregelen
er
aan herinnerd worden,'dat de'door de'bezettingsmacht geëischte«orde -onder alle
omstandigheden dient te worden gehand•
-::.:;
haafd.
■. ,'.. ;■,'":'■.:.';:.:,'
'•'

'•

.

dulvelsch is dat, granaatjes die B.m boven de grond springen hetgeen een hagel
'..
'
van scherven geeft.
Heb links en rechts gewonden zieri
,
vallen, ben ook daar goed tusschen uitgekomen. Pc streed daar.'met Bouvy en
van Londen, tijdens een beschieting op
den dag der capitulatie werd van Lijnden
zwaar gewond; een
groote granaatscherf in zijn buik. \
• Gelukkig maakt hij het. nu beter, maar
het heeft op hef kantje gestaan.: Zeg
aan de collega's in Indië dat van Londen 'op byzondere~wijze zyn plicht heeft
gedaan zooals wij h~et allen van hém ver-

mideln”.

„Scherpste
de mariniers'kazerne geslapen en zyn den
de recente onlusten
bespreAllereerst
volgenden dag mee gaan vechten met de kend, verklaarde Seys3 dat de Duitsche bemariniers aan de Noordelijke Maasoever. zetters" besloten alle ongeregeldheden met
'Heb in de „oude Plantage" gelegen, meer- de scherpste middelen op de meest besliste
dere malen onder, mortiervuur gestaan; wyze te breken, „in de hoop, dat het Nedpr-

'

.

'""■

'

••,

Wat de positie van Noord- en Zuid-Nederland aangaat
bedoeld wórden Nederland en het Vlaamsche gedeelte van België
hiermede zal gewacht moeten wor-'
den tot de vredes-conferentie, waaróp over
hun lot zal worden beslist. .".
Het is zeker'
zoo besluit het blad j—
dat alle Nederlandsch-sprekende
volken
een betere eenheid zullen Vinden dan tot
dusverre het, geval was.
..Het'Nationale Dagblad schijnt zich meer
te bekommeren over de z.g. eenheid van
de Nederlandsch-sprekende
volkeu dan
over de toekomst,.de vrijheid en onafhan>
kelijkheid van hét vaderland. •
bevestigt
Deze
ten
houding
volle de
t
vroegere indrukken over de mate van-va;
'derlandsliefde ' van deze „super-nationalisten", die bereid zijn van Hitler elk besluit
betreffende dé toekomst van Nederland te
aanvaarden, hoe vernederend ook en zelfs
wanneer ! zg een algeheele vernietiging van
Nederlands vrnheid zouden inhouden, wanneer, zij maar de rol-van Hitlers trekpoppen mógen spelen; .-■% :};r
—

—

—
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DE GEER BEDREIGD

Een lezered te Buitenzorg deed het
„Niauws" afschrift toekomen van een gevan voor 10 Mei en maakte het Nederland deelte *van een brief, welken zyzoojuist uit
sche volk eenige uit dezen mond ongetwij- Holland ontving. De brief
welke was gefeld met verachting ontvangen complimen- opend door de Duitsche censuur
is aften voor de Neerlandsché prestaties op het komstig uit Den Haag èri begint in gewoon
terrein van 'kunsten en wetenschappen en Hollandsch, daarna volgt een stuk in het
op dat van kolonisatie, doch hij verraadde dialect • van Midden-Drente. Dit! stuk volgt
zijn waren gedachtengang door de tussche::- hieronder:' •
.
. , ,'
V '■
gewórp'én opmerking, dat Nederland
a'.3
Wat 't hier nog worden mut,„ ik weet
'„Germaanschen randstaat'' een nog groomet.'Alles geef op de bohne, de schoenen,
tere taak heeft te. vervullen.
';
Ook moet Nederland volgens'Seyss een en de stoete (brood). Alles geet now te
■•
scheppende . houding jegens voot (moet loopen).
„waarlyk
Maar ze bint hier wel kalm heur,' ie heurt
Duitschland" aan den dag leggen. r
niks aanders dan dat ze wint en dan wordt
De huidige situatie besprekend, verklaar't wer tegen spreuken.
Seyss,
dat
Hitler
een
bestuur
burgerlek
de
Van Rotterdam lig'net zooveul van plat,
in Nedejland heeft ingesteld aangezien hij
3 Leeuwarden groot is. Ze hebt in de
Nederland als een niet uitsluitend. door <ie
stroaten
van de Haag ok scheuten, de Holbezet
land
wilde
beDuitsche weermacht
soldaten
landse
dan. Ie weet netuurluk wal
. • ' .■''• ■
schouwd.
.'
veur
.
wie
of
dat
was.
Nederland
•Volgens Seyss bestaat' in
"'t
hookié
't
Op
by'
Bezarregie (De Bazaar
./ry
thans een „ongeloofelyke" politieke
Regentess'elaan) is nog een roete kapot
'"'\,
j"4
beid.' •i; ;'
';■;-,"■■",-■■;,
:;!'>,-'££:.
scheuten, dus ie zeet ilat wy dr. vlak
bjj
Duitschland wil de NedeHandsche bevol- zeetn hebt. Moar in huus was alles veilig.
king geenszins eenigerlei politieke overtuiNauwlyks wast in de stad rustig of wy"
ging opdringen.
beurden dat re de wapens neer legd hadn.
De wezenly'ke waarde "van deze uitspraak Moar wy' komt wer lds, hoe lang 't ok
wordt afdoende geïllustreerd door de byna duurt.
•
■•■
",*■.„/..",:i''.;.-;
Ie heurt netuurluk alles wal uut de Buonmiddellyk volgende verklaring:" „Echter
moet de liberaal-democratische geest van tenlaanse kraante, nog beetr, dan wy. Wy'
terreur welke ook in Nederland jegens het kunt alleen moar nbar de Poepen luustrn
nationaal-socalisme bestond, onverbiddellijk (zoo-worden de Duitschers ih Drente genoemd). Ie heuft je niet ongerust maken,
'
v.orden gebroken. '>)
.
'.■';* i
Wanneer thans 'alleen N.S.B.'ers in uni- wy krigt hier nóg genogt.
vloeit
In Rotterdam niet doar ia zooveul kapot
form op straat mogen marcheeren,
dit alleen voort uit de omstandigheid, dat en dood.' Wy' hebt op kantoor ok 'n gas-,
masker krèegn.Tnoar dat is now al wer deur
deze met Duitschland willen samengaan.
'naander inpikt.. ledere nacht paRegeering en Kerk trouilleert de vliegtuigen
ons.
Alles is
hier
Anderen hebben hiervan echter liet boven
hoa s t | wer ge w p.o n, alleen
De
, ben ijs nog niet geleverd.
politieke da
w now n'i e t
v r'y'
bint.
verantwoordelijkheid in Nederland Ï5 zal Moeder
nog ijs eet, een
niet
daw
now
wil
dus in handen worden gelegd van diege- Torenstraatje
of een Gambatje (Italiaansch
nen, die toonden den weg der Germaan- ys). Tante A. wil'ook al niet
meer noar
sche stammen naar, het nieuwe Europa de radio
■''•_;
luustrn.
te willen gaan. De kameraadschap welke
ons met deze menschen bindt, werd door
. de vorige regeeririg, alsmede door dé kerDe KuiUuue Ju iJKsi tiaJ in Nederland
']".ken gesmeed".
veroordeelde
een .tramconducteur en een
de
.Seyss Inquart vleide zich verder met
jong
meisje
elk
tot één jaar gevangenis"wel
voorgedachte dat In vele kringen, en
al onder de arbeiders, meer begrip komt, straf, respectievelijk wegens het'aanran-'
en een levendige belangstelling ontstaat den, en het beschimpen van Duitsche
•'.'■'•..• .•■.•'■> • ■■•''
voor het Nazi-isme,' doch hy zag zich te- soldaten.
vens genoodzaakt te erkennen dat „vele
Nederlanders" (en waarom zeide Seyss „GILDE”
Inquart niet, waarheidsgetrouw,
09% ~In Nederland zal een gilde van, boekvan de Nederlanders?) een afwachtende, handelaren worden
gevormd,' seint het
tegenstribbelende houding aannemen.
A.N.P. uit Londen.
•■:.*'■ .'.■/
Seyss weidde uit ovei de gebeurtenissen
-

—

—

•>
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Londen,

j,

"'•'.•...'..,

Het blad verklaart, • dat de ' Nederland
sche nazi's goedhartig zijn en bereid hun
landgenooten, die van het'zelfde bloed zü'ni
te vergeven.. Zij kunnen echjer niet alles
vergeven.-Zij kunnen zichb.v. niet bevredigd achten door de jongste verklaring
van Jhr. de Geer, dat hg voortaan als rus.',
tend burger zal leven.
De Geer
zoo schrijft 'het blad —'
heeft vroeger onze eer op de meest beSlechts
leedigende wijze aangevallen.
wanneer hij ztfn beleedigingen terugneemt zal hij zijn'laatste jaren rustig
kunnen
leven.» . .
*. •
•_•'..
■
Men zal de bedreiging van.het Nationale Dagblad waarschijnlijk slechts behoeven
te beschouwen als de bekende nazi-grootspraak én gebluf met macht, die niet bestaat. Het is evenwel ook-, mogelyk, dat
Jhr. de Geer j zjjn ondoordachte vlucht
thans begint te betreuren, 'welk-leedwezenongetwijfeld geleidelijk zal toenemen' indien de vroegere premier zich niet laatjn"
-,
'■•;.•
timideeren.
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„Verlangend

naar e n Duitschen aanval”

Wij Jtregen, sdhrijft.het „Nieuws",' inzage
van een brief, welken een cadet schreef
uit Holland. Een deel van het schrijven,
dat, als zooveel eerder gepubliceerde"' brieven, getuigt van den sterken geest, laten

we'hieronder

volgen:

'

'

„Eindelijk-een .brief, hè? Maar nu van
een. krijgsgevangene. We zijn wel zoogoed
als yru, maar hebben totaal geen wapen»
meer en moeten iederen avond om 10 uur
ons melden. Het is jammer, dat het zoo gcloopen is. Nu wachten we maar wat er met A
ons gaat gebeuren.
De oorlog heeft óns geen verliezen toegebracht. Ik bedoel mei ons, de cadetten.
We hebben alleen maar op wat parachutisten gejaagd,'doch verder hebben we
niets anders gedaan dan'in onze stelling'
wachten op de Duitschers.
.-'
Ik lag. in een .voorpost ten Zuiden van '
Haarlem. Onze groep was» 1$ man sterk.' .
Wij wisten, dat, wanneer Duitschland op i
onze stelling eên goeden aanval zou doch,
we alle 16 zouden vallen.
Ondanks dat was de stemming en ver»
houding prachtig. We werkten hard. Van
24 uur hadden we 14 a'l6 uur wacht en de
rest van den t\jd moesten we verdeden
tusschen prikkeldraad-versperringen aan
leggen, loopgraven maken en eten'en slapen'.
'We sliepen van de 24 uur ongeveer 3
a 4 uur. Ondanks dat 'hadden we slecht» .
één verlangen, een Duitschen aanval.
Toen het er op ging lpen en wg' hoe
langer hoe verlangender naar de Duitschers
waren, capituleerde hét leger. Wij moesten
ook capituleeren.
.
'.«.',*
'Hoewel het cadettencorps klaar \stond
om naar Engeland te gaan met de Canadeezen. Onze gouverneur stond dat niet
toe.
'
.
Eén ding was er, waar wij zeer kapot '
van waren. Wanneer je op wacht stond,
floten de kogels ons om de ooren, afgeschoten door burgers.,
'Is dat niet om ellendig te worden? We
hèbbèn als gekken gepatrouilleerd om de
daders te vinden, maar het is ons nooir
-

-

*

.

*
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' '
stelselmatige wijze afgewezen.
De N'.5.15.-leiding stelde onlangs
een
Departement Van Onderw ijs,.' Wetenschappep en Cultuurbeschermlng in, hetwelk 1 hans aan de gemeenteraden heeft
gelast 'de Duitschers te
voorzien
van geheel 'uitgeruste
schoolgebouwen,
waarvan de kosten voor de gemeenschap
"
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Debomhet
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gelukt.
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Awe heeft in Wassenaar gevochten. Ik
heb hem nog niet gesproken, daar ik hiet
weg mag. Htf schijnt in een compagnie te hebben gezeten, die op 5 man ,na totaal
vernietigd is. Awe is een van die vijf over• ,.'l
..
.
.
levenden....
.-.

•
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Gouda

DREIGENDEC

5 Dé handel in Gondsche kaas, welk product eenmaal naar alle deelen van de we-

reld werd geëxporteerd, is practlsch geheel
tot stilstand gekomen. De binnenlandsche
handel en de uitvoer naar. Dultschland zijn
wettelyk geregeld, doch
bedragen
nog
slechts een fractie van den vroege ren omzet, seint het A.N.F, uit Londen. •;
De kaasboeren rondom Gouda worden
met den ondergang bedreigd, welke waarschijnlijk nog zal worden -verhaast door de
beperking van den melkveestapel en door
het besluit, waarbij het vervaardigen van
kaas verboden.wordt om de productie van
boter'te bevorderen.
Het feit,
dat te Gouda geen kaas verkrijgbaar is spreekt boekdeelen.
Met het doel een catastrofe te voorkomen heeft de Kamer van Koophandel . te
Gouda aan den- secretaris-generaal
van
Economische Zaken verzocht aan de kaas-,
boeren toe te staan hun productie onmiddellijk te hervatten, zelfs wanneer dit zou
gaan ten koste, van de boterproductie.
In
verzoekschrift wordt erop gewezen, dat boter kan worden geproduceerd in
andere deelen van het land, waar men gern
kaas van wereldvermaardheid vervaardigt.
.

het.

Arbeidersmigratie
Als gevolg van de
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uit Londen is vertrokken '• om gedurende
tien dagen in een landelijke omgeving van
te herstellen. Zft deelde aan eenden
verslaggever van de „Evening Standard"
mede, dat
drie vrienden, waaronder een Nederlandsen hoofdofficier,'ln het
restaurant at toen de bqm op de dansvloer
neerkwam. Niemand van het groepje'werd
ernstig gewond. „Wö hebben
werkelijk
groot geluk gehad", merkte Lady Baldwin
: -■:^,v.'.v»-^
°p.'■-': ;:.'■•■

j Duitsche

bepaling,
worden ver■strekt aan
'die Düitsche
bestellingen uitvoeren,, doet zich in
Nederland het versdüjnsel van, arbeidersmigratie, voor.
t
De
electrische industrieën
te Eindhoven 'werken
volle kracht
voor dei Duitschers en hebben duizenden
nieuwe arbeiders noodig. Deze stroomen
toe uit-andere doelen van het land, o.a.'.
uit, de Langstraat, waar de schoenenuuw u» nut
van'het gebrek; aan materiaal,
. ■'(,'}

dat slechts

Nog'ccn' Nederlandsen officier is haast
het slachtoffer geworden van een bom, die
Zaterdagnacht een Londensch restaurant
trof, en waarover reeds eerder een en ander is bericht, seint het A.N.P. uit Londen.
.Gelukkig werd bij slechts licht aan een
hand gewond. Dit werd onthuld door Lady!
Baldwin, van Bewdley, een" dochter van
den vroegeren
premier, die, na
gedurende den winter drukke ambulanceW
•■ w* im<ui*m>uvuOu

•

.

,

�

Sedert 'den inval 'deden pas geïmporteerde Duitschers op onbeschaamde w ijze aanspraken, gelden op een gelijke behandejing'als de Nederlanders'in .het
onderwijsstelsel, doch 'de plaatselijke
autoriteiten hebben verzoeken voor de financiering van particuliere scholen • op

zijn.

'

•
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Duitschers

*

'

Een cadet schrijft

,

In het „Nationale Dagblad" van 26 Februari j.l. worden in een* hoofdartikel heioude regiem en de houding der Nederlandsche nazi's besproken, seint het A.N.P. uit
;

irestaun

1

'

De

„WIJPKOUEMNTAR

..».

VANBOEKHDLR.

N.SB

,

Duidelijk trad de bedoeling der bezetters
naar voren om de politieke matht.in Nederland toe te vertrouwen aan N.5.8.-érs
en andere verraders alsmede om Joden ververdringen.
der uit het' openbare leven
Inquart's begrypelyk ideaal schynt de vorming vaa een Nederlandsch bewipd alsmede de publieke meening in zoodahigen zin,
dat Nederland zelf zich een Duitschen vazalstaat rriaakt. Seyss' maakt zich echter
De opmerdienaangaande weinig illusies.
een
kingen welke hy maakte betrelfende
zyn teekemogelyk ,vallen c-p'zyn post',
nend, alsmede de passages met betrekkiug
In
tot een eventueele Engelsche landing
Nederland.
- : '•;/'•'••"
*
Waar bleef de vroegere Duitsche grootspraak'met betrekking, tot eén invasie in
Engeland?
■ , mèening
Blykbaar deelt Sey3S Hitler's
inzake een zekere overwinning in 1941. niet,
daarvan repte hy tenminste niet. Het was
voor de meerderheid der Nederlanders dus
ongetwyfeld een opwekkende redevoering.

.

welke mogelijk ïs.

■

Machtande

-

'

\

EenbDrent

NBESCHIMP.

afstand-,
sprongen,
meters . sloegen overboord, , het roer
werkte -niet meer en . mijn kanon
wilde ook : niet meer vuren. • Door
de vaart die het schip nog had, voeren
We de Mervvedehaven
het
in, wisten
schip dat al zware, slagzij had langs den
kant te krijgen waar het een . kwartier
later kapseisde,en zonk. Vermoedelijk
zijn er zware scheuren in de huid gekomen, dat kon ook niet anders, het schip
heeft oplawaaiers gehad waarbij ik dacht
dat het middendoor zou breken.
'■'''■'
Een doóde en twee zwaargewonden be->
• nevens vyf man die overboord geslagen
waren, hadden we te betreuren, de laatste zyn allen met lichte verwondingen
aan den wal gekomen, we hadden allen
ons zwemvest om, en dat heeft ze waarschijnlijk 'gered. De schoorsteenen wareu
■'. zeven geworden van de mitrailleurkogels
geen
en bomscherven, een wonder dat
spaah van me gevallen is. , -:j .■' ,' s . ,£',
-

"".

_

i

~

Ik
gelicht en mijn kanonbemanning en
maakten een korte, onvrijwillige luchtreis

stoomleldingen

'

Het „Nationale' Dagblad'-" van 26- Februari j.l. bevat een artikel, waarin de
„Dietgche problemen'V worden besproken
en met nadruk wordt gewezen op de banden des bloeds tusschen Nederland, Vlaanderen,- Fransen-Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Het blad verklaart," dat het Vlaamsche
gedeelte van Nóord-Frankryk,' Westhoek
geheeten, een- deel van Vlaanderen, zal
worden, hetgeen de eenige oplossing is,,

'

randstl”

vleieryen, grootspraak met angst, beloften van politieke vrijheid met de aankon-'
diging van een' Nederlandsche incorporatie in het Groot-Duitsche Kijk.
Samenvattend maakte de rede den invan
druk'van gróote zwakte, bovenal
verwarring?Opgemerkt, werd, dat de bedreiging aan het adres Van toekomstige
ordeverstoorders'gepaard ging met een
bedreiging tegen de pers.

:

'

alsmede

van. tegenstand

„Dietschland”

—

ALENRDUST”.

ENDKASOP

tot handelingen

•

~

*''

De bezettingsmacht zal toonen zelfs
in
staat te zyn personen'te treffen die een atmosfeer kweeken welke tenslotte : opwekt

"Seyss Inquart hield in het Concertge- deze mogelyk maakt".
bouw te Amsterdant een redevoering
waarin hij bedreigingen, af wisselde met „Germaanschen

••

•''
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Eenred vol dochietwat do r. somber

In zoo'n toestand, dien U zich niet kan
voorstellen en ik ook nooit van mijzelf
, geweten heb, weet je voor jezelf wat je
waard bent en valt het jezelf afschrijven
. niet moeilijk. Even voor Waalhaven was
.
het ér van.
~»"3
Vyf Heinkelbommenwerpers gingen in
een rij achter elkaar vliegen en vielen
uit voorlijke richting aan.
Zij doken hierbij fluitend omlaag,'met
'hun mitrailleurs het'dek beschietend en
bij het optrekken lieten ze ieder vyf bom-"
men vallen. Met de 7,5 cm én de mitrailleurs gaven we behoorlijk party en maakten het de vliegtuigen'ook niet gemakkelijk, het resultaat was dan ook geen enkele treffer hoewel we ongeveereen zestigtal aanvallen gehad hebbén. Vyf bommen ..vielen echter vlak naast het schip,
dit werd wel een meter uit het water op-'

-

'.

VAN DE N.S.B.

•'

''

enmartl.

over

randst”en sprekt

Seys Inquar„tGemsch

'

"

onzeker maar zeMy'n toekomst.is
ker is dat er in de toekomst nog veel ■'■ e.i*
./
hard werk te verwachten"* is.
Ik zou nog wel brieven vol kunnen vertellen, doch dit maar tot later uitstellen.
Hoop spoedig pok iets van U te mogen
hooren, (mijn hartelijke groeten, ook ann

**

.

,

nét het" apker laten vallen'op de ree >van

en

Torpedoboojovnblekdtuagiers
iLangzmerh~,tpidnjsz*..e\?"
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Den Heldr, 1940.
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grondstoffen
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EEN
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Galen”

vechten.
De eerste brief is er een, van,een Néderde", branden gebluscht zijn heb ik de ontlandschen niarine-6ff icier, die den roem- zettende ravage en vernieling gezien, ide
vollen ondergang van Hr. Ms. „Van Galen" ,géheele
en. Kralingen liggen
meemaakte. Hy Werd geschreven aan ken- plat en "2ynbinnenstad
'
een puinhoop.
nissen hier- in Indië. ■
-5
V ;s Toen kwam de capitulatie, waanzinnig
i van woede waren we, mariniers die hun
•geweren op de-straatmaan stukken sme\<
Hooggeachte Heer en Mevrouw,
ten, wijzelf werden door, onzen Comman-r'
dant bedankt hebben', onze uniformjasEven benieuwd als U zult zyn naar mijn
wederwaardigheden, ben ik naar de reactie
*~sen aan dè haak gehangen, en getracht
Hoek van Holland te* bereiken om naar
"welke de capitulatie na vier dagen tengevolge van „verraad" en enorme overmacht,
Engeland te ontsnappen.' Dit is ons niet
'gelukt daar in Hoek van Holland nog
in Indië teweeg heeft gebracht; gaarne zie
ik,dan. ook.een brief van U tegemoet."
zwaar gevochten«werd. Bouvy en.ik zijn
„In ben 'springlevend, ondanks het feit dat | toen den volgenden dag naar den Haag
jgeloópen, thuis dachten ze dat ik opge'ik gedurende den geheelen oorlog onder
vijandelijk vuur heb gestaan.
stegen was, het bericht verspreidde zich
Loukie (Gerlach) is' met zyn my'nenveger 'n.l. dat de , varf Galen met man en muis
naar Engeland,, ik '■weet overigens -geen
vergaan was. Moeder werd lijkbleek en
nieuws van hem, door de'Engelsche radio
ik moest haar' opvangen, lieve moeder,
ze, had zich zoo' dapper gehouden j verir bekend gemaakt dat bijna alle schepcii
veilig in Engeland zijn aangekomen.
mij de buren.
t
• Twee; dagen, na aankomst ' iri; Holland
Mijn vader en broer zyn er ook heelhuids
begon het feest, héb mijn ouders voor dien
\
afgekomen.'
. .'".■'
•
gezien,
even
nog
allen maakten -het
tijd
We zyn nu krijgsgevangen, hoorden door
goed.
Vrijdagmorgen =fc 0330 hadden we
,

;
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wordte sprakegbcht

hardwekvctn”lomsen nog

"

•

aan, die ons opnieuw een indruk .geven van
hetgeen zich in de dagen van stryd in'en
om Holland heeft afgespeeld en van de
stemming.onder de Nederlanders, die van-,
uit Engeland met onverzettelyken wil door-

*

•>

wacht' hébben,>ook tijdens het bOmbarhij aan'dek onbeschermd
■ dement heeft
staande met een lichte mitrailleur mee'gevuurd . o'p de. aanvallende viegtuigen.
Van ooggetuigen hebben wc géhoord
dat-we twee vliegtuigen, hebben afgescho• • ■•,-•-',
ten. "
Het bombardement van Rotterdam was
vreéselyk,. schier de geheele
binnenstad
stond in. brand, duizenden dooden zyn er
onder de burgerbevolking te betreuren, nu

In het' zoojuist- verschenen maandblad
„Zeemacht" troffen wy een tweetal brieven

ae ontsvredenheid óver dè rantsoeneering
is, welke gewekt wórdt, door
Duitschen
roof, én ook wel beseffend hoemoeilijk hot
is dé nuchteflre Nederlandsche.bevolking o.ilicht gewond.
.:.,.
der dergelijke omstandigheden, van de
De „.FnSó" is gezonken tengevolge va.fi treffelijkheid van het Nazi-systeem te voorover:»
'.
èen bombardement..
■ tuigen, verklaarde Seyss „De invoering
van de, door,den oorlog noodzakelijk- -ge ■
13**.maakte economische en persoonlijke WJ-*
Het tweede, document : is qen uittreksel heidsbeperkingen zijn'
natuurlek' geen geëivan een brief uit Engejand van een comgend,eh vorm'Om aan iedereen duidelijk ,te
mandeerend .officier, geschreven op 10 Demaken, wat het Nazi-isme eigenlijk is".
'■
*."•\ .
cember 1940.
.
\•
HetJodsche
Het-is zoo prettig hier,van goede vrienuiteenzetting
Nameenzoogenaamde' te-'hebben gegeven
den bericht te krijgen.-Vooral den eersten
over
de
door Nederland kortijd was dat het geval. Nu zijn wij -eigenlijk'
telings
behaalde,
voordeelen;
economische
we-,
nieuwe
al, erg aan ons
leven .gewend en
de Nederlanders dan zeker moeten haast niet beter ot' het hoort zoo. Haar waaronder
ten verstaan de onbetaalde Nederlandsche
toch appretieèr je het dubbel als je nog,
eens'door 'een brief contact'krijgt met het leveranties *van goede Nederlandsche pro-'
leven van voor 10 Mei. Uit Holland zijn cie cutften aan Duitschland, roerde Seyss het
aan. Hij zeide:
■
berichten natuurlijk heel-schaars. Een
„De
Nederlandsche
Joden worden door
weinig
mensch moet, met
tevreden zijn in de
Duitschers niet erkend als een deel van
..'"',',.'/
deze dagen.
het
volk. (Gode zij- dank kan
Het is anders merkwaardig aooals 'men dezeNederlandsche
al
dan
niet
Van de, Joden
erkenning
beaan een nieuwe toestand went;, in'het
ons koud laten): De Joden zijn voor de
niet
er
*is
gin piekerden wij veel nu
-meer,
zoowel als
voor
toch niets aan te doen en wé hebben we! nationaal-socialisten
Duitschland
de
De
Fuehrer
heeft
Vijand.
wat beters om aan te denken! We moeten
verklaard dat de rol van de Joden in Eurovechten...i..Wij helpen 'elkaar stevig om pa
is uitgespeeld, dus Is ook'de rol van de
de zoo noodige goede stemming te* hand-, Joden In Nederland
uitgespeeld. Het eenihaven. Ook de gunstige berichten omtrent ge waarover
.nog te praten >valc
eventueel
den oorlog in de Middellandsche zee werken is de
van
een
dragehjken j overschepping
daar belangrijk toe mee. Het"zal'misschien
-,*
gangstoestand.
■ J '
nog lang duren, maar winnen zullen weWinterhulp
*•"r
daar zijn we vast van overtuigd.
Inmiddels zitten jelui in Indië ook niet
Betreffende de Nederlandsche arbeidsstil gelukkig, hetgeen "maar, goed is, want dienst zeide Seyss Inquart niet ,të begrijpen
ook daar zit je in'een onrustig hoekje van waarom, van verscheidene zijden nadruk
de aardbol. We beleven «en zwaren en moei- wordt gelegd op de'noodzakelijkheid dav
tenminste later deze een specifiek Nederlandsen karakter
lijken tijd, maar kunnen
zeggen, dat we niet voor niets hebben ge- moet dragen, terwijl deze politiek zoo beleefd! Want dat we op den, goeden weg zijn, teekenisTOlle verklaring direct werd
geetaat bij mij vast: Wg vierden vorige week volgd door de charmante.opmerking , niet
het Sinterklaasfeest onder elkaar met de betrekking tot de,winterhulp: ,„met de opbemanning. 1 Een stoker fungeerde heel brengst van dezen winterhulp worden-onverdienstelijk voor den Bisschop,,.al -.was der meer Duitsche" vrouwen en Duitsche
zijn accent onmiskenbaar -Amsterdamsen. kinderen, maar ook Nederlandsche kinderen'
Buiten vielen de bommen, zelfs vrij dicht naar Duitschland gestuurd".
•
,
bij, maar ook daaraan wen je: als hij niet
Britsche invasie.
raak is, is hij mis en actief deelnemen aan
Wat het" huidige, wereldgebeuren bede afweer doen we alleen overdag.'. Maar
dan komen ze hier niet meer, dat hebben treft merkte Seyss Inquart op, dat de
ze in September en October afgeleerd. Er „door Amerika aan Engeland beloofde
is _hier in veel plaatsen natuurlijk' nogal hulp voorloopig geen effect zal sorteeren.
wat schade aangericht, maar er staat nog Ik wil de Nederlanders, die nog steeds
altijd veel én veel meer ongerept-overeind hopen op een landing van Engelsche troeen de spirit is voortreffelijk. Wat dat bè-, pen in Nederland, herinneren aan een- on J
treft heb ik een groote bewondering" voor langs gedane uitspraak-van den Fuehrer,
dat hij gaarne aan de Engelschen ruimte
de Britten gekregen.
voor
een landing beschikbaar wil stellen om
mee
ook
menschen
om
zijn
prettige
Het
samen te werken; onze collega's in de'eer-, de saak Uit te vechten. Hij hoopte echtei;
tevens de nog steeds hopende Nederlanders
ste plaats en,we kunnen veel van hen leeer
'opmerkzaam op 'te maken,' dat de "verwe
pok,
soms
Omgekeerd, trouwens
ren.
van hun droom, Nederland tot het
vulling
zeer,
er
heerscht'een
elkaar
waardeeren
met alle gevolgen
slagveld
heel prettige sfeer van samenwerking en daarvan.",zou maken,
'
,"
"l ,
voortreffelijk
met
we kunnen het als regel
'•
elkaar vinden.',.... '.
v"
Held
Vervolgens waarschuwde Seyss de Nederlanders „die op dit oogenblik een.ról van
held óf martelaar zonden willen spelen.
daar alleen zij in de geschiedenis blijven
voortleven -die aan het. volk een werkelijker,
dienst bewezen. Anderen zullen worden vergeten, ook al/zou hun gedrag nog zoor moedig zijn. Thans is het parool: met ons... of
tegen ons. ledereen wordt thans voor de
beslissing gesteld. Wg hebben op 'dezen bodem een geschiedkundige taak te verlichten. En w\j zullen van dezen bodem niet
wijken alvorens deze taak is vervuld; Liever
zouden wjj ons in stukken laten rijten. Het
was Adolf Hitler, Fuehrer aller Germanen,
die ons deze taak heeft opgedragen. Wij
staan aangetreden. Zelfs al zouden wij val.'•
len, hg zal oyeiwinnen."-*•> .
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Beseffend, hoe groot-de gerechtyannlic.
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De „Johan Maurfts" is gebombardeerd .nabij fetten ep gezonken/, een'bom
trof de voormunitiebergplaats en het schip
Vloog.in de lucht. De „Erinio" is door eigen
bemanning tot zinken gebrachte Jansen'is
P.S.

'

De roemvolle ondergang

.-■■■-■

.

plunderig

■-,-._

metBrischvarn bestming.

ONZEDEMARIN

DERDE BLAD

devormen verdwijn

maart

■

Waterdag
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Het Departement van Voorlichting en
Schoone Kunsten in Nederland is voornemens één nationaal gedenkteeken op
te richten voor alle gevallen Nederlandsche soldaten in plaats Van de'vele plaatseUJke gedenkt eekens, I die reed»
op sommige plaatsen gdjn opgericht
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worden,
Irt totaal gaat het du 3 om.ruim zes honderd vrouwen die in de beschermingskampen van JaVa onderdak vinden. In dit verband verdient het nog de aandacht dat de'
re geering korten tijd geleden beslist heeft,
de vrpuwen die nog over een voldoend bedrag aan eigen middelen -beschikken, in de

de heer Ma* Blokzyl, die-tot voor
enkele maanden als Bcrlijnsch correspondent van het Algemeen Handelsblad op-,
trad en daarna de redactie dier . courant
Verliet, zich tbt dé lezers «van „De
Standaard" met de. volgende mededeelïng:
neem ik, -op
„Met den dag van he*dcn
van
Commissariseen
besluit
krond.van
redactioeen en Directie, deel
,'_ ( '„
necle leiding van ~Dc'Standaard."
houding
van
de'principieel-politieke
In
hét blad brengt zulks geen wyziging, Het
zal myn .bijzonder streven zijn -den lezer
riet de groote gebeurtenissen, -die van Midden-Europa • uitgaan,. op grond van jarenlange eigen- ervaringen ter • plaatse, nog
Toenemende
beter, vertrouwd te maken.
kennis van menschen- 'en. dingen leidt tot
r ,'.'.
.-...'
beter, begrijpen."'*
„De eerlijke wenseh van dit blad, met' do
bezettende macht lo'yaa| samen te werken,
moge bij deze gelegenheid <■ opnieuw tct
'...''
uiting komen." '.'.
M. BLOKZIJL.
fw.g.)
f

richt

.

.

,

gelegenheid te stellen'om weer in .de vrijj
maatschappij terug' \c keeren: Als gevolg
hiervan komen zoo nu ch dan enkele Duitsche vrtfuwcn uit 'de beschermingskampen
terug, maar uiteraard gaat het hier slechts

om uitzonderingen-omdat het meerendeef
van de bemiddelde"
.vrouwen'daarin -zelfs nooit opgenomen geweest, is".
Het is te verwachten- dat- de verhuizing

Duitsche

_

uit

Banjoebiroe

en die tusschen de verschillende . beschermingskampen onderling
in den loop d,er volgende week haar beslag
.'
; ;.:: .
,',-,
zal krijgen.

»
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Aneta-kantoor

'

•'..

''.

New-Yorkt

telpgram, .dat.
van Loon, die de receptie in het WaldorfHotel /ter gelegenheid van do
het New Yorksche Aneopening
van
ta-kantoor
ziekte
niet kon
wegens
bijwonen,
-pe*
zo.nd, verklaarde
kende Nederlandsen-Amerikaansche schrijver: „Voor korten tyd is het oude Holland
verplicht' ce gastvrijheid in te roepen van
Nieuw-Holland 'en', 'bewoners van OudAmsterdam moesten een wijkpla.ats zoeken in de
hunne voorouders
die
hebben gesticht'totdat de meest. on,wcl-'
kome en rahipspoèdïge ovt;rstrooming, die
hün geboorteland R ooit' heeft geteisterd,weder tot staan la gebracht en.toJ.dat
zich ala-ecn dolleman gedragend in.
Hades, de schimmen van den
yan Alva/van Lbdéwyk JÏIV en van Napoleon zal ergeren met 'zü n ; eeuwigdurend
gejammer: „Waarom, hebben wij het
'•■
',
niet kunnen doen?"
_
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BEURS-NIEUWS
„Hetgoeadt

Als voorzitter van den Raad van beheer
Irad op de heer Winthrop Rockéfeller. De
namen van tal van bekende persoonlijkheden stpan op dé lijst der ~sponsors".
Aan de oprichting Was -een uitgebreide ,
enquête ,voorafgegaan in scholen, onder
jeugdleiders en. jeugd organisaties,
om
uit te maken met welke middelen de jeug-,
dige belangstelling in het vliegwezen het
best kan worden-geleid en. bevorderd. De
voornaamste'conclusies van het rapport,
óp deze enquête gebaseerd, luiden
de yliegerij heeft meer-dan eenig ander
onderwerp of leervak, .de verbeeldingskracht van Amerika's jeugd opgewekt.
.
de meeste jongens in-de openbare scholen zouden het'liefst do. vliegerij *Js vak
,'"
.'; 1
kiezen.-' •.'
teneinde, een uitweg te vinden ' voor
hun belangstelling in dé vliegerij houden
meer dan anderhalf milliócn jpngens en
meisjes zich onledig met het boy wen en La-,
ten vliegen van modelvliegtuigen.
deze 'belangstelling en activiteit .van °de
jeugd in de vliegerij is buitengewoon doel
treffend gebleken om de- jeugd-ontwikke-.
iing in de juiste 'banen te leiden;! zoowe"
wat het gebruik.van den vrijen' tijd betreft als het aanwakkeren van belangstel'
\ ; ,'
ling'in het klaslokaal.
opvoeders en anderen die in jeugdwerk
belang stellen, evenals leiders
yan ;de
vliegtuig nijverheid, zyn het
eens omtrent "de,behoefte aan een nationaal lichaam dat kan optreden ,als een,erkend
„clearing house" voor de verspreide, jeugdactiyitcit op dit gebiedf
;.-"■
:
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Eersted

.

~

quota.
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overzicht
woorden: • „Er

'i

•

wordt besloten met de
zijn «een juiste gegevens
doch er bestaat alle reder
beschikbaar,
y'eraiuillend*
om aan te • nemen, Cat de

categorieën van Indische cultuurmaatschappUen momenteel instaat zyn-goed.
■;<.•-, •.'
resultaten te boeken";
.

-
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,

vlogen, wil' later toch nog verder gaan
zoo mogelijk zelf vliegen! In'Duitschland
weet men deze geestdrift .voor de nationale, verdediging ten nutte te maken door
die jongens tot zweefvliegew op te leiden:
die duizenden zweefvliegers vormen dan
weer de reserve, waaruit de latere vliegtuig piloten worden gevormd. In 1935 beschikte Duitschland reeds over meer dan
—

50.000'

zweefvliegtuig-piloten;

geoefende

...
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zullen worden.
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De opzet.
De opzet van het plan, zooals het na
verschillende wijzigingen ia vastgesteld, is
.'
als volgt:.
s ."-'. k ~.' .„ttjÉ^j
.Elke. universiteit of elk „college", die
een contingent wil leggen, kan dit doen.
Het ma*imum-cóntingént is evenwel op 50
bepaald. Van geen enkele-universiteit, ook
al telt deze, 'zooals hijv. 4e Cólumbia universiteit te, New York, duizenden studenten, kunnen dus'meer dan 50'aspiranten
worden aangenomen. Dit is"zoowel geschied,
om op elk vliegveld de- opleiding binnen
handelbare grenzen te handhaven, als om
de opleiding zooveel mogelijk over het' geheelejand te verspreiden, i
Thans zyn ruim 700 hoogere, leerinstellingen.in het program opgenomen. 'Ook,
niet-universitaire groepen kunnen worden,
gevormd, in'het bijzonder in die plaatsen
waar geen hoogeschool is' gevestigd. Uiteraard wordt'êen strenge selectie toegepast.
Alleen'de beste leerlingen komen voor keuze in aanmerking Daar er veel animo onder de studenten voor deze opleiding beataat, wordt;door deze regeling de studieijver aangemoedigd.
De studenten, betalen voor den cursus'
een bijdrage van 10 dollar. Voorts moeten
zü het geneeskundig voor-onderzoek, en de
verzekeringspremie tegen ongelukken bètabetalen zij 25 dollar. Ook
Jen. In
van de 'onderwijsinstellingen wordt een bijdrage gevorderd, welke naar.draagkracht
uiteenloopt. De rest betaalt de Staat. Voor
de' opleiding der 45.000 piloten in het af<
geloopen jaar werd een bedrag van 37 milliocn dollar' uitgetrokken,' dat '.'evenwel
niet geheel is opgebruikt. ' . ,
Aan de, instructeurs j worden strenge
eischen gesteld en ook. op de vliegtuigen,
welke als
opleidings -materiaal dienen,
wordt scherpe controle uitgeoefend, Het
-.aarftal Ongelukken, dat voorkwam, is dan
ook uiterst gering. -De instructeurs,
op een vaste basis pep student gehono"
Teerd. Zij moeten nauwkeurig boekhouden
van alle .vorderingen
van eiken leerling.
De opleiding geschiedt in Jichté instructie-vliegtuigen, voorzien van motoren met
een capaciteit van minimum 50 tot maximum 65 P.K, Het piloot-certificaat, dat
na met goed; gevolg volbracht vlieg examen wordt uitgereikt, staat ongeveer'gelijk met dat van een particulieren piloot.
De geslaagden kunnen doorgaan voor een
cursus voor meergevorderden. Deze oefenen
in zwaardere vliegtuigen met motoren van
minimum 125 P.K. Hun brevet kan jdë vergelijking met dat van dijn piloot van een
passagiers-vliegtuig doorstaan. "De Voorbereidende cursus omvat minstens 35 vlieguren, zoowel met duo-bediening als solo. De
aansluitende cursus een verdere 40 tot 50
vlieguren met 126 uren grond-instructie.
•
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reikt. De ~Air Youth of
die volgens hare statuten- geen winst mag maken
on wier arbeid geheel belangeloos is ondernomen, wist het jeugdwerk op dit gebied in de juiste banen te leiden. '
Is hiermede intusschen haar doel geheel
'.
'.'"''
vervuld? Een jongen, die van zijn
tiende ; of
twaalfde jaar. vliegtuig modellen heeft gemaakt en daar eenige jaren mee heeft ge-

-1

beurs vee
Den .volgenden dag was,de
Komnk
413.
noteerde
flauwer H. V. A.
25
Rubber
Amsterdam
218,
lijke Olie
.
en Deli Maatschappij, 223.
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Europeesche

'

Het,

'

taak van de nieuwe organisatie.
Het oprichten van , model-vliegclubs
in uitblijven van steun de. geheelc organisatie
weer in elkaar. Zoo' biyft de Soaring. Soscholen en onder jeugd-organisatieS werd, ciety
of,Americn, welke in 1932 de erfenis
aangemoedigd-; model-bouwplannen' werden
de National Glider Association overvan
ontwerpen, welk£ ter beschikking van dé
nog steeds een bescheiden activiteit
staan'
clubs-en progressief moeilijker nam,
ontwikkelen:
Er is geen geld genoeg en er
worden; 'wedstrijden in' het Vliegen van
z\jn maar weinig jongelui, die zich de fimodellen werden uitgeschreven en een
competitie op nat ionalen grondslag werd nanciëele opofferingen willen,•'. getroosten
welke deze sport, meebrengt.
'
opgebouwd. i
Ook werden onder de auspiciën der or- , Ook de regeering heeft zich tot dusver
ganisatie handboeken uitgegeven over het aan het zweefvliegen weinig gelegen laten
dagen is juist door hét Sebouwen en laten vliegen'van model-vlieg- liggen: dezer
een wetsontwerp ingenaatslid
McCarren
tuigen, over de beste manier om een betot
diend
verstrekken
van een subsidie
het
trekking, in de vliegtuig-industrie of bij de tot bevordering
(j zweefVliegsport.
van
de
vliegtuig-maatschappijen te kragen en'stuis zcqr de vraag, of het spoedig in bediebeurzen werden . beschikbaar gesteld Het
handeling
komt, en intusschen blijft Ame
voor veelbelovende leerlingen. Met den op
activiteit
Op het gebied Van zweefïika's
bouw van, een en ander ging. het"'eerste
-die, van andere landen.
ver
beneden
vliegen
jaar heen. ~'■>"
'1 De leiden» van „Air Youth
of'America"
Het eerste doel: om richting en leiding
te gever» aan de actieve belangstelling der hebben reeds begrepen, dat -hier voor 'deze1
een-belangrijke.taak te vervul
volkomen-be- organisatie
jeugd in de vliegerij was
len is. Zooals gezegd, is.de mïnimum-leef•
America"-,
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te z\jn was de

kithouder

'

eerste'

„clearing house"
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beursoverzicht,- dat door den
Nederlandschen radio-omroep werd uit:"
gezonden,' werd. verklaard, dat' het interim -dividend van de' H.V.A. een zéér
gunstigen indruk had gemaakt
én als
een aanwijzing-werd beschouwd, tiat de
Indische maatschappijen goede zaken aoen
en steeds dividenden, , ultkecren, .wanneer
dit mogelijk is.
Er zijn, échter weinig maatschappijen,
die zulke omvangrijke
liquide middelen
in Nederland
hebben als de H. V. Ai,
zoocat deze maatschappij niet als voorbeeld kan worden genomen voor andere
'
,'',
maatschappijen.'
overzichtgewezen.
het
erop
In
wordt
dat ■de ' stijging' der pryzen van Indische
producten,. | welke bovcnüien een groote
markt hebben met' goede vraag,,' 'een verklaring vormt .voor de verhoogde export-

.-

die hun klasse Cyertificaat (van hoogste
geoefendheid), hadden behaald.- Doch in
. v
'
•
• V ■
.
'.
1939 bedroeg in Amerika het aantal • geoefende zweefvliegtuig-piloten nog slechts
. ■ .'
enkele, honderden.
is
Inderdaad
het zweefvliegen nimmer
tot grooten bloei gekomen: de Amerikaansche jongen' is vooral mechanisch' aangelegd en alles waar een motor in zit trekt
hem buitengewoon aan. Toch 'zou men hier
gèmakkeiyk .het zweefvliegen tot een populaire sport hebren kunnen maken, wanaanmoediging
ncei» er slechts, voldoende
had
bestaan.
particuliere
Maar
van
zjjde
, In d« afgcloopen maand heeft.de Opiumrecherche op verschillende data drie inval- werd weinig gedaan en «telkens als metlen gedaan in een woning in Gang Trat':,. rrioeitc iets was opgebouwd en er teekeergens" "in oud-Batnvia, waareen 48-jarige ning in hpgon te komen, zakte door het
Europeaan, een zekere M., samenwoont met
zijn'Chinccsc'he huishoudster, tiie een Opium
■Wt exploiteert. De vrouw zat echter sedert
cenigen tijd een haar opgelegde vryheidsstraf, uit en jn dien .tijd scheen M, het be,De tweede inval.op 18 Februari had «en
drijf zoo'n beetje' gaande te houden. Erg papieren zakje, inhoudende een djitjingbest lukte dat echter riict, want bij de drie Btaaf, alsmede een flosrhje
met'djitjingachtereenvolgende invallen' trof de'poliiie pillen als bezwarende stukken van overtuigenoeg bdwijsmateriaaj
om tegen M., ging geproduceerd. Voor di,t feit kreeg M.
drie stralvervolgingen'aanhanvi;j te, macen weck voorw.iiidflyk met een
ken, i' '
..»'.''
hulp
•«*■';■' van 2 jaar, terwijj zijn Chlneesche
j ' Bij den'eersten inval op"3 Februari waren werd veroordeeld tot ƒ 20 subs. 14-dagen
11 een opiumpljp. en zes tlkee-bolletjes -in b-i- hechtenis.
l
I slag genomen en hoewel M. hardnekkig oniB\j den derden inval op 23„ Februari trof
1 kende, dat het goedje hem zou-toebehoóren de politie een aantal* tikee-bolletjes aan.
-1 werd hij deswege veroordeeld tot ƒ 25 boe- ;Hier
moest'M. wegens gebrek aan .wettig
-2 te. terwijl
helper een Chinees, wfcid on overtuigend
worden vrygespro:
[vrijgesproken.
:
,■..
kene
•:>•"'•■;
-?■*•» T '■
"

In., het

".-

_

*

de wcetmacht -van' het land wordt omgezet.
".T .:.. r .\
Op telegrafisch verzoek van hel
V.V.C, verschafte de correspondent,
te 'New-York zicH.de jongste gegevens'omtrent de wijze? waarop in
Arherika jonge mannen en vrouwen
worden opgeleid tot vlieger: het- is
een belangwekkend relaas', dat een
verhelderend-overzicht geeft'van dé
methoden welke in de Vereenigde
Staten worden gevolgd om een massatorps yan jonge piloten te kweeken
en dat waardevolle conclusies bevat
ten aanzien van-de diensten welke een
dergelijk xeservoir van behoorlijkgeoefende, vliegers .aan de verdediging van het eigen'lanctkan bewijzen.
Want uit de.mededeelingen van deze
blijkt, dat de militaire
deskundigen \n Amerika —j aanvankelijk sceptisch gestemd
thans erkenneh, dat „met de africhting der.
studenten veel tijd' gewonnen
is en dal ■ hier een groote reserve is
geschapen, waardoor het probïcem
om in'korten tijd duizenden militaire
piloten „vliegklaar" te maken? aan*
zienlijk is vergemakkelijkt."
Uiteraard 'zal hetgeen in Amerika
op dit gebied wordt gedaan niet zonder meej in Jndië kunnen worden
overgenomen, 'maat dat is ook niet de
bedoeling: het nevenstaande r artikel
•toont echter wel aan,
mogelijkheden er schuilen in een plan
als nu; hier 'te,<lande,-door het VryWillig Vliegers Corps zal worden uitgevoerd en hoe hrachtigen 'steun dit
kan vcrlcenen aan. det wcerbaarmaking'yan Indië. Men tnoet aanpakken,
niet nog langer wachten en
praten '■■■ en . overwegen., '.
maar
doen,
ondanks de bezwaren!
$-.<*•■ 'V' ■''. ;■• '■'-■.'-' -

•

Een uitstekend initjatief-nam-hef. B- B.
van,het maandblad „Rindjani.", dat zich' ten doel stelt
door middel van het heffen van een vrjjwillh» abonnementsgeld bijdragen te krijgen
ten behoeve van den steun aan onge weermacht in 'Engeland 'en 'aan onze bondgenooten.
Het is éon uitgave die in zijn soberen, gestencilden .vorm zoo goedkoop mogelijk gehouden is, waardoor het nuttig "effect zoo
groot mogelijk kon worden. Bij de verschyrring van het derde nummer in Maart van
dit jaar bedroeg het aantal abonrié's op de
Néderlandsché uitgave 75, dat op de Maleische 250, .terwijl.'aan. bijdragen een bedrag
van f 340 'ontvangen was.'
•Het blad.bevat menig opwekkend woord,
belangwekkende mededeelingen over onze
weermacht,; Spitfire-nieuws,
LombokUieüws'en zoo voort. De belangstelling' bepaalt zich niet tot Lombok, ook daar buiteü, 7.elfs buiten de residentie Bali en Lombok -feit het abonné's. Het Wil er graag nog
veel meer hdbben!
■ •■
Overigens'verdient dit gelukkig initiatief'stellig op andere plaatsen in de buitcngewcstcn navolging. Een orgaan als dit ;
maandblad brengt behalve, de baten-voor
de oorlogvoering ook meer -besef van saamhoorigheld en goeden wil onder de 'bewo•'.
.
.
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Chine scheanhuld

'tyd voor aspirantpiloten die voor ' luchtvaart-opleiding in aanmerking wenschen te'
komen 18 "jaar, maar • verreweg de meeste
aspiranten -die in de termen vallen zijn- 1.9
jaar of ouder. Door het aanmoedigen der
nazwéefvliegspprt onder de jongeren
zou-dus heel wat kün :
tuurlijke controle
pen worden boreikt.
Nu zijn alle deskundigen het niet eens
over de waarde van *een voorafgaande
zweefvlieg-opleiding voor een toekomstig
vliegtuig-piloot: sommigen hunner bewe j
ren dat beter begonnen-kan worden me*
vluchten in een klein instructietoestel met
lichten motor. Zy whzen erop; dat Duitschland destijds vooral de zweefvliegerij heeft
aangemoedigd, omdat het niet de beschikking had over ■ voldoende lestoestellen.
Hier geldt dit bezwaar niet.
. Aan.den anderen kant zijn vele experts
van meening, dat een geoefend zweefvlieger een practische kennis opdoet van het
vlieger die gewend is een door motoren gedreven vliegtuig te besturen nooit in die
mate of anders slechts na jarenlange ervaring verkrijgt.
Inderdaad weet. een
«weefvlieger veel. meer af van wind» én
luchtstroomingen. De piloten der moderne
gevechts- en bombardementsvliegtuigen
dienen de vliegkunst in bijzondere mate te
bèheerschen: ervaring in het zweefvliegen
komt dan ook een militair piloot buitengemeen te stade.
.
Hoe dit zy —• als het er om
gaat de
jeugd meer \ „air-minded" te maken, öok
in verband met. de etschen
der luchldefensie, dan zal men zeker niet de mogelijkheden mogen veronachtzamen welke een
intense ontwikkeling van de
zweef vliegeport biedt! Amerika staat wat dit betreft
nog slechts aan 't begin,' doch de manier
waarop het pilotenoefenplan ter hand Is
genomen, toont dat hier binnen korten tyd
enorm veel bereikt kan 'worden wanneer
iedereen er zyn schouders onder zet.
—

—
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•In het

gebouw

van. de Chineesche

Har*
aelsvereemging te Batavia heeft een-plech
ügheid plaats gevonden,,gevolgd.door
een
maaltijd, aan-eboden door den Chïnecschen

Consul-Generaal den heer Kan. • l
Aan de directie van de Java China
JanarT
Lnn ia n.l. door de Nationale Regeerin"
van China een pian.-d.wjs'. een' gelakt
boni
met lofspreuK, verleend, dat in tegenwoördigheid van een groot aantal

voóraanstaan

de Nederlandsche en Chineesche ingezc
tenen door den heer Kah werd onthuld
met
een toepasselijk woord.
„De heeren van Dobben en Warning aJs,
directeuren van de Java.China Japan Lijn
namen dankbaar het prachtige geschenk
ontvangst en tijdens den Chineeschén maalin
Jijd, die hier op volgde, werd
hartelijke
redevoeringen de Nederlandsche. scheenvaarthjn op China uitbundig geprezen.
,;Het was wederom de heer Kah, die zich
tegenover de aanwezigen, waaronder zich
ook de Adviseur voor Oost-Aziatische
ken, de heer Lovihk, de Directeur van Zahet
de heer Crena de longh
vertegenwoordigers van de Nederlandsche
Handel Haatschappij, de Handelsbank,«de
heeren H. H. Kan en Lóa Sek Hie bevonden
tot tolk stelde van de gevoelens der Chineesche burgerij door uiteen te? zetten, hoe de
Java China Japan Lijn een scheepvaartdienst weet te onderhouden, die niet alleen
eisenen voldoet, maar die bok, zooals
Minister Wu kortgeleden
uitgedrukt,
als het ware .op .democratischen grondslag*
■

in.

•

heeft.

is, georganiseerd.

"

.

>

, v

. Hierdoor hebben
in alle klassen, maar ook de dekpassagiers recht op
de volledige toewijding van het personeel
en tegelijkertijd bracht de heer i Kah nog
in herinnering, dat de J. Q. J. L. er ook
niet tegen op ziet* om reducties te verleenen
in die gevallen, waarin dit géwenscht blijkt.
De heer van "Dóbben beantwoordde de
enthousiast uitgesproken, vlotte speech met
een betuiging van'groote erkentelijkheid
aan de Nationale Regeering Van China, die
in alle moeilijkheden, welke zij zoo dagelijksch weet te' overwinnen, toch nog tijd
heeft gevonden om een maatschappij als de
3. C..J. L.; die-wel haar best doet, doch tegelijk slechts een kleine .maatschappij is,
deze onderscheiding fé verleeöen.
Spreker wilde den lof, die hier aan 'de
maatschappij is gebracht echter deelen met
allen, die de vaart onderhouden en ook met
hen, die op de agentschapskantoren de organisatie van den dienst in handen hebben.
Naar,mate de maaltijd vorderde en de
stemming van vriendschap onder de" aanwezigen zich verdiepte, Vonden ook, andere
sprekers de gelegenheid om uiting te geven
aan de gevoelens van' waardeering..,
Tot de sprekers behoorden de Voorzitter
van de, Chineesche Handelsvereeniging, do
heer Lovink en de'heer H. H, Kan.
Over het algemeen, wer.d naar het voorbeeld. Van-den gastheer gebruik gemaakt
van de Engelsche U"al, waarop door den
heer Ang, Directeur van de Sin Po, op
keurige wijze een samenvatting . van het
gesprokene in het .Maleisen gegeven werd.
Eerst na 11 uur verlieten de gasten het
gebouw van do Siang Hwee.
,
>
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"

>

,

EthnologischebineladAor’stu

in

—

Nu in -Nederlandsch-Indie- op tui*
tihticf van de Vlieg'club Batavia, is
overgegaan tot. de' stichting van een'
'„Vrijwillig Vliegers, Corps"
' beoogend dit land- te voorzien van een
parate reserve aan jonge en bekwamo
luchtvaart-krachten, ■ vliegers zoowel
als grondpersoneel—, is het zeer zeker interessant en j nuttig om •te
vernemen; hoe de opleiding van piloten in burgerverband ,op groote
schaal in hel buitenldnd wordt aan»
gepakt: met'name in Amerika, waa\
onder de jeugd een groote belangstelling voor de luchtvaart bestaat "en
waar door doelmatige • organisatiedeze belangstelling .ook in practischc

.

'

•Zooals haast overal,..bestaat ook hier in
de Ver. Staten onder de jeugd groote bc"*
langstelling vóór de' vliegerij en ;alles wat
•er mee verband houdt. Wat doet'men hier
echter om deze belangstelling in praeüsche.
prestatie om te zetten en de jonge' generatie' waarlijk „air-minded" te maken?
Het belangrijkste.-op dit gebied is wel
het, „Civilian
Pilot Training Program"
gesteund.
dat van overheidswege wordt
Het geldt de opleiding tot piloten van jonge mannen (en vrouwen) .tusschen
den
18. en 26 jarigen leeftijd, •
,■;■; [-, 3»
■Wij zullen er nog nader .op terugkomen;
eerst willen wij nagaan wat er al zoo,
wordt gedaan om de" belangstelling' bij 'de
jongeren op te.wokken.
op 23 JaRuim een jaar geleden
' nuari 191f0 —j werd hier opgericht een
.
organisatie onder, den naam van- ,jA.ir,
Youth of America", die zich ten doel
stelde tot centrum 'te worden van alle
jcugdactiviteit op het gebied der vliege-

Kordate onderzoekster
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beschrmingkap

Wij lezen in het „Algemeen Handelsblad"
vari' 5 Februari 1.1. het volgende omtrent do
„Dat. Nwsbld." verneemt, . is
Naar
kwestie van het aftreden van dr. H. Colijn
de secretaris van de M.W.8., mr. J. B. Akals hoofdredacteur van „Dé Standaard":
naar Banjoebiroe vertrokken om
kerman,
dagblad
In het ianti-reVoluüonnaire
tijd geleden aangekondigde
ecnigen
reeds
politieke
Standaaid",
dat'
het
onder
i.De
hoofdredacteurschap stond van dr. H.Colijn, de opheffing, van het aldaar bestaande inis 'gisterenavond een. onderteekend artikel (erneermgskamp voor Duitsche vrouwen te
van zjjh hand verschenen, getiteld „Ten regelen.
Hoewel dit kamp> aanvankelijk alleen beafscheid/', waaruit blnkt' dat dr. Colh'n
heeft
stemd
was voor de kleine groep van staatsaan
blad
zich uit zyn functie
het
waaronder
gevaarlijk geachte vrouwen
'
'
'.•'«.
teruggetrokken,'
van
Nedcriandsche
nationalihet
artikel:
ook
enkele
Wn' lezen in den aanhef van
is de bevolking er tot meer dan drie
teit
j „De Duitoche bezettende macht heeft het
:
van De honderd zielen toegenomen.
wenschehjk geacht ten aanzien"
Dit
overweging
groote'aantal
ie
moet
nu
over
de vier
Standaard een maatregel in
v
vrlc
beschermingskampen
met
verdeeld
op
Java
vergelijking
in
blad,
die
geven,
ons
andere bladen, in ccri uitgesproken' uitzon- worderj, behalve een groep van 64 vrouwen
en kinderen die in Hotel „Berg en Dal" te
deringspositie plaatst."
zal werden ondergebracht." Dit
Sockaboemi
dat
„Die maatregel. bestaat hierin,
die
■'• van ,pe Standaard" verlangd wordt eer. is de groep van de staatsgevaarhjken
ook in de toekomst zoo
„'„„,
de Duitsche autoriteit aahyeivczcr. begrijpelijkerwijs
veel mogelijk geïsoleerd móet bUjven,
en
Nederlandsen journalist uit het buiten- daarom
werd
besloten
deze
op
anti-revolutionnaire
vrouwen
de
land, die niet
beginselen toegedaan is, in de Redactie dezelfde plaats af te zonderen, waar tot
voor enkele maanden de Duitsche consu'van ons blad op te nemen."
laire
ambtenaren waren ondergebracht. De
ongewone
figuur
eènigszins
„Deze
overige
vrouwen gaan, zooals gezegd, naar
zou
bij
Nederland
in de Fersweicftl in
de
vier
beschermingskampen welke door
dagleider van een
'eiken politicken
toevloed
dezen
alle volledig bezet zullen raonder
blad de vraag doen opkomen of hij,
..
.
ken.
functie
zou
zijne
zulke omstandigheden,
Tevens wordt van deze* gelegenheid gekunhen blijven vervullen. Rekening houdend
gemaakt om een herschikking onder
bovendien met.de büzondere plaats, die ik bruik
de
bevolking,
en
van die beschermingskampen
ook
nog
,
eigen
volkskring
in onzen
.
inneem is het tot stand te brengen.
wel bij • velen daarbuiten
„vrouwen
De
van
geïnterneerde
dat
die
N.5.8.niet alleen niet te verwonderen
vraag ook door mij gesteld moest worden, ers en de Indische echtgenooten van geïneen
maar kan het nog minder verbazing wek- terneerde Duitschers zullen samen
ken, dat ik haar, in ontkennenden zin heb afzonderlijke groep vormen, die ten getaie
beantwoord." „Dat wil dus zeggen, dat de van 70 zielen in' het beschermingskamp te
band tusschen „De Standaard" en mij ruim Blitar gehuisvest word'! De bevolking van
20 jaar geleden gelcgd.'.lhans verbroken is. dat kamp zal als gevolg van dezen maatreIk heb mijn arbeid aan on.* blad neerge- gel bijna verdubbelen, maar' do logeergelcgenhcid van het hiervoor gebruikte voorlcS d
Dr. Colyn merkt dan verder o.a. op dat malige Duitsche hotel legt in dit opzicht
en politieke . karakprincipiecle
geen moeilijkheden in den weg. De overblijhet
ter ' van „De Standaard" ongerept! kan vende Duitsche vrouwen worden dan tenworden gehandhaafd en dat een door -de slotte verdeeld .over de beschermingskamCommissarissen der vennootschap te be- pen te Salatiga. Sindanglaja en Tjibadak
roemen commissie van redactie voortaai: die respéctievelhk 200, t 170 en 120 zielen
de principieel-politieke hoofdredactie zal kunnen opnemen. Óok hierby is nog cenig
en de 'hoofdartikelen zonder voji- onderscheid gemaakt.' en, wel in dion z:n"
censuur' zal schrijven."
dat'de Duitsche vrouwen die min of meer
„lastig" zyn; allemaal in het beschermings-,
Elders in het anti-revolutionnaire blad' kamp vqn Tjibadak bijeengebracht zullen'
*

Ook„amfgereichtnsstooljnnd”

ard anvkelijscpthgor EDUG-VLIRJ

aftrednS” „D bij

De

doende is het omaantó stippMvdat van
de.330 mannen, die hiervoor werden uitgekozen, 317 met succes hun examen aflegden en- hun certificaat als. particulier
vliegtuigpiloot behaalden.
Het resultaat was zeer bevredigend te
noemen, en-toen in Augustus
1939 het
Congres nieuwe uitgaven moest goedkeuren voor 't voortzetten van het opleidings
pfan, maar nu óp veel grootere schaal,
werd een ; bedrag van 4 millioen dollar gevoteerd. voor de opleiding van ruim 9000
studenten gedurende het schooljaar 1939—
1940. i Voor het éérste experiment
was
slechts een bedrag van 100.000 dollar ,ter
beschikking, gesteld.
Het nieuwe plan was ongetwyfeld een
gróót scheèpsahe
onderneming, maar
daar was dan bok reden voor: zware
onweerswolken waren aan den internationalen hemel komen' opdagen.— de
komende oorlog' < téierpzyn schaduw
' voqruit..
Op 31 December-1939 .waren
9ZBO studenten ingeschreven en tegen
het eind'van htj schooljaar kon gezegd
worden, dat een' kleine-10 000 geoefende
piloten aan Amerika'», reserve waren
toegevoegd.
■-.."•
,"V?y
v
Tegen dien 'tfi* was men van "de mérites
van het 'p.lan ten .volle overtuigd: opnieuw
werd het aanzienlijk uitgebreid. Besloten
werd, dat de opleiding in een periode van
ongeveer drie maanden zou worden saam-,
gedrongen en dat het schooljaar 1940 ■'
1941 drie van deze perioden zou'bevatten]
gedurende welke telkenmale 15.000'piloten
zouden worden afgericht. .In totaal zouden
dus tegen den zomer van 1941 een verdere
45.000 piloten z\jn klaargestoomd! ,-,v
>
Dit zal "inderdaad het;geval zijn: .het
slechte weer na Kerstmis heeft eenlgé
vertraging veroorzaakt b\j het afrióhten
van de tweede groep, doch men .verwacht
geen verdere .moeilijkheden én de .wijze,
waarop, dit grootsche plan is uitgevoerd,
heeft algemeen voldoening gewekt.
Voor het i nieuwe begroot ings jaar staat
een 'soortgelijk plan op de agenda, dat wellicht iets beperkt zal Worden omdat nu ook
door leger en vloot verscheidene duizenden piloten worden afgericht" en omdat van
de .instructeurs, die bij het „Civil Pilot
Training Program" betrokken Varen, ver-,
schillende voor militairen dienst zijn opgeroepen.. Hetgeen niet wegneemt, dat in het
komende jaar opnieuw een 30 tot 40 dui-

oelbrikt.

Dr. Colijn’s

tot 13 universiteiten' en andere instellingen vpofhoager onderwjjsi
•Wy zullen op de details van deze eerste
proefnemingen niet verder '"'. ingaan: vol-

DEIVRS.TAEN

BINNENLAND

DERDE BLAb

men In militaire
Aanvankelijk stond
luchtvaart-kringen eenigszlns sceptisch
tegenover de „afgerichte schooljongens":
beweerd werd, dat, al was hun opleiding
grondig, zjj daarom nog niet een grootere
.
geschiktheid-hadden verkregen, om aN
militair piloot met spoed te worden afgericht, pit is natuurlijk overdreven en
de militaire deskundigen zyn dan -ook
van dit oordeel teruggekomen: zij erkennen thans dat met de africhting der stu■ denten veel tijd gewonnen is en dat hier.
een groote reserve Is'geschapen,. waardoor het probleem om In korten tijd duizenden militaire' piloten „vliegklnar" te.
—snaken 'aanzienlijk is'vergemakkelijkt.
*

Een medewerker schrijft aan de „Javabode":
„De sociale structuur van een Aloreescho
bevolkingsgroep"- is de titel van het in
Juni 1940 verschenen proefschrift van mej.
M. M. Nicblspeyer te 's Gravenhage ter
verkrnging van den graad van doctor in
de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit te Leiden. Haar promotor is de hoofd
leeraar dr.J. P. B. de Josselin de Jong,
een ethnoloog van internationale vermaardheid.' . >•;•
,■*:'• . .«,' ';•'-';
De dissertatie is het resultaat van een
ethnologisch onderzoek, dat door de kordate, jeugdige schryfster van October 1938
tot Februari 1939 werd ingesteld in het
binnenland van het eiland Alor (Residenti*
Timpr) en waarvan wjj indertijd melding
~

'

hebben

gemaakt.

Daar de tyd, welke de • onderzoekster
ter beschikking stond, kort was heeft zij
haar studie beperkt tot de sociale structuur
van een kleine groep bergbewoners van iWI
circa 72.000 zielen tellende, zeer bergachtige en vulkanische eiland, dat eerst ir.
1854 van Portugeesche in Nederlandschc
handen overging. Bedoelde groep van berj,'Aloreezen bewoont een complex van vyf
dorpen, gelegen op een door hooge bergruggen omgeven kleine hoogvlakte, en
vormt een vyfdorpen-gemeenschap, waarbuiten bijv. huwelijken zelden voorkomen.
Na een inleiding, welke een

algemeen

beeld van land en volk wil geven, behandelt
schrijfster in een hoofdstuk getiteld.' Sociofamiliaal gedeelte, achtereenvolgens de
Hieta of patrilineale clan, d.i. de uitgebreidste" blöedverwantengroep die de vijf-

dorpen-Alorees kent, de groepeering in fala
of „huizen," de verwantschapstermen, dó
familie en de verwantschapsgroepen. Het
proefschrift bevat voorts een aantal merkwaardige teksten in het Abui, de taal deivjjf. dorpen, met de vrije vertaling er van.
een circa 700 woorden tellende woprdenlyst
van het Abui en twee geneologieën.
Het geschrift verdieut
waar ethnologisch nog maar zeer weinig van de Aloreilanden bekend is
ook buiten de kringen
van onderzoekers, bestuursambtenaren, militairen, zending en missie belangstelling.
Moge het er toe bijdragen ook het practische nut van ethnologisch fieldwork in
wgderen kring aan te toonen, daar contact
tusschen dragers van verschillende cultuur
een wederzjjdsch begrepen zal bevorderen'
—

—

'

Een experiment.

Op 27 December" 1938 stelde de Amerikaansche. regeering de „Cjvil Aeronautics
Authority'Mn, met de bedoeling een experiment te,nemen in het opleiden van nielmilitaire piloten door bemiddeling en met
medewerking van de
opvoedkundige instellingen. Het experiment strekte zich uit

Het leefeer' zal' dit jaar 7.000 piloten africhten: de Marine' 3 a' 4.000. Als al dezo'
piloten eerst het A.8.C., van het vliegen
zouden moeten leeren, zou er veel kostbare
tjjd verloren gaan. Die t\jd is thans gewon*
rien: op 1 December j.l. waren .reeds 2500
civiele ,volon*alrpiloten iri leger én vloot JnEeWjM.

.

'

.

;•;.:

;

.

'

DE KIPPENHOUDERIJ.
In een uitzending .voor . kippenhouders
wer£ door den „Nederlandschen" Radioomroep verklaard, dat de huidige periode ongunstig is voor hen, daar z\j hun
pluimveestapel niet kunnen vernieuwen
daar geen voer beschikbaar is voor een
nieuw broedsel.
-
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De Britten veroverden Benghazi.

Een gezicht op de stad en de haven.

Vele yij and elij ke vliëgtui gen werden n eergësciiot eri.
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L i tt k s b o v e n
Een van de vele- vijandelijke bommenwerpers welke
boven Benghazx werden neer-
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Het geheim

Zondagsblad
DE VLAG BLIJFT STAAN!

Ergens in een
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Guildhall in Londen moge'. dan getroffen zijn door, nazi-raiders,
■en de schade zal worden hersteld!

De
de

.

Britsche vlag bujft wapperen

'rakter. Belvedère
t,
een jaar of les" kunnen ronddolen, akelig j huilend
twaalf, geleden, zfln sensationeelen,,
boven den storm uit. Hier zouden zich
slissenden brand gehad; Panorama mag spookhistories kunnen afspelen.
bogen op een spoorloos verdwenen AméMaar toen ging opeens
een hond
rikaan
een romantische voorsprong heesch blaffen, en de djaga kwam uit
van bëteekenis. En Belvedère
ligt te zijn groententuin' je
naar ons toe gedicht bij denjgrooten weg en in een tè strompeld. De-bétoovering was verbro*
I en-menschen-met-een-functie.
vriendelijk en-te dicht bewoond land- ken;. Wjj mochten Panorama van binDe levensgeesten van Panorama flak- schap', om erg
geheimzinnig te kannen nen bekijken: de
het buftet
kerden hoog op. He£ gepensionneerde
'•,,
'

'

*—

>

hotel, het wegens
eervol ontslagen

als,^mili'air verzamelpunt" weer

I

'.
openbaarheid. >"■
ik heb, in die' dagen, hoewel ik niet
' En V.O.C, mee geweest
met.het
ben/sterk
j met Panorama .meegeleefd. Ik. heb een
zwak voor huizen, die in verlatenheid
staan
te vervallen; ik weet niet sinds
1
wanneer, maar waarscmjnhjk van mjjn
prille jeugd af aan. Levendig herinner
:
ik mij uit mijn jongenstijd.de ruïne van
een doodgewoon huis, een huis voor een
I kleinen burger, maar ruines zijn nimmer doodgewoon!
ergens in de dult nen. Hoe oneindig veel interessanter is
II raden dan registreeren, en hoeveel sterkec wordt de geest geoccupeerd .door
vageljjk vermoeden dan door nuchter
waarnemen en weten! Hoé intens geboeid
zocht Jk daar de resten af van dit
I
huis naar.„houvasten" voor mgn jcugdige fantasie; hoe machtig boeiden
mfl

■
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allerlei volkomen onbelangrijke,sporen
van vroegere bewoning.
Het is met zulke rulnes zóó gesteld,
dat „de steen uit den muur,roept en de
balk uit heï hout antwoordt", tl gehjk
Habakuk, zfl *het in een geheel anderen
zin, zegt. En het geraffineerde in dè
situatie is, dat steen en hout zich daarbfl
bedienen van een taalp waarnaar wjj
slechts kunnen gissen.
En zoo gebeurt het zelden dat ik,
yoor langer dan een dag
in Brastagi
vende, niet even .langs de
gemeente-'
,

•

.?

-

bungalows wandel voor een'bezoek aan
de res'en van Belvedère of door de den-

.nébosschen naar Panorama ga.-Panorama
fa van deze twee bg mö favorite,
BelYedère.is, structureel gesproken, een
„betere ruïne dan Panorama; ünmers,
Belvedère fa steen, Panorama maar
, hout.
.
'Maar Belvedère mist, tenminste voor
mön gevoel, die .geheimzinnige pathetiek van verval, die u tegemoet komt
wanneer
Panorama nadert.
chnl
ch
"£
"ker minder ruïne dan
SS'
Belvedère,
heeft als-zoodanig meer
•

.

.

gy

*

PanoTaV
k£

met de stroeve laden met messenlesgcrs
en dergelyke; wg betraden de krakende
*».'"•
Maar Panorama!
a- trap en bezochten de onttakelde slaapWelk een wonderlijke gewaarwording kamers...... ,■ '
• _.; , '$;
maakte zich van mfl meester, toeu ik . En wij verlieten Panorama, hetzeer
het onlangs,, na vele jaren, weer van mis'roostige, en zochten den straatweg
dichtby zag. ,Het mo'règende, en 'door op. -Boven ons: de dennebosschen van
de, dennebosschen ging een languissante Tongkoh, waarheen
vanhier een paar
muziek, toen ik'den heuvel beklom waar ten. deele dichtgegroeide paadjes loot
Panorama op staat: een-klein Zwit- "pen. Regen en wind, ruischten door het
sersch berghbtel, zwart hout, honderden geboomte; de aarde .en de bloemen geurkleine raampjes in witte "sponningen. den zwaar. Wtf zwegen.'en keken, vlak
Verweerd en vereenzaamd
stond het bij den straatweg, nog even om, naar
daar in de groote, groote stilte.'lk liep de*'„bat er d caravanserai"; | het uitom het hotel heen, dat suggestieve ca-« geleefde, afgeleefde
Panorama, dat
val je, en gluurde naar binnen.
Een daar, versuft, stond te sterveil en sterschr\jfbüreatf, een gesloten piano, een vepd te wachten op dien'
üie eers
groo'e koperen 'vaasi '.
aardewerk spoorloos verdween......
met pretentielooze
De hofhond gtond nog op den heuvel.
Hollandsche landschapjes aan de wanden. En geen geluid,, Hij. vond personen, die zoomaar,' buiten
en geen geluid...... Op het scnryfßureau de vacantiemaanden om nogwel,. op .een
lag wat ongeopende post.
Bovenop: Donderdagmorgen met regen Panorama
Verder
luchtpostbrief.
ie's
diks in bezoeken
suspect, en.stond te waken
een.
*-.::•
een groote gele enveloppe, waarscbjjn- dat he£ een aard had..
lijk een'of andere catalogus. Voorts een
lange witte: enveloppe, klaarblijkelijk een
„M\jn" Panorama' is dus toch., voriga
financieel weekoverzicht inhoudende van
week,
nog „ergens, goed voor geweest".
een bekende bank, die met ontroerende
trouw deze overzichten .blijft sturen aan Men heeft het stervende huis wakker
honderden lieden, die als sinds lang geen geschud en met een vlag versierd. V.O
rooden, duit meer te beleggen,hebben. C.-ers hebben er gesnurkt, • rgst gegeeen ten en gebridged. Er hebben, by dag en
En naast dit s'apeltje
hè-!?
nummer van ,;V0gue",,.... Woonde er bij nacht, commando's geknetterd.
nog iemand in Panorama? Of was
de En Panorama heeft het overleefd. Al.
laatste bewoner er vandoor gegaan, was leen kwamen, toen het weer zdo heel stil
hij misschien, verbijsterd door veel na- geworden was om het eenzame huis,
denken over dien Amerikaanschen' ho- toen het V.O.C. op thuisreis naar Me
telgast,
verdwaald in de bosschen en dan was .en de vlag werd ingehaald
jammerlijk omgekomen, met : achterla- alleen kwamen toen —r naar ik mij heb
ting van „Vogue" enz, enz.? Wg zetten laten vertellen
twee balken met dof
';, i
5
de wandeling rond het huis voort* en -donderenden slag neer.
V.O.C,
Het
heeft
hier
nuttig
werk verkeken naar boven, vaag verwachtende,
dat ui' een der kleine'raampjes een star," richt .en heeft zich hier geoefend in strijdraadselachtig gezicht ons zou begluren, vaardigheid en waakzaamheid. Maar één
ding
heeft het niet kunnen, ontbet gezicht,.wie weet, van den vereen- hullen;
zaamden
één ding bleef voor alle ververgeten bewoner iran dit
spieders verborgen; één ding bleef ach
„bleak h0u5e"...... ,
Het was een situatie
voor Dlckens, teren werd onmiddellijk nadat de oefeEdgar Allan Poe of Conan Doyle. Hier ning beëindigd was weer ingesponnen
zou des avonds door de belendende bos- in duisternis en stof en stilte:
schages de"' „hound of the Baskervil-'
>'
Tiet geheim van' Panorama-
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Een gelukkig getrouwd paar.
:
Op zekeren avond verklaarde de heer
Wakefield dat hij een eindje om ging.
,Hg pakte hoed en jas kuste zyn :
vrouw en zei dat hg voor het eten te
'
•
,v
rug zou zijn.
Mevr. Wakefield echter wachtte, angstig den hcelen
avond en de halve
nacht en belde tenslotte de politie op.
Een onderzoek werd ingesteld, by 'alle
verwanten en kennissenjran Wakefield'
maar vergeefs. Na eenige weken zoeken.'
gaf men Tiet pp. Wakefield was ver
dwenen 1
Twintig jaar later kwam hij- thuis.
Hj} wandelde rustig naar binnen, hing
zijn jas en hoed op, en merkte terloops
op dat het regende en dat hy daarom
maar liever binnenkwam. Zijn manier
van. doen èn 'ïijn woorden dédén het ?
voorkomen alsof het slechés een half
uur loopen was sedert hij zijn „ommetje* aanving.. Hij ging weer mj *ijn
vrouw wonen- en zij leefden nog vele
jaren gelukkig. Maar hij zinspeelde
nopit-op zijn verdwijning'en', heeft.,
nooit ecragé verklaring gegeven. Leed
hij aan gcheugpnverlies? Was hy gek?
Niemand zal het ooit .weten. Het eenige wat mei ontdekt heeft, is, dat Wake,
field destijds, rustig de hoek ómge
slagen was, logies had gezocht In een
straat Jn de - buurt en klaarblijkelijk
zonder eenig motief daar los van zijn
gewphe omgeving een,nieuw leven'was
begonnen. Hy had een pruik gekocht
èn een- ander 3oort kleeren en was z\jn
dikwijls op straat tegengekomep Zonder' dat zH hem herkend- had.
"

.

I

Londensche voorstad

woonden,de heer en mevr. Wakefield.

Het kan, een enkelen keer, gebeuren
dat iemand, die, reeds' vele jaren pen| 'sioen geniet, opeens, door een coïncidéntie, weer tot actieven-* dienst" wordt ge|
roepen.- Na. een reeks van dagen, maanden, jaren te hebben geleefd *in die klare, verstilde sfeer die den herfst eigen
I r is, die sfeer, van weemoed maar niet zon-.
I dér glimlach, wordt 200' iemand dan
f 'uit' de Vergetelheid gesleurd, en op
t
zekeren dag zit,hij weer in zgn bureauI t stoel;, verwonderd en dankbaar* dat hfl
dus blikbaar tóch nog niet overbodig
I is, en tegelijker', jjd, wat confuus omdat
{■' hij in deze «zijn oude
omgeving, geen
' sterveling ineer kent en het werk ook
zoo anders is geworden?
V
[
Zoo'.ook ongeveer kan soms eèn-filmdiva van j vijftien» jaren geleden'
,
en
'wat is eemtjjdperk van vijftien jaren in
dé kinema'ogjafie en de lust en onlust
van het Op pralines kluivende publiek?
—r opeens van stal* gehaald worden om
de hoofdrol te spelen in „the picture of
~*
,
the year".
zoo
het,
is
vorige
En
week-wisbfl de
\seling," Huize Panorama, vergaan. Terwijl de ridders van ons V.O.C, er samen. stroomden op het daav*rend
krh'gsgeshhaVen de vlag feestéüjk wapperde. «n
klapperde insden bergwind, ging Panorama zich Voor een wftle weer echt nut!
tig en4 „actueel"
gevoelen; dé
bede
„Nuncdimittis...,.."'werd voor korden
I tfld ingeslikt, en Panorama, dat brave
l oude cavalje, werd voor «enige etmalen
\
weer bezig en bazig zooals alle dingen
'

Het ging regenen

—-

—

'

■

—

—

•

'

!

:

■

Tot de ongedeerd naar huis terugge
keerde Belgische sportlieden blijken ook '
te behooren de internationaal befaamde '■'
lange-afstandlooper tü drievoudig Bel- '
•

*

gisch recordhouder, Jan Chapelle, de
..iniler" der .toekomst, Bert Hermans en
de. „onklopbare" . wegrenner "van het
voorseizoen tot 10 Mei, de Antwerpenaar
Albert Hendrickx."
■
Soldaat Albert Hendrickx vertelt, vol- .."
gens de Tel.,'overal een
'amusant avontuur, beleefd op den terugtocht van .
het Belgische leger uit de eerste linies.
De op alles berekende Hendrickx had
er voor gezprgd
wielrenners 'zijn slim
-•r zijn eigen auto dicht bjj de hand te
hebben voor het geval er eens zeer
haastig van positie veranderd ' moest •*',
worden. De Nederiandsche wielrenners
kennen die auto wel, een merkwaar
dig oud vehikel,.dat
vóór alles lever,
*/
",, .
�
,
.
maakt.
;'■>
Toen
Hendrlckx
;
met dien Tmetterwagen, waarin hij ook nog zijn wapen- .
broeder-wielrenner Alb. Francken gesmokkeld had,,aan,een draai van ' dèn<
weg kwam,
zag-hg \in de verte een
groep uniformen, dié. zich eerst gereedmaakte om te vuren, en dan plotseling
hals over kop vluchtte, naar den waterkant bezijden den weg.- ■ i
Uitersten zijn schik over deze gelukkige oplossing van een wankele situa'
tie,'stopte Keridrickx om eens poolshoogte te nemeni Hh' ontwaarde.», zestig Belgische 'gendarmes, het gezicht
gedrukt in het, gras aanfden walkant,
Zooveel 'lawaai kon niet geproduceerd
zu'n alleen door het aanbolderende Wa-,'
gentje., 't j ep-waren beslist vijandelijke
vlieg'uigen in de lucht geweest. boven/
de auto, de zeer merkwaardige auto i
van ,den goeden verteller Albert Hendrickx. {
■ v ■■. «':. . '■._•••• : ■ ..'
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„DE SÜJHATRA POST",

ZONDAGSBLAD VAN

NOORD EN ZUID

Door Lloyd Lewis

zei
Het Iptwel of er. al brand is',
dè
tóen,
"de
patrouille'
een der soldaten,
en
grobte.
op
het
insloeg
:witlange laan
te huis'toeging.-Hij waa dè eenige var.
de zes, wiens gezicht baardldos was en
wiens kleercn nog iets van het oorspronkelijke, blauw hadden. Al de anderen
droegen lompen, waaruit zon en regen
de kleur hadden opgezogen.' .
.sprak.de magere korporaalJa,
maar 't zijn alleen de ronaast hem,
men, die.het r'oód van de-Wolken 'ginds
opvangen. Ons eigen huis zag er b\j
zonsondergang precies 'zoo uit. r— ■
De schemer hing: tusscheri de zwarte
ceders, welke dn laan vormden en boven
hun' hoofden wiekten vleermuizen.
ter de vier zware zuilen van de veranda

ONS KORT
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ï*Li t'
schaduwen. .
doen?-—
vroeg de
wè
he,t
Moeten

hingen

'~
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VERHAAL
vroeg, de jongere
te' geven?
vrouw, waarbij ze haar hoofdje in den
nek wierp en de mannen geringschat'.
•
tend aankeek; ■'
De sergeant antwoordde op den vermoeiden toon van iemand, die een overDè wetten van
bekend verhaaldoet:
den .oorlog: Noncómbattanten , hebben.
vier soldaten doodgeschoten en vanochtend vroeg, twee bruggen ginds bij d*
Congaree Kreek verbrand. En als er zulke dingen-gebeuren','moeten wtf het na-

den

—

-

•

*=-*-

"•'

—

Mr. Churchill en zijn echtgenooe op een tocht door Londen,
waar zij-wn van de door de D iifsche bommenwerpers beschadigde wijken bezochten, In'wcliè historische' gebouwen -door
brandbommen werden getroffen.

burigste hui 3 verbranden.
De gezichten der vrouwen werden wit.
't
mooiste
—.Het
is
aarzelend-,
recruut
Nu, gaat uw
De jongere sprak:
sinds
we
uit
huis, dat we gezien hebben
twee hulpe stem van
wij
U
slechts
gang!
ziet,
dat
in
vertrokken..
Ik-zou'best
'Savannah
het jonge meisje. —De trap
Wij
kunnen
niet ho
zijn.
dat huis willen slapen. Kunnen we 't looze vrouwen
daar
binnen
is heelemaal van rozenhout.
pen het met evenveel succes t,egeri u aangebracht dcor
tiet tot 'morgen uitstellen?—
Zwitsersche hout;
De sergeant, aan. het hoofd van de op te nemen, zooals onze mannen reeds snijders., die Grootpa liet komen. Maar
—

,

~

•

-

—-

..

—

De winterslaapuitgevonden
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Omdat, mevrouw, wy' gekomen zijn
om dit huis in brand, te steken'en ik er
dan een verklaring voor zou geven.
Hij zei het langzaam, bijna met .een.
•,
zucht. .
Sinds wanneer vinden.de. Yankees
het'ïioodigeen verklaring vóór hun da-
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zilverwerk- Dan "kwam'hy met

een

aangestoken lamp uit de deur van het
huis en riep:
„J-*-.
"
Alles is er uit. Zet die piano nog
wat „verder weg. Die groote huizen ver<iu *.-,-"
spreiden „veel hitte.— \
Toen de mannen hieraan voldaan hadden, wierp hij de lamp op éen stapel
gordh'nen, die op den vloer in de hall lagen en kwam met zware stappen het
bordes af, naar den boom ■ waartegen
zijn musket leunde, .
Jullie ïijn gewone vieze zwijnen,
niets 'anders dan zw\jnen, ■-*■ kwam de
*

—

,r— Neen! —'zei! de oudste van, de
twee vrouwen bits.',
Waarom- vraagt -

u

zoo lang hebben gedaan. Vooruit! Onze
slaven zyn allen gevlucht. Wy zijn alleen. Denk geen seconde, dat wy'ons
zullen vernederen en barbaren om mededoogen zullen smeeken. —*.''
Toen >ze was uitgesproken, nam de
Neen,
oudere zustér den aanval óver:
weest maar niet bang voor ons. Wy zien
in, dat het geen zin heefy een beroep
op u te doen. Er is niet eens een officier
of een gentleman onder u. Tot wien
zou een dame zich dan kunnen wenden ?
Ja... tot wien? Vooruit, steek hef. huis
.'
....""•
in brand!
Terwijl ze zoo spraken, had de sergeant lang en hartelijk gegeeuwd'en de
recruut, wat apart staande, bemerkte
hoe geel het gebit van den man was
als van een dier. Dan ging de sergeant
moeizaam het bordes op en het huis in
terwijl de vrouwen hun wijde rokken qm
zich heen trokken, Ten einde niet met
hem in aanraking te komen. Ze bleven
als twee kille standbeelden staan, terwijl
de soldaten op hun musketten leunden
en hun blikken lieten dwalen over he*
huis en het figuur van.de jongste vrouw.
" Geen van hen had iets gezegd, £oen
enkele minuten later de sergeant terugkeerde en sprak: —Dames, wilt u den
tuin ingaan? Mannen, breng de meubels
>
naar buiten:..
'Gedurende een uur leidde hij dit wérk.
tot eindelijk op het gras naast <le bleéke
zusters een wjjde kring van massief mahoniehouten meubels stond.' marmeren
bustes,. gpudgeln'ste schilderijen en sta-

*

;

—

.«'
dat beteekent niets voor. jullie...
ver.
En de schoorsteenmantel,
Zus en il:
volgde de andere zuster.
In Amerika is een nieuwe uitvinding
hebben dien uit Frankrijk meegebracht gedaan, namelijk
de winterslaap voor
Maar een Zuidelijke dame verwacht niet de menschén. Professor Arthur Gerke,
van een Noordelijken boerenpummel, de uitvinder, treedt tevenfr. op als prodat hij iets van beschaving verstaat- Jul pagandist voor deze vinding,
wanneer
lie zijn allemaal stomme-wilden, enkel hij jteu minste niet toevallig bezig is
en alleen.'.: —;
winterslaap. Hy beweert name- \
■ met
Marsch!'— zei de sergeant bedaard ljjk, dat het menschéljjke lichaam dubtot,zijn mannen, terwijl hg" zijn' dekenrcl bel zoo lang te behouden zou
wanover z'n schouder - sloeg; ze liepen d* neer w\j het ér aan zouden kunnen wen,laan uit, wejke reeds verlicht werd door nen, om elk najaar te gaan luieren '■ en
de vlammen, die achter de vensters lek- eerst weer jtegehjk' met de kikkers, molten. Vief "van hen slenterden langzaam len, 'karpers' en andere
winterslapers,
weg, heiïneln'k kleine souvenirs verge
te- voorscmjn te komen. Natuurlijk gaat
lijkend, die ze bij zich hadden gestoken. het by de menschén, die door de naDe recruut bleef achter, nog luisterend tuur-niet voorbeschikt zijn tot winternaar de tirade van de vrouwen:
slaap, niet zoo gemakkelijk als
bfl de
enkel en alleen vulgaire boeren- bovengenoemde dieren, maar
veel is
kinkels,., hier komend om wraak te ne- er nog aan de natuur te verbeteren. De
men'op jullie meerderen ...grove, ge-, mensch zou van tijd tot tijd
op moeten
meené .schooiers... alles stuk'» makend staan, eenige beweging nemen, voedsel
wat vrij', aristocraten bezitten... beestot zich nemen, enz., maar de hoofdten... •;*- . '
den winter zou zjjn:
De recruut kreeg een kleur '<en hij bestemming
en
Slaap
Niet alleen
sloeg zijn oogen neer, maar toen 1 hij zich
gemak tweehonderd en
bmkeerde ten einde zijn kameraden te 'zou men met
bevolgen," werd zij blik getrokken, door een meer-jaren oud kunnen worden,
de
professor,
weert
maar
bovendien
zou
beweging, De. sergeant, ginds by den den
de . menschén in ..den zomertjjd
boom, kwam op de -vrouwen toe en terpresieereji dan tegenwoordig
meer
veel
wijl hg dit deed, trok hij zijn bajonet
zou
geen tijdverlies onten
er
absoluut
en plaatste het op zjjn musket. De jonslapen.
staan
door
het
Bovendien zou
kromp ineen en de vrouwen vérgeheéle menschehjke
constitutie
stomden. Maar, vóór de sergeant'by de de
figuurtjes in de wijde crinolines kwam, beïnvloed worden door de veranderde
.bleef hy staan, sloeg de-klep. van de levenswijze. Men»zou. alles veel roosyleugelpiano omhoog,'hield deze open kleuriger zien, veel verdraagzamer zjjn
elkaar enz. De .„professor"
met. de punt 'van zijn bajonet, trok een tegenover
heeft
reeds veel aanhangers
in
Amerika
paardenharen «ttoel aan, nam
plaats,
en
bereist
tegenwoordig
het groote land
trok de gerafelde manchet van zyn. lin
met
twee
vjer vracht-'
auto-woonwagens,
en
begon te spelen. Zijn
kenhouw weg
bekorte, stompe vingers lieten . vlekken 'wagens, twee secretaressen, vier
achter, terwijl ze over het toetsenboord dienden en een montenr. Zoover heeft
wmter-'
•'■ ■> hij bet reeds gebracht met
vlogen. ■'.'"•■■
.
'
--•
.'
Hij luisterde even-, voorover gebogen, slaapuitvinding.
naar den klank, keek op, knikte de vrouwen goedkeurend
toe en begon aan
Chopin's. Nocturne.. In 't huis klonk 'n
luid gekraak, oen vlam schoot uit een
raam, dan uit 'n ander. De sergeant hief
zijn gelaat'op naar het roode schijnsel
GOEIEN MORGEN.
en ging over op Beethovens* Sonate Ap,
passionata. *••• .
De zoon was op de Kunstacademie en
De vleugel leek een orkest te worden,
Hg schilderde
nuTveer het gekraak van het brandende wilde schilder, worden.
huis overstemmend, dan weer zacht en echter weinig. Op zekeren dag , • kwam
zijn vader plotseling in de stad en belde
vredig, zóó gedempt, dat de jonge recruut het op eenigen afstand nauwelijks reeds om acht uur 's morgens bij .het
pension, waar zoonlief woonde en werkkón booren. De handen der zusters hingen slap langs hun zijden en hun lippen te, zoo als het heette.
Wobnt hier de schüder Vurig, jufweken vaneen. Hun oogen gingen van v
het lange litteeken op het, gezicht, dat frouw ?
Dé hospita bromde slaperig:
naar den wolkonden rook was gericht,
"Ja.
draag den dronkenlap maar naar
zyn
naar de dansende vingers.
Een gedonder op de bas-toetsen, met kamen 't Ja op de eerste verdieping, de
een dunne, speelsche melodie er door tweede! deur links, maar pas op den
.
.
' .
hen, dan stierf 't weg... De gebogen drempel. 'l
'.'•'■
schouders gingen 'omhoog. De sergean'»
stond op en de stoel rolde omver. Hij'
stond haar den vleugel te kijken, z'n
kleine pogen half-gesloten,,zijn hoofd rinkelend zakte het : instrunient ineen.
heel zacht knikkend.
Met groote, roielle stappen haastte'de
.Hij hief één vinger, op en, raakte sergeanr zich .?angs de zwijgende vrouheel
voorzichtig een toets aan. Hen wen, wier oogen w\jd waren open geseconde luisterde hij,, dan xukte 'hij zijn speld... h|j nam zyn musket en volgde
musket weg en liet de klep neer bonken. zijn mannen. Maar de jongen was hem
Hij trad achteruit e'n met een plotse met drje snelle stappen gevolgd, de laan
lingen zwaai list hij de kolf van zh'n ge- in; hg liep zoo dicht mogelijk naast
weer mét geweid neerkomen. De teera den sergeant en wierp
hem telkens
pooteii van den vleugel braken door en steelsene, trotsche blikken toe.
,;;,—
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kleine, sloffende
patrouille loopend,
keek over,' zijn gebogen schouder om
naar den jongen en antwoordde gedulZij zijn den oorlog begonnen, die
dig:
Zijn stem had een
Zuiderlingen, niet?
opvallend, vreemd accent.
Snel zijn blik afwendend, verkortte de.
recruut zijn pas en liet den. afstand tusschen ben grootcr worden. In de. zeven
weken,, sinds hij zich bij het regiment
had gevoegd, was hij nooit In staat, geweest den sergeant recht aan te kijken.
Het roodblond» haar van, den ouderen
man hing fn vettige slierten, zijn baard
was onverzorgd, en over zijn gezicht
liep een lang,
dwars over den neus
dik litteéken, een herinnering aan den
stryd bij Shiloh, twee en half jaar» geleden. Het waren zijn handen,-als'blokken hout aan die lange, harige armen
hangend, die den jongen het meest afkeer inboezemden. Thuis, op de boerderij in Indiana, had de jongen zich voorgesteld hoe hij ten strijde zou trekken
achter een aanvoerder, .wiens witgeschoeide handcn.de krijgsbanier boven
dé hoofden der aanstormende soldaten
zop heffen.
Halt! —• gromde de sergeant .Ze
hielden halt' bij bet trapje .van de veranda. De witte deur ging openen tussehen
de zuilen kwamen twee- vrouwen in cri
nölines tevoorschijn. De eene was jong.
dé.ander tussehen jeugd en middelbaren
leeftijd. Ze* bleven bovenaan 't
v
.'
", \
• ,"i '.;
staan., '
Is Rechter Smallwood thuis?
vroeg de sergeant terwijl hij
met een
grooten, vilten hoed, dien hij ergens op'
gediept had, de jnodder-van z'tx- dij
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Beeld uit Afrika: verlaten vlakten, vernielde gebouwen, een gedenknaald
en daarnaast een Vat benzine. Dat was de aanblik dié de Britten hadden, bjj
hun Knellen tocht door de -Westwoestijn.
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Overkleine het mo ie uit het lev n iet!-Wat he l goedmekan-Die „stoute” tafel-WatMuligat wnysoep is.
Zondag.

én zware, ook het kleine en

lichte, beteekenü
een
krijgt.
dagboek
En
kan alleen
Laat fk nü vooral toch eerlijk zijn tewaar en'eerlijk zijn" wanneer naast de
genover.mezelf: nadat ik' als heel jong ernst
die in dezen
tijd helaas zoo
meisje in mijn dagboek het een'en'ander dikwijls j bittere ernst is
ook op de
over mijn ongejukkige, ea later mijn ge-- schijnbaar geringe bekoringen, die we
lukkige liefdes (van die laagste móe't de toch niet kunnen en • willen missen, de
„s" eigenlijk .weg), vertelde, is hèf nooit aandacht wordt gevestigd.
Hoe dikwijls is het mij niet gebeurd
meer bij me opgekomen, een dagboek:'.b§
""dat
kwesties die ik als bijzonder belangte houden. Natuurlijk schreef ik, sooals rijk, beschouwde, dat heelemaal niet bleiedere rechtgeaarde moeder, zorgvuldig ken te zijn, althans geen blijvenden in;
de kleine gebeurtenissen uit het leven druk bij mij achterlieten. Een eenvoudig
woord op een bepaald opgenblik gezegd
van mijn kinderen op: 'wanneer ze voor
kan soms den geheelen loop van een lehet eerst liepen en tanden kregen, aar- ven wijzigen...;,.
dige gezegden en voorvallen...... Vooral
Ik wil schrijven over een boek en een
van de eerste zag-ik die ontwikkeling als gedicht dat me geroerd'
heeft en het ter
wonder! Later worden we. ook daar- herinnering op dat witte velletje 'neerschrijven,. Over een gedaclite die bij mij
aan gewend,. hoewel ieder 'kind, in, weop is gekomen en die ik hier in de intizen zoo verschillend van het vorige, toch
miteit voor mijzelf uit wil werken. Naweer zijn .verrassingen brengt.
tuurlijk ook over mijn kleine huishoudelijke en kleedingproblémén (die zouden
A' -Maar een eigen 'dagboek waarin ik opzeker niet van gewicht voor mij zijn!) Ik
teekende wat mij dien dag'getroffen had, wil schrijven over alles en nog wat, van
ach daar kwam ik toch niet aan;toe. Er den hak op den tak springen. Mijn dagbehoort een zekere moed toe een dagboek boek moet een;- stalenkaart worden en
het mag nooit eentonig of vervelend zijn,
te houden. Het .leven is zoö rijk, er gewant het leven'is dat nóóit; het is bont
beurt iederen dag zooveeV dat onze aanen vol afwisseling, het is ten slotte wat
.'
dacht vraagt, .niet alleen in groote, maar wy zelf er van weten, te maken.
ook in kleine dingen. We laten het alles
Maandag.
,zoo gemakkelijk j over* ons heengaan en
„Het schijnt weer te spannen" zei aüjn
"van heel 'weinig blyft ' maar de herinnéman tegen mg nadat hy de krant uitge; ;,-■'.
/-',•■"' '!;■*.
~"
speld had. „We moeten den schuilkelder
En toch geloof ik dat het goed is, ons maar eens na laten kyken..." We kezïto nu en dan eens, met onszelf op te slui- ken allemaal op van ona wérk en ik luishet geronk van een vliegmaten en eens .op te schrijven wat ons dien terde naar
chinej dat nu nog maar vreedzame oefedag getroffen, heeft.' Dat behoeven niet ningen maakt...... „Mooie vogel" zei het
altijd ernstige levensproblemên te" zijn, kleine meisje dat naast mij in een tuin
Er is'nóg zooveel anders. Wanneer ik speelde en zy stak. haar handjes uit!
Wy dachten aan de verschrikkingen
zoo over mijn leven terugblik moet ik erdie door die mooie blinkende vogels tekennen dat kleine, Voorvalletjes soms weeg werden gebracht en wê zwegen!
eens onverwachte
beteekenis voor. mij,
Niemand
zal durven ontkennen dat
gehad hebben.
.'.
'
•;
we moeilijke tyden beleven; al het geluk dat we vandaag
nog kennen, kan
i In dat 'opzicht zijn ■ wij, vrouwen ge- morgen
vernietigd
zyn...
We beleven
lukkig nog het kind gebleven, dat" we
moeilijke tijden' en we willen ■ zoo graag,
vroeger waren: we kunnen nog / met een' hoe weinig ook-, helpen om die te verlichten en het bestaan beter, biyér, ryker te
kleinigheid gelukkig-zijn. Er zijn oogenmaken.
Doen we dat wanneer we niet
' blikken in ons leven, waarvan we weten
lange,
sombere,
de somberheid
dat het piet de groote maar de kleine van den tfld nog gezichten
eens flink onderstrepen,
dingen geweest zijn die ons het meeste wanneer we ons van de
vrooiybekoorden. Hoe zouden we trouwens ke dingen afwenden? '-■'
■*.},
het groote als groot hebben kunnen 'erIn dé landen waar men den oorlog nog
niet
aan den hjve gevoeld heeft, wordt
kennen als het kleine niet daarnaast gemuziek gemaakt, wordt gezongen en gestaan had, om als maatstaf te dienen.
danst. Zy die daar zich aan ergeren, hebEen ménsch kan zich nu eenmaal niet ben net by het verkeerde eind. Wanneer
wy vrouwen, die het voorrecht hebben
dag in dag "uit met verheven en belangop het oogenblik ver
van het strydgerijke aangelegenheden bezighouden. Het
woeliif te leven, een werkelyk belangry.
lichte dient om óns de noodige rust te kê groote taak te verrichten hebben dan
geven, om onzen 'geest vrij en soepel te is het om de vreugde, ce schoonheid, de
-houden, wanneer, de ' erna£ ons weer' op- bhjheid in de wereld te houden en zoolang mogeiyk te handhaven.
eischt„Wanneer ik ,dus zoo nu.en<dan
Wat leelyk, sjecht en wreed is én op
den lof zing van de blijmoedigheid en van dit oogenblik
ontketend' wordt, kunnen
de, kleine, luchtige dingen van het leven,' wy met al onze' krachten toch niet kee,
I dan doe ik dat met de overtuiging dat ik renr Maar wèl kunnen we zorgen dat
.daarbij niets te kort doe aan de hooge het liefeiyke, het beminnehjke; het bekooriyke en het mooie wat toch altyd in
eri ernstige opvatting die een denkend het leven aanwezig is,
niet word,*, verge;
>-:''
mensen behoort te hebbén,
ten. ■
—
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Woensdag.
Integendeel we maken het leven rijker
en boeiender wanneer we laten zien hoe
■'. Vandaag haalde ik mgn japonnetje*
eindeloos geschakeerd, hoe onuitputtelijk uil de kast om ze weer eens voor de zoorijk het ifl en wij scheppen op die manier veelste maal öe revue te laten passeeeen harmonie waarin naast het groote ren. Wat kan êen vrouw in Indjë toch een

massa kleeren
aan! Al dat wasschen
00k...... En dan heb je ook
maar één
seizoen en draag je dus eigenlijk alt|jd
dezelfde spullen.'Met een soort heimwee dacht ik aan het heerlijke ' najaar
in Holland als de herfstige koele dagen
maken dat we aan onze wintergarderobe
beginnen te denken, dat we de stad ingaan om de nieuwe wollen stoffen te laten toonen, dat we naar de pas aangekomen winterhöedjes kijken... ' Dan gingen de zomerjurken in den grooten koffer en het volgende, voorjaar weer als
nieuw uit te voorschijn kwamen
Ja
zoo is het hier nu eenmaal niet.
•Maar we zijn ook dikwijls niet vindingrijk. We'dragen onze japonnetjes -zooals ze zijn en daarmee-uit, we vergeten
dat we met een ander kraagje, met een
nieuw'cetntuürtje, met een aardig sjaaltje zoó'n veel gedragen jurkje dat iedereen kent, weer tot iet 3 heel anders' om
kunnen toovëren en soms zelfs onherkenbaar maken. We hebben het zélf in
de hand variatie in onze'kleuren te brengen. En waarom nemen we toch eigenlijk altyd hetzelfde kraagje: het rondeof het puntige,
alsof er op de wereld
geen andere manier bestaat om een japonnetje een nieuw aardig wit garnituur<■
tje te geven. ;
'j.
;..
,Ik stel me'voor mijn
donkerblauwe
middagjurkje waarvan het kraagje niet
zoo erg frisch meer is, zoo te veranderen
dat ik er een wit met rood gemoesde
sjaal by kan dragen. -Op die manier ben ik zeker dat het een volkomen
ander aardig jurkje wordt.' Het groote
vest gebruik ik by een japonnetje dat
onder de armen
wat versleten is en de
stukken die ik daardoor win, dienen Om
te verstellen en het idee van den leuken
kraag met de heel lange punten -bewaar
ik voor, een nieuw japonnetje, omdat ik
het zoo'ri allerleukst modelletje vind,
dat ik nog nooit iemand' heb zien dragem
'

..«

_

Vrijdag.
Uit het uit het Deensch 'vertaalde boekje: Jij, Klein Menschenkind, door E. Malling-Pedèrsen wil ik naast.vele dingen

waarmee.ik.niet in kon stemmen, dit
overschrijven omdat ik het zoo aardig
opgemerkt en waar vond:
'„Vandaag ben je gevallen'en je hebt
je bezeerd. Je was te haastig en je kleine beentjes zijn nog niet heelemaal betrouwbaar* Het gevolg was dat je strui-

■

'

kelde

én.tegen

len" en

er'een

de tafelpoot bent geval-

klein bultje-op

je voor-

hoofd kwam. Ik heb een koud compres
op het plek je, gelegd en je op mijn schoot
getild. Terwijl ik dat deed,
aan
een moeder; die ik in diezelfde omstandigheden de tafelpoot heb zien,slaan, terwijl ze zei: „Stoute, tafel".
Het was misschien'wel. de herinnering
daaraan, die bijzondere kracht, aan mijn
woorden heeft gegeven, toen ik. je uitlegde dat het je eigeh schuld was dat je
gevallen Was. Het is juist, een van.de
wondcplekken in onzen tijd om „die stoute .tafel" de schuld te geven. Men zegt
alleea niet „die stoute tafel" maar:'„de.
maatschappij" of „de slechte tijden", of
„die^sociale wanverhoudingen". '■■■'■ '
Overal en altyd ia riten geneigd als ér
iets verkeerd gaat,, de oorzaak daarvan
buiten zichzelf te zoeken. Daardoor ontstaan, een.misvormd' geslacht en scheeve
•maatschappelijke verhoudingen. Terwijl
ik met jou op mijn schoot'zat heb ik bedacht of soms door het gepraat lover de
stoute tafel in de prilLp jeugd niét de
grondslag gelegd wórdt voor die verkeerde zienswijze; in elk geval is dit het
symbool er van. En ik heb
me.stellig
voorgenomen dat jy iets anders zoudt
hoóren en dat in je onderbew'ustzijn andere denkbeelden verzameld zullen worden, klaar voor het gebruik als de tijd
.
daar zal zy'n".
■•

•

Zaterdag.

Voor vandaag een recept van een bijzondere soep, die den mooien haam van
Mulligatawny soep' draagt. Hét is.een- v
kippen-kerriesoep. Snij een kip 'in stukken en kook deze in acht kopjes
.water
met vier aardappelen, vier uien en. een
klein stukje knoflook, dat eerst fijn_ge-*
snipperd en in.boter gesmoord.is. Roer.
er een paar lepeltjes kerriepoeder of rfog
liever Jcerriekruiden .doorheen en daar»
na "water waarin tamarinde geweekt is,.
Laat dit alles,een tgdlang trekken.' Gooi
,
alles door een zeef, doe er peper, en zout
in, laat de soep'weer opkoken en doe er ",.
de stukjes kip, dje
van;de beenen 'gesnaaid
weer in. Voor de soép,.fn de
soepterrien gaat; . worden er een • paar
druppels'citroensap in gedaan! . ' N?
Deze soep kan ook. met, apart opge-v ;j
tiicnde, droog
rijst gegeten ;
worden; ;.••''
'V'.», •'-.'.. ■,
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VROUWEN MOREEL HOOGER DAN MANNEN? BLOUSE VAN TWE KLEUREN

Criminaliteit onder vrouwen neemt toe.

>

■

■

"dat

.bertiphte gifmengsters te denken, maar
misdaden
vergelijkenderwijs ,staan üc
door de vrouwen uit vroeger tijd i>edreven toCh verre bij die van
heden ten

■

jj

/-achter.

;

•

.

".

*-Toch is de criminaliteit van de„vrou.v
. geringer dan die van den man. Waarom'
"moet dat toegeschreven worden? Een
' •■"'.van de redenen die men aanvoert is, dat
*de vrouw door haar gezinden haar huishouden', door' haar- milieu dus>, eéü
■' •grootere, maté
van maatschappelijke
beveiliging geniet dan de man, dié,midden in het* leven staat.. Om deze rcdeneêring to. bewijzen heeft men wel eens
beweerd dat tijiens den vorigen oorlog,
tóen in Düitschland de meeste vrouwen
buitenshuis weckten, de misdadiglieid
■ aanzienlijk tóénam. Deze bewering nu
blijkt onjuist Ie zijn; statistieken heb.
ben namelijk aan het licht gebracht
da* zelfs in do ergste tijden de rriisda•
•i' digheid der, vrouwen die der 'mannen'
nooit evenaarde 'en dat dé hoogste stijging van haar criminaliteit niet in den
oorlog ' plaats vond maar eeltige jaren
•daarna, tijdens, de in/latie,
toen de
plaatserj van de vrouwen in de fabrieken
reeds lang weer door de gedemobiliseor'.
•
dè mannen waren ingenomen.
Wat echter dan vyél de reden is? Dr.
Hudig heeft in een zeer lezenswaardig
/ boekje „De Criminaliteit der Vrouw" er
"<.;.. een. verklaring voor gevonden. Op grond
van statistische gegevens wordt er de
aandacht op gevestigd, dat men tot he
den' steeds "vrouwelijke én ' mannelijke
.

-

-
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"

~

'•

misdadigheid • als. gelijkwaardige grootheden naast elkaar afmat. Dit nu,is on
juist, lezen wij omdat de vrouw on criminologcne, omstandigheden'
anders

•

•;

■'

reageert dan de man.
De vrouw beschikt, naar uit 'psychologische studieV'duidelijk naar voren treedt,
'■
Zij kan' zich gemakkelijker in -het
on-yermijdelijke tschikken, omdat zij, groóter behoefte'heeft'aan harmonie met'de
omgeving, zij kan'dit beter door Raar
soepelheid; fijner gevoel.voor menschelijke verhoudingen en tact; ■ •
Ik weet niet of men 'hier ons vrouwen
ttiej door een wat te Vooskieurigen bril
heeft .beschouwd. Ik .zou niét graag wil-.
'
'•'■•• jen beweren
dat de vrouw minder waard
is dan dé man., maar ook. het vaststellen
yan het,tegenovergestelde zou fout zrjn.
■•
• Er zijrïnu' eenmaal zedelijk hoogstaant
de en, zedelijk laagstaande- menschén:
,-.dus vrouwen en mannen. Het is verkeerd
;.,_,' ons een aureool van deugdzaamheid te
geven dat. ons niet toekomt. 'Het
' is
.

'

..

•

■

'*

Automatisme bij de make-up

Vrouwen raadplegen zoo veelvuldig
haar" spiegelbeeld, \lat -zij dikwijls «iet
meer in staat z\jn een juist oordeel over
haar eigen make-up te vellen. En makeup, evenals elke andere bezigheid, welke
zoo geregeld wordt herhaald dat. het
tenslotte een gewoonte wordt, kan ernstig worden bedorven door het herhalen
van kleine
welke zich na
verloop van tjjd tot groote fouten ont:'_''
wikkelen.
Dergelijke, vergissingen, komen
het
moest voor bij het gebi'uik van lippenstift, wenkbrauwenpollootfen rouge. Als
een vrouw b.v. de goede raad heeft gekregen om haar bovenlip 'een .iets volleren vorm te geven, dan zal zij met deze
wetenschap gewapend, eenige
dagen
haar lip op de juiste wyze.accentueereri.
Daarna echter, als dit een automatische
gewoonte is geworden, zal zy gemak*
keljjk in de fout vervalk.n-om onbewust
haar lip een al te vollen, vorm te geven,
waardoor haar mond dan een opvallende" en leelyke streep lippenstift wordt.
. ' Deze zelfde neiging tot het automa ,
tisch toepassen van make up artikelen in
plaats van een zorgvuldig en crrïïsch
gebruik, kan-eveneens wórden geconstateerd bij andere
schoonheidsmiddeleri
dan de drie hierboven genoemde. Ook.
cogenschaduw
of. zelfs het eenvoudig
poederen van het gezicht worden dikwijls het slachtoffer van deze zorgeloosheid,
De vrouw-en in Hollywood, wier carrière
het grootste gedeelte afhangt
van een perfect uiterlijk, zijn' ware experts geworden in het beoordeelen van
haar eigen" schoonheidsverzorging;
ttet grootste gevaar bij dit beóordee
lingsproces is, dat zoovele vrouwen geneigd zijn een nabootsing te makéh van
het uiterlijk, zopalszij dit gaarne zouden bezitten in plaats-van zooals z\j
,

:

"

.*

werkelijk zijn.
Hierdoor wordt haar vermogen

t

War vrouwen vergeten

Gymnastiek
vrouwen
die wel wat ■
willen doen, de li- ';
chaamsoeferiingèn die 'tegenwoordig algemeen als onontbeerlijk,.voor de lenigheid en het behoud van een slanke gestatte worden beschouwd, wanneer het I
maar niet 's morgens voor het ontbijt"
behoefde te gebeuren. Primo schenen
de.meeste.menschen bij.het opstaan een"
haast natuurlijke luiheid te moeten overwinnen, ten tweede hebben de i méesten,
haast en, kunnen het kwartiert je lichamelijke oefening er maar moeilijk afne-

Er zijn vele

gymnastiek zouden_

mannen niet begrijpen....

Er wordt,wel e.ens beweerd dat vrouwen vergeetachtig z\jn en misschien is
dat we! waar. We toorien .nogal- eens een
slecht geheugen te hebban., Maar er zijn
ook veel dingen die de vrouw wil vergeten en deze vergeetachtigheid is eerder
.een bewijs van taktiek dan- van
een
slecht geheugen.;Een vrouw vergeet dingen waar toch Se'man zoo nu en dan
wel eens aan herinnerd mag Worden.
Zij vergeet: de vervelende uren waarin stapels kapotte sokken en ■•; bergen
vers,telgoed gemaakt moeten worden.
Z§ vergeet: de lange nachten van wi. .
ken bij zieken.
�»
Zij vergeet?"de ontelbare daden vai
zelfopoffering,- verricht voor man -en
kroost.
t
Zij vergeet: eigen leed en herinnert
zich dat van anderen.
Er zijn heel veel dingen die wij onze
"mannen maar moei!\jk aan het verstand
kunnen brengen.
De meeste mannen- (ik wil de goed»
ïfiet te kort doen) kunnen maar niet'begrepen -'dat een vrouw altijd nog zooveel
te doen.heeft, wanneer.hg beweert kla»r
te zgn, cn-dat.er aan een vrouwentoibt
nu eenmaal meer tijd wordt' besteed dan
kan"dat van een man.
Zij begrijpen niet dat-een vrouw ook
wel.eens huishoudgeld te kort kan kb-,
men.
■ .'
Zij begrijpen niet dat een vrouw wel
eens uit haar humeur raakt, wanneer z;j
'moeite heeft met haar personeel.
Z\j begrypen niet dat een vrouw riiet
altijd eenzelfde hoed by al haar toiletjes
kan opzetten. Wanneer er over de aanschaf van een hoed gesproken word:,
zeggen ze gewoonlijk: „Maar je
hebt
'
•
.
toch al een hoed!" •
Zij begrijpen niet dat zelfs de
bestekokkin wel eens ongelukkig kan zijn.
Zy begrijpen niet dat een vrouw wanneer zij in de stad is altgd winkels moet
"kijken,'terwijl ze niets te koopeh heeft.
En ten slotte begrijpen zy niet dat zü
•
de regeling, van het huishouden aan de
vrouw moeten overlaten. Wij bemoeien
ons niet,met hun zaken'en zij moeten
het niet ftiet de onze doen. Helaas weten
zij n;et welke fouten- zij wel eens maken
en zij moeten-dus zoo loyaal zyn; de onze
ook maar op de koop toe te nemen.
;

-
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*

•

"

men.

tot

•"

sterke lampen elke fout en er zjjn tal
Van spiegels, zoodat ook de makeupvan de achterzijde van den hals en het

kapsel van het achterhoofd gemakkelijk
•■
kan worden bekeken.
■
vrouw
Elke
dient er om te' denken
dat het niet voldoende is om er verzorgd
uit te zien vanuit één gezichtspunt. Ook
de achter en zijkant, van het hoofd
moet worden geïnspecteerd
en licht
en spiegels spelen e*n belartgrgke rol bij
het verkrijgen van een uiterlijke vol
maaktheid..
'■
'

-~

—

*

-

'•••

*'•"'
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'

"

'

'•
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Ik zal hier voor hen die, te lui zijn
voor ingewikkelde* oefeningen wanneer
z|j opstaan, er,een paar
geven die een
minimum aan energie kosten.
Zoo uit bed gaat
men op een stoel
zitten met den rug
niet tegen de leuning, de armen'slap naar omlaag hangend en 'Ce voeten op den grond.
Nu
ademt men diep uit. Daarna ademt men
langzaam iri, maakt' ,vuisten -van de handen én strekt de armen evenals het.lichaam naar achtereen.
Hetzelfde doet
'.•'.
,
men staande:..
>fen stapt uit bed, blijft staan met
het linkerbeen"naar. . voren; dé armen
en het hoofd iaat men slap naar voren
hangen, zelfs de rug is wat gebogen. Zoo
ademt men uit. Daarna strekt men dé
borst naar voren', heft het hoofd krachtig omhoog en strekt d$ armen i naar
"'

'

,

■•

—

spiegels beter zijn dan een om het beste
resultaat: te verkrijgen. In de maké-up
studio's van, Hollywood onthullen de

.

_

vullen.

,

-,

kleind?
~--..
Verder wordt nog al te vaak het feit
over het. hoofd gezien, dat twee a drie

■•"

De meesten van ons zullen er waarschijnlijk *niet aan gedacht hebben dat
zij 's morgens eigenlijk at een volkomen
natuurlijke gymnastiek deden, wanneer'
zij gaapten en zich „eens flink uitrekten. Nu„ behoeven We dergelijke bewegingen alleen maar «wat bewuster en
met meer systeem te
doen, en we «zijn
al waar we wezen moeten. Een dier dat
'uit 'zijn ochtendslaap komt (kijk maar
eens naar een hond
of kat) rekt zich
verscheidene malen uit, strekt zijn pooten, schudt zijn kop om zijn ledematen'
goed los te maken, terwijl het gapen
dient om dte longen met versche ltfcht te

-

»

i

>

'
,

*

•"

"'

.

*

zelfcritiek aanmerkelijk verminderd.
We moeten er ook wei om. denken,"
dat,een spiegel nimmer de juiste klejuf
weerkaatst. Het spiegelglas. geeft altyd
een 'vaag blauw- of grijsachtig waas aan
•
het weerspiegelde beeld.
Daarom zijn erg levendige' make-up
kreuren op Uw gezicht altijd Veel har
der.dan zij schijnen als ,U in den 'spiegel kijkt, welke de kleuren
èenigszins. '
.
".
.*.
verzacht.'
Ook onvoldoende licht bij de make-up
kan aanleiding* zijn tot het maken van
fou'en bij het verzorgen van het uiter■
'■:.,
:.
lijk.Te veel vrouwen bedriegen
zichzelf
in hun "uiterlijk ,voor den toiletspiegel
door zich op te maken bij zacht, flatteerend licht. Hiervoor is' sterk* licht npodig; wat heeft het-voor.nut Uzelf voor
den gek te houden als hie'rdoór de kans
op, een volmaakt uiterlijk wordt ver"

-,;

,

En

'

,

noemen*
men onmaatschappelijk kan
dikbezit
de
vrouw
algemeen
het
Over
wijls een sterken drang naar sensatie en
zij schept daarom 'dikwijls een zeker
behagen in opvallen, op welke manier
' dan ook.
Het valt. moeilijk te ontkennen, aldus
sdhrijft 5 een medewerkster iri het „8.N."
'
vrouwen in vroeger, ecuwen ook wel
*h.et een en ander op haar kerfstok had■:'•' den. Men behoeft alleen-maar aan de
'

;.

boven.

.

,

.

■.

.

';

•

.

-

'

•

|

_,

'

'

:.

•

!

-

.

*
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-

•
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Bij een derde oefening gaat men op
den grond zitten, de beenen rechts van
het lichaam, hoofd gebogen, handen op"
.den grond. Men heft zich nu;op zoodat
men op de knieën, komt te zitten •' en •
valt daarna weer
terug zoodat de bee'.'
nen rechts liggen:
'
■ ;■.':■..'
tot
En
slot nog
dit: Ga óp "de knieën
liggen', én houdt de énkels met de handen vast. De rug is rond', het hoofd, naar
voren gebogen.. De adem heeft men uit- >
geblazen en terwijl men nu inadent laat
"men de handen los,
heft de borst naar
voren, spant de borst en heft het bekken
°tf
•
V;,
. Natuurlijk,,
zij die de energie hebben
iecereri dag een kwartier ernstige gymnastiekoefeningen* te doen, zullen "meer
resultaat hebben, maar alle kleine beetjes helpen en ook op deze wijze zullen
■de spieren losser worden. En veel moeite
'moet.het niet kosten,' op deze wijze de
luiheid te overwinnen.
'

/

•

'

"

-.

..

.

.
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Het is een bekend feit dat het aantal' misdaden van vrouwen gedurende
de laatste jaren aanzienlijk .gestegen
' is. Vroeger kwamen vrouwen maar zelden met.de wet in aanraking, terwijl
.
men op het oogenblik geen krant open
kan slaan zonder daarin te lezen dat
'een of andere vrouw eenstrafbaar feit
begaan heeft. Vooral,in dc-groote Europecsche, steden zijn misdrijven • „door.
en
vrouwen. die dikwijls met moord
doddslag eindigen, aan de orde van den
in
dag. Vroeger mochten de vrouwen
geboren
waar-de
misdaad
omgeving"
de
■
wórdt, slechts óndergcechiktq. werkjes
verrichten, tegenwoordig wordt
ook
haar
toevertrouwd
groot wet k aan
f' Men kan op het oogenblik terecht zegvrouw
gen* .aldus het A.1.D.. dat de
;
en
op'maatschappelijk
plaats
'naast haar
moreel gebied, ook dié op dat van de
-',•'
misdaad veroverd heeft.
is
de
de
Wat
oorzaak van
toenemende
misdadigheid? Het antwoord kan menom zoo te Seggen al in dien vorigen zin'
lezen: het is een natuurlijk gevolg van de
Zij . proemancipatie van de vrouw.
•bcert niet alleen gelijksjcrechtigheid met
den man op maatschappelijke gebieden
welke
te veroveren, maar ook oj die

,

in evenwicht

'.Men kan deze blouse
makfcn"
beter, er rondborstig voor
twee verschillende kleuren
uit- te komen dat wvj wél anders.aan- , stof, of. Juinen. In- het laatste ge-«
gelegd zijn dan de man en onze goede én val is de combinatie,
blauw-rose
slechte karakter-eigenschappen eenigseeer apart. Geeft men e,venwel dê*
zins -anders gegroepeerd zijn maar dat
voorkeur'aan één'kleurK dan k*n*
wij a.ls individuen beter
zouden zrjn, men zonder,bezwaar het begaande •
daaraan kan geen Schepsel
gelooven., motief in kruissteek. als garneeTegenover elk voorbeeld van een hoogring opwerken.' Het. knipoverzichi
staande vrouw kan een , hoogstaande is bestemd voor maat 44 en wordt
man genoemd worden en tegenover élk
aan de hand van de cyfers
voorbeeld van het zwakke geslacht dat op papier geteekendi en uitge:
moreel diep gezonken is, ook een van -knipt. .
.>
,®
■ '
het sterke geslacht dat daarvoor niet
Naden extra berekenen; Men
onder behoeft te doen.
wérkt het kruissteek patroon over
Bij nauwkeurige beschouwing geloof' stramien, waarvan 3 kruisjes f %"
■
ik dat de weegschaal wel vrnwel. in c.M. breed,
overKleuren
in
evenwicht zal zijn, en aan geen van de eenstemming met dé stof.
beide partijen een stralenkrans ,' toe%
Fig. I.helft "voorpand. Fig. II
■-•
.. .-.■
S
■■■ .
komt.
halve rug rflet vouw in .het midden. Fig. 111 mouwen.
Sluiting
met, knoopen. Armen. aan onderkant inhalen 'en afwerken met
recht bandje; daj 4 c.M. breed en-23 c.M. lang is.
■
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Weegschaal
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Maar Archie, als je geen aanrtyding' hebt gehad, ,künhen ze- geen scha-"'devergoeding van je eischen.
'*Kind;
Dacht je?
snoof hij.
ze eischen, het van me. Probeer , daar
maar eens om te' lachen. En ik héb
geen'flauw idee waar ik eergisteren om
drie uur" was. Het eenige wat ik weet,
is dat ik. niemand heb \ aangereden.
Maar"ik.ben maar'een gewone.' taxi
chauffeur. De jury gelooft. ons toch
niet.
En zeg...'heb je gezien wie de
—

"

—

—

—

—

-

—

—

—

».!'■"'

-''*•
—

\
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Weid
r Ga met hem praten,
bel' vol.:— Ik heb een voorgevoel.
•En dus ging.Archie. .Het viel niet
mee, ontvangen te worden, maar geduld
en doorzettingsvermogen werden bé-'
:

—-

—

—

-

9.

,

Ditmaal weer eens een kruiswoordraadsel. Om U op wëg te helpen willen
we nog vermelden,, 'dat alle hierin
voorkomende woorden met klinkers,
de klinker ;,a" moeten bevatten.
Voor goede oplossers
js weer 'een
prijs beschikbaar, zijnde een-cadeaubon* van vier gulden;. in 'te wisselen
artikelen uit den kantoorboekhandel der firma .Varekamp.
Oplossingen, geadresseerd 'aan den Medldjnmeester van De Sumatra Post te
Medan moeten binnen zijn niet later
dan.Dinsdag 25 Maart, waarna de oplossing wordt bekend gemaakt in het
Zondagsblad van 29 Maart *'"-,<

11.13. origepeldeiïjst (Mal.)
«.'
14.-. kunst (Ene.)
15. meisjesnaam

!
,

■*

•

"

'•

,

".

<<..

.

■•

25. tjjdsbep'aling

27.
28.

gratis

•

*~.

,

i

,:

.

.

"

.

'

v
'

'

•

■--.

•

*
,

■",

j\

;

,

<"';

waarin men" iets kan opbergen.
31. yisch
v-■ ■ ■'- .;.'
33. spoedig ".:
35.; Militaire Af deeling "„Amsterdam"
•,
36.' knol

•-»

>"

>

.

~

•

,38. bak, kuip

.

""'-,-.-

'

'

39. boek met afbeeldingen

veVblijfplaata van dieren

42.

431
''

geneesheer

_

•"•

»

-

.

*.

Verticaal.

.

1. . afgcscKeiden van iets. anders
2. nipt vroeg'

'-*—

*

—

„

'•

»

'..

,

,3.:' tweede zangstem

—

..

,

•-Het zag er inderdaad ;> ernstig -uit.
Isabel
trok haar mooie voorhoofdje in
I
l- èen Waar netwerk van rimpels. Maar
b na enkele minuten waren zé verdwenen.
'■"—Archie, ik weet wat! Ga met Mr.
E Whiting praten. Hy haat den burger
r meester. Ik wed, dat hy de verdediging
l gratis op zich zalnemen.
—

.'.

4J van de zoove'elste der maand '*:*,
ders schudden.van,pret.
.
5. nieuwsgierige vrouw ■
' Maar plotseling werd
weer zake
6. kip
*'.•'"'
. v
' t .
lp.. •.
7. een hard, norscfi, boóa man','.._■<
nauw.
's.
Laat de papieren hier. Ik neem de
,'
-■
10. alcalisché aarde -'
verdediging op me en.... gratis.-—,
jaar
onzes
Heeren
12.
eer,
'•■ Maandep verstreken
de zaak
' ' >''
;,.
15. reeds ?>
■.
Voorkwam, maar toen die dag aanbrak,
-'
deel
van
16.
een wagen ■
was de zaak Gallagher versus' Bannion
."*
,'
dier
'
19..
..'
;
plotseling.een.sensatie-zaak.
:.
*, . ':'■
21. model, patroon, vorm
Dat is Gallagher, daar op de tri."•
radio-omroep-vereeniglng '
25.'
t
bune,
fluisterde een verslaggever een
26. makkers '-'\ K
collega tqè.
En daar zit Whiting aan
27a, als 4 verticaal '„.-■*
,die tofel:..' Dé „knul met- dat 'leeren28. bevestiging
'".'■,.
DE PRIJS.
jasje aan is de beklaagde, niet ? *—'.
;
' *,•;
soort schoen - '.
!V
29.5
"■
ander,
'
—t Ssst,
wezen,
de
30.
natuur
waarschuwde
dé
prys
toegekend
.1
Deze week werd
J "Gallagher's
want
advocaat 4 zette zyn aan Mevrouw Mr. M. J. de Gast, Heems- 32.' doet iemand, die dronken la.
t
'■
.':• •
•
even onderbroken ondervraging 'voort.'.
34. Zonnegod
kerklaan 1, Medan,' die artikeleij naar 35. grootte, omvang
'■ —' En was u in' staat hét nummer.van
keuze ontvangt ter waarde van vier gul- 37. Amerikaansche luchtvaart Mjj.
de taxi op te nemeta? —.vroeg hy' den
'~ ■. -\' ,-,'
den uit den kantoorboekhandel der firma 38i "voertuig ■'
;.
corpulenten aanklager. V
■. ■
;..',*
'"*'.
te
zijner
plaatse
40.
?'"
'Ja. Hét was nummer 24563. '—..'' Varekamp. .t. \',
'*'•
.' ',
per jaar (ook'voldaan).
41.
—■ Noteerde" u het direct? -f- -,
Ja, dat deed,ik,
antwoordde de
burgemeester en haalde een stukje karton tevoorschijn.
pt greep het eerste
De oplossing van het, geheimschrift is:
■-~,.
het .beste, dat'ik in m'n zak vond 'en
te
schiegevormd,
De
sleutel
alle
klinkers'van
uit
wordt
door.
h.et* alphabet.
schreef -er het nummer pp r
'.■
j ten en déze achteraan, te plaatsen, zoodat we krygen: 4'•
','% Zag u den chauffeur ook?
Ja, zeker. Hij leunde .uit de taxi,
a b cf-d e'f gh.ïjk 1 m n o p,q r»t u v wx•.y yz
terwii'l ik-in'de goot/lag en riep, „Ver..".,.,
'
bc d' f g h j k 1 m n p q r s t V w x y z a e i o'u
diende loon!'.' Toen reed hij door, ik ging
Wanneer
den sleutel nu op het,geheimschrift toepassen-, dan krygen we:
op m'n zij liggen en schreef het nummer
'«.' ,
op. —. -.
De. vree, een schat 'by velen onbekent,
.
,_'
,
.
Zou u hem herkennen als u hem
Die overtreft triomfen sonderend.
zag?-— '; ■'.■;•......_'-.". \ ..'
—'
■■'•
f
.
.
~>•■ ■ ■,■•. i. ,
Ja zeker.
De advocaat .wierp Mr. Whiting een '■• *r Ik ben de stoker van het gebouw
Ziet u hem hier in de zaal?"— •
Ik.
Natuurlyk. Daar zi£ hy" aan die triomfanteljjken blik toe. —Gaat uw hier, —-antwoordde de getuige.
kruisverhoor,
meneer,
aHeen.dat
wees
hij
.
met
het
zei
die
gang
hg,
:■■.;'
weet
..■;:.
tafel.— -ü,,■■.,';'
1
me tien dollar bood,
De beroemde advocaat stond op.
naar Whiting,
Hy wendde zich tot- den burgemees als ik boven wilde kómen_ eh aan z'n
ter en vroeg, terwijl hij met zgn bril tafel wilde zitten, terwijl hij 'ging pleispeelde: —.Weet u zeker, dat.u het' ten en... en, nou hief ben ik,,-sr
grin•juiste nummer"op dat Jtaartje noteerDe jury' grinnikte nu openlijk
Gallagher.
de? '—; :/■ •;:
nikend
om
den
vuurrooden
'■■/}■■■■■■.■;
."
.
zooals spoedig de geheele stad om hem*
Absoluut!
-.-«';
■.
En u,weet ook zeke,r, dat deze man zou lachen.
een
Whiting
meneer,
Och
riep
den chauffeur van de taxi was'?'.
ambtenaar toet
wilt u zoo goed zijn
,
Heel zeker.
en even naar het archief loopen? Ach
Is u van het een niet zekerder dan ter de eerste rij kastjes zult u een lan"■■
;,
van 't ander-?
-;
'.
gen, roodharigen jongeman in «en stoel
!
vinden. Dat is Bannion... de beklaagde.
besloot Whi- Zeg hem, dat ik hém verzoek in de zaal
Dat is dan alles,
ting, naar het scheen een' beetje tam. tt komen. Het is tijd voor zijn getuigenVerhoor,van beklaagde,
spral; verklaring. —«„
En toen Archie dien avond de trap.
Gallagher's advocaat. Hy zong het.bijopging,
na
zóó vreugdevol klonk zyn stem.'
hij d« treden met drie tegelijk. Want onder anderen, was het
Whiting's manier van doen véranderDinsdag en Isabel maakte Dinsdags alde plotseling. ~'•:,""
•,
Gaat u alstublieft in de beklaag- tijd biefstuk met uien. ■j_
denbank,
zei hy kortaf tot den man
léereh -jasje.
in het
Hoe is
uw
".
'
naam ? '■
Jóhn Parola,was het antwoord.
Het werd plotseling'doodstil in.de
.Volgens Time neuriën de Italianen te
zaal.
Bent u.de beklaagde In deze genwoordig héél zachtjes en binnèns- '
■'
zaak? —it» ;:'«••'>': ''*.<,:./.
•monds de volgende-rouwzang: "_v
■'. Nee, meneer.—
..".■•#**s
When in Rome a King held sicay,
Kruisverhoor?
snanwde -Whi'l drank coffce every day.
,
ting.
•'/-,■
An Emperor v he became'aü tceïl t
Gallagher's advocaat stond moeizaam
Still I sniffed 'the
,'.
OP.
'•'-'••',
f When he sèized Albania's land,
Wel... eh... wat doet u dan hier?
mere srriell voas banned.
Eventhat
vroeg hy.
Hoe : is u hier binnen
'ffßênito stays, 1 fcnouy* ,
gekomen?
Even the 'co ffee pot will go. ' *t
,
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DE OPLOSSING.
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Precies, ■
antwoordde hg, probeerend het luchtig te zeggen.'— Herinner je je niet hoe hij voor het stadhuis
door een wildeman .werd [ aangereden?
En kan je je voorstellen wat er ; met
mij zal,, gebeuren ? - .M'n verzekering is
afgeloopen.
Hij zal me tot een zware
schadevergoeding laten veroordeelen en
[
I a,ls dat niet binnen vijftien dagen I be:
taald is, trekken ze m'n vergunning
—

,

>

.

.
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—
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>

tijdsbepaling

2*9.

t

•

„

*■»

;

•*

>*~

■■

,

las ze. -rThomas Gallagher,
Hemel, Archie,.- dat' is .Burgemeester
Gallagher.—
•

.

>„,-,

>

'

'
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'
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'■'■

.
17. ' kinderachtig, dwaas
18. rang iii het leger (afk.)
19. reeda- •.•'■■/ *-•??
20.. Stoom vaart Maatschappij .
!
;.'|
22.
23. 'deel van een ,schip_ _,"
24.' in het loopende jaar

De groote man luisterde onaangedaan'
naar de historie. Maar' toen Archi,é byni uitverteld was, trok er een glimlach
'
,';,"'
om'zyn mondhoeken. •
mompelde
". —Ik ben benieuwd...
hij.
Het is zoo oud als de rechtspraak
zelf. 'Maar als het succes^ heeft...?
De glimlach werd breeder én zyn schoü

.

,

Whiting?
vroeg
Archie* met groóte oogen. Maar kind,
de
hij-is. de' duurste advocaat , van

stad!.

(

.

—

'—'Robert i/jslie

:

-

4.
8.

.

-1

vandaag had Archie geen
met.uien..Maar
",>-,■*.**.
,
honger.
Gedurende den-maaltyd «voelde hij}
eenige malen, in-zy'n-binnen'zak naar een
blauw proces verbaal en hij speelde maar
f*.--''.
zoo'n beetje met zijn eten.
vroeg zijn
Wat is-er,- Archie?
..-.;'
,'•
;.*
vrouw bezorgd.
?-*•
',
Voel je je nie.t goed
haalde hij het
■ Zonder té "antwoordenoverhandigde
zak en
het
papier.uit
Oh.'Archie! Vijf'
haar. Ze las-het.
En dan verwij
tigduizend dollar!
Maar'je hebt 'me . heelemaa!
tend:
niet - verteld,. dat Je iemand hebt»aan-*-:•■' 'jj^ig&M'■■'•; ~'Kt*;'
gereden... _—
Dat heb ik niet,
ontkende hij
Het is een vergissing.'
heftig.
.
Maar, zei ze en keek het. papier
24563 is jouw autönummer. Waar
in,
hebben ze dat vandaan?,—•■ ~-.,.,',
— Een vergissing, bij "het noteeren
van een nummer is gauw
gémaakt,
zei hij v r 't Is alleen zoo'n
pech, dat hy met myn nummer aan*

I

Kruiswoordraadsel

Stanley Tipton

Archie Barinion parkeerde zijn toxi
tegen -het trottoir'en ginglangzaam de
trap op. Terwijl lüj pp den overloop bleef
staan, drong de geur van gebakken uien
tot zyn neus door. HeJ; was Dinsdag en
Isabcl maakte Dinsdag altijd biefstuk'

f'. V

Horizontaal:
bekeiidè vallei op Sumatra
\
Jongensnaam . ~;\ u - .',
'v. *.
voorwerp, .omklets byeen tè houden
bewoner van Borneo
dgel van een/-hythmische
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Het levende Beeld

„DE BÜMATKA PÖSÏ"

1

:

„Klauwen van staal", en zooVeel andere, vierde „Rin-Tin-Tin" triomje min!",

navolgers ook pro- j
beerden, hel was en bleef imitatie. Het
succes nu, van. imitaties, hwfi swit
veel om het lijf, , men kan de'eigenaar-,
dlgheden van een4eekenaar, de geoaren
en de stem- van een artist, den stijl
yan een journalist, de recepten van een
kok enz. enz. knap vinden, er blieft altijd
een afgrond gapen lusschen het oorspronkelijke en de imitatie.-En dat was
van
pok het geval met het fUmwerk
„Rin-Tin-Tins""Opvolgers: er mankeerde
iets aan, zonder dat v men precies Kon
zeggen wat. De latere fümhonden kwamen en-gingeri» geen enkele kon zich
.
■""
handhaven.
De eigenaar van „Promise" was *>o
verstandig het-'over een andere boeg
te gooien, hij ging met rijn hond, die
niet eens too mooi is; maar wel buitengewoon snel en schrander,. naar Paraen zei: ;,hiet is cen hond, die
mount,
ieder bevel opvolgt, die uitdrukking
heeft in*zijn kop,' en, die bruikbaar is
in'een film. Maar als jullie nem'wilt
een politie-jhond
gebruiken als alweer
van het wilde Westen, is hij niet beschikbaar.. Het publiek is beu van filmgeschiedenissen,. die altijd op hetzeüde
neerkomen en mijn idee is mijn houd
te laten optreden in een film, die de
werkeüjkheid weergeeft,. Geen kunstmamaar „huiselijkheid'*
tige sensatie,
De familie-films-* trekken, de „Hardy's".
hebben .school gemaakt. De, R. K ".O.
maakt nu de „dr. Christian"-films (een
serie "„familiefilms", die geregisseerd
\vordt door Bernhardt Vorhaus en nüjn
idee is films in dit genre te maken,
maar dan
met mijn hond als middel-

ifen, maar wat zijn

j

>

Ofschoon bet in Hollywood een groo
te eer is met Charlie Chaplin samen
te werken, zijn er toch schaduwzijden
aan verbonden. De omgeving is verrukkelijk, de salarissen zy'n
schitterend.;
maar als de film klaar en vrijgegeven
is, dan gevoelen de medewerkenden zich,
zoo niet; volkomen opgeslokt, dan toch
".
op z'n minst overschaduwd.
Hieraan heeft niemand schuld en het
minst Chaplin. Het mag een zeer verklaarbaar verschijnsel' worden geacht,
dat slechts de grootste sterren door zijn
geschitter niet worden verduisterd. In
de films van Chaplin.die hy zelf schrift,
regisseert en vervaardigt, en waarin hij
zelf optreedt, krygen dus zeer weinigen
oni op den voorgrond te treden.
Hetzelfde kan worden gezegd van de,
leden van zijn staf. Niemand zal zich
b»v. naam maken als ontwerper van de .
cbstuums, welke in de films van Chaplin
gebruikt worden, omdat Chaplin Zelf
de ■ costuums ontwerpt van "de dames
die hoofdrollen vervullen.
merkwaardig, '■ dat
Het is daarom
Meredith Wilson reeds eenigen naam
beef f gemaakt' door zyn werk als muziek dirigent Van ~The Great Dictator",
in weerwil van het feit, dat Chaplin zelf
de muziek daarvoor componeerde, even
als hij dat voor al zijn andere films
treeft gedaan. Geen ander deel van "de
dar.
film "toont grooter samenwerking
'
r:-/~_?
de partituur.
Het mag hoogst opmerkelijk worden
Na èenig wikken en, wegen "werd een genoemd, dat 'Chaplin de muziek voor
overeenkomst aangegaan, de hond werd zg'n films componeert, zonder/ook maar.
„Promise"
gedoopt, en Stuart, Heisier een enkele noot te kunnen, neerschry
regie
de
van de eerste film, waarin ven.'- ' V '
}'■'-'.
itreeg
„Promise" moest optreden.» f ,\Promise"
Als hg' een partituur gaat samenstel<Btelt voor een 'i jachthond, cie door de len, sluit h\j zich in hét kantoor van
.directie van de kennel, die zulke honden zyn studio op met een Movieola en een
fokt, "wordt afgedankt als onbruikbaar. stenograaf. Hij laat de film °P *' ln
„Promise" gaat aan het zwerven, en striiment afdraaien, telkens en telkens
wordt, hongerig
en verlaten als hy is, weer, terwijl hij voortdurend de thema's
opgenomen door Billy Lee, een jongen op zijn afgebeukte piano verbeterd. A 1&
van een jaar of tien,, die in „The Bis- hy dan gevonden heeft hetgeen hij het
cuit Eater" zeer gelukkig heeft gedebubeste acht, dan „dicteert" hij de passa
teerd als nieuw Wonderkind-vaa-de-füm. ge aan den stenograaf, die deze neer
Oe vader van Billy'Lee,
gespeeld dóór schrijft. Soms componeert Chaplin op
Lane,
Riehard
is zelf een hondenfokker, 'eén ander instrument, want hy kan bij
maar mj ziet niets in den vondeling» een na allé instrumenten bespelen, terwijl hy
onoogüjk -dier, dat altijd maar schuw soms de motieven fluit, waardoor zijn
jaar Billy, zijn weldoener kruipt.
Lane secretaris vaak tot wanhoop gedrevei.
:
hij
groote
jrordt:
'bezit zelf een hond, waarvan
■ ,'■neergeschreven
zyn
melodieën
verwachtingen koestert en dien hij .zorgAls,de
vuldig traint om hem te laten uitkomen dan pas begint het werk. Het arrangee
op wedstrijden. In Amerika zijn hon- ren er' van is bijna eyen belangryk als
denwedstrijden, waarbij de kwaliteit der het cómponeeren. en het was hierdoor,,
viervoeters 'als jachthond op de proef dat Meredith Wilson by de' film'op den
worden gesteld, gebeurtenissen waarin voorgrond' kon treden. De jonge Ame-,
tienduizenden meeleven: nog veel meer rikaansche dirigent, <lie reeds een- beplaats in de muziekwereld
'dan in de oude wereld,' waar de Vriend- langrijke
ondernam.de/taak,' de
nemen,
mensen
een
wist
te
in
hond en
schap tusschen
volledig
heéle „industrie" in het leven . heeft ge- muziek van Chaplin voor een maken,
tè
symphonie-orkest
geschikt
roepen, en" waarin duizenden een bewaarbij hjj de* origineele melodieën op
staan vinden, staat in Amerika de hond meesterlijke
wijze .uitwerkte eninstfu
m het "brandpunt van de belangstelling.
Waar
vroeger slechts, een
Zooals er een „paar.denwereld" Is, met menteerde.
weerklonk,
kreeg me:;
•
piano
enkele
races, fokkerijen, handel, weddenschapvele
Instrumenten
thans
op
harmonieën
pen en Intriges, zoo "is er ook een „bonin „The Great Die
dénwereld", en wie . daartoe behoort, tegelijk: Elke scène!muziek
geïllustreerd,
werd door
leeft van en voor de noljele viervoetere, tatDr"
geheel/ werd
een
waardoor,
verrassend
die in wedstrijden uitkomen, en_^r,prijzen weghalen,, die. naar ónze begrippen verkregen. "geestdriftige wy'ze. waarop
fantastisch zijn.' In''deze ' wereld voert i De zeer
van „The Great Dictator"
de film óns binnen,, maar het eerste ge- de muziek
ontvangen,
werd
publiek
het
deelte
bévat' nog niets sensationeels. door aan,
één" modern mees;
toont
hier
dat
„Promise" is de.verschoppeling, die het
Chaplin
by ieder„verbruid heeft en, die misschien terstuk Werd verkregen, en aan
toege,
lof
gelijkelijk
werd
en Wilson
'een kwaadaardige hond,zou zijn geworzwaaid.
den, als dè kleine , Billy Lee, geholpen
Zooals wellicht reeds bekend wordt
door zijn-' negervriendje Téxi, hem'niet
de
rol van den tweeden'dictatof in di?»
in bescherming had genomen.
(Chaplin is de eerste) vervuld door
film
Terwijl scènes onder eenvoudige menJack Oakie. • ,'
komiek
den
dagelijksche beslomschen inet al hun
met vele fijne
meringen en vermaken,
gespeeld, trainen.BUly
trekjes worden
en Texi den afgedankten:- miskenden hond' kan winnen, als „Promise" nch
-hoad voor den grooten wedstrijd'ia Ge- niet ten volte geeft,
zorgt ervoor, dat'
orgië (dat in de Vereenigde Staten het zijp vaders trots als hondenkenner niel
centrum van de hondensport schijnt te wordt gekrenkt, en dat
vaders hond
zijn)'; Die wedstrijd, vol opnamen in het pleit wint.
greote beelden van .het achtervolgde wild
In-de film treedt geen enkele „be:
en de achtervolgende honden, vol fraaie roemde" artist op, en weer blykt, dat
natuuroptiamen. ook, vormt de apotheodit ook niet noodzakelijk,is om eenvouse van de film, maar.'.,. „Promise" wint tig en waarachtig spel op het doek moden wedstrijd niet, ook dit in tegenstelgehjk temaken.
En verder is het deling .met de films,' waarin de hond-de- buut -van „Promise" bjj uitstek geschikt
hoofdrol altijd aan hét
langste eind oa de harten van hondenliefhebbers te
■■'■
trekt,.
.:..;■■ .
,'.
'verrukken,
en de populariteit van de
' „Billy Lee, die "bijzonder dp rijn vader
trouwe vrienden der inenschen nog groegesteld is, en waarneemt dat rijn vaders ier te maken dan 23 reeÜß is.
"

'
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EEN NIEUWE „FILMHOND”

MuVanziChaplek ivnoenrMe„TrheedithGWirelsaontDictator”

,

„

.-

ontvangen

van'

de heeren filmpro-

ducenten, die in Ameflka.de ongeneeslijke gewoonte hebben alles wat voor
lens en microfoon komt, een ander* n,
en natuufüjk traaiereri» naam* te gegeven, 'i
'*':%'"
,*Pronuse''_<ook..geheeten,
Maar hoe
mag hebben voordat luj, beschenen door
felle stralenbundels,' moest optreden,
en voordat mj werd achtervolgd door
de camera's,
terwijl Tüj zelf het wild
achtervolgde, . zijn naam-. heeft hij'eer
aan gedaan, want zijn eerste film is. een'
succe3 geworden.
Zulks ondanks derf
onmogelijker titel van dit product! „The
..'*.'
Biscuit Eater".
een
zegt
nameüjk ,niets,
litel
Zulk
er/kan slaan op de meeste füms, waarin
speelt, want al
een hond de hoofdrol
die
honden,
hoofdzaak
leven
'in
tiixt er
honden,
visch
alle
«die
op bevroren
sleden voorttrekken,
in
en die men kent : uit. de
verhalen
van". Jack London en James Oliver
Curwood -7- en al ztjn ér andere honden, die koekjes en malsch kalfsviecsch
krijgen—- alle honden, die niet grooter
zyn'Man, katten, en die dê wereld bekaken'van dên schoot hunner fraai-opge-tuigde meesteressen
'■ vopr de groote
xrieerderheid • der blaffende viervoeters
is .hondenbrood dageüjksche, kost, ."en
een ihhoudsioozeT titel dan „The Biscuit
Eater" hadden de heeren : in.Hollywood
,
moeilijk kunnen' verzinnen".
;
—een
inct een
goede
film
Evenwel
slechten-titel is te verkiezen boven een
slechte film met een titel,
die klinkt
als een klokken
het is gemakkelijker
een titel, die aanspreekt,' te verzinnen
dan een sterke film te fabriceeren. Al
die" het alleen „op
zijn ér*wel films,
'den titel doen". \ |\;
.'■
.
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filmhond „Promise" is
de eigenaar van
heeft 2ich gespiegeld aan
„Promise"
het voorbeeld van anderen, die hun
honden'per se de voetsporen wilden laberoemdsten
ten drukken
van den
De nieuwe

geen „Rin-Tin-Tin",

-
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zijn gevaom.

TienduizendenIAfriktaIlne
Een wstreijBledregitsnn
■•\Vgevan*hiekrbmo«p,vn,•."'■

rietmen ' nar'dezvan op
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Er is een nieuwe filmhond In 1101,
lywood ontdekt, hg- draagt den veelbelovendcn naam „Promise". . Deze»
hond zal eerst «-el anders hebben, gefaeeten en later zijn filranaam hebben

'

,

•

„The Biscuit Eater”.

■

' aller fllmhonden
„Rin-Tin-Tin", wiens
.specialiteit het was misdadigers te bestreden. „Rin-Tin-Tin" . was oorspron.kcljjk het eigendom van een Diiitschen"
officier,' hij volgde zjjn meester in den
vorigen wereldoorlog, en kwam later
in het bezit van een Amerikanen; Dungeheeten.
can
Een schranderder *en
moediger hond dan „Rin-Tin-Tin" is er
nooit geweest . en zal'er wellicht ook
honden, met
nooit meer komen: alle
„Rin-Tin-Tin" junior",
van
inbegrip
dien men na „Rin-Tm-Tins" dood op den
vacanten filmtroon
wilde doen plaats
nemen, faalden.
Zeker, zij hadden" fraaie koppen, iy
•waren razend vlug op hun póoten, en
zy waren met eindelooze moeite gedresseerd hun trouw, hun-moed, hun merkwaardig instinct en al bun verdere
eigenschappen werden voor. de
goede
lens breed uitgemeten, maar er ontbrak
tets. Al die fllmhonden volgden-een
voorbeeld na, „Rin-Tin-Tins" voorbeeld,
en zij waren allen
als de knappe leerlingen van groote
schilders, die met
tajent'het penseel hanteeren, en toch
den grooten meester, niet kunnen evenaren- Of men nu al honden opzocht, die
uiterlijk;. precies geleken op
Tin", of men hen ongeveer dezelfde
bravoure-stukjes
deed volbrengen, hét
hielp allemaal niets met „Rin-Tin-Tin"'
was 4e eenige ware held onder de fllmhonden ten grave gedaald.
En de verschillende
navolgers van
„Rin-Tin-Tin"
konden ook- op geen
stukken na voor hun .meesters verdienen
wat „Rin-Tin-Tin" verdiend had voor
zijn baas. Fantastische verhalen zijn in
omloop- geweest over „Rin-Tin-Tms"
salaris, de
waarheid kwam aan het
licht toen het echtpaar-Duncan ging
scheiden, en de Amerikaansche rechter
de uïtkeerüiijj . moest vaststellen voor
éischerosse in het echtscheidings-proces
(28 Mei 1827): toen
bleek
dat voor
„Rin'Tin-Tins". diensten tweeduizend
dollar per week werd betaald. Voor dit
bedrag volgde de hond het spoor van de
ontvoerders van meisjes, van bankro»-»
vers en yeedieven,» vocht hij tégen wolven, sprong hij dwars door ruiten heen
misdadigers (stevig-in asbest verpakt!)
naar de keel, of,van" een berghelling
af boven op den rug; van een oeredenStruikroover,: die aan den langen
arm
van ce Wet zou zijn ontkomen, als „RinTin-Tin" er niet geweest was.
In een film als „De kreet in den nacht,"
„Het spoor in de sheeuwvelden", „Vind

:

mislukteen navolgers

„Rin-Tin-Tin” zijn
„Promise” gaat zijn eigen weg en belo ft ze r ve l

:..

■
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Ucdaclle-Commlssle
de maand bestaat uit* ■'

Cambodja, Mr. Chips; Mr. Niemand, OM SbaUerhand. Azalea, Phlox, Blue Grass, Repclsteel.
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Wie helpt moe?
*

.

.

i■

•

■.

Denieuw

■

Hét aantal brieven dat elke week binnenkomt neemt steeds toe en geregeld
zyn er tussen de honderd en honderd en'
dertig shiks.Daarvan komen de meesic
pas op Dinsdagmiddag aan en die mooten 's Woensdags al klaar zün. Wie helpt
mee om de stroom van brieven wat ge
leldelyker te doen vloeien en wil b'J voorT
beeld al op Maandagmorgen' sturen?
Diegenen, die toch al-eerder hun brief
schrijven, mogen natuurlijk hun epistel
al 's Maandags brengen,
graag ' zélfs,
dat Is een grote steun.

'•

ongeldig. ;v.
De stemmen waren als volgt verdeeld:
Vier stemmen Ttreeg Cainbodja.
P r i e stemmen kregen Mr. Chips,
-

:

Mr. Niemand, Old Shatterhand, Azalea,
Phlox, Blue Grasß en Repelsteel.
'Twee stemmen kregen: Heidebloem,
.Sumpos, Sweetheart, Prinses Ilene, Old
Piercing Knife, Ben Hur,
Slingeraap,
Sprink, Edelweiss, John Buil, Stormvogel.
'• ;
. r
'V
Een stem kregen:. Koolhaas, TaaiTaai, Knook, Dahlia, Zwaluw,
Abdyn
Sailor, Klavertje Vier, Klaproos, Belze,
Knibber Knobbcr, Jacoba van Beieren,
Gentiaan, Donald Duck, Sam Hawkens,
Estacado, ■ Kemocning, ■< Bobby
Llano
Brcen, Püimclicsjc
Jungle
Princess, Mickéy Rooney, Spring in 't
veld, Flo'ris V,
Richard Leeuwenhart,
..

Besloten is om de redactiecommissie
uit te breiden tot a c h t leden. Er waren, voorstellen om tien leden ile be.noemen, anderen vonden zes-weer genoeg,
zodat acht het juiste midden
houdt.
*. 'v
!.':;-;
i';
Bovendien zy*n de stemverhoudingen precies zo gekomen dat één lid
vier stemmen kreeg en zeven anderen
drie stemmen, waardoor precies acht
leden zijn gekozen.'
;De nieuwe redactiecommissie
bestaat dus uit:.. '
.'
c
Cambodja, Mr. Chips, Mr. Niemand,
Old Shatterhand, Azalea, Phlox,. Blue
,
„Grass en Repelsteel.
Namen 3 allen wens ik deze nieuwe
'commissie geluk met dé benoeming en
het vertrouwen dat de leden in'haar
s'clt. We .hopen dat deze nieuwe, en
„versterkte" commissie veel werk zal
verzet'en en veel nieuwe ideeën zal hebboa als een waardige opvolgster van de
vele goede commissies die wtf al hebben
•

?.

.•

"

Vooruit; laat zien wat je kani

''

Pro en Contra

De tweede vraag is aan diegenen, die.
In de laatste maanden.hun schuilnaam
tegn
hebben veranderd. Wie sinds 1 December
een andere schuilnaam • heeft genomen
Mr. Niemand
op het ingewordt verzocht dit even op te. geven op zonden , stuk' vanantwoordt
verleden' week" waann
een' apart papiertje.
•
gezegd werd.
kinderen van 18, jaar
Zoo: 1k.... (Jan Janscnh 'schuilnaam ook geen je endat
jy mochten zeggen, om-.
van nu.... had eerst tot schuilnaam.,..
dat ze nog lang «iet groot waren:;..:.
.
'•'•■;« : - • • ; :.v
.■■■-; ~
Kinderen van een jaar of'achttien be• En, het derde verzoek betreft de aparschouwen,
hun ouders meer als hun k<tj
te papiertjes voor. ruil bericht en, songs,
meraad
en
nemen dan. ook het je en jou
verhalen, raadsels, moppen, en dergelij'■•
;■"■'"
>.
.
ke MET SCHUILNAAM ELK. Wie zich over.'
V
'.•■■■'''
aan deze regels houdt, wordt het eerst
Vinkje
zegt
alt\jd j\j tegen haar
geholpen.
oüucib. Ze vindt, dat als je „U" zegt
Hartelijke dank aan allen die willen het
dan net lykt of je tegen; vreemden
meehelpen.
.•■-.-.
spreekt.:,--'.:..,

enVader

JeoUMoedfr

'""

»

•.

/marwetnóok datzulen

ïen,wij

■'••.-'

~

,
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Een velidn,

Dezo week 1, werden in het Zwembad;•
aan dc.Djalan Radja dé wimpelwedstry•".'-,>'den gehouden.
■_. •;
Van de winnaars der wedstrijden van
de vorige maand wisten alleen
Gerda i J
Moes en Robbie Timmer hun wimpel ie ,
behouden; 'de overigen moesten hem afstaan.
.;»
\,
!
't"
Bij de jongens tot 10 jaar werd tJe '
wimpelhouder Robbie van der
Mark'
thans verslagen door Hans'van der Zej, .
met slechts" 1/5 sec v verschil. Eij vporbaat
kunnen we de volgende
maand
een
spannende strijd
verwachten tussen
deze twee. By de jongens, van 13 tot 33
jaar werd de vorigq maand Gerard von,
Winscn winnaar. Tweede: werd toen Wiin •' .
Kettlcr. Kettler,'wien de schoolslag n»el
t.ügt", paste nu de nieuwe schoolslag, de
butterfly, toe en werd zoodoende winnaar.'Echter, met eèfiig trainen kan van
Winscn de volgende niaand de wimpel
terugwinnen, daar het verschil slechts '
5 sec. bedroeg over het totaal. Ook bij.
de meisjes tot 10-jaar werd de' wimpel-' ,
houdster, Miep de Jong, met zoo'h gering verschil door Riet de Bruin verslagen, dat zij alle kans, heeft om de volgende rtvaand haar wimpel terug te winnen. Winnen Gerda Moes en Robbie TimL;
'nier' de volgende maand' voor de derde **
maal,dan zijn zij definitief houder
van
ücii Grooten.Wimpel. . ,
*,
De wedstryden bestonden voor iedere
klasse uit: schoolslag, rugcrawl en*'
borstcrawl. De afstanden varieerden, in '•„'
met de leeftijd der deelnemers
*:
•'■'
(stei'3) van 18 tot 25 M. '
De volledige uitslagen waren: . *,
Meisjes tot 10 jaar.
1. Riet de Bruin in 4G. sec. 2. Miep de
Jong in 4S sec. 3. Paula Hillcström in 51
. T
,
•1.5 sec,
Meisjs van 10 tot 13 jaar.
a»
1. Gerda Moes in .09 .sec. 2. Carla va'u
Schaft in'. 70'225 sec. 3. Eveliene IJs-.-«""
peert ia 73 2 s'sec. '
Meisjes van 13 tot 10 jaar..
■
1. Efy Loos in 2 min. 31*25 scc."2.
Truily Keo in '2 min. 48 sec.
»'
.Jongens tot' 10 jaar.-1. Hans van der Zee in CO sec. 2. Rob .
bid van der Mark ir} 50 lSjSec. 3. Oiino
IJspcort in-54 4 5 sec. '
Jongens van 10 tot 13 jaar.
1. Robbie,■Timmer.in 64, 4'5 sec. ?.:.
"
Paul Bekkering in C 9 spe. 3. HarisWalk
en A'lje Ackers.
.
- ''''.-'fwMg
•Beiden hadden een tijd van 71 1/5 8ï."..
-'
Jongens van 13 tot 16 jaar.:
■'~.■'.
1. Wim Kettler in 1 min. 51 25 sec. 2.
Gerard vanAVinsen in 1 min 56'25 sec.'.

■

'

Na de voorlopige'uitslag der stenv
ming voor de nieuwe redactiecommissie
van ver.leden ] week zijn nog 44 nieuwe
stemmen binnengekomen, waarvan één
ongeldig. In totaal werden dus uitgebracht: Verleden week 29 geldige en één
ongeldige is 30 stemmen en deze. week
43 geldige en één ongeldige is 44 "stemmen. By elkaar 74 stemmen waarvan 2

,

Zwemuitslagen
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Tweechmuent
makkers?Vwa'r.;
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Door Dahlia

De jeugdkrant van de Sumatra Post'
Is altijd zoo. keurig uitgedost, n
Met 'n prentje hier en'daar, »'
Staat de clubkrant voor 'je, klaar; _.'•
Zelfs 'n eigen redactie hebben „wij '"■ '
Met 'n Oom en twee honden erbij.
Dan verhalen en moppen
Waarmee we de krant Vol stoppen.
Bendes brieven die binnènsiroomen
Raadsels die van de leden komen'.
Plannen vindt men bij de vleet,
En ieder die weer wat anders weet!.'
Onze krant wordt fiks uitgebreid'...
En geloof gerust, dat ieder ons benijdt.
We lezen'het met plezier en vreugd,
Dus: Leve onze krant van de Jeugd!!}!!

redactioms

#SCHUILNAAM.
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De nieuwe leden 'van ome club en
Deze week hebben wy voor de
jeugdkrant, die zich deze week opgaven
' afwisseling
eens twee verschillende
en die aan het eind van deze maand veropgaven voor dé raadsel rubriek. liet
welkomd 'zullen worden zijn:
'eerste is een naamraadsel, het tweede
Chrysant, Olke, Alpenroosje, Spankie
, een rijferraadsel. Oplossingen' moeten
(de raadsels zijn goed, Spankie!) Zij,
worden
ingestuurd niet later dan
die ook in April aangenomen willen
Dinsdag as. voor de Medanleden. en
'worden als clublid, moeten in Maart een 'Vrijdag a.s. voor de buitenleden aan
brief ", schfijven, anders' worden zé pas
De Sumatra
Oom 'Fransi Redactie
in Mei clublid. Onze krant heeft weer
Post té Medan. Oplossingen op APARacht pagina's en de inhoud is zo afwisse-ITE PAPIERTJES schrijven MET
lend mogelijk gemaakt. Toch rnoesten
nóg enkele dingen [uitgesteld
maar-'zo .erg is dat ookweér niet. We
DE NAMEN.
hebben zoveel medewerkers! Het beDe onderstaande hamen geven élk
langrijkste nieuws van de week is de alluminium-inzaméling,\ waaraan heel dè beoefenaar vaxi een tak van sport
wat clubleden meededen. Ten tweederde aan. Welke sportmenschen rijn het?
1. S. K. Boe r.
wimpelwedstryden, ten derde de verto2. Ot. B. L. Val re e.
ning van. ,JDe. tovenaar' van Oz" in de
•3. E. R. Y. Hoe c k.
Soos en ten vijfde natuurlijk- repetitie's,
4. M. Z. W. Meer.
rapporten, cijfers' en onverwachte vrije
uren. Ik stop, jongens, ie krant is. vol;
DE
er' komen nog wat losse berichten bij
Het
tweede
raadsel is een naam van
ook. Stevige Vijf! Poot van Kwibus en
land,
een
dat
.in aller belangstelling
'Krelis;*'
.
staat 'Hy bestaat uit zeven letters.
4.7.1.2. opening in een muur.
4.3.2.
instrument om voertuigen
,-'.v
tot stilstand te brengen.
• j
1.7.6. vaartuig.
■"
7.1.4.' bepaalce bloeiwjjze.
1.7.5. .liefkozing.
Naar de t eller ij. Tot volgende
2.3.4.6. herkenningsteken van goêweek Zaterdag kunnen jullie je nog opL *-".'
: / deren.
geven voor het plan om de zetterjj te
■ ;•',,-v?":'-"•'•„'■
persoonlijk voornaamwoord.
5.6
bekjjken. Daarna komen de namen van
de. zetterjj -vrienden in de krant. Ik
schrijf elk échter een afzonderlijke brief
(dus niet in de krant, met het oog op
idé detectives. hoé laat ze komen kun*
nen en wanneer).
V ,-/.'; Ingestuurd door Mickey Mouse
Nieuwe vlaggen: Heeft iederMlckey Mouse
stuurde de volgende
een die een'vlag ■(of een nieuwe vlag) raadsels voor de jongeren
in. Oplossinnodig heeft zich opgegeven?
Anders gen zenden aan Oom Frans, Redactie De
gauw nóg even doen. Als je vlag nog
Sumatra Post te Medan, niet later dan
toonbaar is, wacht dan nog een maand- Dinsdag a.s. voor de- Medanledcn en
je,* er komt geregeld een nieuwe zenVrijdag a.s. voor de buitenleden.' Oplosding, v '■.
singen op XPAKTE PAPIERTJES
en
Raad s e 11 jj st
Volgende week' vooral de SCHUILNAAM niet vergeten.
verschijnt de raadseliyst, met aankondi1. , Welke langdradige weg is toch de
ging van de nieuwe pryzen voor de kortste? (Denk aan het
woordje draad!)
verschillende klassen, a ','
2. Zoek uit de volgende letters e.»n
Handtekeningen: Heeft ieder- sprookjesfiguur (die
in het water leeft!)
een, die aan het handtekenplan wil meee—e—e—e—i—m— m-r-n—r z
doen zich opgegeven en
eigen hand(Dus vier maal „e", 1 maal „i",
tekening ingestuurd? (liefst verschil, maal „m", een, maal
„n" een maal „r"'
lende male,n, dus de schuilnaam op en een maal „z").
aparte papiertje).
Zo niet, laten ze
3. Myn eerste twee lettergrepen zijn
het dan snel doen. De handtekeningen
éen dapper man uit vroeger. eeuwen.
worden verstuurd.
Mijn derde lettergreep ia een deel van
Oproep: Wie kent „De luchtreizen zijn wapenrusting (namelijk
dat,.waarvan Jantje. Puk"?
M *-.I[SBHRIM mede hjj zijn paard tot. vlugger lopen
aanmaant)' Mijn geheel is een bloem. .
Wat is dat?
a

Mededelingen

107

.Medan

.

lubedn

Halloc

b. VAREKAMP 6 Co.
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Zaterdag 15 Maart 1911.
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Speurders
Speurders naaT op- eh aanmerkingen
(ook complimenten) over onze
jeugd»
krant zijn: Robin Hond, Mr. Chips, :Co-„
..

randa, Repelstcel, Micaela.,'Old Shattev-t
hand, Taipeke, Klavertje . : vier, , (J)
Keesic Oranje, Ben Hur. D)t is ,ljet eerste
het bestaat uit- acht jongens
en drie meisjes, waarvan er in>Medan,'
eh op de kebons wonen. Volgende week
kies ik het tw«?de elftal. Deze twe-i elftallen biyven ongeveer een maand speurders. Daarna worden er anderen gekozen.

2

JEUGDKRANT VAN „DE SUMATRA POST".

'

..'«''

een soeratje
over de kindercourant. Zeg heb'je mhn
brief, die ik je laatst over, de, post
heb gestuurd, nog niet ontvangen? Ik
heb er' nu al een stijve nek van, ivan
•dat uitkijken naar de post. Pen je me.
nu'gauw terug?. Ik heb al in geen eeuw
iets van je gehoord. Hoe maken jullie
het anders thuis, hier is
alles . nog
O.K. Er ia de laatste tijd weer zovjcel
gebeurd, 'en ik heb dus ook veel nieuw-'
tjes. Ik z,al het je schrijven, als' ' , ik
Nu, adióswat "van jou.gehoord heb.
dan. Ik heb al te veel gepend, héb ik
©ens
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Beste Waterlelie,
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Bruine bonen

Juanita,
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•"PUZZELAAR.

Beste Zonnesclüjntje.
'Heel aardig van je dat je me geschre.'.
'
Beste Mr. Niemand,
ven hebt En ie zegt dat we elkaar keni
; Ik t zit haast op de H.B.S.'
i
nén
zelfs op de zelfde school zijn
'.
■ Dus je snapt nu wel waar of jk zit en Neen en
wat vind ik dat leuk. Ik
maar,'
welke
'm
klas. Ik geloof dat je je vergist want je zei immers, dat jè mij gezien weet nog niet wie of je bent, maar ik heb
wel enig idee, wie of Zonneschh'ntje is.
hebt. Het ,lijkt mij nog' al sterk.
Dat je nieuwsgierig bent moet ik tot 'Zonneschijn moet er altijd zijn. Ook in
onze klas en bij de JeügCkrant, want
mijn.
spijt bekenne'n.
,
f^&ÈÊè
zonneschijn brengt Vreugde in 't leven.
'.'
Ik ben' 12 jaar.
Ik ga vaak, naar Kabandjahe ook wel Dat moet jij nu ook doen by ons. Als ik
eens naar
Mag ik'je handtèke- een meisje tegenkom met een zonneschh'ngezichtje dan ben Jü 't.
'
/ning? '
?■.;:;■■
Schrijf je gauw terug? ■
>En dan weet ik meteen wie» of je bént.
Maar we .zullen elkaar niet verraden
Ik. hoop van wel. . ■•'

VADERTJE LANGBEEN.
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Onze Postzegels
'

''
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Jeanne d'Arc doet de groeten
aaa
Sailor, Kwikzilver aan Angel en
Adamson, John Buil aan- Ginger, Janmaat aan Klein Duimpje en Blue Gras3,
Zonneprinses aan Blue Grass, Deanne
aan Jane WHhers en B Jue Grass, Shirley
aan Vergeet-me-niet en Zonnesclujntje,
Peper aan Srikandi
(met felicitatie).
Gentiaan aan Kruid je', Tarzan aan Dahlia, Duimeliesje aan Sam Hawkens en
Lieselotje, van Mickey Mouse aan Sancho Pancha en Amazone, Lola Lane aan
Old Shatterhand en Larat, Zwaluw aan
mr. Chips, Suinpos aan Klein Duimpje
(brief volgt), Larat aan Mr. Chips, en
Unknown detective, Catlea aan Jungle
Princess, J. van Beleren aan Richard
Greene en Sweetheart.,

;
De stand was ?'—
Van John Buil
Van Roswitha
Van Ben Hür
Van Latirus
-*■■■.
Van J. v. Oldenbarneveldt
Van Zonneschyntje
~\
VanPhlox
Van Marygold .
Van Edelweiss
Van Dahlia. V'X :'.'^r ï ■~'

De oplossing van het kruiswoordraadsel van Mr. Niemand is als volgt:
Horizontaal: 1. sterf, 5 lepra, 10 talk,
12 laat;? 13 Ana, 14 man, 15 dre, 16 na,
17 taa, 19 en, 20 re, 21 naad, 23 nage
dacht, 26 taal, 27 ha, 29 el, 31 oet, 33 el.
34 ren, 3è 101, 37 era, 38 seel, 40 lega,
"«
,
41 trein, 42 adder.
, Verticaal:
1. stank, 2 tana, 3 els,
4 r.k., 6 el, 7 pad, 8 rare, 9 atent, 11
maandloon, 14 ma, 17 Tegal, 18 "nacht,
20 rat, 22 d ha, 24 e.a., 25 eerst, .28
blaar, 30 leer, 32 el,' 33 erge, 35 nee, 37
eed, 39 li, ,40 l.d.
De oplossing van het raadsel voor de
jongeren was het woord Verjaardag met
vader, raar, ver, eerder, gave,' jager,
.'
\
jaar.*
"
: ;
Drie punten kregen: ' Mr.. Niemand
(voor• het maken),* Adamsoni Olivier
van Noort, Snvjböon, Larikoek, Snater-,
bekje, Jeanned'Are, Buffalo Bill, Henri \ Dunant, Fuchsia, EEN ONBEKENDE Lffl Kokosnoot, jKlavertje Vier, Blua
Grasa, Mescal, Camilia, Pinkerton, Latirus, Micaela, Belze, Rozeknop je, Mr.
Chips, Lotusknopje, Amazone, Roodkapje, Begonia, „Viooltje, Jbhn'Buil, Thé
Unknown
Detective, \ Wiljubertihej
Sprinkj Mickey Mouse, Waterhoentje,
Zwaluw, Marmot, Edelweiss,. Spriet,
Angel, Krullebol Steilhaar.' . Reginella.
Prinses Goudhaar, Duimeliesje, Heldebloem, Sidonia,- Eliza, Maria Stuart,
Shirley Temple, Deanna Durbin, Robin
Hood, Kwikzilver, Jacoba van Beieren,
Willy Parker, Juffrouw-Snaterbek, KreAzalea, Violetta, Gunga Din, Old
Sha'tterhand,'. Dewi Sri. Vraagteken,
Crocus, Gladyool, Taipeke, Mr. Moto,
Klein Duimpje, Vadertje Langbeen,
Slingeraap, Jungle Princess, Nachtegaal, Catlea, Larat, Bobby-Breen, Srl'.-.:
kandi. .'..'•,■•
'."'f'?<';
Twee en een halve punt kregen:
Remhrandt, Dik Trom, Kattekop, SoHta, Cyclaam, Ben Hur, Egmond.
.
jongeren
kregen.
Van.de
■':
.'Drie punten: Zonnebloem, Koolhaas,
Vinkje,'Joh. van Oldenbarneveldt, Cabbie, Baby, Zor.neschfontje, Rode Roos,
Dr. Dolittle, Gouden Appel, Melati van
Java, Kitty Muis, Pierewiet,. Gouds
bloem, Janê Whithers, Basfull, Snoekje,
Lollypop, EEN ONBEKENDE.»,. Liese
lotje.
.
.
Twee 'én een half kreeg EEN ONBE-

•

•

,

.

163.723
79
20
'32
38
44

55

'-

.56

79
«77
440
1.560
9
'

'

Van Kesawanner, '■'"■ c .
Van Kokosnoot
Van Klavertje Vier
Van Zonneschyntje
'y,..
■

62

<
,30
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Dag, Hartelijke groeten van je club-

nicht
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JUANITA.
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Tezamen
166.282
Alle inzenders hartelijk dank!
KENDE!: £*;^i,-.%sj
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KLEIN DUIMPJE.

Hoe hetook z\j, het groepje dat-zich
had - afgezonderd
om terug te keren
naaf de hoeve van Williamson
had- niet
op een flinke tegenstand daar gerekend
en werd dan ook zo „hartelijk" ontvangen dat zy zich spoedig mpesten ovclgeven.
Daarmede was,al weer een deel
van de bende,van boeven en,rovers onschadelijk gemaakt, die de andere mannen niet konden steunen
A:'
Hutchinsori, die zich zelf tot aanvoerder had gemaakt van het groepje mannen dat Wiwawoloen de ztfnen'in,hinderlaag moest opwachten om- te Voorkomen dat de Indiaan de hoeve van Falland zou bereiken, had onvoldoende zeggenschap over z\jn mannen en was
in
het geheel niet in staat om leiding te
geven ;,'. '''"'-. ,
.Z.. 1 ,-.-,.
Toen'Wiwawolo dan ook de nauwe
doorgang door de bergen moest passeren, waar1 Hutchinson meende den Indiaan te kunnen overvallen, was na een
korte strtfd het pleit beslist ten guns'e
van Wiwawolo, die met zfo n mannen de

>
/>--<,
'. (ëiot). ,'/
De vraag of \Viwawolo eti de zjjhen Instaat zouden 'zijn om "de Groene Strtjdb\jl eerder- te bereiken ' j dan de schoorsteen zou instorten en 'of z\j deü vjjand
nog daarvoor- zouden- kunnen verslaan,
hield het Opperhoofd der Indianen niet :
,
•-,, ',
•
lang bezig.
\VJwawolo was er vast van overtuigd
dat watsluj wilde, ook zou geschieden,
'temeer daar hy streed voor een,zaak der
rechtvaardigheid en de boeven en rovers

-.;..';'•.;

*'

•

■

,

is£&fc:

.;;:^rv,...-r';'Vf.:'.--KEMOENING.-

vers werd

gearresteerd
en naar
de
naastbyzynde gevangenis overgebracht
Alleen met Dardo reed
Wiwawolo
spoorslags verder naar de . brandende
:''; v ';. A V :;
hoeve van Falland."
Dardo was met Wiwawolo op weg
gegaan om de Groene Strydbyi te zoeken, Dardo zou ook tezamen met Wiwawolo de Strijdbijl vinden en hem triomfantelijk naar het kamp terug brengen,
waar hy geluk en voorspoed onder . de
Indianen zou verzekeren.
gespannen aandacht volgde Dardo
■ In meester.
zyn
»,
..!••'•./::■
Zwygend reden, ze over de vlakte, nog
nadenkend over de, vele avonturen die
zy hadden beleefd, zoowel.in de Llano
Estacado, als by de hoeve van Falland
en. ten slotte in de'woning van Williamson, welke avonturen
ajle beëindigd
zouden worden door het vinden van de
'.£.
Groene Strydbyi. .//,.
;
' Na een tocht »an enige uren, waarby
paarden noch beryders enige rust kregen, kwamen zy ten leste by de
hoeve
Jaatsten der boeven'en rovers gevanecn van Falland'aan.
.
'
"\
,
.
,
.
nam.
*. Do hoeve was 'totaal
vernield...
Zy werden teruggezonden naar '■- de
Geen steen stond meer op de andere,'
hoeve van Wjlliamson, alwaar'inmiddels doch
alleen het midden, daar waar de
de enige dagen tevoren gewonde politie- schoorsteen
was gebouwd, had het'vuur
man was aangekomen en zich weer bij
de
hoeve
gespaard.
znn baas had gevoegd: Belden zorgen
ervoor dat de hele troep boeven eh'ro- de Als een wonder waren de vlammen om
schoorsteen hóen- gegaan, als wisten

,niet.-,7•■'>"■.':''..'

~'■■'•

.

De Groene Strijdbyï hoorde hem.toe
en'niemand anders en wie zijn eigendom
opeist.kan nimmer verslagen worden!
:,
De hinderlaag die de.
en rovers hem hadden gelegd boeven
zou hem niet
'deren, hijjzou zijn doei bereiken en nog
diezelfde dag de Groene Strijdbijl In be-

zit, kunnen nemen.

■

»
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Proevenhoekje

-
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gewonnen j door
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Hoofdstuk
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De prijzen werden

5 h 1 r 1 e y T e m p 1 e en V adertje

Hallo Srikandl!
Langbeen. De surprise voor de
Ik ken jou niet, maar'ik vraag toch: jongeren
werd door Basfull gewon„Hoe gaat 't met jou? Heb je een mooi nen. "
"_
.
.
,J>...
rapport? Myn rapport is ', wel mooi, ik
ben 6 punten omhoog gegaan. In welke
klas zit je? Ik geloof op de H.B.S. of 7dt
klas. Ik zit in de 6de klas. En, ik ben 11
jaar. Hoe oud ben jy ?Ik zeg de naam
van de school niet. Ben jé wel 'es op Ja„Ik stel voor om een proe venhoekje
va geweest? Het is daar mooi. En alles te maken. Hier kunnen dan de leden alhoor! Afgesproken. Dag, ontvang vele is goedkoop. Nou, tot zover Srikandi.
lerlei proeven die ze thuis hebben geprogroetjes.van je clubnicht.
Schrü'f een brief terug, hoor.
beerd inzenden,"
zoo schrijft
MR.
f
Stevige poot van je clubnicht
-

*

De Groene Strijdbijl
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Groeten
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Mm. wat'nv ''naam! lets vooreen
Doe de groeten en jezelf \ éen extra Argentijnse rumba,
zeg. Er zal er ook
wel èen -zijn, die.zo heet....i....,..t..
Ik woon ook in
',);,;■ sWeetheart.
Medan en ben wel
wat ouder dan jij.,.
V'
Nee, beste, Deanna's heb ik niet voor
Beste'wittc Anjer, '"
Ik begin maar met;' Hoe gaat het ! je, wèl andere filmsterren misschien.
•«
*i Kan je die niét gebruiken?,
•met jou, met mij. goed.
'■."■■'
f
O Ja, heb jij misschien een foto van
Ik ken je al hoor. , Jij mij nog niet?
<
.
Je zit in de' vijfde klasse hè?.
i Priscilla Lane'voor me?
5
;
v Groetjes
Je denkt natuurlek hoé'weet zé dat !
■'.■.'•"•■■
'.•"•.■
Maar wil je me terug schrijven ?. •„'■..■
/
'
CAMBODJA.
Je hebt toch drie broertjes, is ''t *'''■[" '.
!
waar Een in de zevende, een in
de
Beste Mr. Chips,
■.:.*■'"'_".
zesde en dan noj» een -m de derde.. fe i
Ik ken je heel goed van de, "Bijbelse
Jullie hebt toch een zwarte auto ja Geschiedenis-les.
j Ook ken je mij, wel,
of nee !
".*■•'
maar daar ik nujn naam veranderd heb,
Nu zeg Anjer ik maak er een eind Weet je,natuurlijk niet.wie
ik ben. Vind
."
t aan, Dag l Je clubnicht. je
..het leuk op de H.B.S. Hoe vond je de
„jl.
VINKJE.
H.8.5.-fuif? Je was,
(gestreept
door Oom Frans wegens de detectives!)
Beste Floris,
Je hebt me nog een cadeautje gegeven.
Hier is ■ eindelijk,' let vooral op
het Heb je beesten? Ik wel,
net drie hondjes
woordje.eindelijk, een antwoord op
je gekregen. Nu, ik houd maar
op. ". ''i
' brief. Je Vroeg mij, of het twee manne,/
Bye, bye,
,
;
,v^
tjes of .twee vrouwtjes waren.
.'
.
LARKOEK.
Beste Floris, ik weet het zelf ook niet
meer. O, ja wil je het kistje weer terug- '. *Hallo Heidebloem, ','
t
sturen,, want mijn konijnen hebben weer
Ik geloof, dat ik jou ken en jij mij.
7 jongen gekregen en nu
ik' ze Maar ik weet niet
zeker.. Hoewel ik niet
weer vervoeren,
(Er is er maar ééa ■ precies
wie
weet,
bent, zaj ik je toch
je
;.
',
.over).
'
,-7een'
briefje
schrijven.
Wat geef jij je konijnen? Ik een soort
'
•
Jé zit toch'op
H.B.S. ?Ik ben 13 er.
Kotclla, bladeren. Wil je er "voor oplet- word al gauw 14dejaar
en ik zit ook op
ten dat. ze ,geen natte poten .krijgen,
Heidebloem,.ik
de
Nu
H.B.S.
eindig/
want dan. gaan *ze dood en dat zou jainterug,
Schrh'f
alsjeblieft!?
Wees
har'
nier zijn. Nu eindig ik deze brief. '*■-; telijk gegroet door
Nu geef de .konijnen maar eens
eën
L
»'•.
ADAMSON.
, aai van hun vrbegeren baas.>
', i£»,'.,':»
gemerkt.

■

Leuky dat; je mij een brief schreef. i Maak het tuintje niet te groot anders
is het zo nioeiüjk te wieden>
Nu, ik weet niet wie jij bent. Ik zit ook
Tjangkol
goed en doe er mest in.
in de zesde klas. Dan zullen we wel even Als de grondhet
te zwaar is, ook soegaand.
oud.züa. Onze namen, (net zoals Oom
bruine 'boon duw je ongeveer twee
Frans zegt) «lijken 'wel een beetje op De
ê.m. .in de grond. Als de plantjes opkoelkaar. Houd jij ook zoveel van dieren, men
moet dé grond vochtig bleven. ,
ik wel. Ik heb een broer. Hy is twee jaar
Als ze groter *zyn, kragen ze
witte
ouder dan ik. Ben jij ook lid Van het bloemen.
zwembad? Ik wel, hoor! Nu, ik hoop
Ongeveer ba.'eètf maand zyn er grote
dat je nog eens terug schrijft.
Dag, peulen "aan de-plant.
s .
groeten van
*-+>4»
■Je laat ze zitten tot ze droog zgn dan
'
WATERHOENTJE. heb je 'bruine, bonen.
\

,

\

. •
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De prijswinnaars

■

Dahlia, .
je nou maar
stuur
Ik

Tuinhoekje
■

",'"'Beste

'

Onderlinge correspondentie

'•

**

'

*

zij uit eerbied voor de kracht van de
Groene Strijdbijl dat zij, daar hun vernielend werk niet mochten verrichten.
Wiwawolo sprong van zijn paard én
liep snel naar de schoorsteen toe, op'de
voeten gevolgd door Dardo. Snel betastten' belden de schoorsteen en spoedig hadden zy de plaats gevonden, waar
de Groene Strijdbijl zich móest § bevin,:
.
. ,
den.
De cgcn opslaand naar het Ooatcn,
de plaats waar de zon rijst'en' daarna
naar het Westen blikkend, waar, dé zon
daalt, sprak , Wiwawolo dé volgende
worden:,
..

.

,

'.Zoals

de zon aan de kim rijst
.Zoals de zon des avonds'daalt\Zo heeft alles zijn'kringloop
'Zo komt het verlorene weer terug.
Daarna opende hij de schoorsteen en'
daar binnen, veilig' verborgen, schitterde de Groene Strijdbijl de twee Indianen
tegen.
•

.".,.-

„Howg!" zei Wiwawolo.
„Howg!" zei Dardo:
■

"

;
.

En spoorslags reden zij,recht'op de;
Llano Estacado af.'zpnder vrees, zónder
blaam, om de schat van de stam, hun'
e-1 g e n d o m weer thuis te brengen.

JKLGDKKANT\ . VAN „DE SUMATRA POST'
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WAT DE LEDEN STUURDEN
trosemui

Een nacht in het oerwoud De

Hét beest huilde daar tussen door van Ingestuurd door Lotusknopje
blijdschap 'en Rulaman omhelsde ' «i
Er was eens een muis die een hele
liefkoosde de wolf en sprong' jubelend
;■;;?; Rul, Rulaïnah en Repo zijn met andevan zichzelf had, en' aldoor
rond,
met
hem
zondeF
in
jin
het
dat
re mannen, 'allen behorende tot" de stam ogenblik
zocht* naar een gelegenheid om te tonen,
arme,, gewonde vaaan
zijn
der Aiinats, die in . .het stenen tijdperk der te denken., Toen de jongen. *s avonds welke grote dingen hij wel kon vplbrende/>erwouden van'Midden-EuYopa be- niet terug kwam, was het trouwe dier gen. Op een keer had Kg in een hoekje
woonde, op de jacht in strijd geraakt het Tulkahol uitgéslopen,
om het spoor van de hut liggen slapen, toen hij plotmet een_ burria,- een holenleeuw. Rul, van znn jongen' meester te volgen. Door seling Wakker werd en* een groot vuur
opperhoofd, is door de burria gewond; al dat leven was ook Rul wakker geworvoor de deur zag branden. „Nu moet ik
doch-deze werd door een pijl getroffen den, opgesprongen en de huUuitgegaati. verbranden" zei de muis j bij zichzelf.
en vluchtte in zijn bol. Tegen bet vallen Verwonderd zag hij om zich heen. Eerst „Hoe kan ik hie redden?" Het vuur werd
..van de avond klimt een man in een boom nu school hem alles weer te binnen tn iedere V minuut gro'er en géén uitweg
om de wacht te houden. Nog steeds nu voelde hij pok weef de vreeseijke pijn meer ziende sprong hij door de vlammen
bleven Rul en Rulaman slapen. De man? van de wonden. '
heen naar'buiten. Maar toen hij in vei. «'-,'%.
nen begonnen onrustig te worden, toen
voelde hij zich helemaal
Onwillekeurig hieven de mannen; een ligheid was,
het donker werd. Zij besloten voor geval luid gejuich aan en Repo omhelsde zyu hiet verbrand, zijn pels was niet eens ge■ van'noo'd een hut te bouwen boven het broeder en drukte hem aan zijri borst. schroeid!
opperhoofd, zoals ze dikwijls deden', wan„Nu.weet ik toch, dat ik heel wat beWaar is deburrid?" was Rul's*eerscé
neer . ze op hun jachttochten door de vraag. Geen antwoord. Daar viel zijn teken, wan{; het vuur verbrandt mij niet
.
duisternis werden overvallen. Het buurde oog op de wolf. „Wij zullen het spoedig ééns", dacht de .muis; : en • hij wandelde
niet lang,' of de hut' was al klaar; de weten, de wolf zal het ons zeggen!" Eu trots ronden liet zijn staartje zwiepen.
handigheid waarmee ze niettegenstaan- daar zijn rechterarm onbruikbaar was, Toen keek hij achterom- naar de hut en
de hun gebrekkige werktuigen die werk nam hij zijn speer in de linkerhand, cu> zag, dat er helemaal geen brand was;
verrichten,' was bewonderenswaardig .en hij evengoed geoefend had als de rechter het .zonlicht op dfi drempel had hij voor
te meet daar het gebéurde, bijna'zon? en wenkte Repo Rulaman hem te voldit
vuur aangezien.
'.•
i
■;
„Wat een domoor ben ik" dacht
der enig 'gedruis te maken. Geen woord gen. De wolf ging als een trouwe hond
hij
er gesproken
en ook alle .geklop mee, want deze was ook zijn vreseüjkste beschaamd. „Wat kan'ik nu doen. Pm
I werdopzet
vermeden. Nergens hun : te- vijand. Zo stil mogelijk daalden ze in het te tonen dat ik heus grote dingen kan
met
genwoordigheid te verraden, moest een ravijn af. Deze keer volgden alle mannen aoen?"'— Wacht, ik.zal over die dam

Door Robin Hood

•
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Als men lange benen heeft, moet
•
- men ook diep bukken. .
~

SPELLETJES

;

Filmsterrenr

aden

,

Door Scarlett O’Hara

op enige afstand. Plotseling hief de wolf, heen springen" Hij nam een
van de eerste
aanloop,
de kop onrustig op en gromde—hij merk- sprong zo hoog, als hij kon en kwam op
len van dit jagersvblk zijn.
Vier. dennestammetjes ongeveer, zo tede leeuw. Rul hield hem nauwkeurig in de dam terecht „Nu heb ik dan toch gedik als een arm,. werden op ■ tamelijk het oog en ging daarna weer, enige toond, dat ik wat kan", zei hij.
Maar
regelmatige afstand in de grond ge stappen verder— de wolf volgde hem. f oén hij achterom keek, was de dam he„De burria is dood'*;
stoken, zodat ze een vierkant vormden
zei Rul nu, lemaal niet hoog: 't was maar 'n hoopje
en daarna mét zware stenen, die men. „anders had de wolf wel gehuild
en zand. „Ik moest më schamen"/ bromde
de muis. /.■.•'; ,
i,
er om heen legde, recht opstaande ge- zou de vlucht hebben genomen".
„Denk je dat, vader? zei Rulaman. .
„Maar nu zal ik dan toch eens lets
houden. Daartussen werden dunnere

Het Spel wordt als volgt gespeeld:
Er Worden partijen gekozen en dan
worden ex, ook nog grenslijnen getrokken. Enfin, als de ene party al een* filmster, in gedachten heeft genomen, dan
.gaat ze vlak, voor de grenslgn van de
andere party staan. Dan worden'dè
doen: ik. zal dat grote meer.' daarginds voorletters van die .filmster genoemd
en als 't kan ook nog een paar gegevens.
J
.
overzwemmen",'
Als
ce andere'partij achter de naam van
En hij op weg; '■-,"":*".,
„Dat meer is heel'groot", zei hij toen die filmster gekomen is, dan zegt zij hem'
hij er voor stond, „want ik kan er maar &Moópt dan* zo vlug mógelyk... de ene
■« en klejn eindje, overheen kijken.
Als partij achterna. Wie èr getikt' wordt,'
hoort bij dè andere party en dan gaat
ik daar overheen zwem, zullen alle diehet .zo door tot de ene partij alle leden
ren mij groot, vinden".
Hij zwom en zwom,' eèn hele dag, tot van de andere heeft.
h|j op 't laa'st bijna niet'meer kon; tpetf
keek hij achterom en zag allerlei vissen
aan zVstaart hangen. Hij schudde,ze
ér af kwam eindelijk aan land.' „Nu ben
ik.werkèlijk groot, want Ik ben helemaal
over
meer "gezwommen!", Maar toen
hij omkeek, zag hij dat er helemaal'geen
meer was. Het grote meer was maar
het voetspoor van de meng geweest» vol , Op het 'speelveld worden een of meer
met modderwater En de vissen waren cirkels} getrokken die het land voorstellen. In iedere cirkel staat 'h speler: de
diertjes dié daarin zwommen.;
de overigen staan er buiten.
„Nu schaam ik. me toch heus!" riep boer;
t)nder het roepen'van: „boer, ik kom
hij. Maar hij wilde het nog niet opgeven,
at begon hij in te zien, dat hij minder op je land", loopen de kinderen' op en
groot was dan hij wel
gedacht had. „over" het' land.' De „boer' 'tracht de
Daar zag hij in de verte iets langs en kinderen te vangen, (te.tikken).
De getikten' zyn af en gaan' op 'n daar'
duns,..'
~""C" :
voor
aangewezen plaats staan. Wanneer
„Daar moet ik heen", zei hij.
„Die
paal is zo hoog, dat ik het eind niet kan er, 10''(ofwel meer of 'minder, te behet aantal kinderen) gezieni zeker houdt hij de hemel tegen en oordeelen'naar'
als ik hem doorknaag, zal de hemel op tikt zijn, wordt 'n ander kind „boer" en
opnieuw, vl
de'aarde vallen'en dan zal iedereen dood begint hejt' spel •"•'•••
DAHLIA,.,
gaan. Ik ga die paal doorknagen, omdat
ik me zo schaam,.dat ik nog niets groots
;

'

-

,

verdriet,

Rulaman,

maar. hij zei niets, plotseling
bègön de wolf te draven, onophoudelijk
spuivend, met de snuit in de lucht'en
zo zeker was Rul nu van zijn zaak, dat
hij de wolf dadelijk, zo vlujg hij maar
kon, achterna liep. Al de anderen volg

i

gevlochten; vervolgens werd er een zeer
t voldoende dak van stamihetjesen daardoor heen gevlochten dennetakken bovenop gelegd.
Een zijde en wel die naar het Oosten,
bleef open, want de eerste stralen der
zon, die ze als een Godheid vereerden,
moesten in de hut kunnen vallen. Zo
schenen dan Rul en zijn zoon goed ge
.
borgen.
'■•
Het werd nacht en wel een heerlijke
zomernacht met heldere sterrenhemel,
ook de vorige nacht was geweest.
Alleen in het Westen kwam aan de ho
rizon een'grote, zwarte wolk op. Een
: frisse bergwind ruiste door de kruinen
der pijnbomen en zo nu en dan'kraakte
of piepte even een tak. Het dennebos
:
en de bloeiende bomen in de weide verspreidden heerlijke geuren. De diepe
stiPe werd alleen nu en dan verstoord
door het gehuil van een wolf of hyena
of het gekras.van een hachtuil in
de
, Verte en aan deze geluiden waren de
Aimats zo gewoon, dat niemand er op
lette.
';
: '\>U
•
„We krijgen storm", zei RépoX: '"'l
Zou de burria wel dood zijn?", vroeg
een ander. '
V V'l'Dit was een gedachte, waardoor allen
reeds lang in stilte gekweld waren,
maar* niemand, had het gewaagd haar.
uit te spreken daardoor zijn -angst te

Rul. Dit'deed

•.

\\

;
%

■

'

(Wordt vervolgd).

"

~

Dè beer en de vos

'

r

,

•'

..

"

(

verraden.,

„Hij zal niet bij je komen in de boom.
waarop, je.de vlucht zult nemen", zei
Repo verachtelijk en ging de hut binnen, om zoals hij reeds zo dikwijls had
gedaan, zijn oor op de borst
van de
, slapende broeder te leggen, om te luiste.
ren.
'.'..Opgewekt, kwam hij terug; • „Zijn
ademhaling is weer krachtiger geworden, Rul zal niet sterven", fluisterde
hij zijn broeder toe. Weder werd, het
doodstil.
Plotseling liet de wacht een schel ge-~
'. fluit horen en daarna
drie, snel op elkaar volgende
geluiden, als • van een
huilende wolf. Dit was het teken voor
„een wolf in de buurt" een voor 't overige zo onbetekenend voorval, dat> de
mannen hef nauwelijks de moeite waard
vonden, het hoofd op (e lichten om rond
te kijken..
' ;;
zij er op beMaar wonderlijk, eer
dacht waren, kwam de wolf over de
weide aanlopen, sprong over een, van
de mannen' heen.en verdween in de
hut. Nu sprongen ze allen op, de wolf
achterna. Maar reeds hoorden ze in de
hut Rulaman roepen: „Mijn Stalpe.mijn
beste Btalpe!".
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SPROKJE.

«

Er was eens een beer, die zat op een
pjekje heel lui, aan de voet van een heuvel, waarop de zon zo juist heerlgk
scheen, lekkertjes te dutten. •
Juist kwam daar een vos voorbij sluipen en die zag de beer daar zitten.
Htf
lacht bij zich zelf: „Zo, zo vadertje, ben
1Ü zo lekker lui? Wacht maar, ik zal je
?éns een poets spelen!"
Vlug ging hy toen drie bosmuizen vanden, legde.die op een ouden boomstronk,
vlak ónder de neus van de beer, en be<*on toen, vlak bjj z\jn oor,
luid ;te
schreeuwen: „Boe, Bamse-beer, de jager
toert op je achter de boomstam!" Daarna maakte hjj dat hy wegkwam.
De beer schrok wakker door dat geschreeuw in z\jn oor, en toen Wj nu de
ogen opendeed en die drie muizen daar
op de. boomstronk zag liggen, dacht luj
serst dat die hem zo verschrikt hadden
gemaakt.
' •';_'r .: *%'■-'■'• '
■/
Hy tilde juist
poot op om zo te
slaan, toen hfl de staart van de vluchtende vos nog net, tussen de'struiken zag
verdwenen. v~-.^
Toen begreep hy opeens alles en stoof
■'e schuldige _' achterna, dat de takken
knapten en kraakten.
Na een poosje haalde ' hy hem- in,
juist op het ogenblik, ' toen
Mikkel
(Relntje) zfo'n hol, dat verborgen '. lag
achter de kromme wortels van een oude
denneboom, wou binnensluipen.
.Mikkel gleed.net tussen de wortels
door, toen Bamse zyn ènè achterpoot te
pakken kreeg!. Daar zat nu onze slimme
Mikkel in de klem! Maar. luj bedacht alweer vlug een list om vi-y te komen en
daar was Bamse niet -op verdacht. Opeens begon Mj luid
te 'schreeuwen:
„Laat,los die'boomwortel en pak de vc*
toch by zijn achterpoot!"
'De domme Bamse liet z\jn poot los en
Mikkel kroop vlug zyn hol in. Bamse,
'
.'.'
"•;.": -',*-'i>>'
Bamse!
'•

•

'
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'
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Boer,kom i

.
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'

"

"

..

gedaan heb";
""•':'•.'*f.'Eerst groef hij eert holletje in
•

.

gullivers

;

de

grond

travels

dennetakken door dit geraamte heen antwoordde.

land je op

„Geen Wolf vecht voor zijn meester",

stammetjes in de grond ges'oken en toen

*

om in te kruipen, wanneer de paal viel,

En toen begon hij te knagen; hij werkte
heel hard en toen eindelijk de paal door
was, rende hij naar z'n holletje om naar
het vallen van de paal en de, hemel te
luisteren. Al gauw begon hij zich af te
vragen, hoe de wereld er wel uit zou
zien, en daarom stak hij zijn snuitje naar
buiten. Alles leek wel net anders.
H\j keek naar waar de hemel anders
was en die was er nog,
blauw en wit.
Toen keek hij naar de paal en'zag dat
die een grote grasspriet was geweest.
„Nu schaam ik me toch heel erg, en
daarom wil ik die gindse grote berg.
over de toendra dragen" (Een
is een grote mos- of grasvlakte). De
muis reisde naar de berg en begon dié
helemaal los te graven met zijn kleine
klauwtjes. Toen tilde hij een korrel zand
op en droeg die naar de andere kant van
de toendra. En zo ging hij vele, vele dagen lang heen en weer, telkens
één korrel tegelijk dragend,-totdat hij dè,hele
berg had overgebracht
•',«■■•.■
„Nu Weet ik", zei de muis, die nu niet
langer trots was, „dat wie
groot wil'
worden, hard en geduldig moet willen,

I dream

heara

~.•

•

'

'Prim-rose

garden by the sea,
April moon, stars above;, [

There a sad young sailor
Whispers to his love.
[

Refrain:

En de berg staat er nog aan de andere
kant van de toendra.
'."

'••

■

*'■...'■■

...

hear d drëam all ddy,
A dream that calls to me.
t
„Come home again, yóu. sailorman,
,

,

sailorman,

•:' . '

again to the sea". ■
','■'.
Where my goal U whojcan teil

Home

%
"

.■■

Fare thee well, my darling,
Adieu, while my-is bn the blue, soul'

toendra' My

werken"./

,

'■>""
'■■

*fff\'r■■':.

/

heart's unth you.
I hear a dream all da'y, -\
A dream that calls, to me,
„Come, home again, you
~

■'■

Home
«•

■.

•

•

sailorman/*
again

:

*

,

'

*

-
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sailorman
'
>»J*j
shóuld be.

..;.>;-"'■;

where you

>
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OUDE JAN EN JONGE JANVanBaby
Oude- Jan en Jonge Jan ■•'
Die gingen samen pompen
f
Oude Jan die brak zijn been '
En jonge Jan zijn klompen.
"•

'

•
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VERHALEN

Kookhoekje

GrasVn

NASI GORENGBlue

KLAASHWORUDT

—

nhuisradmoe.lkten dorp
toen'de molensteen

gebroken

was, totdat men ;in allerijl ereen andere
in had' gezet, een krachttoer,' dié de hele
jeugd van het'dorp in vuur en vlam zette, ook niet, omdat, hij moeder Hennihg,
die verlamd was, "heeft helpen verhuizen, en haar'bezittingen zorgvuldig 'in
haar ledikant opstapelde en zo ajles naar
haar nieuwe woning bracht en alteü vlug
voor haar in orde maakte, zodat', -toen
zij met veel moeite eindelijk aangestrompeld kwam, hèt huisje op orde was eu
de kachel al gezellig stond te branden,'
en ook niet, omdat hij, vorige winter,
'toen>'n Zweedse viermaster schipbreuk
leed op'het strand," hg d'adelgk in ' het
koude water sprong en de schietlyn met
de reddingsmand,'die.men nergens aan
vast kon.maken,,zo lang strak hield, tot'
alle zestien mensen, die aan' boord waren,
gered konden worden. Dat zgn allemaal
van die werkjes, die men een vissérsmaat
kan toevertrouwen, want tóen hg' '■ een
paar jaar geleden eens in het: Skagerrak
schipbreuk leed, pikte* hij een Engelsman op, die byna verdronk
en heeft
deze by'na een uur lang boven water gehouden, totdat men hen bemerkte en
kwam redden.
V J :s
..J„En als ik geen kramp had gekregen,
zouden ze mij niet gekregen hebben, dan
zou ik naar de wal gezwommen zijn",
bromde Klaas, toen hg, wat zelden gebeurt, er eens over sprak. „Dat heb ik
gezegd". En wij geloven dat onmiddellijk',
'want wat Klaas zegt is waar, vooral als
Dahlia meldt.dat zU 3 Defiles voor
1}Ü er „dat heb_ik gezegd", op laat volRobin
Hood heeft in ruil voor de sluit..:■
gen.
3
zegels.
Johan van Oldenbarneveldt
Want het is deze- uitdrukking, die
Klaas wijd en, zijd bekend heeft ge- meldt dat hy dertig postzegels heeft in
ruil tegen een paar Verkadeplaatjes.
maakt.
f
Jacoba van Beieren wil graag de WyAls hij bijvoorbeeld zegt, dat hü een
'kabeltouw van een armdikte kapot 'zal bertbonnen van Kruidje hebben. Van
trekken en hij voegt er de
beroemde „Jóhnny" uit.Medan ontving de club
woorden: „Dat'«heb ik gezegd"-'achter, een f g r o. o t aantal Drostebonnen, Padan'weet,iedereen,,dat hg het ook kan tria-plaatjes, Pefile-bónnen en Verkade
.;
plaatjes en bonnen, waarvoor onze har•
,
en zal doen.
Lange tijd had hg aan de jongeren*van telijke dank! Zwarte Piraat vraagt wie
het dorp geen enkel bewijs van zgn ont- er een aquarium voor hem heeft. Hij
zaggelijke kracht meer gegeven. En "toen heeft 'een grote plaat van Deanna en
dat met die molensteen gebeurd' was, een
van, Nelsc-n JEddy. ' Kemoening
had hij siöalend gezegd: „Ach, dat is nog vraagt foto's Van de Kon. Familie, te
niets, ik kan nog veel meer," Die woor- ruilen-tegen filmplaatjes. Crocus vraagt
den hadden zij nooit vergeten en
zy' het recept voor Pindakaas.
wachtten nu al lange tyd op een van die 1 Kartini wil sigarenbandjes, platen van
heldendaden, die de dappere Klaas zon- R. Greene In ruil voor Patria. Jac.van
der, drukte 1 verrichtte.
Beieren vraagt Wybert en filmsterren
Op een avond
de jongelui waren nog en biedt, postzegels, dierenleven
in Artis
op— begonnen plotseling de
klokken te en Flipjes.. Caniilia vraagt om mooie
luiden, .terwijl de brandmeester • op zijn -gedichten, zoals van Catsen
De Genes
hoorn,blies.'Dit brandalarm deed de ver- tet. Sidonia' vraagt filmplaatjes.
evenschillende inwoners' naar buiten snellen als Eliza en' Heid,ebloem..
HeideMoem
en al spoedig'zag men, een rode Vuurvraagt ook sigarenbandjes. Witte Roos
gloed in de lucht. Allen renden die
kant
vraagt Deanna in ruil voor een ander.
uit en spoedig kwam men tot de. ont- Wat
spaart Dahlia, vraagt Koning Ridekking dat de grote boerdery' aan het
chard in ruil voor de reeds ontvangen
eind van het dorp in lichte
laaie stond. sons. Catlea vraagt om R. Greene.en
. Toen de boeren en vissers van het dorp
H. Parish.'Witte Anjer vraagt Shirley's.
aangerend kwamen, waren de
koeien en
paarden, zowel als het pluimveereeds ge- Edelweiss stuurde voor liefhebbers Sicred en op een hoop gedreven, maar de kesz, Wybert, Droste, Défilé.
Zelf
spaart zij Apen en Hoefdieren,
stier, de trots van het hele dorp,
Patriabevond platen en Dierenleven
zich nog.in de.brandende stal.
in Artis. ZonneVerschil- schijntje stuurde
lende mannen probeerden
Droste
en vraagt plakhet vuur te
trotseren en-het dier te'bereiken, doch plaatjes en ; Amerikaanse postzegels'.
zy konden niet eens bij het Hrandeiide Waterlelie vraagt plakplaatjes voor een
gebouw komen, zo fel was
poesie album. Mr. Chips stuurde,postzede hitte. In
zyn doodsangst had de stier
gels
te ruilen tegen Ferdinandjès
óf
zich losgerukt en holde nu als een bezetene
Flipjes.
door de heeft Srikandi vraagt postzegels en
was dus tevens levensgevaarlijk
Claudette Colberts aan te bieden.
om de staldeur te openen, want
in zgn Goudsbloem vraagt, Defiles.
radeloosheid zou 't, dier z"k»r Iedereen
Mickey Mouse vraagt Droste en Dof
op zijn horens nemen
en verpletteren. Lamour. in ruil voor andere filmsterren.
Steeds wilder werd het brullen,
vraagt platen van L. Turmen
wist zich geen raad
ner, Rosemarie Lane, Hedy Lamarr en
meer.
; i. ..De stier moet er uit", zei Klaas, na John Howard. Mr. Chips vraagt
om auenig overleg, „dat heb ik
1 platcn (n,et
gezegd". Hg"
uit
krant)
Kng even achteruit,
nam een zak, die'hH Witte Adelaar vraagt om plaatjes van
kletsnat maakte en gooide die over zy'n de tabak de krokodil en de banteng.
Ronoord, zodat er jslechts een
klein spleetje bin Hood vraagt Defiles en een Van
voor-zyn ogen vry' bleef, toen
sprong bij Houten bon van 5 punten;
or "***«■ vlammen naar
HU stuurde
?°
het
stalraam d verse filmplaatjes. . Mlcaela
biedt
ioc, sloeg dit in en wrong
zich naar bin- Plaatjes, aan .van Spencer en .Robert
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In het hele dorp kende men Klaa3
Niet alleen omdat hij eens het bovenstuk van dè molen in evenwicht had
gehouden,

nen. Alle" omstanders stonden als aan de
grdhd genageld, het gebeurde, gade- te
,
slaan. ,
Gedurende enige minuten gebeurde er
.niets, alleen hoofde men het brullen van
het dier en hèt ene gedeelte van het Uak
na het andere stortte in, Van Klaas zag
'of hoorde men echter niets. Toen er nog
enkele minuten verliepen'én men niets
van hem hoorde, en alleen het gepijnigde
dier bleef brullen,. hadden alle,mensen,
die naar het vuur waren komen hollen,:
slechts één gedachte: „Morgen zal,men
Klaas vertrapt en verbrand bg" het lijk
•<•■•' ;'
van den stier vinden".
Opeens klonken harde slagen op de
staldeur, deze ging open. Een 'gedaante,
die wat achter zich aansleepte, kwam nu
te voorschijn.' Het was Klaas. Goddank,
dat hij nog leefde. Maar* waar was de
Was hg dood? Wat sleept. Klaas
daar toch achter zich aan? Is hij gek*geworden? In plaats van den stier vrij te
laten, sleept hij een wagen achter zich;
Neen toch niet: hij sleept 'n wagen en
den stier.- Hij had het zware dier In een
val gelokt,' het aan de vier poten vastgebonden, en nu sleepte hij die reuzenlast naar buiten. ;,--.-.
Alle mannen renden haar hem toe, om
hem te helpen. Maar Klaas, de reuzensterke visser riep: „Ga weg, dat doe ik
wel alleen, dat heb ik gezegd", en met
zyn beide benen stevig op de grond geplant, nam hijn eenmaal buiten gekomen,
de wagen met het arme dier op en bracht
hem zo buiten 't gevaar. Zonder verder
iets.te zeggen, deed hij de natte*zak van
zijn gezicht, keerde zich om en wandelde weg. Zie je, zo is Klaas!

'

Klas bncerdhHzteorngmvaiuvldlpastan i

Tim.

1 pond ryst
2' ons koud vlees ia
stukjes gesneden: 5, lepels.fijngesneden
sjalotten; 5 schijfjes fijngesneden knoflook; 1 dessertlepel koriander; y$ dessertlepel komjjn; 1 theelepel zout; 2 afgestreken lepels f|jn gestampte Spaanse
peper; 3 eieren; 3 lepels melk; boter.
De rfist wordt gekookt; de knoflook.
2 lepels sjalotten, 'zout, Spaanse-peper,
konujn, koriander worden fijn gestampt
daarna bpgebraden in boter. 5 minute.i
lang steeds roeren. Dan voegt men het
•Vlees toe én foert weer 5 minuten. Vervolgens wordt de rijst er by gedaan'en
foert men steeds, om" alles goed te vermengen '± 10 minuten op een njet te
groot yuur..
\
,
■
. Intussen ! fruijt,men 'de rest der sjalotten in boter. Van de eieren maakt men
met het melk een 'dunne ommelette en
als de nasi goren opgedaan 'is worden
de gefruite sjalotten en de in reepjes
gesneden ommelette • over de rijst 'ge-

Door Janmaat

J '"v- ■

Paarden hoeven niet te gaan liggen,
meel
■•■
.
,
wat klein gesneden g'ecQnfn'te natte,gan- ala ze gaan (slapen/,
Een paard kan maanden' lang voortleven, zonder dat het op de grond gaat
Boter, suiker, meel, góéd kneeden en
daarna bijvoegen 'het ongeklutst? ei. liggen. Zjjn spieren, zjjn zo gebouwd dal
ztfn,benen zelfs kunnen uitrusten als hij
Daarna de gember er door heen en in rechtop
staat en 't lichaam op de benen
*'./,
een niet te warme oven bakken.
\
.
rust., • •
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Jacoba van Beieren voor Defiles én
filmsterren, evenals gecensureerde enveloppen. Re'pelsteel voor Friese Vlag,

Geo Wehry r Defiles en filmplaatjes.
Jane Whitbers voor filmplaten en Reuze Rakkers. Joh. van
Oldenbarnevelt
door Patrias. Basfull voor Patrias. Taipeke voor Deanna en Myrna. Waterlelie' voor . plakplaatjes. Robin HooJ
:

Taylor. In ruil voor Tino Rossi, Hedy
Lamarr en Zarah Leander. Zingende
Merel vraagt Shirley's. Koolhaas vraagt
sigarenbandjes. Dewi Sri vraagt Dros

•.
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AFDELINGS

voor??? boven no. 139. Kwikzilver

ONGS.

Zwarte Piraat meldt dat h'tf veel songs
heeft. Amazone vraagt
woorden van
Loch Lomond aan Mlcaela en woorden
van Oh Johnniq.
Repelsteel- vraagt
Mexicali Rosé, Bluebirds, It's a happy
day> I hear.a dream, South of the Border, Oh Johnliiè, M# own,
Honolulu
■Moon.- .
Dahlia heeft voor Maisie When. Winter Comes, voor Scarlett en Schildersverdriet When You wish upon a Star,
voor Gladyool Love is all, voor Adamson It's the last rosé of summer. Amazone vraagt Two Romanüc, Angel en
I
adore you, te ruilen tegen drie andere..
Damayanti'wil graag „Ave Maria" en
Home sweet home( die komen spoedig
in de krant; Oom Frans). Kartihi
meldt
dat z\j de woorden heeft van Santa Lucia .voor Srikandi en vraagt de woorden
van Sole Mio en Love is All. Srikandi
vraagt de,woorden' van Stap
in mHn
bootje in het Frans. Witte Roos vraagt
noten en woorden van Blue
Moon, Tropic Night, Angpls never.leave
heaven
in ruil voor andere
liederen. Cupido,
vraagt Dahlia de woorden van
sweet- Home. (Komt in de krant. Home
Oom
Frans). Buf faio Biirvrdagt
woorden
van O Loch Lomon, Begin the Beguine
en heeft in ■ voorraad When winter
comes, Love is all, Home sweet home,
Ave Maria, The last rosé of Summer.
VVhen you wish upon a star, Slingeraa»
wil graag van Dahlia O Johnny en Bel
Ami. •:.-";.", ■'•_., •
Kwikzilver vraagt de woorden- van
Bel Ami in het Engels, Serenade in.the
Night in Frans of "Hollands, Pinguïn
Mars, Begin the Beguine en We're all
together now. Rozekiidpje had graag de
woorden van Violetta. ■-,

voor

Deannas, Nelsons.' Allen Jones,. Jeanet
tes en Mickeys. Edélweiss voor Apen en
Hoefdieren en Patrias.
Bobby Breen
voor Defile, Patrias Geo Wehry, Verkadeplaatjes, Buosink, Verkade,
Friese
Flag, Geo Wehry, slgarenbandjes, postzegels. Goudsbloem voor Defiles. Robin
Hood voor filmsterren

•

.
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AFDELING „TUINHOEKJE”
EN „DIEREN”
;

"Hondjes.

der.

Waterlelie' wil

een her-

-

~.",

•,-..

Waterhoentje wil ook een hondje. '
Konijntjes. Zwarte Piraat wil
graag het Konijntje van Puzzelaar.. Joh.

van Oldenbarneveldt wil ,ook konijntjes.
Bloemen en planten. Goudsbloem Vraagt aan Prinses Goüdhaar of

ze een vergeet-me-niet stekje voor haar

heeft. Snaterbekje vraagt om een oranje of oranje-rode bougainville. Nachtegaal wil graag een stekje van een rode
bougainville.

:

ATTENTIE ALLEMAAL

Nieuwe aanvragen moeten op aparte

papiertjes geschieden, voor elke rubriek een ander papiertje, dus voor de
songs, de plaatjes en bonnen, tulnhoekje en dieren, enz.
. De leden moeten zelf voor het adres
zorgen, dus leder pakt In een apart pakje in wat luj weggeven wil en - schrijft
daarop RUILRUMHEK.
BESTEMD

AFDELING „NOG
VOORRADIG”

V00R... AFKOMSTIG VAN....
Deze pakjes worden naar Oom Frans
gezonden, die .zo viug mogelijk
voor
doorzending zorgt
De leden, die van eèn ander,lid
een
pakje hebben gekregen, zorgen op hun
peurt, aan de hand van afspraken, die
in de rullrubriek gemaakt zijn, voor terugzending op dezelfde manier, Bus maken ook weer een pakje met vermelding:

'Op de "aanbiedingen in onze.-rubriek
„Nog voorradig" 'kwamen: de volgende
reflectanten:.,. •.:,". -..;'..•■..•,

AFKOMSTIG VAN.-.
Geen losse bonnen, platen of songs
•
.
•
.

...

RUILRUBRIEK.' BESTEMD'
sturen!

VOOR.»

'

"

;

5

JEUGDKRANT ,VAN „DE SUMATRA POST".

-•'_:.•
'•';■■
next:
■
ANGEL. Van,al de films' heb ïk"alleen „It all" came truë" gezien, maar die
,

,

„

was dan ook zeer naar mijn' zin, Eeu
geestig gegeven en goed uitgewerkt!
A»ln Sheridan viel me ook honderd pro
cent mee. ik ben anders niet zo op haar
gesteld. Oh, „Gribouille'' heb ik ook
gezien. Goed!.
';v
/
-De redenen waarom je niet onder
water wil zijn zo steekhoudend, dat ik
me wel wachten zal je ooit onder te
duwen, als ik daar. nog eens kom zwemmen-! Die mijnheer van de foto is hem
werkelijk. Woord van eer, je kunt het
iedereen vragen. Je kunt foto's, die in
'de 'krant gestaan hebben alth"d terug
krijgen. Heb je nog een, duidelijke thuis ?
Een beetje, groot? Ik stop het is al Don
dertfag en ik moet me haasten. De zetterij brult al. Ferme handdruk!- So
'. long!
• ".
■,GOUDEN APPEL. Wat een leuke {tekeningen stonden daar onder je brief*
De fietsvlag wordt thuis gestuurd,, al
heel gauw. Houden jouw honden ook
van ijs? Die melkboer is een slimmerd.
die dacht natuurlijk: beter een beetje
melk geven , dan gebeten te worden.„
Dat was een prachtige film, ik.heb e?
al veel van gehoord.
Vond B. dat zo
maar goed dat al zijn melk werd opge-.
likt? Krelis en Kwibus blijven altijd
bij hun eigen portie. Dag, krijg ik vol
, gënde week weer een mooie tekening?
KREKEL. Kun* je je niet j nog afzonderlijk opgeven? Het feestje is werkelijk erg leuk geweest en jullie stukje
. was werkelijk bijzonder geslaagd. Weljké wijk had jij met het aluminiuminzamelen? Ik ben hier en daar wezen
kijken maar kon je niet vinden. ,Nu
ik een foto van je heb, heb ik 'gepro
beerd'je te ontdekken. Er zijn reusachtige stapels gegeven, ben je nog op de
verzamelplaats- geweest? Dag, tot Za-,
.

-

.

:

\

'
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:

■
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:

•CROCUS. Er waren verleden weck ook
zo'n. boel briefjes, dat ik zelf bijna de
weg kwijt was... Wat heeft eraan ge T
scheeld, verkouden? Ook dit keer zijn
de raadsels niet moeilijk, even piekeren
en je hebt ze opgelost. Al je wensen
staan opgeschreven, waarschijnlijk zijn
ze al in de krant van vandaag. Dag, stevige hand en groet.
.
>*"

MARIA STUART. De vlaggen zijn op
een paar na gereed en dan begint de
verzending. Ik geloof dat ik jou gezien
heb bij het verzamelen van aluminium.
Jullie hadden nl een reuze' stapel bij
elkaar.'Dat was een grote en drukke
wijk. Krelis en Kwibus geven een slap
pootje terug, allemaal van de hitte, de
stakkerds zi)n zo ontzettend lui gewor■■
' ,den!.■'.•
■'"..;••'. •\\
Groeten van mij.- .■ ■" ■■.■>■' 'SOLITA.' Een kennis van me kwam
ook met het verhaal uit Erastagi terug
van die nare beesten, hij had er zelf ook
een aan zijn hand gehad en merkte het
pas toen het te laat was. Ik vind anders
dat je keurigabrieven schrijft! Het dool.
'i hof is erg leuk, je staat steeds weer voor
nieuwe verrassingen en als je er uit bent
héb je zin om. de wandeling meteen nog
eens te maken. Gaat de tocht in de Paasvacantiè nu"vast door? Dag, tot'de vol,' gende keer weer.
ontvangen!
OYCLAAM. De
volgende week komt de brief zeker?
.

|

■

,

raadsels

-

-

*

•

'

,

DIK TROM. Ha, daar is de oude ge-

trouwe weer! Dat was een hele toer om

diq slang te vangen, en wat hebben Jullie er nu mee gedaan? Bujft-bij in een
hok? Jij herkende dat ene verre clublid
natuurlijk direct, maar weet je ook zijn
schuilnaam? Hoe is het mét F.? Wat
een, bende vragen, dat is mijn nieuwsgierigheid., En die gaat maar. nooit over...
Dag, stevige hand en tot schrijf.
REJIBRANDT DE SCniLDER. Ate
ik bij jullie in de buurt kom, ga ik de
schuilloopgraaf eens bekijken waar is
hij, dicht bij huis ? Heb je mee gegraven
om hem goed diep te maken?
Laatst
hoorde ik .van een loopgraaf, die zó diep
gemaakt was dat de bovenkant weer- instortte en toen moesten ze opnieuw beginnen. Dag, groet F. van mij én zelf een
r
poot van,ons drieën.' ■>.. , ,'*,'■•'''*!
KATTEKOP. Ik had je al gemist, Kat-'
tekop en wilde juist vragen of
jullie
soms verhuisd waren. Maar ik zie, dat
alles bij het oude is gebleven.. Dat waren een paar nare dagen met je zusje,
gelukkig dat het nu weer voorbij is en
de koorts verdwenen, is, De raadsels heb
ik gekregen. Flinke vijf van mij.
Tot
volgende week. .-■' '■■ ;'.'" '.
•,
CAMILIA. Je berichten, stemmen enz.
heb ik ontvangen. Ze komen in de krant?
Heb je het ook zo warm gehad? Ik had"
het gevoel dat ik de hele dag een hoofd
als een tomaat had l Dag. .
; '..,,:
', PINKERTON. Vooral *s ochtends
is
het wat fijn in'P. Tjermin. Wa'hadden
geen been gebroken, het was veel erger
nog, daar vandaan die rare krant. Die
smak tegen de paal zal behoorlijk aangekomen zijn, in gedachten hoor ik de
b0n5...... Die film heb ik niet gezien, de
titel deed me het ergste
vermoeden!
Reusachtig allemaal een 10, dat. moeten
bollebozen in die klas zijn
Voor het
kijkje op de" zetterij ben je
genoteerd.
Nader bericht komt. De v\jf!
• MARYGOLD. De nieuwe clubvlaggen
staan op stapel en misschien is-ie al by
je thuis, als je dit leest..De zal eens kijken of ik die plaatjes heb,'het'zal wel,
want er ligt nog een- behoorlijke voorraad. De postzegels wil ik.graag hebben, vast wel bedankt. Als Je Pinokk-io
gekleurd hebt, mag ik 't dan eens zien?
Da?. Hartelijk* greetes!
.»

plez.ur.
krant, wel zo maar voor m'n
Een poes van een vriend van mij had
laatst ook een slang in haar bek, maar j
was zo verstandig 'om hem gauw los te
of ze
laten, want -het scheelde weinig
had een beet gekregen! Is die inbraak
kort "geleden geweest, waren jullie met
verlof boven? Dag, ik zal Mr. Chips de
groeten doen! Tot schrijf volgende Zaterdag.
.MELATI VAN JAVA. Als je geregeld de raadsels oplost kom je van zelf
ook in aanmerking voor een prijs. Heb
jy ook meegeholpen aan de inzameling
van aluminium? Ik zag hele optochten
inzamelaars,! die. luid . trommelend de
mensen eraan herinnerden dat zij pan
rien en potten moesten inleveren. Het
verhaal Van Jantje Puk zal waarschijnlijk als vervolgverhaal in de krant komen'. Dan kun je het lezen. Dag, Kwibus '
en Krelis danken voor het pootje.
Dat is een keurige lijst,,
. CYCLAAM:
zeg, wel gefeliciteerd. Jij hoeft jè geen
zorgen te maken voor examens, al lig-.
gen ze nog een tydje in het Verschiet.
Natuurlek mogen jullie een enveloppe
gebruiken en e**n blaadje papier voor de
raadsels ook, als jullie naam Cr duidelijk onder staat. Dit was het laatste
rapport voor de overgang, is het niet;
nu jü komt er vast met. vlag en wimpel! Dag, stevige vijf en harige groeten
van.mijn twee vrienden.'
JUNGLE PRINCESS. Ik ben al aan
het'duimen geslagen en je zult de resultaten vast wel hebben gemerkt. Ik reken voor je op een negen of een acht
zeker, zo héb ik mijn dufmén .laten tollen r' Heb je het pok zo ontzettend warm,
ik beklaag jullie wel eens met» al die
rippén in de hitte. Har.teïijk' dank voor
•de groeten voor mij en mijn vrienden, z'e
zijn er erg vereerd mee. Dag, succes met
,
. .
•
de rips.
■•
SRIKANDI. Er liep een koude rilling
over imjn rug toen ik las'hoeveel rips •
jij nog moet maken.. Maar het zal heus
wel gaan en het resultaat van de „gevreesde" is een dikke felicitatie waard, i
Sjonge, daar vraag je wat met die grenzen, ik zal mijn uiterste, best doen om,
het te vinden en als ik het te pakken
heb, zal ik het je' sturen. Natuurhjk is
het niet erg als je niet geregeld schryft,
gaan
voor.
altyd
de rapporten
Waarom ga je niet mee met de tippel ?
Sterkte met de a-rip, ook dat zal wel
loslopen. Myn duimen ratelen al weer.
Dag, poten van K. en K.
ZONNEBLOEM. Dat was een leiyke
Kwibus, maar:., nnjn eigen Kwibus.ver- 8
trouw ik soms ook niét zo erg, zo af _en
toe moet ik eens een oogje in het zeil
houden, wanneer zjjn'neus in de lucht
gaaf, alsof hg een prooi ruikt. Hoelio is
een groot succes geweest, ik heb vaak
erg 'om hem moeten lachen. Voor het
marmot je ben je genoteerd, misschien
is het nog te kragen. Tot volgende week.BOBBY BREEN.
De bonnen heb ik
ontvangen. Wel bedankt. ,
KRUIDJE. Ik dacht de vorige week;
al: waar is de brief van Kruidje roef me
niet! Een hele goede vriend van me
heeft precies hét zelfde gehad als jy en
zag er ook erg tegen op, maar toen het
eenmaal achter de rug was, was hy er
zo van opgeknapt dat hy wat blij was
dat-hü het in orde had laten maken. Ik
zal aan je denken óp die dag! De raadsels van deze week vallen, ook erg mee. .
kyk maar eens. Is'het schilderen
al %
klaar? Dag, sterkte "en-tot'-.'volgende,
'
week vöorloopig.' .

-

Kwibus,en Krelis.

.

.;

'

;'.,<

WILLY PARKER. 'Natuurlijk zet ik
die naam niet in de krant, Willy! Dat
doe ik nooit, daar kun, je van op aan,
Het regent de laatste dagen weer meer,
dat is wel prettig. Zielig van jullie hond.
Ja, mijn boy is ook alleen maar vriendelijk tegen Kwibus èn Krelis omdat ik
dat wil en omdat hg er weinig .last van
heeft. Maar verder kunnen nnjri honden
hem weinig schelen. Fijn, dat jullie gauw
vacantie kragen en zo lang! Dan kun je
even uitrusten. Als ik niet behoef op* te
komen in die trjd, ga ik ook misschiea
vacantie nemen. Zeker weet ik dat nog
niet. Dag, je krijgt de wekelijkse, hartelijke groeten! Stevige hand.

-
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MARYGOLD. Wel bedankt voor üt
Misschien kwam je brief verleden week te laat? Aan wie heb je hem
postzegels.

gegeven en wanneer? Ik zal er in elk
als ik hem vindt,
dat zal zeker wel, krijg je nog antwooiJ
op je brief in de krant van deze week.
Goed? Ik ben de tiende Juni jarig, dan
komt er een vlag in; de krant en
er
komt nog iets anders'ook. Wacht maar!
De groeten zal ik doen en de moppen
zijn geestig, die kan ik best voor ons.
blad gebruiken. Vooral die „Oök snugger" is goed! Tot Zaterdag, Marygold.
Mooi is dat postpapier met de
fot o.
Poot van mijn makkers, hand erbij «van
. ■mij." .
.'
i
BEN ITUR. De nieuwe'vlag wordt je
snel gestjiurd. Dat is een hele verbete
ring aan je fiets, zul je zien. Is er nog
een brief? Zo ja, dan krijg je hierop ook
nog antwoord. Tot straks. Stevige vijf. •
geval naar zoeken en
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breekt het glas, ik heb dat al-in veel
brieven gelezen. Zyn de eendjes en de
kuikentjes er al? Doen jullie ze samen
in èèn hok? Wat hébben jullie al vesl
dieren gehad! De vuurvazant lijkt me
mooi. Conny zal de eendjes wel leuk vinden, zeg! .Vooral als ze gaan zwemmen.
Dag; stevige hand voor het hele
klaverblad. Hartelijke groeten aan Moeder en tot de volgende keer. Poten van

•
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ROBIN lIOÓD. Mijn dank voor je copie.die'ik dirept naar de zettery
y.al
sturen. Waarschijnlijk krijg ik het verhaal er dit keer nog in; Doch dat hangt
van allerlei technische omstandigheden
af. De afstandsmars heb ik gehaald, of
beter'gezegd; de'marsen. Het viel me wel
mee. En de stemming liet niets te wensen over. Zaterdag op Zondag zyn we
met het V.O.C, naar Brastagi geweest,
flinke nachtoefeningen gedaan. Het lijkt
er wel op dat we nu in een korte regen-'
tijd zitten. Nu, ik vind het best, het' was
me te droog en.te heet! Kwibus en Krelis zijn weer geschoren. Dus jij stemt
voor acht, leden. Ik zal zien wie het met
je, eens is. Volgende keer stemmen insturen op aparte papiertjes, mr, Hooi.
Graag, daar help je me aanzienlijk mee.
Nu ga ik sluiten, met ferme hand, ferme
groet en tot volgende week!
REPELSTEEL. Deze week komt er \
veel lof binnen voor de clubkrant j 'Nu,'
wat my betreft, ik hoor dat graag. Het
js een bewijs, dat we op de goede.weg
zijn. De lof, die we krijgen, is bovendien
voor jullie want jullie maakt.de jeugdkrant en" denk je' soms van niet. Jk doe
slechts, wat de clubleden, voorstellen, wat
de redactieleden verzinnen e"nz. Merk ju
dat het iets koeler wordt? Terwijl ik je
schrijf, Dinsdag, waait het zelfs en de
lucht is donker. Een ongekende luxe!
Stevige vijf, beste kerel. Tot volgende
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DR. DOUTTLE. In'orde, je tfent op
KLAVERTJE VIER. Prettig, dat j« de Ujst voor een bezoek aan de zetterjj;
zo bly was met de prijs. Toch krijg J« geplaatst. Spoedig nader bericht. Vader
een volgende keer iets anders, omdat ik
zich hebben vergist, - want ik fotohet zo lastig verzenden vindt. Heel vaaic moet
.ie
grafeer niet. .Ten minste niet "voor
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BABY. Wat jammer om net verkouden' te worden op je verjaardag, maar
al die mooie cadeaux hebben het wel
goed gemaakt, is het niet? 'Met die
kleurtjes kun je mooie tekeningen maken als we gauw weer eens een kleurwedstrijd
uitschrijven of een tweede
kleurboek gaan maken. Krelis en Kwibus maken het goed, alleen .hebben ze
net als de baas, last van de warmte. Is
je broertje al weer beter? Groet vader
en moeder en voor je zelf een stevige
hand van mij en poten- van mijn vrien,
~" ,' '.den. '
V\i
KLEIN DUIMPJE. Heeft Sumpos je
nog niet terug geschreven?.Bi zal hem
er< direct aan herinneren," maar misschier
ligt zijn brief al op de zetterij. Dat was
wel Jammer van de verjaardag,
maar
ik" dacht ai dat moeder.het toch
gezellig zou weten te maken. IDe alu
miniuminzamelïng Is een groot succes
geworden, overal hebben de mensen gegeven wat ze missen konden. Dag, K.
en K. poten terug en van mn een flinke
;■'.
vijf. f
WITTE ADELAAR. Die speurders is
een;reuze last, dan weer zitten ze die,
dan weer een ander op de hielen. Wess
maar voorzichtig! Over Kwibus en Krelis is de laatste dagen niet veel te vertellen, zij liggen haast de hele dag te hijgen
en pas 's avonds als het een beet ie koi.ler wordt, worden' de" heren ■ goed wakker en gaan ze een partijtje ravotten óp
straat om dan doodmoe thuis te komen
en te gaan slapen. Dat van die
„nietjes zal je gauw genoeg onder de-knie
hebben en dan.gaat het vanzelf. Frans
ken ik, maar Engels vind ik gemakkelijker. Dag, stevige hand en.poten van
de slapende Kwi enKre.
THE UNKNOWN DETECTIVE. Hoa
is dat, ga jy Medan ook verlaten? Neen
toch, want we begonnen juist-zo'n prertige briefwisseling te krijgen! Schrijf je
me volgende week nog wat over de over-,
plaatsing? Ga jij mee met de Boreeltrip?
Ik weet het nog niet precies, het kan
zijn dat ik die dag de stad uit moet. De
raadsels heb ik ontvan"gen. Tot over. zeven dagen. '

,

KEIZER OGTAVIANUS. Pat zijn
weer bijna tien. vellen deze week. Geweldig wat een „brief! En dat terwijl er zoveel huis- en. strafwerk Wachtte. Ik
las weer met spanning de verdere geschiedenis van die ongelukkige knaap.
is zijn concurrent? "Of wil je die
naam . niet schrijven. De 'grootste ? De
songs ken ik. Heb "je de woorden? Soep
niet gehakt vind'ik lekker, Keizer! Maar
- zonder', gekheid, die cijfers vallen
wel
mee, als puntje bjj paaltje komt, haal
je, alles'omhoog. Ik móest lachen om
die opmerking onder je weet wel.,Hoc
liep het orakel af? Gelukkig, of somber? ? Vanavond ga .ik naar die film
van Gone with'thé wind. Nu; het,zal
een hele ruk zijn, vier turen achtereen/
Ik denk dat ik boterhammen meeneem!
En flink wat sigaretten. Om dat hysterische gillen heb ik hardop gegrijnsd.
Het stond er onweerstaanbaar komiek'
Je krijgt bericht wanheer jé ter zetter^
kunt
verschonen., Eigenlijk moesten we
i
de vlag uithangen als een Keizer'dat hol
by ons bezoekt. Stevige vijf!' TUI the
«

JANMAAT. Ai, je hebt je lehjk veigist beste 'vriend, want de eigenaar van
dat B.K. nummer ken ik helemaal met en
de Medicijnmeester is wèrkelyk iemand
anders. Natuurlek zeg ik de waarheid
als je goed raadt. Met welke boot trekken jullie er op uit en gaan jullie ook
op Zondag? Dan wil ik wel eens meegaan, als ik die dag vrg heb, maar die
meneer ken ik ook niet! Hoor ik nog
wanneer
van de tocht? Stevige hand,
komt er een foto van jou?

.;
week.
SNOEK JE. Dat was een
.

•

belangrijk

tericht,' waarmee je je brief begon en
dei naam vind ik ook erg leuk. Vergaderen jullie geregeld b{j elkaar aan huis?
Je puntenhjst grtoelt flink, de raadsellijst komt weer gauw in de krant,
dan
kun je de punten tellen. Hoe heette de
film,-die je gezien hebt, misschien ken ik
hem ook wel: Dag, hoor ik gauw weer
wat van J.-G., je weet wel wat ik. Be-

.
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LARITÜS. Wat heeft eraan gescheeld,
toch niet erg,hoop Ik? Ik ben erg benieuwd naar je foto, mag hy ook in.de
krant? Leuk dat je'zusje ook lid wordt,
we zullen een plaatsje voor haar open
houden. Je wens over de vlag is genoteerd, er wordt voor gezorgd. Is ,bg jul,

CORRESPONDENTIE

SENORITA. Dat is, zelfs een erg
mooie riaam! Je opstel heb ik aandachtig gelezen. Het is werkelijk goed, Senorita, en over dit onderwerp hebben we
nog nooit een opstel »of verhaar in do
krant'gehad. Overbodige zinnen vond ik
er niet in. We .wilden wel de politiek uit
ons blad houden, doch zo'n opstel over
de oorlog is heel wat anders. Heb je hei
helemaa] zelf bedacht? Keurig! Leuk,
dat poesje en wat f*rin, dat jullie het
houden. Dag, tot de volgende brief. Aai"
•« j '
voor M., Hand voor jou.

lie op school veel aluminium opgehaald?
Dae. de hft«dt«lr«ninw n-ordt
je
ge-

6

;,

JEUUDKBANT VAN „DE SUMATRA POST".

CORRESPONDENTIE
GOUDSBLOEM. Hallo, dank je, Biet
mij gaat 'het'-best al smelt ik soms
dé warmte. Kwibus en Krelis lopen ook
nog
hijgen. Of ze
al 'de hele dag
groeien,;_tja, daar heb ik .nooit zo óp
gelet'. Ik geloof het" niet,'maar ik zal ze,

straks eö'ns opmetem De vlaggen kunhen wel'tegen water, regen en 2.0$ maar
echt wassen is 1 .piet zo best, dan heb je
wel kans dat de kleur doorloopt.
Je
.
wenscji zijn allemaal genoteerd, de ver-'
•'jaardag ook. Dag, ga, je vaak naar P.,
Tjcrmin, misschien zie -ik je dan' wel
eens oaar.'want ik gt. er ook gauw weer
eens zwemmen. Groeten en tot volgende
.

,

•
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week wéér.
LEEUWENBEKJE. De vlaggen zijn
bijna'l.iaar én dan krijg-je êr onmiddellijk ecn\ thuis gestuurd. Van die Zondag
heb ik al ,veel enthousiaste verhalen geWaar
hoord, het was een. reuze dag.
waren die apen, ik heb ze daar nog niet
Vaak gezien?-Aan de Prinses Beatrixlaan,"
by de tangsi, zie ik ze wel eens
-1 door vlakbomen
duikelen en soms komen
de
ze haar beneden-om "een stuk brood te
haten. Je verzoek zal.ik óver brengen.
.!
' .
Dag, stevige Vijf.
;•' , - . '
CABBIE. Hallo, hoe gaat het er mee?
Wanneer denk je dat je je examen doet
voor het diploma, dan kom ik misschien
ééns : om." het hoekje. kijken. Wie is je
vriend, die, al die diploma's al >heeft?
Kun jij al Van de hoge af duiken? Als ik
kan, zal ik ook
om kwart over
tien gaan, dan zie ik jè; vast wel oefe�
"',
hen. Dag, stevige vyf.
Met
de
brief
ORANJEBLOESEM.
komt in orde, ik heb het al opgegeven.
Hoc kwam die p. plotseling los? Hjj had
een flinke afstand 'afgelegd maar . zal
wel blij'geweest z y n toen hij weer veilig
thuis was. Waarschijnlijk wilde hy eens
iets. van,de wereld* "zien... Grappig, ik
had al gehoord van die vreemde.ver
•schijning in de Nieuwstraat en dacht
toen dat hij misschien van "jullie was
Hoe is het met de-hand van dien jongen
afgelopen, ,dat zullen j wel. lelijke knaü •
wen zijn geweest! Tot. Zaterdag.
•
BEN'UUR. Hallol daar is je tweede
brief. Die ene met de vlag heb ik al gc,kregen. Het ding, dé vlag, ziet ér werkelijk niet fraai uit, je krijgt gauty een
nieuwe. Keurige cijfers heb -je gehaald.
Hulde, Ben Hur! Dat is mannentaal/hët
zijn stevige cijfers, die.tegen een stootje
kunnen? Dé film heette zeker „The lion
'■■
has.wings" of „De leeuw heeft vleugels."
Wel bedankt voor de postzegels, 'die sparen wc om de zieke mensen, die aan tfb7'
c.lijden te helpen. Ze worden verkocht
,en het geld dat ze opbrengen, komt ton■bate van de de t.b.e. bestrijding. Ferme
hand, lot schrijf. Redactie-groet! ." »';
MICKEWMOtfSE. Hoe gaat het ei>
mee, Mickey de muis? Weer wat beter?
En doét het geen pijn meer? Ik moest
; lachen timede naam, dié Vader bedacht.
Reuzq leuk! Dat moet -je vast;doen., Ik
hoop dat ik er nóg ééns een foto van
krijg,- Het. lijkt me een leuk beest: 4 Je
• krijgt „Over thé/rainbpw" van me, ik
<znl de woorden.sturen en dé groeten zal
ik doen aan Sidoma en- Heidebloem
ik
Schrijf Heidebloem maar een brief,
tweo
zeg,
Fijn
hem
de
krant.
die
zet
in
rustige dagen. Bobbie Breen heb ik niet
gezien jammer, maar ik had geen tijd.
Waar ging. de,film over? Dag! Tot vol.'■■■;■'
. . •'■"' •
gende week.
'KOOLHAAS; Wel gefeliciteerd, Koolhaas, .mét de jarige thuis! Wil je mijn
'•

..••
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KEESIE ORANJE. Soms" zijn er weken dat er bijna niets gebeurd is en,dan
is er ook weinig te vertellen in een brief,
paar. heb je gelijk in. De-raadsels zien
er goed uit. Je krijgt ér punten voor. Ik
ben Zaterdag en Zondag mét hét V.Q.C.
naar Brastagi geweest. Nachtoefeningen! Daar had je bij'moeten zijn, joh!
Ferme hand, tot volgende week.'
PRINSES ILENE. Inderdaad heb je
wat de verslagen betreft gelijk. Jammer,
maar weinig aan te doen. Zes leden voor
de commissie vind ik ook voldoende. Als
ze zich werkelijk een tikje inspannen als
redactielid, komen er zo'n maand
wel
geschikte plannen" Voor de' dag.
-

Over het algemeen wordt er goed gestemd;, vrij serieus en het gevolg is dan*
ook dat er bijna altijd clubleden in koom
men, die enthousiast genoeg zijn
ie's goeds uit te piekeren. De lof van die
kennis van je is niet mis, vooral omdat
luj uit een vijandelijkkamp komt. jdlk
moest lachen om die gevaarlijke naam|
Er zijn lieden, die me wel eens dringend
gevraagd

hébben, wat brieven té

mogen

lezen, maar ze kunnen wachten tot ze
geachte
een ons wegen. Ferme hand,
Prinses. Hartelijke groet van een zekere
; .
Keizer. Tot schrijf}
'
Heb
je
je
naamgeBOBBY BREEN.
noot op de film gezien? Ik' niet, ik ging
Zaterdag en Zondag naar. Brastagi, mei
het V.O.C. Maandag ben ik niet naar de
bioscoop geweest. Ik geloof, dat ik je
Maandagmiddag tegenkwam. Merkte je
iets? De raadsels zien er goed uit SaN
luutjes.,.
BASFULL. Leuk, die witte'en die
swarte duiven. Heb Je ook spatvissen?
Sou je wel altijd in Brastagi willen wolen ? Tegenwoordig kun je ook op paardjes en paarden van dé manege rijden.
Heb je dat. wel eens gedaan? Kwibus ec.
Krelis Sajn net geschoren Kwibus ziet er
tiet geestigst uit, zijn kop üjkt wel vierkant, want hier zitten alleen nog iange
haren op. Tot volgende keer, Basfull.
3'evige hand!
HoeUo! -Hoe gaat het
TULPJE.
iiet jou.
Je krijgt behalve deze brief
log'een welkomstbriefje, dat heb ik je
verleden week immers, beloofd ? Prapat
s fijn, ik ben er wel eens geweest, maar
liet voor lang. Nee, Mr. Chips heeft htt
irerhaal van de spooktrein zelf gemaakt.
De nieuwe vlaggen zijn- klaar, jij krijgt
;r ook een. Waarom sloot je een papierJe bij je brief, daar stond niets op. Was
lat per ongeluk,'; had je er iets op willen
jchrijven en vergat je het? Dag! Stevige hand, tot Zaterdag.
RODE ROOS. Die paar'maandjes zijn
jm voor jchet weet en ik geloof vast
lat je wel over gaat. Dé vlag komt hée|
jé
jauw endie kan je dan vast aan
:iets hangen als je ermee mag rijden. Ik
vind het altijd erg leuk in de dierentuin
m blijf dan uren staan kijken naar de
ipen, die van die grappige streken uit
ïalen. Heb jij ook wat aan de olifant
jegeyen 7 Krelis en Kwibus zijn zeer
/ereerd met de poten en blaffen ' bly
:erug. .Van m\j- een stevige hand!
'GUNGA DIN. Dat vind ik werkelijk
?cn knap staaltje Om zo een boot te maten, ik zou er niet aan gedacht hebben
:n... als ik eraan gedacht had, was het
ie vraag of ik het wel zou , kunnen!
joed, dat is afgesproken. Je bent voor
ie,zetterij genoteerd en je krijgt' gauw
joricht, wanneer je kunt komen kijken.
•gelukwensen aan allemaal overbrengen?
Die
aluminiüm-inzameling is een dave
te• Wat komiek, dat P. aldoor van zelf
rend
succes geworden, meer dan • vier
vliegveld
rug komt en dan je hoofd als
kilo in twee dagen! Ik ben be
luizend
gebruikt! Ik. moest erom lachen. Dat
aieuwd
naar.
j* verslag van de tweede
Prinsesje heeft als schuilnaam-een Prin-'
iag,
kun
voor
deze keer niet eens een
je
is
ze
sossehaam, in werkelijkheid
.na-' kort
de Inzameling schrijverslag
van
'.
dat begrijp je wel,,
■ tüürlijk geen PrihseSi
ven ? De
".
'en
tot
schrijf.
'
maar ze wil. je 'nieuwsgierig maken' en
verschik
NACHTEGAAL. Ik had
in het
schreef me dat ik het pas later mag
klappen hóe ze heet.' Die'zeelui konden. verhaal van 'jullie'-' aluminium-avontü, zeker, veel verhalen .van hun reizen 'ver-'
ren. Maar er is veel opgehaald,
zeg!
tellen. Dag, tof volgende week. Harte-. Viel geweldig mee, zeker. Je clubberlcht,
•
Je weet wel, die grote foto van de on■ ïyke hand! ■ :' '
ï .' EGMONB. Hallo, beste vriend. Ja, die bekende filmster tegen 1 Richard Greene
film .lieb Ik .later oük nog gezien. Een zal ik''melden en eek za! ik vragen om
'pracht jding! Dit keer zyn de raadsels het stekje van de rode of lila bougainvil'Weer gemakkelijk, probeer maar.
Met le. Daar kunnen ze je zeker wel aan
'■: Kwibus en Krelis gaat het best, ze zijn helpen. Volgende week komt dé raadselnet geschoren en dat bevalt ze heel wat Hjst en kun je zien hoeveel punten ; je
hebt. Houd maar vol,' de prijs is ér eer
- • beter dan met hun dikke, harige vacht.
Hoe lang'is jullie vacantie? Fijn zeg, die je het weet Je stem voor de redactie
•
komt al, gauw! Dan kun je'van de proef- heb ik genoteerd. Jouw candidate heeft
.
''Werken en al het andere werk uitrusten. wel kans om in dé redactie' te komen.
'. Wie won dé wedstrijden? Hier sluit
ik Dag, ferme hand.en, hartelijke groet!
een; poot van Kwibus en een kale poot Schrijf me eens. Nachtegaal, ben je .vaak
van Krelis in, Egmond, stevige hand v&n ziek?.Of is het alleen maar.hoofdpijn?
.'
m\j. Saluutjes! '
• ' ■
' —.
Tot volgende week.
#
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ROODKAPJE. Fijne brief was dan
weer! Dacht je dat zulke brieven én zul-'
ke verhalen me gingen vervelen? Geen
sprake van. Dal is slim bedacht! Er ia.
112luik veel aluminium opgehaald! Het
spijt me dat er misschien geen versiag
van in de krant komt, ik heb het weervergeten te vragen. Op die laatste z'n
Van de brief heb ik zitten turen. g Je
weet wel, het woord. begint met een o.
Kun je dat? Begrijp Je wat ik bedoel?
Prettig dat je dé .opgave voorde zetterij
op'een apart velletje schreef. Bi moet
stoppen, stevige hand, poten van K en
K.Heb je het druk? En warm? Tot vol'gende keer. Redactie groeten.
CATLEA. Ik zal eens informeren naar
die speldjes, ik geloof dat ze in verschil-'
lende toko's nog te koop zijn. Leeftijden
van.de clubleden zijn bijna even geheim
als de schuilnamen, anders zou-het een
beetje te gemakkelijk voorde speurders
worden... Van de Boreeltrip moet ik
nog even bekijken, het is mogelijk dat ik
die dag de stad uit moet. Jammer dat
vader er,die dag niet was, maar,jullie
vieren het nog wel als hg terug komt
en dan z\jn er nog die andere verjaardagen, een bende prettige vooruitzien
ten. Kwibus en Krelis waren vroeger
bok erg lastig, ze zijn het nog wel eens,
maar toch wel al wat minder. Ik ga
eens ber jaar veertien dagen naar boven
en wandel dan ook hele dagen. Dag,
hartelijke groeten, tot schrijf.
LA RAT. Hoe is dat gebeurd, Larat?
van de fiets getuimeld? Natuurlijk is
het niet erg al 3 je eenseen weekje wat
minder of zelfs helemaal niet zou schrijven. Van zulke trouwe leden als jy bent
vind ik dat helemaal niet erg. Ik kijk
al uit naarde volgende, brief, ik hoop
dat de je weet wel (om de speurders!)
dan al wat beter is. Sterkte, flinke v\jf.
WATERHOENTJE. Wateen vrolijke brief is dat weer, Waterhoen!
Ik
merk, dat je een echte vis aan het worden bent. Flink zo! Ik kom vast eens
naar je kijken.
Misschien Zaterdag,
hoe laat ben je er dan? Leuk, dat witte
konijn! Komen er na v\jf of zes weken
kleintjes? Ik moest lachen om die drie
grappige verhalen. Vooral om die verbonden vinger, die niets mankeerde! Ze
zwembad de laatste
zwemmen in het
tijd veel meer met een badmuts, heb ik
gemerkt en ds\ la'kt. me ook wel .beter
voor je oren. Ik heb nog nooit eentje
op gehad. Wat zou je lachen als je mfl
met een muts zag, dan schreef je vast
nooit meer. ) Dag, tot volgende week!
Hartelijke groeten,en stevige hand.
JULIANA VAN STOLBERG. Het
was prettig dat er weer een brief van
je kwam. Bc had er al op gewacht, maar
ik kan me* best'voorstellen, dat je het
soms. vergeet. Herkende je je vriendinnetje direct op Ce foto? Stuur je zelf
ook eenseen foto, dan zet ik die öok
in de krant. Dag, Kwibus en Krelis,
mijn makkers geven je een stevige poot.
Van mij een hand! Dag.
ANGREKJE. KLAPROOS EN LELIETJE. Ja, het is wel erg jammer. Bi
begrijp ook niet waarom jullie de krant
niet meer mogen halen." Van wie mag
dat niet meer? Enfin, nu wachten we
maar tot jullie met vacantie bent. Dag,
hartelijke groeten en stevige hand. Poot
van mijn makkers en groeten van alle
anderen. Tot schr|jf in de vacantie.
MR- MOTO. Je prijs wordt zo, snel
mogelijk gestuurd. Bt zal de' postwissel
naar jouw adres zenden. De raadsellijst
komt volgende'week. Ik kon haar niet
af krüecn omdat ik Zaterdag en Zondag
naar Brastagi was met' het V.O.C. Al
het
werk dat ik eventueel Zaterdag
had willen doen bleef liggen tot Maan
dag, vandaag is het Woensdag en komt
er ook niets van. Het spijt me, maar je
,kunt op volgende weck rekenen. Plus
-de verrassingen van'de raadsellijst. Dit
maal Opzienbarende. Schrijf je je club
bericht op een apart papiertje, dan meld
ik het onder de advertentle's. Dank voo«je verhaal. Ferme hand, beste kerel.
Tot schrijf! . .
,;;:*
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LOTUSKNOPJE. Om die tekening,

deraan, moest ik lachen. Hoe bedenk je,
het.'Leuk, dat je toch geschreven hebt!

Ik iiau je brief niet graag gemist en ook
de andere niet, die je schreef. Maandag
zit ik al naarde brieven uit te kijken en
dan zoek ik gauw of de trouwe clubleden er weer bij zijn. De laatste tfld 'z\jn
b\}na alle leden geweldig trouw, stapels
brieven komen er binnen. Nu, ik vind het
prachtig Zeg, hoe gaat het nu met jou?
Je raadsel is goed, ik ben blij dat het
gemakkelijk gevonden wordt, jullie hebt
het.-al druk genoeg. Tot "volgende keer,
de harteUjke ;vriendèn-groet«n, ferme
handdruk en twee potert!
•

REGINELLA. Wat la er aan de hand?
Was je ziek of was je boos? Toch niet
op ing, hè? Ik heb mijn vorige brief nog*
eens nagelezen, maar daar staat niets ut
wat je boos kan maken. Hoofdpijn? Narigheid ?. Kijk eens, hoe nieuwsgierig ik
ben. Schandehjk. Tot volgende
keer.
Stevige hand en poten van Kwibus en

'.
Krelis.
Natuurlijk
EOSWITHA.
ben ik niet
boos, dat. je niet schreef. Ik begreep
wel dat het de warmte én het huiswerk
'

''

*

-

en allerlei andere dingen waren, die je
de krant deden vergeten. Fijn, die ppst-r
zegels. Dank je wel! Maar je moet echt
nooit.denken, dat ik boos ben als je eens
niet schrijft. Dat is helemaal -niet ergi
Dag, Kwibus heeft last van de warmte,
maar nu is hg geschoren. Krelis ook.'
Tot de volgende keer. Stuur je eens een.
'■:
foto voor de krant?
KWIKZILVER. Hallo! Dat voorbeeld,
dat je schreef, van de gulheid" van ce
\

bewoners wat

betreft de aluminium-

inzameling trof me! Fijn, dat jullie
nog zoveel
Sterkte met al.
die proefwerken, Kwikzilver. Ik denk
zo onder het kantoorwerk wel eens aan
ze weer te zwoejullie. „Nu zitten
gen, „zeg ?ik dan tegen mijn collega,
die beweert alsmaar, daj lüj' nóg graag
de kantoorstoel voor de school zou
willen ruilen. Zó gaat'het altijd.. Ben
je er af, dan wil je weer terug. Zit je
er op, dan wil je er af. Dit Ujkt wel
een raadsel.
Is op de pechdag al een
geluksdag
gevolgd? Dag, tot schrijf,
ferme,-hartenjke vgf.
..-)*J
DAHLIA. Good afternoon, flower of.
autumn. Ik had bijna „Gone with the
wind" boven deze brief gezet, zo had ik
zitten turen op het programma. Het -s,
terwijl ik je schrijf, Woensdag en vanavond ga ik naar de eerste voorstelling
van „Gone with the wind". Ik kan Je
verzekeren, dat ik benieuwd ben.
Het
boek heb' ik gelezen. Dat plan van het»
raadsel en het album juich ik toe! Ik
heb zin om het al te melden. De krant
van verleden Zaterdag zag er volgens
mij niet zo leuk,uit, er kon te weinig In,
nu is ons blad weer compleet! En nu
een kleurige pluim van struisveren op je
hoed, of in je haar, voor het uitstekende
gedicht! Het eerste clubvers. Daar krijg
je iets voor, een kleine attentie, wacht ■
maar. Het zit'goèd in elkaar en ik verzeker je dat ik er trots op ben. Dank ook.
voor je andere,copie,.ik kan alles goed
gebruiken. TUI next week.many friendly
*.'.
greetings Ferme hand!
KNOOK.' De surprise wordt je onmiddellijk gestuurd. Het spijt me, dat . je ;
hebt moeten wachten. Ik zal direct vragen wat daar de rede van is. Zondag ben
ik niet in het zwembad geweest, andeis
had ik je misschien wel gezien, we gin-'
gen met het V.Ö.C./naar Brastagi. Daar
werden nachtoefeningen gehouden. .Geweldig spannend en het ging goed ook!
Daardoor liep het versturen van
de
vlaggen weer in het honderd, dat moest
ik tot vandaag uitstellen, ik hoop dat ze
Tot
tegelijk met de krant -komen.
'schrijf Stevige vijf. Hartelijke groet.
LOLLYPOP. Neen, ik vind het beantwoorden van de briefjes helemaal geen.
verschrikkelijk werk, in tegendeel vind
ik het prettig om van heinde en ver
en ook van dichtbij
nieuws van de
leden te horen. Vader ken ik wel, hy mij
misschien niet, dat weet ik niet. zeken
Dag
Je oplossing heb ik ontvangen.
stevige hand en poten van mijn vrienden. ■'■■■....'"
KEMOENINO. Hallo! Ik' heVje. voor
een bezoek aan de zetterij genoteerd. Je
krijgt nog bericht wanneer je komen kaJ
en in welke ploeg. Want allemaal tegolijk zal wel niet gaan, er is veel belang-,
stelling. Kwibus is een heer en Krelis
ook.' Ze hebben zich net laten scheren en
dat duurt heel wat langer dan de scheerpartij van hun baas, Het resultaat is,
dat ze weer wat warmte kunnen verdra-;
gen. Wat een mop is dat! Ik kan me
voorstellen, dat de hele klas het uitbulderde. Jammer dat het niet gaat, ik zou
hem anders best in de krant willen zetten. Hierbij een stevige hand voor jóu,
Kemoening, een hartelijke groet erbij e.n
twee kale poten.
TÓMBOY. Wie was de jarige ? Hebben
jullie groot feest gevierd? Er zullen wel
leden zijn, die graag balsemienzaad willen rullen tegen cactussen, ik zal het.
voor je vragen. Stuur Je • ruilberichten
voortaan op een apart papiertje? Ik £ a
jouw tuintje-eens bekijken, het zal wel
erg kleurig zijn. Geef Kr. maar een hand,
of eigenlijk een poot van mij. Ja, 'door
die droogte zijn heel veel mensen ziek.
Dag,, hartelijke groet van nüj, en een
blaf van Kwibus, f Krelis slaant al).
'

:
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CORRESPONDENTIE
TÜLPJE. Welkom in onze club/Hollandse bloem. Ik heb nu al twee brieyen
i van je. waaraan ik merken kan dat je
een trouw clublid zult worden. De namen
vindÜk geestig. Welke kleur hebben de
duiven ? Wat' doen jullie. met al
die
vruchten? Fvjn zeg. zo.'n-rijke /boom.
Dag, tot volgende, keer. Poot van Kwibus, mijn fox terriër en Krelis,- de'poe"

■:'"'"*'/'.

PIET HEIN. Van harte

'.'*

De jarigen

.

~

welkom.'Piet

Hein! Daar doe je goed aan om ook lid
en medewerker te worden van'de jeugd. krant. Een poos geleden hadden we verschillende zeehelden-schuilnamen,' 'maar
deze clubleden hebben hun naam weer
veranderd. Ik hoop dat
er nu 1 weer
enz. komen.
Tromp
nieuwe Maarten;H.
Ferme vyf! Tot schrijf., B
■~'•?•;.;;'$
BROMPOT. Als-Welkomstgroet krijg
• jy een ferme hand! Je schuilnaam
is
komiek, we hebben er nog geen enkele
zo. Schrijf je volgende week weer? Mijn,
honden, Kwibus en Krelis blaffen je.toe.
Ze zijn nèt geschoren en kunhen nu wat
beter tegen de warmte. Tot Zaterdag!
SILVERY MOON. Twee brieven liggen naast myn schrijfmachine. De ene
zal' van verleden week zijn. ', | Kan dat ?
Dié met het vers erin? Heb je dat zelf
gemaakt?.NatüurJijk krijg je een vlag!
Je bent clublid, dus je hebt er recht op.
Het versje komt in de krant 1.-Schrijf
je
of je het zelf gemaakt hebt."
is,' dan zet ik erbij „door SUdat
zo
Als
yery Moon'\ anders wordt het ■ „ingestuurd door Silvery Moon". Dag,
totvolgende week. Hartelijke hand. .
'f ',
WITTE LELIE. Dat is een lange brief
geworden, met «1 het nieuws van' de
vorige weken erin' Hoe vindt je poeéje
dat? Ik zou haar wel eens willen zien.
Is ze bang? Misschien was ik dié mijn*'
heer wel, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen, wel klopt de beschrijving. De marsen
nu>
afgelopen.'
Eigenlijk is het Wol jammer. Slingeraap
zal ik groeten, ik heb haar net geschre''
yen. Je schrijft netjes. Ik' zie'ér niets
slordigs aan en je brief is gezelig, helemaal niet stijf. Dag, tot de volgende
week maar weer'. Sterkte mét je huiswerk. Hand en 2.poten.
SLINGERAAP.- Dat' cijfer is goed
zeg! Het „viel zeker geweldig mee.
Ik
ben opgelucht, ' dat
geen oude
preek meester vond, alles lieve,r dan dat.
Slingeraap! Ik zal binnenkort een hjst in'
de krant zetten met namen van cluble T
den, die naar dé zetterij willen. Ik deel
jullie dan in groepen! maar ik móet nog
iets bepiekeren, dat. voorkomt, dat jullis
eikaars schuilnamen te weten" kom*.
Weet jij iets? Wat een,pech-dag was
die ene. Ik kan me voorstellen, dat~ je
woedend was over zoveel tegenvallers,
gelukkig zakt zoiets wel "gauw. Er komt
een verrassing bij de raadselhjst,
iets
t over papier... Je postwissel wordt je mi
gauw. gestuurd. Het clublid
die het
verhaal van het zwemuurtje maakt heet
immers I van haar, achternaam of voornaam. Dag, ferme hand, Slingeraap.
Hartelijke groet. '. ;
u". >■
ZWALUW. Neé, er is geen tante,
Zwaluw. Ik doe dé jeugdkrant liever alleen. Maak je dus: maar niet ongerust,
niemand anders dan ik ziet de brieven.
Soms vragen kénnisen wel eens, of j zp
ook eens in de correspondentie mogen
' ? euzen ma »r ze krijgen geen kans, Zelfs
het administratieboek,, het boek waarm
jullie namen, schuilnamen, leeftijd enz.
staan laat ik niemand zien. Hoe gaat
het met Moeder? Als je schrijft, wil je
aan mnn groeten doen en
beterschap
•wensen? Schrijf maar eens een brief aan
Bobby Breen. Ik zet hem in de krant.
Dag, tot volgende week. Valllen
de
.proefwerken mee? Stevige hand.
JEANNE D'ARC. Schandelijk pm je
twee keer iets té laten vragen en dan
geen eens antwoord te geven. Weet je,
ik zou het wel willen doen, maar ik ben
zo bang, dat ik dan een stroom aanvragen krijg en handen,te kort kom. Vind
je het goed, dat ik er nog even
over
Pieker?, Het is zo gemakkelijk om ie
beloven en het dan, toch niet te doen.
Als alle vlaggen verstuurd zijn, dé clubberichten in orde zijn, de songs, de handtekeningen en de tekenboekJes en
de
raadselüjst klaar zijn, zal ik je erover
schrijven. Goed? Jammer, de poedeltjes
.zijn ar weg,'schreef. Dahlia me. Natuurlijk :is, het jouw schuld'niet, Jeanne.
katjes waren veel te klein. Jij hebtDie
z-?
'"

"

;
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»WILJUBERTINE. Na al die moeilijke
.
waar bovendien nóg fouten
in zaten, vond ik het beter om nu eens
een gemakkelijke week te geVen. Ja,
■ FRYA. Van harte geluk
sommige lange brieven stonden op de
gewenst met je verjaardag,
DEANNA DURBIN. Alles wat ik je andere, pagina/ Schrok je toen je jouw ■■■■■■ Frya. We hopen allen dat
beloofd heb, wordt 'je* gestuurd. De bon- brief niet zag?'Dat leukste, vak is inhet een prettige
dag zal
nen, de platen en dé andere duigen. Hoe derdaad het beste van 'allemaal! Vooral
worden
en dat je er nog
is het met, de punten? Ik zal hét in de warmte, maar helaas is het wèl
vaak met veel genoegen aan
eens nakijken en volgende week komt de een belangrijk vak doch zonder de an
,
'Tuit terugdenken. De vlag
lijst weer in dé krant, zoëat je je aantal dere kom je er niet. Waar ben je met. staat aan de stok!
precies kunt zien. ' Als je de .raadsels a...? Ik zal onthouden dat je daar veel
Alle
en voor'dé ouderen van houdt, wie weet hoe het nog .eens
SNATERBEKJE.
voor de jongeren
m .
vrienden en vriendinnen van
oplost kr\jg je voor één van beide pun- te pas 'komt. Dat cijfer hindert niets,
de club wensen •je geluk
ten.'De reken dat raadsel mee, dat het je haalt het bovendien nog op. Van~je
;
met de feestdag 'en. hopen
beste is. Als je b.v. de raadsels voor de" Vader kreeg ik het bericht. Leuk,, hè!
:
ouderen ènvoor de jongeren' instuurt; Ik vond het buitengewoon aardig. Wil
dat je die dag nog heel.
vaak zult vieren. Ook ik en
je dat schreven! Ik bedoelde met „dat
dan kijk ik ze eerst na. Heb je de ouderen-raadsels helemaal goed, dan krijg J e ene" dat wat jjj ook bedoelt (foei wat
nujn vrienden steken je.de
.."poten
ik
Heb
ze
echter
half
durfde
niet
zo
.hand
en
de
punten.
je
vaag!)
drie
het
alleen
toe!
direct
goed en zijn de raadsels voor de jonge- duidelijk,te schrijven om de detectives.
■ STUMPIE. En als derde
re Raadsels drie punten en tellen die Mijn kantoor is vrij koel, dat gaat best.
van de week is het Stumpie,
■
vind ik wérkelijk
van de ouderen niet mee; Begrijp je? Brieven
schreven
■■■■■
voor wie wjj de vlag uitstejeugdkrantbrieven!
vooral
Dag, ik heb dié film ook gezien!; Fijn prettig,
ken en hiep-hiep-hoera roeal
epistel
is
verhaal was het. Dag! Krijg ik van jou Woord van eer. Ik stop, dit
pen voor de grote dag. In
een foto, de nüjne komt wel eens In de lang!" Hartelijke vfc'f! Groet en poten.
koor
wenst de club je een
•VADERTJE LANGBEEN. De uitsla'..-.,'•
krant...; ,''.,,-'
prettige dag en alle
erg
de wimpelwedstrijden staan dit clubvrienden sluiten zich daarbij aan!
v. MR. NIEMAND. Het antwoord pp het: gen van de
krant. Ik heb je helaas zelf
Ingezonden stuk van verleden Jweek heb keer in
niet
Ook de toövenaar van Oz
gezien;
dé
Nu
gezet.
.Chips
krant
stelde
ik in
mr.
voor om te pro en contra-en over het ontging me omdat ik Zaterdag en Zonzeggen • van „Rotterdam" inplaats van dag naar Brastagi' was met het V.O'.C.
MESCAL. Een lange brief en goed
„goedendag," Ik reken weer pp je mede- De heks moet wat griezelig geweest geschreven
met
allerlei interessant
werking., De stem voor de redactie heb z|jn, dat hoorde ik'ook van-anderen.
Wat
kan
meer verlangen,
ikTiog
Ia die hond een Engelse setter? De nieuws.
ik'genoteerd, je krijgt ook de groetea
Niets,
zul
je
vragen!
.en, ik verlang
van joüw.candidaat. Dat treft! Mr, Nie- tuintjes in Naarden ken ik wel. Ik heb
ook
heus
niets
meer.
Zeg,
ik heb zo'n
mand ontpopt zich als een knap puzze- vroeger ook in Bussum gewoond, -dat is
week is blijven
deze
brief
een
gevoel
dat
er
b|j.
vlak
Je aanwijzingen voor het
laar, merk ik. Het raadsel ziet er weer
daeen .kweken van bruine bonen komen in de liggen. Dat zou best kunnen, de
aardig uit én ik zal er binnenkort
je
Febr.,
tum
is
28ete
of
heb
je
dé
plaats Voor vinden. Hoe oud is je broer- krant. Ik zal m|jn best doen ze er deze
Vergist.
; Ook had je, terwijl: je schreef
tje ook weer? Kan er wat aan gedaan week nog in te kr|jgen. Stuur je later
je rapport.nog niet ontvangen, komt
worden? Zie, ik ben erg vaag, met het nog eens wat van dit soort copie?.Al
oog op drie hardnekkige
speurders. les voor de tüinrubriek? Dan ben j|j dat uit Heb je het nu en viel het mee
Krijg ik een foto van dat kleintje voor met enkele anderen, die ook geregeld Zulke gedachten beeft iedereen wel eens',
Vooral vroeger, dat
de krant? Of doe je dat liever niet? Na- Insturen, b|j de redactie voor de. tuin-' .Mescal, ik ook.
gaat
van
zelf
over.
Vooral als je zo
Tot
Bchr|jf,
stevige
rubriek.
Poot
blijven
geheim.
vijf!
men,
Ferme hand! Fijn,
kan ik
pienter
als
jij.
Hypnotiseren
bent
dat goede, bericht uit Holland. Sterkte voor je makker.
het
gelukkig
niet,
maar,
vind
een
ik
met het werk. Je haalt het vast! Is de . PEPER. Groen is werkelijk de kleur
raar
werk.
De
was
zwaar,
laatste
mars
'
■
pijn over? ~. -'.-'. '"!-. .7 '
van de hoop. Gel|jk heb je, Peper! En ik
PIILOX. Hoe oud is je jongste broer, houd me aan m'n woord, ik moet al- hè. Je hield keurig vol! Jullie schooi
Phlox? Ik geloof, dat je het ar eens ge- leen oppassen, dat je me niet herkent... verdient zeker een pluim! Is dat ene
weer beter? Heb je nog pijn geh3d?
schreven hebt, maar ik ben het vergeten. Dat vak lijkt me moeilijk, ik zou het Dag?,
tot de volgende Zaterdag, harteWat zal hij geschrokken zijn, die mor- nooit kunnen leren. Wat' jullie meisjes lijke
vriendschappelijke hand..
en
gen!-Schreef je andere broer nog over allemaal niet moet kennen, dat is toch
de winter? Of het erg geweest was *n nog heel wat meer,' dan ik dacht: Toch
ADAMSON. Hallo mr. Adamson. Gaat
zo? Er zijn nu telkens
opstandjes in z|jn de andere cijfers keurig, je kunt 't goed met jou Het aluminium-vcrhaal,
Holland! Duitschland heeft het lang niet wel tevreden zijn! Ik heb genoteerd of lieyer het avontuur, amuseerde me!
geniakkeiyk met de Nederlanders. Net dat jullie het liefst samen wilt. NaDom van me, dat ik weer te laat ben met
goed! En, ze-zullen het steeds moeilijker tüurhjk komen er dan nog anderen bij mijn vraag om een verslag
hierover,
krijgen want de Nederlanders zh'n dapmaar .ik deel jullie dan daarb|j in. maar jullie hebt het ook eigenlek al druk
per en koppig, ze zullen zich blijven ver' Afgesproken? De heb ook nog geduimd genoeg. Vallen de proefwerken mee? Do
zetten totdat-Nederland zal herrijzen' op die .ene dag, weet je wel. Hielp het?. onderlinge correspondentie komt dit keer
Hartelijke hand," Phlox, poten voor je Als ik Cary's en Linda's heb, kr\jg je ze. weer in de krant, ik hoop dat ik nu bijna
makkers. Heb je nog een foto van. die Nu heb je eindelijk de vlag! Is h|j naar alle brieven kan plaatsen, het is verve-'
makker, die zo groot geworden is Tot je zin?.
leiid voor jullie als je te lang op ant; -\.-v. ■*:.; .ƒ(■;.'
:.•:.';-■■■
Dag, j stevige v|jf! Poot. plus nog woord wachten moet. De raadsels tellen.
Ik houd veel van geestige detective-films
.''..''
BLUE GRASS.
Zo'n dikke brief en een poot van K. en K. ',
',
jij ook Chips en Dunant krijgen de groedan'geen antwoord? Hoe kan dat? Ik
ZONNESCHIJNTJE. J|j verwent me ten. M.
zal onmiddellijk navragen hoe dat moen I een poot, en jij een hand,
als een echte zonneschijn,' elke week'weer met
nog een poot voor je makker. Tot
gelijk is en als ik, me vergist heb, 'dun met je lange brieven.
De groeten zal schrijf! Good luck,
krijg je deze keer nog een tweede ant
doen, weet ze je schuilnaam? ,Wat
ik
woord in de krant. Aan wie heb je je heb je al veel geld, zeg! De onderwijzeHebben jullie
MICKEY ROONEY.
brief'gegeven? Of is hij ook per post res zal wel gel|jk
veel opgehaald? Schrijf er ecns.een stukhebben,
maar
j|j
verstuurd? Hoeveel postzegels had je ér behoeft je
niet ongerust te maken, je over, of heb je daar geen zin in. Voor .
dan opgeplakt want hij zal wel zwaar. je kr|jgt eenvast
goed
c|jfer. Je doet immers JÜ bet weet, heb je ook . een prijs. Do
geweest zijn. Ik doe mee aan dé Boreclje best op school! Ik moest lachen twee clubleden, Tarzan! en Repelsteel
flink
tippel, tenminste als er niets
tuss r.\ om
je nieuwsgierigheid naar dat clublid, zal ik groeten. Ik heb beiden al geschre.
komt. De twee songs mag
je hebban, soms
ben
ik ook érg .nieuwsgierig. ven, doch ik kan het wellicht apart
maar ik heb er geen noten bij. Wil ik
kindje,
Leuk,
dat
dat zo dik en melden. Heb je het druk op school Er
die nog even vragen? De prijs mag'je
verschillende
je
stout
is.
eeö kiekje van? is op. je gestemd' door
Heb
er.
ruilen. Ga er maar mee naar de boek- Dag, dank je wel
Stevige
vijf!
Hartelijke
groet.
clubleden.
voor je twee brieven,
handel, de mijnheer! die daar staat, zal de
clubberichten zal ik melden. Tot i MARMOT. Als jij op de zetterij komt;
je wel helpen.- Tot de volgende week,
v .
>
. ."V fzal ik goed opletten. Hét lijkt-me ook
Blue Graas, maak je niet ongerust over volgende keer.
leuk
zo'n ver clublid eindelijk op de
je brief hét, komt best in orde.
Dag
LIESELOTJE.
Lieselot! Ik her- krantom
«elf
te zieri. Hét regent weer wat ■
VINKJE. Wat een lange brief! En zo kende je briefje niet,'nu het in de witte meer in Medan,
gelukkig! Het was lé
keurig en duidelijk,geschreven."Dat was enveloppe zat. Het was een verrassing, warm om waar
zijn, de laatste
te
toen
jouw
brief ineens "tevoorschijn
een verrassing deze week.'
Ik zal de
Kwibus en Krelis z\jn
en
geschoren
kwam.
het
gaat
Hoe
met
De
raadje?
adressen van,, dié 2 clubleden nakijken.
springen
Dag,
kaal
en
door
de
tuin.
we!
Je antwoord over het Je én jij zeggm sels zien er goed uit. Kwibus en Krel!»
doe je de hartelijke groeten thuis. Stevitegpn Moeder en Vader, zal 'ik ook in dt» z|jn geschoren, ze z|jn helemaal kaal
ge hand voor jou, met twee kaal geschoLekker,
tegen
de
warmte
Het is in Mekrant zetten. Ik zou het wél leuk vinden
poten van mijn makkers.
als je elke week zoveel schreef, maar ik dan nogal warm, de laatste t|jd heeft het ren
gelukkig
een beetje geregend. Dag, Je
VRAAGTEKEN. Het is ondanks, de
begrijp wel. dat je soms veel huiswerk
hebt en datje dan geen zin in het brie- kr|jgt de groeten van Prinses Goudhaar •de regen toch weer'flink heet geworden.
ander Het vorige week-end wa£ ik in Brastagi
ven schrijven hebt. Welk cijfer heb ja en Duimeliesje en nog van een
voor schrijven Ik zal dat raadsel over Prinsesje, dat haar naam niet -zegge* met het V.O.C, mee, het Is daar heel wat
wil. Tot volgende keer. Poot van ka.e beter. Het is toch fijn, dat jullie in
| trein en spoor eens" nakijken. Dag, tot
Kwibus
en Krelis. '"••,- \ r;"'lv^
volgende, week. Stevige hand, poot van
mijnheer Versteeg zo'n puike trainer
Kwibus en Krelis.
FUCHSIA, Aan de mooi tekening zag hebben. De.laatste tijd is e'r veel meer
AMAZONE. De nieuwe vulpen schrijft ik, dat het jouw brief was! Het leek wel enthousiasme
voor de zwemspbrt! Ik
keurig, zeg! Je schrift* is opeens veel éeh schilderijtje. Die brief bewaar ik in hoop,
dat Medan binnenkort Indiëregelmatiger.Hoe'gaat het met de b.;. een aparte,lade. De taak kronkelt
zo records oplevert. We zullen voortaan
pi...?'Nu ben ik toch benieuwd of Je sierlijk over het papier en de kleuren zfln de uitslagen "in de jougdkrant zetten..
raadt wat hier staat? Als de zetter- er zo. f|jntjes. Heb je er lang aan gewerkt Misschien, volgen de zwemvérslagen dan
maar geen fout in maakt dan kom je er Dat is goed, spaar nog maar een poos ett bok. Totnogtoe maakte niemand ze,<
niet uit. Een ervan zit op je arm. 'De fo- stuur dan de postzegels ineens. Ik word maar je kunt niet weten welke verborr
to's zul je bij de fotografen kunnen krij- niet gauw boos,'dus word ik volgens jou gen "verslaggevers onze club nog telt.
gen, probeer maar eens bij Yicks op de ook niet gauw oud! Dat treft alween En Helaas, heb ik „The Wizard of Oz" weer
Kesawan. Mooi is die gedroogde orchi- van guitenstreken houd.ik wel.'lk- ben gemist. Waarschijnlijk zal ik dit Arneri
dee,'dank je wel. Ik pieker er niet over benieuwd naar je foto!
De pr|jswin- kaanse sprookje nu niet.meer zien, dat
om haar weg te gooien. Heeft het. jonk-1 naars-opgave "zal ik nog m»n« nakeken. ■nü, «w*«.'i Ti- »z\ ccr.s naar de f etc! jaje haar ï Dag, tot de volgende . week, \ Dag hartelijke hand, knappe tekenares, gen. Er wordt al naar je gespeurd. Take
hartelijk hand, groeten van de redactie! en tot volgende keer. •
;•'.'■;.
care! Ferme vijf en
raadsels,
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Eo-dverzcrgd, dat weet ik «skér. Dag,
tot volgende week!'Hartelijke groeten.
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vooruit in je Engels, Stormvogel, er zaten'zogoed als geen fouten in de vrij langebrief, Ik heb er even aan gedacht hem
in de krant te zetten, vooral om hct.ge
zegde van de Amerikaan en het invoegen'
van het Maleis in de kampong," maar
daarvoor was de brief toch weer te kort.
Een andere keer zal ik je van te-voren
waarschuwen. We moesten eigenlijk
aparte redactieleden hebben, die voor de
verslagen en zo zorgen. Hoc gaat het,'op
school? Druk? Lastige
proefwerken?
: Good luck this week. Ferme handïSpc. .'
ciale groet. «'.'." .'
SIDON'IA. Eigenlijk jammer, dat je
die. les toen gemist hebt, ik "had er. wel
'meer van ' willen' lezen. Heb onderwerp
maakt mé
De prijs komt
gauw en dan.ben je weer rijk!'Hoe gaat
%f het eigenlijk bij jullie"op'schqol? Hebben
zó'n
jullie een klasseboek ? Ik bedoel
boek waar iedere leraar op-en aanmerkingen in schrijft over hetgeen 'fer in zijn.
•les gebeurd is ? .VVy hadden het vroeger,
het werd de „stille vérklikker"'genoemd,
want je was altijd het haasje door. dat
boek.- Zeg, ik stop, de krant knapt aH
weer van, dq. hoéveelheid copie. De foto
zoek ik nu öp. Ferme hand. Groet aan
■•
• dé' b...b;.. PoQt!.
'nO'V
■
JOIIJs' BULL. lm very well, mr. Buil
'and I hope you are too! De raadsellijs*
komt volgende week in de krant.
Ik
• had er'deze week geen rijd voor omdat
'.ik Zaterdag en Zondag naar Brastagi
ging met het V.0.0. mee op : nachtoef o, nlng.. Maandag "was een drukke
dag,
Dinsdag. en Woensdag en
Dönderda.?
correspondentie beantwoorden, dus geen
. rijd voor de" raadscllijst. Het spijt
me,'
maar liet komt in ordex-Ja, -geef je dan
je< andere adres op. Graag! Hoe 'vind je
het'anderb? Thanks voor de postzegels.
Ferme ha'nd. Het beste. Redactie-groet
-én poten.' ■••„,, '■ ', ,'*'*'-,ï<
:
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.-KOKOSNOOT: Hallo! Inderdaad
de eerste en tweede
'raéf- In Nederland.Je stemmen heb
het wel iets 1 op

lijkt

Kaik

genoteerd, jouw candidatcn hebben wel
kans,, doch alle'stemmen zijii nog niet
binnen. Voor ik verder ga/mijn cömpll-,
• ment voor. de politieke tekening. Heb je
die uit je hoofd gemaakt? Vóoraigee■ stig zijn ,dè. kaplaarzen van Mussolini!
En.Hitlef ljjkt werkelijk met zijn lok en
en schreeuw-mcmd/Hoe zijn ' Je
t snor
repetitie's? . Vallen ze mee? Hartelijke
.'. vijf, Kokosnoot .'en'tot schrijf! Ik
' hsb
nog geen bericht wanneer ik j opkomen.
,
moet; Saluutjésj. '.'
'TARZAN, DE GEWELDIGE.. Hallo!
.' Iri Medah heeft het eindelijk ook 'geregend;
je het aquarium hebt. Ik
.zal- Cambodja hartelijk,- namens jou, be""daijken en dié eerste brief aan haar ver>vait dus-. Maar "schrijf er nog maar één,
dat zal ze (hg) leuk vinden.-'Ala ik wat
lood over heb, kr|jg je het! Wat maak je
van?. En, wat "je vriend betreft,, leest
.er
h;j de Sumatra, Post ? Ik bedoel lezen
zijn ouders onze krant,' dan kan hij na■*
tuurlijk blublid worden..Tot schrijf, Tar'zan, the big ohe! Ferme vijf. •
.
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Stevige 5. \. "/■■ ', ..*.,'' ~v^,,v.:'
GENTIAAN. Ik kies om de tweemaanden, 01" misschien wet elke maand nieuwe
',

me
wel genoeg, maar .misschien móeten pr
meer zijn, dat weet ik nog niet. , Wat
leuk", Gentiaan, die jongen! Hóe zien 'zf
eruit? Kaal? Kun je ze goed zien? Wil
je misschien een klein verslagjé maker»
van die film van de vogels,? Het lijkt me
aardig voor de 'krant. Maar als'je er gp';n
zin in hebt, schrijf je; er maar gewoon
over, dat vind ik ook al prachtig! Dar.
éne cïublid heet nu anders.
lal
je het adres van Edelweissin een aparte brief sturen. Tot volgende keen Groet
aan alle dieren; Ferme hand voor jou.',
DEWI SRI.' Tjonge, wat een boel yragroot
gen. De blaren zijn „prachtig"
geweest, maar nu gaat het beter. Kwien Kré maken het ",bést, hébben last. van
dp warmte en vanavond ga- ik naar
Gone With the Wind. Je bezoek aan de
zetterij heb "ik genoteerd, .het .zal'-, wel.
gaan samen niet Jeanne d'Arc.- Van het
groeiplan zal ik, nog ereis melden, of,
heb je misschien al een ander idee? Dank
je voor de Spitfire 'zegels, er zijn altijd,
liefhebbers voor. Als je niets vergeten
wilt te schrijven', moet je even een kleïHto
en het briefje e/bij'
aantekening
hemen als je overeen paar dagen gaaf
schrijven. Ik heb al naar je uitgekeken
en ik geloof... dat ik je wel degelijk herkend heb. Stuur je brief voor Edelweis3
maar, dat is goed. ■
.;.,
Dag, helemaal niet slordig!
,'•
S
speurders. Tiert tegelijk, dat lijkt

)

■

'

*-

PRINSES GOUDHAAR. 'Roodrokje
doet je de hartelijke groeten! Je hebt
één ding goed geraden, ze is óp de La T '
gere School. Natuurlijk mogen de cluh
leden van de klas mee. En Roodrokje
komt misschien tegelijk met jullie, >dat
zou wel leuk zijn! Maar ik mag natuur-

''

•
week/.
■
SPRINK. HaUo, miss Sprink. „If
l had mij way'.' heb ik niet gezien! ik
"

;.

,

-

las in vele brieven dat

Gloria's eerste
De „Tovenaar'* heb ik ook gemist,
dat spijt me
werkelyk. Dè heks was nogal griezelig,'
is het niet ? Het
was ook . eigenlijk
een sprookje voor
de ouderen. Wat
stom van de zetterij, om je fiere schuilnaam in ,de stam van'zo'n springend
werkwoord te veranderen. Sorry! .Ik
zal de correctie eens
met een Dezoek
gaan vereren. Ja, met het week end
ging ik .Brastagi-waarts. Nu, ik hioud
me. aanbevolen voor een tweede keer.
was v lang niet gek! Wat een
Het
slechte Bervice ondervonden jullie van
die auto!
Zielig van het eendje, als
ik'er een voor •je had, kreeg je* een
nieuwe. Doe-jij mijn groeten aan Holderde-Bolder! Zijn-ze bü jullie thuis al naar
„Gone with the wind" gegaari ?' Stop
Sprink,'
ik haast me zetterij-waarts.
Ferme hand! Redactiergroeten.
? .(
.'
lIENRI DUNANT.' Three cheers fór
this letter. Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht, en toch gekregen.
Ik kijk aJ naar de volgende brief mtt
dat nieuws, je Weet wel, uit. De laatste
wandelmars dééd ik mee, evenals de vorige. Zie je geen'ander vóór mij aan?
Op Mariendal "was ik ook.. Je treft het,
ik kan je aan de envelloppen helpen. Genoteerd! Aha! Nu wéét ik al wie de brief
schreef... Tenminste ik vermoed iets
Maar- ik respecteer je redactlegehelm,
dus zal njet langer speuren. Voor de foto wordt gezorgd. Sorry, dat het zo lang
duurde. Tot schrijf! ' ;
."

film, beter werd gevonden.
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lijk niet verklappen wie ze is: Aardig
van je dit je niets terug wilt' hebben:
Het is waar, je geeft om te. geven en
niet om wat terug te krijgen. Kwibus
is geschoren'' en Krelis is geknipt. Ze
zien er nu fris uit én kunnen weer tegen de warmte. Dag, hartelijke groeten
en tot volgende week!
SHIRLEV TEMPLE. Dat, is erg vervelend. Zeg maar tegen het meisje, dat
de schuilnamen erniet zijn om verklapt
te 'worden. Dat het veel aardiger is om
zulke ' dingen niet te zeggen. Ik
weet best dat je niet boos op ine bent!
Daarvoor zijn we immers <te' goede
vrienden? De.plaatjes zalikje sturen,
en dat andere'komt ook in orde.' Dag,
tot volgende week, stevige en hartelijke
hand. Poot van.Kwibus en Krelis..
DüIMEÜESJE. Als de Zusters
het willen .geven, zou dat wel
Maar alleen als heUgemist kan worden,
Duimeliesje! Wil ik hét laten halen?
Om het dan meteen door te sturen ?* Is
dat- gemakkelijker? Het kan eigenlijk
est .met een loper van Varekamp.
Schrijf je. dan even terug wanneer het
kan ? Vast hartelijk bedankt, ook voor
het zilverpapier. Ik heb
Lieselotje de
groeten" gedaan. Ze schreef op
ander
postpapier, ik herkenf'» daardoor haar
briefje eerst niet. Dag, tot
volgende
Week. Het is nu niet. . meer warm, hè?
Doe je allen de groeten van me? Stevige hand en poten van Kwibus èn Krelis. -..■".<
1

.

DQNALD DUCK. Hócrah! Of'de goo
chelaar zou zeggen: Hoélio! Weer een

. CUPIDO.' Hallo!,. Dat was een lange
brief. Ik denk dat S. je nog te warm
gemier in je mond,
Is -en *fan al
'l\jkt ; me ook geen feest. ? Maar helaas
.

moet het pok-

gebeuren.

,

Ik

heb

""

ge-

ièmandvof zoals wij;
óp;de krant zeggen: 'uit bétfoüwoare
bron, dat je een stralende glim/ach'
hebt. Dé foto was aardig! Ik*zet
deze. met pléizier in de.krant. Trommel
je zussen 'eens»op voor-iets>i dergelyks. ■
Van de laatste zin ..kreeg ik honger,
CatVzwartzuur 'en' de vruchten prikkel-.
• '
den mijn vérhemelte. •
'Tot'hier, .Cupido- Ik moet bekorten
i 3 h>at. Ferme v\jfl Till the next*
letter.'<,'.'.■' v '". �,'.-'. ■'
SWEETHEART. Hallo! Blij, dat Je
'zo tevreden'was ovenntijn epistel. Zeg,.
ik heb nog altüdeen fo'o van jouin je
eentje'. Mag die,in de krant?"Je,Schreef ,
er achterop dat het:n i é UmocV, maar'
je je bedacht? Ik 2et je
misschien.heb
dan tezamen, me? een goede, bekende.. Je
mag die ene fotöi aan den hoojdredac-.
téur van de Süm'atra Post laten zien en
aanyden heer. Varekamp énz, enz, en ze ;
zullen-allèn zeggen' dat dj* inderdaad dé.
heer-S. is,. Ik weet wel wie die> mijn-/
heer in de toko was, er is.me ondertussen alles van . je .bezoek verteld, dat, \
begrijpi.je'Wel! Alleen de blonde haren
kan ik niet'. thuta brengen,,, noem'■'. je' *■
lichtbruin ook blond? Jammer» dat je
hoord, van zeker

'
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het ene meent, maar enfin, ik moet mfjn.
telêurs'elllng;maar zien te dragen! Zal
ik eens namens jou. bü het, Medanse
zwembad - 'protesteeren ?. Ik *ben gister-»'
avond naar „Gone.with thé wind'' /'geWeest. Uitstekende film, 1 duurt geweldig .
lang! Maar daar merk je weinig . van
door de spanning, Till the next, Sweel- \
heart. Friendly greetings.'
MJCAELA. Ik' raad het eerste',. dus
een b.',. Is dat juist?.Voor me
je brief van verleden Week.*.Deze'h/b
jk opgezocht omdat die vage zin my' nu'
'ook onduidelijk was! Aha! Hier is het:
hoe is do .Russische manier van patience? Het Raadsel. is'opgelost.. In ah-,
dere brieven las Ik ook dat.„lf I had'my way" tegenvalt. De combinatie! van
Crosby én dat meiske is weer zo'n driesqnderneming, die alle harmonie uit-'
te
sluit)-Het danspaar heb ik. nog niet gezien, . misschien - -ga jk Zaterdag, "dus,
vandaag, als'je dit. leest. .Woensdag zag':
ik „Gone with the-wind".. Na het boek
valt een-en ander wel.iets tégen, doch',
de film is uitstekend, Vivien■. Leigh
speelt zeer goed en intelligent en de
Mammie-figuur,. weet,je wel dié negerin..
is prachtig. Tien Juni ben ik jarig, de
plaats is Bussum en ik denk dat Ik een''
jaar of tien ouder ben' dari'jjj. „Strange
Cargo", is inderdaad niet veel! De tweede naam is Elke. Niet veel beter; wel? r<:
Tot hier,1 ferme tand en groet van
Sweetheart. Dank voor het origineele
.'
raadsel!
■■-.'..
CAMBODJA. Welk een rapport!' Een
feest en een rustpunt voor het oog.
Heus, zulke, cijfers passen -bü ee,n
journaliste in den dop. En dan; dat1
rooster is voorlopig de zonnighéid zelve: .'
Inderdaad zyn stemmingsstukjes: veel. •
spontaner th over het algemeen ook
beter dan wel doordachte en steeds bij
geschaafde artikelen. Ik had een vriend
in Holland, die'schreef hét beste, als hij
zyn Verslagen door telefoneerde. Wiu
er b.v. in Den/Haag iets te doen, dan
vertelde hij het gehele verslag aan de
bteno van de Amsterdamse redactie.
Geen woord schreef htf op! JammC'
dat ik met het oog op de speurders je,
hulde aa*n de 'schrüver(ster) *van het
..Zwemuurtje" niet kan melden. Ik hoop
dat hy .(zij) het nu in deze brief leest,
Wat een goed gekozen beloning kreeg
•jej En dat andere nieuws is eén dubbele
gelukwens waard. Je '„mcrgêuliuiiiêur". "■
verandert riatuurlyk in eén vorstelijke
s'emining. Volgende week zet ik je verslag van „Za'mboanga" in de'krant. Ik
neem hét uit-'je brief, goed? Ook .het.
andere verslag, ik heb die film van Ann
Sh. gezien, was juist. Doe dat eens meer,
Cambodja! Zó leer je hockeyen, maar
pas op ook! Snyden ze niet erg, die lui?-•'■."
SPKING-IN-T VELD. Je krijgt dè
groeten van Robin: Hood, als ik me niet
vergis. In ieder geval
Js het een n«f-;
clublid. „De tovenaar van Oz" heb ik .
niet geren, ik had nog haar de Soos
willen gaan, .maar we gingen met het
V.O.C. • Zaterdag en Zondag naar Brastagillk cenk wel dat je dat hele examen
niet behoeft te'doen!'Het spy't me van
het raadsel, maar ér sluipen elke keef
'
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fiTORMVOGEL. Thanks for
English letter, bird of the storm» Je gaat
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leden met vel
belangstelling en
spanning l
gevoed,
maar het is jouw verhaal, ik" knpci er
liever niet aan. De oproep wordt
dus
geplaatst.
lijkt me beter de speurders alleen te nemen, zien hoe dat loopt.
Later kunnen we eens over zó'n coram'.jsaris piekeren. Tot hier, mr. Chips. Het
beste. Ferme hand, stevige groet van fle,redactiet ;.•''':•;./''• -j' ', -..
je
-ZONNEBLOEM. Stond
brief >, er
verleden, week niet in, Zonnebloem?
Kwam hij dan te laat? Wanneer heb je
Hem gebracht en aan wie heb je hem
gegeven? Je mag best veranderend'Denk
. eens góéd, er 2ijn zoveel blöemennamen,
vogel- en vlindernamen en Prinsessenamen. Ik-zal dan wel zorgen, dat niemand
3
je ontdekt. Dag, tot volgende week.-De
uitslagen van de wedstrijden staan in dd
krant, zie je wel! Ik' kom misschien Ce 1
,
volgende keer kijken.
Spookt rein', werd door de

-'SPRIET. Ten eerste de groeten van
Sweetheart! Ton tweede ;,Good afterhoon" Ik las dat ene,-je weet wel, je
schreef ér uitvoerig over, ook in de
krant en ik was er fier op! Het speuren
naar aanleiding van het andere, viel
ook mg even pp, doch de storm, is weg
getrokken. Woensdagavondj ben ik naar
„Gone with the wind' geweest. Het is
een zeer goede film, lang, maar steeds
boeiend en .vooral Vivien Leigh speelt,
haar lastige en soms onsympathieke
rol bijna foutloos. Goed zo, die ponder.
dje je .aangekomen bent heb. je "dus in
dprdaad aan de bruine bonen te danken. Straks moet je je schuilnaam nos
veranderen een dikke spriet, is foutief
Nederlands- Zaterdag en Zondag V.CLC.Brastagi dus geen heks en tovenaar van,
Oz!He£ „gekreukte vod" viel best in
mijn smaak door.datgene wat er, ojj :
storid, , binnenkort kun je postpapier
winnem This is the end, Spriet. Tot
volgende week. Ferme hand!
ZINGENDE MEREL. Ja, ik las in
"de krant, dat'ze gewonnen had. Fijn! Ik
heb de uitslagen ook inde krant gezet,
kyk maar. De brieven moeten voor veel
huiswerk' wachten, dat kan ik më best
begrijpen. Oh, dat is-dom van me, ik
vergat het helemaal van die tekening
en het mopje. Ik zal er direct voor zorgen. Je weet best veel om te schrijven,
Merel. Je brieven zijn leuk en zo netjes
geschreven. Wat heb je voor schrijven?
Dag, ik geloof, dat ik je gezien heb.
Ferm» hand, hartelijke groet, en geblaf
van Kwibus en Krelis.
' PUZZELAAR. •'■ Hier de redactie va:;
de Jeugdkrant! Spreek ik met Puzzelaar? Inderdaad! Wat is er te vertellen?
Ach, droevig nieuws. Dat spijt me erg,
.maar ik had al verwacht dat er enke'e
zouden dood gaan, vooral omdat ik van
verschillende; clubleden hoorde, of liever
las, dat ze pech hadden met hun jonge
konijntjes. Je plan is goed, er moet, maar
om geloot wórden. Hoe gaat het met jou,
beste kerel? Alles naar wens? Je stemmen zijn genoteerd. Beide candidaten
doen tevens de groeten aan je. Hebben
jullie al vaak repetitie's op school?.Totschrijf, stevige hand! Hartelijke groet,
aai voor de konijnen en poot van K. en
:'•'»•'.:.:•
K. voor jou. t ■■;.
■•■
■~:., ,
.'. EDELWEISS.
Dag Edelweiss. Weer
is de weekóm en we hebben nu wat regen gehad in Medan. Het adres zal ik
Gentiaan opgéven.maar.. per brief, niet
in de krant." De film van Shirley TempJe
was zeker" leuk!. De andere heb ik niet
gezien,' die was om,te lachen', is het
niet?. Die brandende boom móet zekir
eèh prachtig gezicht zy'n. Ik begreep al*
niet wat je met ;,kerstboom" bedoeld*.
Maar dat Moeder even schrok," kan ik
me voorstellen! Doe je de
hartelijke
groeten aan allemaal,, aai voor je konijntjes, poot voor D. en voor" jou zelf
een extra stevige'hand en tot volgende'

'

Klavertje .vier. weer een brief.
van hét klaverblad,; Er Staat er al éen in
déze krant, zie maar. Maar déze bevatten
een verrassing! Wat een"vrolijke» e:n
feestelijk geslaagde .foto! Nu «ie ik pas
,hoe goed hoe groot het'kleinste blacf geworden is.' Mag die'foto,'in de krant 7
Ik zou jullie-er het liefst deze, week e 1
inzetten.', Vraag je even aan* Mammie of
-het goed 4s? En hartelijk bedankt Vóór
al die bonnen, jé krijgt er Droste? en
Vérkade voor terug; ik héb het opge
schreven en zal zorgen, dat-ze snel vér
stuurd kunhen' worden. Het voelde zeker
erg gewichtig, dat zitten in de,' pantser
auto! Ik woü dat ik je gezien had. t)e
stemmen heb<ik opgeschreven: Voor het
keurige. raadsel krijg je punten. Daj!
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MR. CHIPS. Hallo beste kerel! Ik zag;
direct aan de brief dat er wat bijzonders
aan de.hand was/Ik ken je schrift na-meiyk. We zullen vaag
zy*n .hieröve-,
maar je weet wat ik vragen wil en da
de
goede wensen lees, je maar tussen
regels door. Nu wat Anders! Hulde voor
je plannen. Vooral het pro en contra,.-een
voorstel staat me aan. Schrijf jij
eerste pro of contra? Ik laat me voorlopig over'het voor en tegen van' Rotterdam zeggen nog niet uit, aan het slo*.
wel, om jullie niet te „beïnvloeden.
De
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brief van mr. Duck in groene inkt. Arme, wat een schok hoe is het nu met je?
Ef znn veel clubleden ziek. Ik moest doze hrief weer 'overschrijven, toen ik
laatste zin en waarschuwing had gele;
zen. Weet je nog wat je schreef?'ovcr
dat ene? Fijn, ik zou ook wel zo'n reis
willen maken; En dan later'een • reuw
verslag,ervan in.de jeugdkrant. Alléén
vrees ik dat jullie geen' zin meer'hadden
om me te pennen, als ik zolang weg ge
weest was. Je stem Is genoteerd en ook weer kleine fouten in, (■' doch zó erg zy'n
Yóoj-dsr zetterij héb ik je opgegeven. Tol die., toch niet? Ik" houd er met het.
schrijf, mr. .Duck. Ferme, vijf. en speciale nakyken altijd rekening'
mee. Dag
groet! Is je nieuwe ér al?~ '
stevige hand!
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