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Oostfront

aan foe*

Amerikaansch oorlogsmateriaal
voor Rusland
Moskou.

22.Aug. (Aneta Reuter), -flet

tSovjet-communiqué'

Amerikaansch materiaal.

,"
zegt:
„In den. afgeloopen nacht' streden onze
troepen langs' het -geheole front. Bizonder
hevige gevechten werden gevoerd in ,de
'richtingen Kingiseppi Novgörod en'Gomel".
Het, Russische communiqué van Vrijdag:i
avond 12 uur luidt:
.*
,''
„Den-22-sten Voerden onze troepen hard' nekkige gevechten uit langs het
geheele
•-;

Reuter seint uit Washington dat in
•■
verklaard
dat Rusland orders plaatste ter waarde
'

»zijn
vliegtuigen

Verliezen aan het Oostfront.

nonnen én '7.200 vliegtuigen.
De Br* si s c.h e ?l v e ritezen
': over. die periode bedragen: B
.

..

'

„ln.de Oostzee werden van'een convooi
twee Duitsche 4 tranj^pertschepên'en twee
Duitsche motorboöten <ot zinken gebracht;
' naar'-de
terwijl de overige
kust-werden verdrever". ' '~■';.'

Duitsche luchtactiviteit.

HOE SABOTAGE IN PARIJS
WORDT GESTRAFT

United Press seint uit Moskou dat voor
den derden achtereenvolgenden nacht de
Duitsche luchtmacht niet boven. Moskou

Londen, 22 Aug. (Aneta Reuter). Alle
De Duitsche vliegtuigen beperkten zich Franschen, die in het bezette deel
van
Donderdag tot öperatlea by daglicht, wel- Frankrijk in arrest worden gesteld, om welke verkenning van de onstreken der hoofd-.
ook,.worden thans' beschouwd
:':*'.'! ke reden dan
■'•'•;'
stad beoogden" ,
als gijzelaars, na den op den 21-sten jl. op
een Duitschèn soldaat gepleegden moord.
verscheen.

. Het'besluit werd uitgegeven door den
Duitschen opperbevelhebber In- Frankrijk.
Dit besluit bepaalt Jat „met Ingang van
den 23-sten Augustus zal een aantal gijzelaars, overeenkomend-.'met den ernst
van den misdaad, worden doodgeschoten,
indien een nieuwe misdaad van
dezen

NOBEL „ORANJE”-WERK
- Batavia. 23 Abc (AnetaJ*: Her hos-'

pitaalschip „Oranje" is na zijn eerste
reis naar het gevechtsterrein in' het
Midden-Oosten veilig' in Australië te.
;'
ruggekeerd.'
.gewonde J
: liet schip bracht' ,600
Australiërs en Nieuw-Zeelanders'naar
'

.Canberra,.22 Aug.:(Arieta Reuter). Pre-.
Monz i e s zond 4en leider van* de
socialistische partij • C u.r't in .een brief,
waarin hij hem'aanbood èeri natioaale' regeering' %e. vormen met een gelijk aantal

mier

hun land terug.

{Londen,

'

11.00 'uur dien dag bijeen zouden komen
nadere bespreking van de situatie Het
Parlement 'zou Vrqdag om! 14.00 uur ver-

gadèren. .
.De minister van financiën, Fadde n,
verzekerde Curtin dat. het Parlement binnen
2 a 3 weken weer zou vergaderen, wanneer
de begrootirig zal zg'n ingediend.

"■

'.*

„Waarom zoüdt
'alter' all" door
de-nazi's lat?ri uitbuiten f Haast U. niet.
r Werken voor
Uzelf en Uw gezin is gord,
vodr Uw_land is beter, doch werken-voor
de nazi's is niets dan zelfmoord. ;'
Maakt geen haast
naar Uw werk
te gaan. Zegt da< 'de treimof tram te
laat was of dat de bus pech had. En
wanneer, de bestuurders hun taak kennen
.zal dit waar' icorden, dan zullen treinen,
' trams èn bussen te laat zyn.' Tracht tgd
té verspillen. Dit alles zal helpen, liant
de nazi's hebben geen' tijd te verspillen,
'■
Wij- in Engclarcd doen de raderen
sneller en sneller draaien, Gij Uf Europa
kunt helpen door heri steeds langzamer
•■
te doen.gaan.

Een

waarby- drie personen werden gedood en
gewond.
De schade, die aangericht
werd, was slechts licht,
:**'-.
In Lybiif.
Het communiqué.van het Britsche hoofdkwartier te Cairo meldt* Vrijdag: „Lybië:
In'den sector-van Tobroek verspreidde nnze. artillerie kleine groepen vyandelyke inzes

*'

•

om.

.

;

GERINGE LUCHTACTIVITEIT
BOVEN ENGELAND
Londen, 22 Aug.' (Aneta-Reuter).
De
op Engeland waren, in don
af geloopen nacht
slechts"gering.' daar
«lichts enkele Duilsche vliegtuigen
opereerden. De, activiteit werd beperkt'tot het
oostelijk deel en de" vijandelijke' vlieguigen
drongen hiet-ver binnen. Er zijn-geen berichten inzake geslaagde bombardementen

luchtaanvallen

Reuter, seint uit' Washington
dat
Cox de 11 Hu 1 1 te kennen gaf dat
met Japan een regeling was., getroffen'
voor een geleidelijke repatriecring
van
Amerikanen uit Japan en van'Japanners'
uit Amerika.
Huil verklaarde dat er waarschijnlijk
;
reeds kleine groepen Amerikanen
uit
Japan naar Shanghai en van Japanners
uit Amerika naar Japan reizen.
H&i
»

-

Het besluit verklaart verder, dat de
Slanilabaai tot de defensiezone behooren en het"waarschuwt
de
schepen, dat deze*slechts op eigen risico
/':.'
kunnen binnenvaren.
watéren in de

'

Verklaring van Hull.

Ancta seint uit New-Vork dat Cordell
.Huil op een'persconferentie te Washington verklaarde dat Amerika zich. zou
verzetten tegen verovering met. geweld
van'eenig.gebied in den Pacific Dè regeering zal een onderzoek-instellen naar
alle feiten,, die verband houden met.de
Japansche uitbreiding van controle over
de eilanden nabij de Philippijnen.
Gevraagd naar een
Japansche actie,

Hij voegde hieraan toe dat de geallieerde
koopvaardijvloten uit de volgende [schepen
bestaan: 480 Nederlandsche; 720 Noorsche; 92 Fransche; 54 Belgische; 240
Grieksche en 32 Poolsche; in totaal dus
,1618 geallieerde koopvaardijschepen. ;

Nieuw Duitsch

j zeide-Hull
.

slagschip

lÉt——

in

i

i»

i

»5

Reuter seint uit New-York dat de President een besluit onderteekende,
waarbij
het invoerrecht* op krabbcnvleesch,
dat
hoofdzakelijk uit Japan, wordt
geïmporteerd, met 50% wordt verhoogd.

dat het'beide landen bijna te-

genover elkaar zal brengen.

R.A.F.-ACTIE

>

Londen, 22 Aug. (Aneta-Reutcr).
Een
Heinkel-111, die hedenmorgen naar de NeRooaevelt verklaarde Vrijdag tijdens een derlandsche kust trachtte
te ontkomen,*
persconferentie te Hy<te Park dat
reeds werd over de Noordzee achtervolgd en 90
k.m. uit de Britsche kust door twee piloten
honderden'tanks naar Engeland z|jn vervan het Birma-jager-escadriJJe neergeschozonden. Ook zijn tanks naar Egypte
ver- ten.
Elk der piloten viel den' bommenwerscheelt, terwijl de. Amcrikaansche oorlogs- per
om beurten aan tot hij in vlammen uit
productie gemiddeld overeenkomt met
de barstt*» en in het water dook.
Twaalf uur tevoren'schoot een andere
piloot van hetzelfde
Hurricaoe-escadrillc
Einde der staking. een Dornicr-bommenwerper neer.
Nader wordt gemeldt dat dé RAJ. Vrij-"
.Verwacht wordt dat Roosevelt heden, aldag
ttfdens geslaagde patrouillevlucht.en
dus" een Reuter-telegram van Vrijdag, order
boven het Kanaal en de Franoche kust twee
zal geven de Fcdcral Shipbuilding and Dryvijandelijke jagers neerschoot.
Amerika's

Londen. 22 Aug. (Aneta Reuter)..Ge»
meend wordt dat het Duitsche .slagschip
„Tirpitz'*, zusterschip' van de „Bismarck",
thans voltooit is en prbeftochten maakt in.
dé Oostzee.
■
Er is echter geen bevestiging ontvangen
van de berichten dat liet schip heeft deel- genomen aan het bombardement» van- de
Russische. Oostzeehavens of dat zy zelfs
reeds- in dienst zou zijn gesteld.

tankproductie.

.

schepen, als die welke btf Varna en
Bnrgas worden verzameld is vrywcl on-

dag....

denkbaar, zonder een- krachtige

ming van de

bescher-

luchtmacht maar ook van een

aantal oorlogsschepen dat groot genoeg is
om aan de Russische Zwarte Zee-vloot
*j
weerstand te bieden.
Nu is er niet alleen diplomatieke roerigheid om Ankara maar ook om Teheran, '
on het is opmerkelijk dat er tusachen beida
verband bestaat. ■ •
i, De Duitschers hebben in Iran braaf ge-*
intrigeerd 'in zij nestelden zich óp verschillende vitale punten, waardoor zij een greep
verkregen op het openbare leven;
: In'hoeverre hun invloed zich reeds
doet
gelden op de'beslissingen van de Iranschc
.regeering is moeilijk te.zeggen.
Maar' zoowel de Britten als de Russen
zijn met ernstige bezorgdheid vervuld . en
het antwoord van de Iranschc regecring*
schijnt 'alleszins ongunstig te zijn.
Dit'maakt de situat.'e vbor Londen en
Moskou uitermate netelig.
Immers Iran mag niet in Duitsche handen,vallen aangezien de verbindingen tusschen Rusland, Turkije en de Britsche posities in Afrika en Azië alle over Iran
,

Van het front
weinig nieuws

den zij evenzeer verrast , door den" foüdroyahten ópmarsch van dé Duitschérs over
Uman
Nicola jev en Krivoi Rog.
Daaruit bleek pas-achter af, toen hei
feit voldongen was 'en • zichtbaar móest'
worden in de consequenties van de neder-:
laag. wat eraan de Bug geschfed was.
Wij kunnen dus op i.et oogenblik uit de
Alhoewel onze belangstelling in de aller- vermelding Van het voortduren .van deze
eerste plaats gericht moet zijn op het Rusgevechten geen enkele conclusie
trekken
sische front, ontvingen, wjj slechts zeer omtrent het fesutaat'daarvaa voor de Russumiere berichten, en wel die van het Russen en de Duitschcrs.
sische communiqué, waaruit ditmaal "al bit- . Moeten,wij dus in het algemeen
zeggen
ter weinig kan worden opgemaakt.
dat de berichten van het front te vaag zijri
Alleen weten wij dat er' hardnekkige om conclusies 'te trekken, in Zuid-Oost Eugevechten hebben plaatsgehad, en dit ropa en ten Zuiden va.i den Kaukasus no.woord hardnekkig is uiteraard voldoend*, téeren wij gebeurtenissen
diè van -groótc
om ons te. vertellen dat de Russen noj beteekenis kunnen woruen.; .
.
nf
altijd zwaar worden aangevallen en zich
Uit
de
Russische
berichten
weten
wjj
daartegenover taai verdedigen. •
reeds dat de Duitschérs pogenjom het.ge'En aangezien in het bijzonder Kingisep mis aan
goede verbindingslijnen in Zuidwerd genoemd mogen wy aannemen dat
te compenseeren door transporten loopen.
Rusland
het zwaartepunt van den Duitschen san val overzee.
'
'
Men denkt dus
de mogelijkheid van :
,op Leningrad ditmaal langs de Finsche.Golf
En naar het schijnt zijn de Russen er in een Russische of aan
een Britsche actie 'en
'moet worden gezocht en dat daarentegen de geslaagd om énkele Duitsche transpbrt- spreekt
reeds van wapengeweld, waarbij
opmarsch over Gatchina op het oogenblik
*chcpen té vernietigen. '
de naam
•'.
gestremd ligt.
Wavell. die volop ervaring
bovendien
wordt
ons
Maar-i
heeft
in dergelijke, campagnes,'wordt ge*
gemeld dat
De vermelding van het feit dat Kexhoim
..
door de Finnen is ingenomen behoeft ons 'de Duitschérs. aan de Bulgaarsche- kust noemd.
Nu is hét duidelijk dat de zaken nog
niet ongerust te maken, aangezien daaruii eenzelfde type schepen Verzamelden als
blijkt dat de opmarsch tegen . Petersburg dat wat zij klaarlegden in de dagen waarop niet in een stadium zijn gekomen waarop
van deze zyde nog altijd ver ten achter is zij.zelf nog geloofden aan demogelijkheid het ingrijpen van Engeland zóoals in IraÜ
bij die van de Duitschers uit het Zuiden. van een inval in Engeland.
opportuun en noodzakelijk zou worden enlV
N'u staan wij voor de vraag of de Duit- de berichten omtrent een , optreden van
De val vaa Kexhoim is uiteraard niet
zonder. beteekenis maar de Russen vinden schérs nu inderdaad een aanval 'op hét •Wavell waren Londen verre van aangedaarachter nog zeer krachtige stellingen in Zuidelijke Russische frent. bijvoorbeeld naam en wel te minder omdat de Iranscho
het hicieiicomplex,' waardoor de Vuoksen* achter de-Dnjepr-linie in dCn zin hebben, regecring reeds van haar ongerusthei J
rivier stroomt. En zelfs daar zullen'de Fin- of dat zy door een. vertoon van voorbereid- blijk heeft gegeven door een gedeeltelijk o
nen de oude 'Russische' grens nog niet selen slechts„ hun. tegenstanders 'wiilei. mobilisatie af te kondigen. Zd,wingen om een deel van hun krachten ie
Het fs onder
bereikt hebben.- . ■"••'/.
omstandigheden echter begrijpelijk dat BcrHjn in
, Het feit dat Npvgorod ditmaal ook-weer reservceren voor de bewaking van de kui*;
het bijzonder,
genoemd wordt geeft ons .aanleiding om te die op het oogenblik voor wat het in op zijn quivive is en alles doet om het werk
van
vermoeden ..dat het Uuitsche offensief
de,' Russen zijnde gedeelte van zün v\jfde colonnistcn:in Teheran, te
uffensief hier handen
-vermoeden..dat
nogaltyd
nog
altyd met groote kracht voortgaat betreft nog een lengte* heetoals' van 'Den steunen...
zoodat de';
de Oaronho
spoorwegverbinding MoskoiiMoskou- Helder tut' aan de' monding
En daartoe nu voert het onder meer een
de'' spoorwegvcrbindinc
Petersburg,
•
)
als zij
Petcrsburj;,.als
zij daar nog
■
nog niet
niet verbroken
verbroken "TtJifönde).
zenuwenoorlog tegeni Ankara, dat de Duitwas, nu zeker wel verbroken zal zyn. Maar het is ook mogelijk , dat het den schers'verantwoordelijk pogen
te stellen
Het belangrijkste "van het communiqué Duitschérs wel degelijk,ern?t'is, en in dit voor het beloop van
zaken
Iran
In
en waarvinden wij echter in het wederom vermelden verband moet, men toch-ook'denken aan schijnlijk op grond van de
overeenkomst
van den naam. Gomel. BBUÈj
deA Duttsche troepenconcentraties in
van Saabadad, waardoor, een
bloÜ
'.'.
Immer.* daaruit blijkt-'.dat'de Duitschcrs. Rarije en de pressie
Berlijn uitoefent op werd gevormd van Zuid-West soort
Aziatische
die ondanks de Russische tegenaanvallen op Ankara, waarbij de
berichten over een Staten, waartoe onder andere Iran en Tuft
dit gevaarlijke punt reeds ten belangrijk Duitschen aanval, niet
'ontbrekert.
kijc bchoorden^££HMgÉMgsn»jM
succes wisten 'te bereiken, nog altijd een
En dan gelooven wij dat'wy de. mogeHoe deze diplomatieke ontwikkelingen na
zware pressie blijven uitoefenen en de 1 ijkheid van
Duitschen
eisch
tot
verder
zullen verloop*» la moeilijk te ze*
vr\je
naam Gomel garandeert ons niet dat het doorvaart van de
gen. maar het feit blijft bestaan
Italiaansché
oorlogs
Russische front daar niet over een tamelijk schepen door
dat
over hel partucn op het nng» n bük pogen om Iran en
belangrijken, afstand teruggeschoven werd. hoofd mogvü de zee-engten niet
'..'•.
ileu.,
Turkije te zamen en ieder afzonderlijk sooCovcudien na den slag aan den Bug wer-
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CHURCHILL'S RADIOREDE

.•

Reuter seint uit üonden dat Churchill

Zondagavond 0m'20.00 uur GMT. een ra-

;

,

Het ministerie van luchtvaart 'maakte
-Vrijdag bekend dat een zeer klein aantal
alleehvliegende vijandelijk» •vl Wtnigor. hs
don in de nabijheid van do oostkust werd
waargenomen.' ;Een dezer, vliegtuigen
werd .in zee geschoten. Er werden geen
rapporten'over het werpen' van bommen

'dio-rede zal houden,- welke waarschijnlijk
•25 minuten zal duren:
i.-.

een

deze'

binnengekomen.

ontvangen:

.•

In'den loop. van Vrijdag deed de vijandweer' duik bomaanvallen. Er vielen : geen
ENGELAND
slachtoffers te* betreuren en er werd geen LORD HALIFAX IN
schade aangericht. '.\
Londen. 22 Aug. (Aneta-Reüter/. Lord
In den grenssector bestookte onze artil- H a 1 i fa X :is per-vliegtuig in .Engeland
lerie de vijandelijke stellingen

>'.:

'

j

»

'

;(Aneta-Reuter).

fanterie.'

ter

'~

:

•

:

.

kolonel

vroeg

-Eenlge weken geleden werden in
gedeelte van de baai mijnen gelegd.

:

•

22 Aug. (Aneta Reuter). In

Britton- hedenavond:

uit. Canfccrra dat heel communiqué van het ministerie' van binnen?
de grootste belangstelling aan
landsche zaleen inaakt>bekend-dat Donderden dag legt voor de besprekingen in het
dagavond een luchtaanval op
Alexandric
Huis. van Afgevaardigden,
plaats ■ had. ,Er werdqn bommen 'geworpen,
Na
avondzitting
.

kMI

„

een -nieuw radio-beroep

MIDDEN-OOSTEN

Cairo, 22 Aug

zal gescheiden".

VERSPILT TIJD

DE STRIJD IN HET

kabinetszetels. De. premier • zou ', dan door
het Parlement worden gekozen. Verwerping
van dit voorstel wordt wél zeiker geacht.

de
van Donderdag kwam
. bet, kabinet wederom bijeen ter bespreking
van den toestand'. Om 23.00 uur ontbood
Menzics
de socialistische partjjleide's
Cux t i n en For d e voor een conferentie met de ministers.
Het kabinet kwam Vrijdag opnieuw bijeen,
waarna - de regeeringirpartgen om

'.-**

-De

,

Van den

doek scheepswerf te h>arny(New-Jersey)
door de.régeering te laten overnemen
nfl
het falen van de laatste pogingen
om da

y

"„De geallieerde, marines zijn dus niet
slechts, symbolische strijdkrachten, doch
krachtige en welkome versterkingen, uie,
in een kritieken tijd tot ■;;'".' ons kwamen",
aldus Lord* Alexander.

;

■

Kabinetscrisis in
Australie?

meldt

Balkn?

van.

Er z\jn 24 luchtaanvallen op Moskou geweest, doch', er .werden geen militaire obluchtaanvallen
jecten beschadigd. Bij de
werden 436 menschen gedood en ruim 1000
zwaar gewond.
Nader wordt nog uit Moskou het volgende toegevoegd aan. het Russische, commu-

Reuter.
Australië,

.

.

ruim 440.000 gewonden;
ruim 110.000 vermisten;

•

;

,

:

'

Londen, 22. Aug (Aneta-Reuter).

MANILA

zestiendaagsche staking te doen beëindigen.
Deze staking houdt dr productie van 493
Scheepvaart in Manila-baai verboden. inillioen dollars aan oorlogsorders op.
De order ligt reeds sedert Zondag jl. op
Roosevclts.'
.■-*•
bureau klaar.
Cit Hyde Park wordt nog gemeld, dat
de President een besluit, waarbij scheepEconmische defnsirad.
vaart In de baai van Mahila zonder ver» •Heuter 6eint uit Washington dat vieeRunning is
verboden,
onderteekende. president Wall a c e, -de. benoeming
Overtreders worden gewaarschuwd dar van Mi 1 o Perk i n s tot „uitvoerij zouden blootstellen aan een; „aanval rend leider' van den economlschen defensieraad bekend maakte.
van
Amerikaansche
strijdkrachten",
Verhouding met Japan.
wanneer zij dit verbod négeeren.

eerste Lord van de admiraliteit.
Ai V.
Alexander, onthulde in ,een radiorede, dat thans 190 geallieerde oorlogsschepen, Vaarvan bgna 50 Fransche, met
de ;Britsch'e marine samenwerken ' ,

-

De Duith c h e verll e z en
bedragen de'eerste, twee maanden:'
. ruim 2 millioen tlooden en gewonden;
ruim 8000 Duitsche tanks.. 10.000 ka-

(

Koopvaardijvloot der
geallieerden

tegengesproken.

reeds - zijn aangekomen, ter_In Londen wordt verklaard dat hét
wijl andere toestellen onderweg zijn. ■•'
„gerucht geen waarheid bevat"..
:■
Midden-zware bommenwerpers
zullen
Reuter seint uit Londen dat volgens te
worden toegewezen uit de loopende proAnkara
ontvangen berichten uit-Teheran,
,' durtie, doch deze zijn' nog niet gémonwèike uit betrouwbare buitenlandsche diplomatieke kringen komen, dat hét formee'Duitsche transportsehepen getroffen. le schriftelijke antwoord van.lran „even
onbevredigend" . wordt genoemd als
het
eerder
gegeven
mondelinge
al'antwoord,
Moskou, 22 Aug. (Aneta Tass). Bomdus meldt Martin Agronsky in
menwerpers van de Sovjet-luchtmacht detfen Amerikaanschen omroep uit Ankara.
den drie achtereenvolgende aanvallen op
In beide antwoorden verklaren de Iraeen vloot van na/i-t ransportschepen, die
nen dat de Britsche en Russische demarversterkingen voor de Oekraïne vervoer. ches betreffende de Duitsche bedreiging
den; De vloot werd ter hoogte
de
van Irans onafhankelijkheid ongerechtRoemeensche kust op de vlucht gedreven.
vaardigd
'.■' De Iranen deden echter de toezegging
Tenminste twee transport schepen werdat zij een klein aantal Dultsehers zullen
den tot zinken gebracht, één in
brand
gezet en een vierde getroffen.
|BS^|
Er wordt niet duidelijk .btf vermeld óf
Reuter seint uit Helsinki dat de Finscha zij eenige belangrijke positie zullen behoulegerleiding de verovering: van ■ Kaekisalmi den. 'W&Ê&BüÉEmÉÈammmgM
(kexholm) meldt
4

uit drie bladen

neemt scheepswerf over

Hyde Park. (New Jersey) 22 Aug. (Aneta'Réutejr). Ko'o sev e 1 t onderteekcride heden'het besluit, waarbij de diensttgd
voor miliciens, reservisten en nationale gardisten met iy s jaar'Mvordt verlengd.

*

'

'Aan het Russische communiqué wordt
nog. toegevoegd dat volgens nadere rapporten den 20-sten' 33 (niet 21) Duitsche
vliegtuigen:werden neergehaald.'

T

over!

Amerikaansche fantasie.
Reuter seint uit Londen dat de alt
Amcrikaansche bronnen komende berichten, volgens welke generaal ff ivell
aan het hoofd van een aanzienlijke strijdmacht uit Beloedsjistan Iran zou zijn binnengetrokken, in Londen officieel worden

van

Regeering

Londen. 22 Aüg. (Aneta-Reuter). Het
In Sofia ia een Duitsch admiraal aangeantwoord van Iran 3p-de Britsche nota is komen om het commando
een groot,
tè "Londen ontvangen. ,■;■'
aantal schepen te Varna en Burgas.
beschikbaar
voor
het vervoer van Duitsche
Unlted Press seint uit Londen
dat
een gezamenlijke Britsrhe en Russische troepen en voorraden, over te nemen.
De Duitschers dringen er tyj de Bulgaarmilitaire aetie in Iran'thans veel nader
wordt geacht tengevolge van den bizon* tr*che regeering op aan maatregelen te neder onbevredigden aard van I rans antr men tegen de sabotage" die in deze navens
wordt gepteegd.
woord op de geallieerde' vertoogen.
.

nummer bestaat

defensiezone verklaard

tot

Ankara: 22 Aug." (Aneta Reuter). Reizigers uu Oost-Turkije melden dati groote
dekschuiten zijn geconcentreerd *op het
Gricksche eiland Samoa.

volgen?

van 1 milliard dollars.
. Hiervan zal de komende weken
10%
worden geleverd.
Deze
dat alle verzoevan
om
vllegbenzine,'
ken
dé Sovjet-Unie
ingewilligd en dat sommige'snelle
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JAARREDE VAN DEN B.M. O. ter Oostkust

van de gedachten..die

Ju de boezem van de D.r.V. getoetst
en
zijn. komt thans'als consede practijk uiteraard de erkenvoor
quentie

eerst

ning zonder eenig 'voorbehoud

Een belangrijke

EERSTE BLAD

DESUMATRA POST

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941

van

.

de"

D.P.V.-VOORZITTER

D.P.V.

met vertrouwen verder

gaat

stap

Tabak

Vrektjn eigen inzichten gelooft, omdat "het
telfstandig sgl zjjn en niet passkl wc*f.scht
mede te geven aan de stroommgen. van de.u

heeft

groote moeilijkheden

Definitievereglinwordt

vastgesteld

Mede met behulp van de
Burgerdienstplicht-verordening

te overwinnen

!>c ÏSurcrrlijk Medische Oorlogsvoorzlening, die ter Oostkust van Sumatra op
verschillend gebied reeds werd voorbereid
en waarvoor door verschillende instanties
reeds voorloopige maatregelen werden getroffen,' zal thans een deflnitieven plaatselijken grondslag krijgen, met welk doel
het hoofd voor de 8.M.0., I)r.,\. A. Cohen tezamen, met I>r. Kothe, die evèni-riii l>ij itt-/.rn diriisl tuilui&ain is, naar
Medan zijn gekomen. Gedurende het verblijf ter Oostkust.' waarvoor_een Vijftal
dagen is uitgetrokken, zullen diverse besprekingen worden ' gehouden, waarna
vastomschre\en rW-htlijnen tegemoet ge:

SAMENWERKING TUSSCHEN

WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Min of meer scfoeëvoifigurërCdte tr too
'ia5 :<•*•' e'< ï. «iir-j,dr L>.J\V. ,;vlkc«s
v.ter ArrtrT'i'fc/sid •••.<■ nl. t; dm hanr rriJlok
n iVi'J vivi. WTUtrd-*" de n*?p di<; over
dSka'ijte 'stcchter was dan zij
lisar

%

;ftdiJi*n

'

«

Winst

:.

VtulH'cc!»'. ïijn
wcfrgcnomon.
Prartisch; zal de D.P.V.,
die ongftwya

gevers, van het contact rm-t;de vakveree

Z'-j ftil ook ongemerkt een goodwill winzïj tot dusverre noodeloos verwaar-

wnjhel rapstf voertuig kar de
«n? van den, weg of van de lw;ht niet mis-

'•,-Zelfs'-

•

-

nen, die

over

1940 kan vrijwel niet
verwacht worden

Op dojicdoimorycn gehouden jaarIV s,njd tot handhaving
van onze bevan •de Deli Planters drijven was niet de
cenige factor, die on
■de
::•«" Ycrcrjiiying
sprak
Voorzitter, ze taak verzwaarde. De medewerking tot
V'' Ir. PM. Visser de volgende jaarrcde 'opvoering van de
militaire en economisch.weerbaarheid heeft hooge-éischen
gesteld.
I Al-Wnft er nog; veel •te wenschen, de para
t Het is goed. ter gelegenheid : van
de
ie. welke op 9 Augustus j.l. te,Medap ge91ste algemcéne vergadering ons eenigé Houden
I
werd. moet een ieder toch de voloogrnblikken te onttrekken, nicl alleen
doening hebben 'gegeven,, „dat werd
-1
in een
•«au den stroom van indrukken,
welke
reikt",
m/Êt
tot óns komt van bet strijdtoonccl. dochH;;; Ken bijzonder; woord van'
: ook aan onze dagclijkschc taak van beI i«.l.Krop zjjn plaats voor alle Europeanen
drijfsleiders, teneinde ons te bezinnen, de
die naast hun
'■■■■ leekenen \an den tijd te leeren verstaan •'zoowel als Inheen.schei,
militaire plichten, hetzij bij het leger heten richtlijnen voor dertoekomst uit 'te |.l zij bij
de Stadswacht, met zooveel ,toewy'cing hun maatschappelijke taak
verÖp de algemeene vergadering van vorig
Ten aanzien van de toezicHthoudende
jaar. deelde ik mede, dat drie vierde gedeelte" van de gebieden, waarheen de afzet van I -iaak van' het Europeesche personeel on
ons [product zich richtte, voor den invoer ;
zijn wij tot het uiterste
Viuj-.Deli-tabak, was tUgésloten, dat' ver»; I «mnimuhi moeten gaan teneinde naast de
strekkende maatregelen noodig zouden zijn, J militaire eischen. welke ons gesteld
personeel in staat te stellen door jaarom onze bedreven zoo lang mogelijk t,in ]
stand te'houden, dat vij Qns nader zouden(ll!.iksche en extra verloven hun werkkracht
moeten beraden omtrent de te nemen maathouden.
Ém ''''';
regelen, maar handhSving in
hun arbeid
'Men heeft in' het algemeen, op zeer rovan het Europeeschc en Inlandsche perso- . vale wijze bijgedragen telkenmale, wan
! :v>cri u ' n '«hoeve van een oorlogsfonds een
neel voöiopsteMenJ;; ';
.vroep gedaan werd, echter vertoont hier
Wat ons hoofdproduct, ■:' de tabak be- |W'
behoefte even op adem te komen.
treft, zijn «ij tot inkrimping van ons pro
"''. V l! . rr enerzijds na een jaar. van in' duetie-apparaat moeten overj&aiL
De .'üisVVe
inspanning en concentratie .on
v grootte van deze «jogstlxiperklngwerd benf. aigemeetrbeleng een*zekere' rcactie te
paald door, de behoefte aan Amerikaan-onpiateeren. anderzijds
sche tabak, immers moeten
wij 'dezee s Veffenv-dat de grootste dienen wij te bemoeilijkheden nos
markt, waarvoor slechts een gedeelte van
moeten komen,
dat de verworven pa.onze oogst geschikt Is. zonder restrictie e «aalheid niet. .en
alleen, behouden dient te
blijven voor/Vn. Wij werden gedwongen1 'ilijvcn.
verder moet wórden opgemaar
het niet-Amrrikaansche gedeelte van'den
oogst hier in het land op te slaan en doorT
Voorts hadden vrij bemoeienis, met' de
den pluk en vernietiging
. beperking
.'.voorbereidingen voor onze bedrijven-voor
van hoeveelheden uitschot tabak een veromstandigheden, dat het. strijdtponeel
dere restrictie te bewerkstelligen.
zich naar onze gewesten zou verplaatsen,
Onder de bekwame leiding van den-, vvaarbij wij hebbeh geleerd hoe een oogenheer J, Th. Crerhér
en met voorlichting schijnlijk eenvoudige organisatorische taak
van -den handeLscomm:*-:saris voor Ned-In.'jj-ls noódig.is voor opslag van voedingsdië, den heer E. C. Zimmerman werd de- • 'middelen, en in: goede.conditie houden van
..Nctherlands .Indics Produce-Corr»oration" plantmateriaal. bij ■de uitvctering op niet.
te, New Vork gesticht,,ee.n verkoopsorgani- j verwachte moeilijkheden stuit.
satie, welke met medewerking van de ma-, !
Wij brengen een warme hulde aan onze
keiaars Goldschmldt en Jiskoot met succes Nederlandsen Indische Regeering
voor
den afzet'van o.ize tabak in New Vork tot 'haar vastberaden koers en ondergeschikt
stand heeft gebracht. In de Forei,;n Tnid- : als onze, belangen zijn aan die van* de
Zone. op'Staten-ciland werden, met''mede- : Staat, zoo wordt net gehoorzamen ,by
werking van de Stad New York. opslag- : krachtige en zelf!ewu?te leiding meer als
plaatsen" opgericht, 'en "et ontstond 'een voldoening ondervonden dan als verplichNew Yorksch „KrascaM"",.
::
modern
vaa ting.
jöutilfagè,':waar de tabakshahdel .„plaat?
Met grooteren drang'dan in het eerste
vindt 'overeenkiftnstig de beproefd»-. Arjoorlogsjaar
de bel; ngen van verschilsterdamsche tradities.; Over het resultaat lende groepen, zooals zij in den Volksraad
der aldaar gehouden insehrijving hebbi r. dé vertegenwoordigd zijn, door hunne verteproducenten, zeker'reden tot tcvrcdenbeKi. genwoordigers naar voren gebracht en in
"Geleid' doof dé «"Van.ig in den éérsten1 het bijzonder
waren dit verlangens . lon
t
wereldoorlog opgedaan, is het mogelijk-geO staatkundig en sociaal gebied.
w««est, hier in het kind een opslag-systeem
Wanneer wij aan den anderen kant zien,
Jp^ontwikkelen, dat ons in staat; stejt.-; de !.
hoe
het Hoofd van dp Nederlandsche
gïcote kwanta' opgeslagen tabak tegen bederf en insectenschade te beveiligen.'- in
.Staat 11. M, de Koningin gesproken heeft
van een n'cuwe staatkundige oriëntatie bij
de bescheiden vraag naar dekblad hier. in
het
herrijzen van Nederland, waarbij alle
,het Oosten, werd vooizim door.de eprichdeelen van het Koninkrijk bc'rokken w'orden en waarbij in het bijzonder ook
de
ODe'nhii-overdeeling, welke der Tabuksuiterlijke en innerlijke structuur van-NeBiaal.schap'pijén'gezoch: hebbf-n in investa
deriandsrh-Indië in overeenstemming
zal worden gebracht met de
beteekenis
deze gebledsdeelen in de'Rijkseenheid,
dan beseffen wij, dat ingrijpende
wijzigingen iri wording zijn, zonder voorshands'
ie kunnen overzien, hoe dit alles zich zal
uitkristalliseéren.
mor de tahaksmaatsrhappijcn niet mogetük zijn over oogst 1940 een winst te bere- ,;,ypor oen vrucht bare; vernieuwing es
kenen; wij /ijn-penter
algemeen dankherziening zal het echter noodzakelijk zijn.
baar, dat wij in staat waren ons pnxlucdat deze herziening uitgaat van de samen*
lie-apparaat in tact te houden.
..tellende deelen. dat' alle groepen en yar

Zooals men reeds weet ia het doel van de
b. M. Ö. het weerbaar maken van de burgerbevolking, speciaal wat betreft de medische voorziening in oorlogstijd, hetgeen
trpuwens in Je benaming ligt opgesloten.
.

Daarvoor is een'systeem opgebouwd,'dat
aan de verschillende plaatselijke omstandigheden, moet worden aangepast. ;•
Onderdeden van dit systeem zyn de oprichting van noodhospitalen, de opleiding,
van'hulpkrachten,'het in voorraad houden
van 'hoeveelheden medicijnen-en verband-

-

-

positieve

bndrage

voor

de

De voorzittrr der Deli Planters Verecniging. Ir. P. M. Vi**Jir; die ranmorgen ren 'Wrrnrfvrekkcnde- rede uit:„j
sprak.

.

!

~-'een

thans

nchtige ontwikkeling van
tusschen, werkgevers* er. werknemers.
■-''■.'"-\-:■-■"■■ '■■-■■'.'.'. >■'.
.'■-.■''■-.■",- ■'.-':- '.''':'-■'
Het valt niet te ent!cuir.:a
dat haar'-jnr.
vioed toV, dusverre storend is gewees'.
-

'..
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:

waardeerinè,:

.

het lidmaatschap vah

[lig \\v.Alï.t>. J<Joor, de Assistenten' wordt
p es« hoÜwd ai3eert 'nc'-male. verplichting
F vansolidariteit ffcgenpvcr den mede-assis-

•

socialen

(yd meer_ mag onttrekken, zal de V.v A.i.D.
oen zuiverder weerspiegeling-wbrden ■ van
hetgeen er leeft onderde voor de Oostkust
en haar maatschappelijk leven zoo bëlanc-

hite groep

:■'

-

. Jsen democratisch systeem, ■ilgnheer
,/ic Voorzitter, heeft behoefte aan goe*
~<lc organisatie van alle lagen der" sa„menltving, een organisatie, waarbij alle
,}agen der bevolking i zich bexcust
jj/n
„rail hun plicht der gemeenschappelijke
„taak: het behartigen
het' belang
>,ra» het algemeen".
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d* ons daarvan een
ie

doorslaand

;

daarin; ontwikkelde gedachte' van

natio-

nale, saarhhoorighcid naast den toon stellen

waarin

vergadering jteSiantar stond, dan

moet het streven zjjn. va3s, heide par:ycn, nu

daf.de D.P.V.'iaa£; x ia

-jfcendé

Maar' het

sociale^urakltr ; van

hot be-

drijfsleven wordt tevens Vastge!'?!;d
I,i
erkenning van do'verplichting, om. Lu: Udriif behalve aan het' kapitaal ook dienstbaar, te zijn aan den arbeid ond'-n «rU.-.der.

Nu steekt hierin'voor" dé D.PA'j'op
zelf genomen 'géén nieuw feit.

zij h

tMkwy.s ' uewijst ƒ de,
,dii 'zij,
fk; inh hf*: hardru*fckixst<' vrrz/ttcri tej&
<<-n
Vr/'iW mi-rstetjhcuif
'van
Wl, iHjStïfitJik rif wa»ir6{» zij zjrh' »£!<CD
'•

1

tuiiren.

s Kn a htt
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jp '7'

den bij enkele der aangesloten fnaa'.scha|/PÖcn. al was ook bü de D.P.V. de volmaakt-

1

1

m«t.

..:

11

...

wil
nu

'

'

oTvtiivoorkomm dat dak

*p**&fitibng

iöm

'Iwi. "wttLiii». vraagstuk l«j
Va.k-.crr»; ei«nni: «ïkem nis i-eu
*niiui hat>K iijfc «rgaaijw.o. dat, in <k«»n
onmisk«)h»ajr
tyd
bel*pó*iti«vc>
f
het volle zwicht J'an tè.vorVri nMtUicfeuIi
geot fmiits kracht ixiwk

nt<e!in ,£e>
t

heid niet bereikt. fa»h« algeme\n kan'men
toch erkennen dat deze ondeVnemers. binnen een jaloersch bewaakte eigen ,;hpog.Het ia geen geijuige winst daVbehWlyke
heidssfeer", de belangen van haar pei*o«
heel, van den arbeid dus,
dikwijls foefér
heeft verzorgd dan vele andere ondernemingen ter Oostkust en cldcre in Indie.
toonden,' thans %e saïj||?P D.P.V. echter nu»'s! tot de erkenning mecwerkjjigs ruïtorhjk aanvaarden.''
aömen dat de gemeenschap ten
Het is ook «-en wiflsf voor Deü dat nu van
aanzien
van de sociale rechtvaardigheid do handhaving van wet en 'goede zeden niet kan
overlaten aan het particuliere initiatief. de practyk móge ontiVikkefc-n volgens den
Hier moest een brug worden geslagen opvattingen? dien wij in <*«<? 'rede
aantroffen, de gedachte waarin ,de' D.P.V. en
Hier moest afstand gedaan worden van de heer Smit, de voorzitter van een belangprerogatieven die men buiten haar kring rijke werknemersorganisatie elicander onten overleefd, achtte, maar die moetten en die ook wij willen cïteere-n:
i. Wroeniging Belve nog als waardig Sb•
„Een democratisch systeem,' heeft
behoefte aan goede organisatie van
De.oorlog. w« reiden, het reeds; wérkt
aric lagen der samenleving, een orgaI*xiclerfd en urt de rede van den
nisatie.-waarbij alle" lagen der bevolk
van jj; D.l'.V.Wijk' hoezeer de
behoef-j
king zich bewust zyn van hun plicht
'«'. om thans in
bet krachtige nationale
der'gemeenschappelijke taak: het .bewan «"«gevoegde basia te leggen" voor
R , waar
vooral 'strijd
wau/gfelrid herfl tpt de erkenning d.r
jwriiculariHtiach atandi.unt
'.'
rMW.
van
■
ate grondslag; kan' worden gebruikt
"
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Ïvan
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plichl. aanvaardde samenwerking
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Gezien de critiek, welke de heer . Smit'
hiernaast uitgeoefend heeft op de werkgevers in het algemeen en op hare organisaties op de Oostkust in het bijzonder, is het
m.i.-goed van onze zijd.? de volgende in Bestuursvergadering goedgekeurde verklaring zich laten wachten. MnÉÉBÉH
af te leggen;
Onder den Burgerdienstplicht vallen ook
diegenen, die werkzaamheden verrichten
„De Deli rianter» VereenißÏng
ver- voor Roode Kruis,, E H. B. 0., indien
..l.hiart, dat zij ten .-lanzien-van de beide door
het Birinenlandsch Bestuur ' noodza„grondslagen van bedrijven, kapitaal en geïjjk geacht.,.'
„arbeid, voorstaat het
winnen
van
De heeren Cohen en Kothe zijn voorne..vruchten voor het aan
de bedrijven mens behalve Medan ook
andere plaatsen,
.„toevertrouwde kapitaal en ten aanzien
ter Oostkust Je bezoeken, waarna de reis
„van den arbeid, het bevorderen van de over
Sumatra wordt voortgezet, ter behan„matcrieele en geestelijke welvaart van deling van
8.M.0.-zaken in andere residen„de werknemer».
ties. ' ' .
„Zy heeft geen bezwaar het Bestuur
„der Vereeniging van Assistenten te erIRRIGATIE IN ATJEH
„kerinen als pffieieele vertegenwoordigers
„van Assistenten in Deli. Ten
aanzien
„van voorkomende gevallen van overleg
Oostersche omroep in de
„met genoemde orgnnisatie zal er'reke r
Buitengewesten
„ning mede dienen te worden gehouden,
„dat het bestaande' overleg inzake speDeneer Machmoed zegt bij de behandeciale personeelsbelangen met de Con ling van de begrooting van V. en W. in den
„tact-Commissie, gekozen'door en uit de \'olksraad de Rcgecring dank voor de door
;.Assistenten der. Dell-tabakM-ultuur, Haar afgelegde. verkUring betreffende de
„daarmede gecoördineerd moet worden". bevlociingswerkcn in Atjeh en
WTjst erop,
dal zij tenslotte niet alleen Atjeh, maarden
In overleg met de
Contact-Commissie veel grooter gebied ten goede zullen kokwamen'in het afgeloopen jaar de volgende men
Spr. hoopt slechts, dat ook aan de
>
regelingen tot stand: .
werken in de Groot Atjch-vallei alle aan1. herziening en verlaging van de tazal worden besteed.
rieven, van bet internaat der Plaflters dacht
Het
antwoord der Kegeering inzake den
School Vereeniging „Urastagi*.
radio-omroep
heeft sp>. weinig bevrediging
;2. transjiortyergoeding aaji hén, die aan
geschonken, omdat Êg. af wijzend staat temilitaire oefeningen deelnemen.
0
3. "extra-vcrlofsregciïng in verband met genover het plejdooi om meer gelden voor
den.Oostefschen omroep beschikbaar
te
stagnatie va» buiterilandsche verloven.
stellen.
Van recenten datum üijn bij haar •voorgcSpr. blijft er ook op
ten
van de buitengewesten meer'golfbehoeve
-I.' 'Verzoek om duurte-toeslag. •
lengten voor den Ooster3chen omroep
be2. i verbetering. ouderdomsvoorziening.
schikbaar gesteld worden.:
Ten aanzien van de duurte-toeslag is een
commissie samengesteld, waarvan 4 'leden
benoemd werden door het personeel en, 4
door de' D.P.V.. teneinde deze zaak in
belangrijk wordt verhoogd. W-y hopen, da;
studie te nemen en eventucele voorstellen het onderzoek
naar de agrarische waarde
uit te brengen.
\
aangeboden gronden ook van andere zjjder
Ten aanzien van de ouderdomsvoorziede spoedig
ning-zijn van de zijde der D.P.V. vóór het en als dan beëindigd zal kunnen worden
'een behandeling der conversieeinde van het jaar definitieve voorstellen door de Centrale
instanties
verderen
toegezegd.
'SSBBflflHttl
voortgang kan vinden. Dit' vraagstuk,
waaraan nu reeds 12 jaar gearbeid wordt,
Ik btsef volkomen, dat in de naaste is,
naar het ons voorkomt, spoedig ryp
tor komst meir dan ooit.de taj}W tiisschcn
voor een beslissing. JIHVSHmHI
werkgi ver en werknemer - veel
En een beslissing binnen korten' tyj
zal nvjetcn zijjt dan hun onderlinge
achten wy ook in de tegenwoordige 'omtegenstellingen. Ons streven zal dan ook standigheden bepaald, noodig.
zijn'zulks te bewerkstelligen ten aanzien
Het' verloopen jaar kenmtikte zich, zoov<tn alle landaarden, waai uit onze
arals uit ons.jaarverslag blijkt, in het bijbeiders bestaan.
r
zonder bok door een ingrepen van de
In deze zitting van'den Voiksraad zaj in Overheid op velerlei gebied ryan het econobehandeling komen een voorstel tot intrek misch (even,'voor de uitvoering waarvan
king 'der koelie-ordonnantie en tot herzie- onzerzyds in het besef van de noodzakclijKvoor het
huidige
ning van de bestaande, ■ beknopte vrije heid der maatregelen
vuile
tydsbestel,
medewerking
werd vei
Staatsblad
arbeidsregeling in
1911 No. '540. leend.
Wat deze laatste betreft mogen wij verIn dit verband namen wy met voldoening
wachten, «Jat voornamelijk . wettelijk ' ver
plicht zal worden hetgeen gedurende hei kennis van de verklaring van den Landvoogd,
kaatste decennium t«?n asnzien van den
dat d«» R*g<*erin o er niet nsar
arbeid op sociaal goed beheerde onderne- streeft de economie geheei onder hei
Staatsgezag te brengen en dat de waarde
mingen gebruik, is geworden. De afschaffing van de poenale sanctie geschiedt met van spontane werkzaamheid, initiatief uil
de vollo instemming der ondernemers, aan- de vr\je samenleving, individueel denken
gezien met contractanten in de cultures op en handelen van harte, welkom wordt geXoord-Sumatra praktisch niet meer ge- heeten.'terwgr wy anderzijds, zooala ook
reeds hierboven tot uiting is gebracht, er
werkt 'wordt..
ook mede instemmen dat alle economische
De conversie. bedrijvigheid zich te voegen,za! hebben
naar d* regelen, welke de Overheid
het
Met betrekking tot het vraagstuk der belang-van
redelpe
maatschappelijke
vervan
conversie
landbouwconcessies in
pacht, kwam gereed liet onderzoek, dat houdingen en sociale rechtvaardigheid stellen moet. 3RDHÉ
door den door ons in dienst genomen ingenieur werd ingesteld naar irrigatieMijne Heeren, indien ieder" van 'ons
mogelijkh*den'op de by omzetting in erf! overeenkomstig de téenschen van
Onze
pa«ht ten'behoeve van' de 'nutochthonc
Vorstin, voor de hem toevertrouwde taak
bevolking vrijkomende gronden. Door; dit,
mei alle inspanning onze /plicht blijft
onderzoek is wel komen vast te staan, dai'
doen, dan kunnen ury hel' vaste ver12.000 H.A., •goode irrigatieop ruim
'tróuxren hebben, dat uy al worstelende
mogclu'kbeden* bestaan, waardoor de waarmet de'moeilijkheden, er buven uit zullen
de dier gronden voor inheemsche landbouw ''tornen. Luctor et rmergo!
,
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maakt.
■.
Kort geleden hebben wij uiteen gezet in
hoeverre de bepalingen van den Burgwdienatplicht reeds van kracht zijn en onmiddellijk van kracht kunnen worden.
De door de heeren Cohen en Kothe op
te stellen definitieve regeling van de 8.M.0.
ter Oostkust,van Sumatra zal tevens inhouden dat aanwijzingen geschieden 'voor
het verrichten van werkzaamheden
door
burgers onder de bepalingen van de Burgerdienstplicht-verordening.
Een definitieve indeeling en. verdeeling
over het ressort van de beschikbare artsen
en andere krachten voor medische, hulpverleening zal dan ook niet lang meer op

■

oSaerwetsch.

i

In;verband hiermede.kan worden mede-

gedeeld dat de aanwijzing van krachten onder de bepalingen van den Burgerdienst-,
plicht eieneens een punt van regeling uit-

.

~;

■

aanvang gemaakt.
PEÜP^BS
Het doel van de reis van de heeren Cohen
en Kothe is thans om aan de verschillende
reedS°! genomen maatregelen uitbreiding te
geven en een definitief plan op te stellen.

.

1

Stót t*. als ern bijdrage tot den

,
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•

naurroaU'
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lijen hun wenschen en \-erlangens in eerste
Plaats vrijwillig , coördinecren met het
staatsbelang en het al»emcene , belang. In
de verslagen van den VoJksraad heb ik
gelezen, dat de heer Smit, sprekende nader werknemers,
mens de organisaties
woorden van gelijke strekking in. dat College tqt uiting bracht en het is met genoegen, dat ik het volgende citeer:

bleven

middelen,-enz.
Met de voorbereidingen van deze maatregelen werd ook ter Oostkust reeds ■ een

••

~

,

•

"

Dn verleent de beslissing van de. Ü.I'.Y
ook haar soueden grond, die van de realiteit, het teven van vandaag en meer nog
dat van morgen.

.

.

Het ..Amerikaanxche" Fraseati, Kaarvan de voorzitter der Deli Planters Vereeniging in tijn hedenmorgen uitgesproken rede gewag maakte. Geheel links ziet
mr» drn heer C.remer, die drn burgemeester van Xéw York', La Guardia,- inlicht.
Aehter.den burgrmrrstir i'.et men den heer Zimmêrman, denhandeUcommissaris
v r Nederlandsch-lndië te. New York, aar wiens
werkzaamheden in de jaarrcde
eveneens" waardeerènde .woorden zyn gewyd.'
"°

.

nemer, niet mocht worden

[ ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941

DE SUMATRA POST

'

,

*

Stabati'.':

,

(

~'

—

'

.

'•

-,
~

Drie moties in den

Volksraad
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Opname: der Asahanign

benoemd.

waarop per 1-Januari 1911 zgri benoeming
tot Afdéelingschef afkwam.
,
'
:•-

In

(Je

nu

volgende

,

;

>

periode

kwamen

onderzijn leiding gereed de verbinding van
Rantau Laban
Kisarau— T. Balei, de'
doortrekking van de lijn Deli .Toewa
Batoe en de aanleg van de lijn T. Tinggi
Siantar. Mei-.den aanleg dezer laatste lyn
werd kort na het uitbreken van den vorigen wereldoorlog in 1914 begonnen, terwijl
de lijn in Mei 1916 voor het verkeer"iipen-'
gesteld werd.- waarna hij voor de tweede
maal met Europeesch • verlof ging."
,h
'Tenslotte .had hij nog de leiding bij den
aanleg van de lijn T. Balei
T. Xiboenj,.
waarna hij op 1 Juni 1920 r.ict een diensttijd van 2u 'jaren als Chef van Aanleg werd
--

—

--'

—

j

~'.-

-

.

.

-

Naar aanleiding van de vraag van <k-n
ongelijk in heer Prawoto hóe het staat met het'recht
' van
't vergeten geval, dan kunnen wij nog < niet op vrge geneeskundige
inzien, wat 's correspondentens 'geschryf ambtenaren en gepensionneerden op ..' een
te maken heeft met z'n fatsoen. Het stuk plaats; waar geen ' gouvernements-mcdici
was volgens ons 'n heel behoorlijke bericht- zijn, doch alleen een zendingsarts aanwezig
geving. Als de burgervader niets te maken is, deelde de' regeeringsgemachtigde
. van
wil hebben niet onfatsoenlijke menschen, is den. D.V.G.. de heer Leunissén, in den
J
dat uitstekend.'
•
:
VoJksraad mede:
wel
Maar heeft de burgervader daarbij
Het" komt praptisch niet .voor, dat er op
bedacht, dat het fatsoen van den eenen een plaats van eenige beteekenia geen medimensch wel eens hoogst onaangenaam kan cus is, die be!aj«t is met de kostclooze : gezijn voor den ander en daarom door dien neeskundige behandeling van ambtenares
ander onfatsoen wordt genoemd ? En dan,
en gepensionneerden, die hiervoor in aanis
wel' consequent in het
voor fossiele begrippen!
vAI had de pers desnoods

'•'.'.

•"'

eens.

-

.
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mrL? J^

.

örtS

w. Het ligt daarom i n de bedoeling
in het
begin van het

gmvernpusu

Volgend .jaar

Indisch/arts

aldalr
een
plaatse

te

KLEINE JONGEN IN PUT

VERDRONKEN

Gistermiddag is op
de
onderneming
fcampah een jongen van zes jaar, die bij een
put baadde, bjj den rand uitgegleden
en in
de put gevallen. Een kameraadje,
dat ook
daar baadde, liep snel weg om hulp te halen, doch toen de hulp opdaagde was dé
'jongen in de put reeds,overleden.
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MR. P. RINK OVERLEDEN
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Geen vuurwerk op
31 Augustus

■

Londen. 22 Aug. ,(AneU A.N.P.). De
Telegraaf van tl Augustus meldt het overlijden, van. mr. P., R j n k", 'oud-minister van
pinnenlandsche zak»m. in den • ouderdom
van'9o'jaar.

.

'

.

"t> 'J

'

"

;,

Mr, Heter Rink werd den 13 Augustus
1851 te Tjel geboren. Na alaaar de Lagere
en de Latijnsche school te hebben door-,
loopen werd hij student in de rechtsweten-

schappen te Utrecht, waar ig in '574 toe
doctor in de rechtswetenschappen-promo-

Van

1574

1905 Was hij in Tiel als
procureur-werkzaam.
Hier,vervulde.hg verschillende plaatselijke'functies. aJs.
den- Tielschen
gemeenteraad, 'terwijl hij later wethouder
weid:. Van 1883 lot 1905 wad bij lid van de
advd<;aat

tot

t;n

>•

Provinciale.SiaJen v;im Gelderland, terwijl

hij een tweetal perioden'lid van de Tweede
Kamer wal n\'. van 1891 tot. 1905-en van

1909 tót*>l922.
V
Hiqr tiïsschenin ligriijn ambtstijd
alsminister van biunenlandsche" zaken, welxe
functie hij van 1905. tot 1903 vervulde.
Na 1908 vestigde hij zich" als advocaat en
procureur in Den' Haag.
'
■ '
Zijn lidmaatschap van de Tweede'Kamer
eindigde in* 1922.
Eenjaar later echter
.werd hij lid. van de. Eerste Kamer.' waarin
hij tot 1932 zjtting had.
'■■'-'.
Mr. Rink was lid van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond". Van zijn 'hand
zijn verschillende publicaties verschenen,
o.a. tezamen met mrs. Patijn en De
Kan ter in 1903 over
„Het kiesrecht'

,

..

,

;

N

-

'
.'•"''
dantent
De labdrechter veroordeelde;den' kam- Palembang
Palembang.' Djambi, Benvoorwaardelijk
pohgman tot twee Weken
koelen, Lamp. Distr., Eanka en. Billivraagsfuk", terwijl voorts in* dag-, 'week-,
met ven" proeftijd van J.cs .'maanden, en onen maandbladen vele artikelen van zijn
kosten
van
de
zieder voorwaarde. dat.de
Padang
Sümatra's Westkust en Tapa*
.
*.'-.,.■
kenhuiskleeding binnen zes w-eken zullen
door
Ofschoon
H.M. de Koningin den. hand verschenen.
worden betaald.
Tandjoeng Pinang
Riouw en Ondér- wensch is te kennen gegeven, dat men zich
ter' gelegenheid van de herdenking van
Atjeh en Onderh. en SaHaren geboortedag op 31 Augustus as. z.ou.
Koetaradja
EEN WONDERSLANG?
.
ma:ra;s Oostkust.
on' houden van feestelijkheden, schijnen
3ernese. „20 Aug. (Reuter). Ragnhild
toch op verschillende plaatsen plannen te
Dezer dagen-deed zich in de kampoeng
bestaan bij die gelegenheid vuurwerk af Hveger, de bekende 20-jarige Déensche
Kamang, bij Fort de Koek. een eigenaardig
zwemster, houdster van menig wereldrogeval voor, dat veel opzien baarde en' nog A.A. VERBRUG OVERLEDEN te steken.
cord in de laatste jaren, verbeterde haar
• Men zal zich echter
herinneren, dat
baart bg.de Indonesische bevolking aldaar.
Hedenmorgen is na een langdurig lijden zooals indertijd in de pers en door de radio eigen record op de 800
meter
styi
.'De Indonesiër Soetan Mangkoeto had op
het Gemeentelijk Ziekenhuis te Medan is bekend gemaakt
in
op grond van .de
zekeren dag een slang dood gemaakt e.ri
verordening van liet Militair Gezag van 'i'i
vond in het lichaam van het dier een zil- ovérteden de'heer A. A. V'erbrug. De oververen ring met een diamant bezet.' Da: ledene bereikte den leeftijd van GC jaar.
Augustus 1940 voor het afsteken van vuur.
•De heer. Verbrug. die de. laatste jaren werk toestemming van
TURKSCH AMBASSADEUR
Soetan Mangkoeto in de wolken is., -van
den Legercommanpabij Besitans woonde, alwaar hij een parOVERLEDEN.
blijdschap.'behoeft geen betoog.
dant is vereischt.
bijgeloovige - ka-mpoengbewonere ticuliere kebon beheerde, was vroeger als
Vele
Reuter seint tut Teheran dat de TurfeDe
aandacht ( Van belanghebbenden
hebben reeds een zeer mooicn prijs vóoi tabaksplanter* ter Oostkust werkzaam. Ook wórdt er daarom op gevestigd, dat Z. Exc. echc ambassadeur in Iran, Su a d Da v z
'dezen, wonderring willen betalen, doch de is hij eenigen tijd verbonden gewwst als
de Legercommandant heeft besloten,
om Vrijdag aan een beroerte is overleden.
gelukkige Soetan Mangkoeto wjl hem vubr «rorrector bij „De Sumntra Post".
rekening houdende met den door H. M. te
geen geld ter wereld van' de hand . doen.
De begrafenis zal hedenmiddag om half kennen gegeven wensch, geen toestemming De Heer en Mevrouw
,
Want ook hij is de meening toegedaan', dat vijf plaats hebben, uit het Gemeentelijk Ziete
tot
het
vérleencn
afsteken
van
vuurhet een, wonderring is. "welke hem. in de kenhuis.
;
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toekomst veel geluk zal schenken.
•
De Sinn. "Dode geeft echter tie eenvoudige
verklaring, dat de slang den ting.had in.
geslikt, .loenjic't dier nogmaar een slange•.'
< •
tje was.. ,
.:'.'■.
'•

werk.

BEGRAFENIS P.JB
ZIJDENBOS

*
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NETTO-EXPLOITATIE-SALDO

geven

boorte

met blijdschap kennis van de gevan hun zoon:
„;

—■
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-.

HANS ERIK
VAN DEN P.T.T.
Hospitaal Bangkatan,
V ■..:
had op de Europeesene
Batavia, 23 Aug. (Ane'ta). Blijkens 'het
~. Augustus 4941.
begraafplaats aan den Paleisweg de
Paya Bakong
tef jaarverslag
1940 van den P. T. T kon als
aarde bestelling * plaats van het stoffelijk
overschot van den heer P. J. B. Zijden bos. netto exploitatie-saldo aan het land .wor?
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■
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artsen,

Donderdag wordtin de Witte Sociëteit
speciaal Jeugdconcert gegeven door
de pianiste Lili Kraus,
waarbij Dr. P.
Rathel, leeraar aan. de H.B.S. te Medan'
■-'"-■■
toelichtingen zal geven.
Dit concert dat plaats vindt onder aanbeveling van den directeur der H.B.S. en
met medewerking, van de Witte Sociëteit
is bedoeld als vervolg van de verleden jaar
gegeven jeugdconcerten -en als een voorloopcr op een te Medan te stichten Vcreeniging voor Jeugdconcerten! •-'
Verwacht wordt dat niet alleen H.8.5.ers van deze bijzondere gelegenheid
DELI BIOSCOOP
gebruik zullen maken, doch dat de gansene"
„UNTAMED.”
Mcdansche jeugd zich ndar de' Witte Sociëteit zal opmaken om het
Akim
meTamiroff
heel''don laatsten tijd
concert door
vrouw Kraus te geven aan
te hooren.
bewezen een cerste-klasse acteur'te zijn.
Deze rep*utatje bevestigt hij
te nieer
het
„Untamed",
schitterende
in.
filmwerk
BRUGGEN OP SUMATRA
dat van hedenavond ai in dc.Deli Bioscoop
De heer Soangkoepon .drong*in den wordt vertoond.
\olksraad bij de behandeling der begroóParamount heeft deze productie vervaardigd
tmg van V. en \V. opnieuw
naar een beroemde roman van Sinclair.
aan op het vervangen van verschillende veerponten op .welke bekend is onder de namen „Mantrap"
Sumatra door bruggen. Dit is noodzakelijk of „De .stille 'stem".
ter bevordering van het snelverkeer
Op pakkende wyze besehVeof Sinclair- de
tusgeschiedenis .van een vrouw die gewond., is'
achen Tandjongkarang en Koetaradja.
in' een groote stad te leven en die haar echt.
geboot is gevolgd naar één klein d.ui p, waar
INDISCH ARTS TE SINGKEL z(j niet past en zich'niet kan schikken. Uitnemend is de wqze waarop Patricia Morison
van
den de.ro! vertolkt van deze vrouw, die 'zich
n
herhaalde in den Volksraad. moedig verzet tegen he: klcinzicligè. geroddat d* P.„
Ee6nn g het met ** n *eer Machdel en de infrigues van de vrouwen in" het
moed eens is, dat een spoedige
Dlaatsint dorpje. ~'

*

■

een

zendingsarts' aanwezig is, z(jn particuliere
landschapsarlscn,
8.P.M.-artsen
enz. belast.met de behandeling rvan rechthebbende ambtenaren vn gepensionncerden.
Zij ontvangen hiervoor, evenals de ander»
civiele geneésheerèn, eenige vergoedüTg, terwijl de genees-en verbandmiddelch betaald
worden door het land, landschap, regentschap of door eenig ander autonoom resaort. 1 *'***Wf**taMßr***fci<ai
.Mocht zich op*de een, óf andere plaats
uitsluitend een zendingsarts- niet civiel geneesheer bevinden, dan behooren de patiënten zich naar den dichtstbijzijnden arts
belast met geneeskundige, behandeling van
rechthebbenden te begeven. Indien zulks
niet.mogclgk is tengevolge van- ernstige
ziekte van den patiënt o£ afwezigheid van
bedoelden medicus; 'dan.bestaat er geen bezwaar, dat de zieken zich wenden tot den
zendingsarts". De,gemaakte kosten kun-+en
dan volgens de bestaande restitutie-regeling
voor vergoeding in. aanmerking worden ge'
.:.
bracht.
ft

"

'

.

'

JEUGDCONCERT TE GEVEN DOOR LILI KRAUS

ncch

~-

'

AANVRAGEN LEGERFILM

poeas en Kabandjahé.
Op verschillende plaatsen, Waar'noch Ven

»

.'.

-

merking komen. Indien slechts een zendingsarts aanwezig.is, is deze in,bijna al!e gevallen tevens civiel geneesheer en 'dus bej
tast met de geneeskundige' behandeling van
de bedoelde personen. Dit ia olm. het geval
in de Bataklanden, op het eiland Nias,. In
Tjidercs, Krawang.Rantepaó.
.Kocalaka-

gouyernements-geneeekundige.

"

\

{

'

"

*

%.

'

Aug./< Aneta). D? j Regeeringsgemachtigde, directeur van Onderwijs
«.n Eeredienst, de heer Lockman Dajadiningrat bracht het ' regeeringsantwoord W
uif-inzake het' Departement van.O. en E.
in tweeden termijn, waarna het
amendement Muh. Yam in tot uitbreiding van het
aantal Inhsemschc\ scholen werd'behandeld
en te,n slotte, nadat'de- 'regeering had verklaard dat het voorstel voorbarig was': en >
overbodig, door den eersten voorsteller in•
.
getrokken. ,«■'"'■.
Mr. Ijéveft- beantwoordde: dé sprekers in
•we«de'n termijn .over afdeeling I. (Regee.ring en Ifooge Colleges», waarbjj het leeuwendeel van hc' Regeeringsantwoord» was
gewijd'.aan 'vnórüchl'ings-,'.en publiciteits-i
zaken.; Afdeeling I werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen, i
Do afhandeling van de: Begrooting yan
OxnE. werd in verband met de inmiddels
ontvapgen. Nota van; Wijziging etc., tot,' na.'
der orde verschoven.
'"■■■.■

,—-

.

Z. Edelachtbare
gebruiken van het byvoegelgk naamwoord
„fatsoenlgk". Als hij eens een eerlijk onderzoek wilde instellen .naar de gedragingen
van allen, met wie hij te maken heeft," zou
hij dan geen pgnltflte verrassingen vreezen?
Of noemt de burgemeester iemand alleen
onfatsoenlijk als/hem zulks past?
Zoo ja, 'dan dient hij die opvatting ten
spoedigste' te herzien. ■ Wg, Padangers, voelen niets voor een burgemeester, die' meent
onkwetsbaar, hoog boven zgn gemeente ie
trooncn. . Daar zyn wij, als
beschaafde
menschen, te democratisch voor. •
Overigens moge.' de kwestie tusschen
'n dagblad, op Java en de Amerikaansche
firma, die de beteekenis' van' het woord
„Democratie" nog niet snapt, Z. Edelachtbare ais waarschuwing dienen.; '

Ook

Batavia. 23

van

■•

;

BEHANDELING

Volksraad

zj».f. de;■' Tnhccnwche vrouw
Dezer
een.politieagent in Kartipong Bolchover
op de voorgalerij van haar h,uisje. toen zij
plotseling dooré*m'kogel-in haar'voet ge>■
ƒ
;,
troffenwerd.
Het vreemde van Jïèt geval was, dat er
geen schot wer*£ gehoord. Nadat de kogel in
Het hospitaal verwijderd waa. bleek de poli-,
Üe na onderzoek, dat hij niet uit een'model'wapen afkomstig was. Nayeén-: uitgehreid
o nderzo?k is de
dat de kogel .afkomstig'
een
jachtgeweer, dat aan een tp&hccb 'toebes/
_'"."»,
hoor:.
Deze had dien zelfden'morgen op • een
...kfypendief" gesehoten.' '~. *:
Het schot
3 echter mis gewee*t en de
verdwaalde kogel bad Van een afstand van
ongeveer. I.DDO.'m. toch nog kans gezien een
': ■.
':.
slachtoffer te vinden.'
■..,..
ï Tegen den eigenaar van het .vuurwapen
zal wel proces-verbaal opgemaakt
worden"> Manila, 22 Aug.■';'■ (Aheta Reuter).
'■
aldus het ..Atjjhsche NwsMd".':w,
F r a?n k G« r : v as i.' rcdacceur aan hei
Amerikaansche \Vee,kbïad ..Colliers", .verklaarde bij aankomst uit .Singapore,' wn,ir
hij per Anzac-clipper aankwam,
aan de
pers,. dat;het Verre .posten een wezenlijk
kruitvat vormt, dat slechts een lont nóodig
OOSTKUST
heeft om tot explosie te komen. De vraag
is slechts, wanneer en waar.
Hg achtte Thailand het meest waarschijnlijk. •;■ ■.../:;;v.;s :.,_?; ■■; ; : ; ::■:,:■,,./'
Tco 'aanzien van . Singapore- meende
Vrijdag
De uitslagen
Gervasi, dat ..net oict kan worden, geno;be uitslagen van de gistermiddag ge- mert door middel'van een rechtstrcckschen
aanval, hoewel hét geen offensieve kracht
spoelde tenniswedstrijden, waren.
'-■~'"'.'',
'Mevr. .Steendam • inevr. Duson:,_ fr— 1. bezit."
ynn

a
gepensionneerd. .
Bij zijn vertrek uit Deli wa> het net der
Deli Spoorweg Maatschappij uitgegroeid
van 103 tot 415 km. terwyl later na ge-,
recdk'omst der"Zuid:Asahanlijrt nog 138
km aan het net werd toegevoegd,, zoodai
thans 553 km in exploitatie is.
Ruim dehelft van de lijnen der N. V.Deli
Spoorweg
Maatschappij is dus met zijn meteraden.
dewerking tot stand gekomen.'
Door
-de heeren Muhammad Yamin,
Bij de teraardebestelling werd het'woord
Roangkocpon, Soeroso, Soetardjo. Blaauw, gevoerd door
de heeren J. h. van Gülik en .;-*Lie Liong*; & Kian Liong
Saw Jr. &
Kasimp. Rehatta en Mapoedjï.
ir. Radersma, twee zijner
uit
v :
zijn Delische periode.;
De .\olksraad,
de
gehoord
debaiten.'
gI&JE--- spreekt .den wensch uit, dat de beslissing over dé vrrag of een ontwerpHet speelprogranimu voor de volgende
. ordonnantie zal. worden. ingediend 'tot
instelling Van een groepsgemeenschap'Het komt nog herhaaldelijk i voor. aai
Tapanoeü, téja spoedigste» in ieder ge- aanvragen-om. te, mogen beschikken
Ycshida —.winnaar \ Zwaan
over
Tsukuda/
val nog binnen het zittingsj'aar .1941' de smalfilm
Mevr..Pennink & de Jonge
rhej.Vobah
..Het Nieuwe Leger" j teneinde
1942, door.de Regeering zal worden deze voor particulieren te .vertoonen
genomen.
.|MHM| het Departement van Oorlog worden Inge-bij
'•••'.'•.*'
*
diend.
Ket'cham
winnaar- , {Duson —' Kim
Belangstellenden Vofdt daarom in herinnering 'gebracht, dat'— zooais reeds eertlcfi
Basrie
Panman
Chuqn
. winnaar
DE PADI
werd bekend gemaakt —.deze-film • k© Seng).* .
";:',',
' - Tworden aangevraagd bij den Territoriaal
WORDEN!.....
Yamasaki
winnaar- . (Ponse,— Kian
Commandant,. binnen wiens'■' ressort hij zal Liong). ; • ',f ..■ . ;.-■ .«>.,'
D
".
A .
Ongeveer tien dagen geleden iß.uit.:het- moeteij worden vertoond, •
;�' ' :
t
..... Maandag, '11 AnuAlleen"voor het'geval, dat debetrekken
gemeente ziekenhuis ?én alrfvir verpleegde
Liong
Maigurna.
Li£
v'v-*i> .i n r
kampotigman ontlucht met .medeneming Territoriaal Commandant aan de aanvrage
niet kan voldoen, doordat de beschikbare
val* de door,.hem toen gedragen ziekenhuiscopie op de# gewejischten datum reeds u INTERESSANTE HOCKEYWEDSTRIJD.
kleeding. :■ .
afgestaan, zou men zich ten. het DeparteMorgenmiddag heeft op de Kebon Bbenga
Hedenmorgen kwam. de. man voor
den
Oorlog
(Vlle
Tan
Afdecling
ment
kunA),
een
wedstrijd plaats tusschen een elftal
landrectiter.'Hij bejtonde, ook dat hij de
kleeding.'toen hij''eenmaal- buiten was. jhaJ nen wenden om zoo ra*>gelijit de beschik- van de MH.C. en dat van -..Andalaa". De
king te krijgen over. een tindere copie.
wedstrijd belooft een intérssante kamp
1
weggegooid. Als reden van de ontvluchting
Rechtstreeksche aanvraag
.
te w.oraen.
gaf hij op, dat hij te ve:>: aan huis .dacht. partement vaiV-Ooslog zonaer*bij het Dezich
eerst
.
de
worden.
padi geplant /noest
waar
tot den betrokken Territoriaal Comman, .De- weggegooide ziekenhuiskleeding
had
te hebben gewend Veroorzaakt onnoo.dant
volgens den administr.ii.eur van het. ,'ge-' dige correspondent ieA|^.,4..
meente ziekenhuis, die «ïls getuige werd geTer verdere inlichiing .volgen hier de
hoord, een waarde van ongeveer twee" gul- standplaatsen der Territoriaal Coramac-

.

t-erandering, 'n verbetering op maatschappelijk gebied, waarin géén plaats meer'is

VERDWAALDE KOGEL
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Ir. Yspecn begon zijn loopbaan te Medan
bij de Opname en Aanleg der .bovengenoemde in constructie zijnde-ignen, waarna
successievelijk ir» bedrgf kwamen de reeds
genoemde uitbreidingen en de Ignvakken
Kwala. Bamban
Rantaulaban
en
Loeboek Pakam
Bangoen' Poerba.*
Daarna was, hy werkzaam bij.de doortrekking der -.hjn.Stabat
T. Poera
P. Be'■'■/>]■'■■)■ '-u'r '-> v*.?-'
randah.
Na een;oerlof naar Europa"in -Augtistu.?
1908 werd hg iri Augustus; 1910 tot Ghef

'
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Buenos Aires, 22 Aug. (Aneta Reuter).
Heden werden ze» en dertig, vooraanslaande nazi's | n Buenos Aires Gearresteerd. ■ : •..<;'J-: .^:r^:/:}, .■
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publicteszakn

van Aanleg der N.V. Deli Spoorweg Maat-

schappij, in den leeftijd van 65 jaar.
Ir. 11. D.:Yspcert kwam in NovemUv
1899 als Ingenieur van Aanleg bij de Deli
Spoorweg Maatschappij in dienst en is gedurende de 20 jaren vari zon diensttijj
practisch geheel, aan den uitbouw der Ignen
van de Deli Spoorweg Maatschappij werkzaam geweest.
Ter illustratie moge dienen dat bg zijn
indiensttreding bg de.Deiispoornog slechu
103 km spoorweg in bedrgf was, terwijl
onderhanden waren de aanleg der 7 Ignen
Bamban en Bindjei

decreet van 21 Juli 1932 werd Mgr.
tot Apostolisch Vicaris benoemd, en 5 Febr.
1933 door Mgr. Pacificus Bss tot Bisschop
by de Gemeenteraadsvergaderingen.
geconsacreerd. Van 1921 tol' 193(3 was
En ; aangezien 't deze verslagen • grooten- Mgr. Brans tegelijk Superior Regularis
of
deels door de Pers. dus de Sumatra Bode, klooster-overste, welk ambt sindsdien bete weten komt, schijnt het; ciat 'niet -de
Bij den Volksraad werden drie moties
wordt
door
kleed
den Hoog-Eerw.
Sumatra Bode, doch het.publiek 't gelag P. A. Kerkers.
'■;;..:,:■■-, .va-■..';■.>..■.,*'"■ rigcdiend t t.w.:
'
moet betalen. Ook komt 't ons voor, dat.de
Door den heep Muhammad Yamin,' meBurgemeester hierdoor eehigszins buiten
vrouw Neuycn en den heer Janssen.
z'n boekje is gegaan, door aan 'n jaren*ƒ/:;:;De Volksraad,
lang bestaande, goede, publieke gewoonte
CHURCHILL SPREEKT
'h eind te maken, tcrwille va*i een persoongehoord de debatten, '
uur
Morgen om
lijke kwestie
spreekt als zijn oordcel uit, dat de
met de Per*. Zie, zooiets Churchill voor20.00 8.8.C,Ö.M.T. zal Winstón
de
een rede houden
noemen wij nu: kleinzielig! : Eerstens was
de
;■■.;.: verkies- ën' benoembaarheid.van
zoo deelt het Britsche consulaat ons mede.
die zaak haast vergeten! Waarom na zoo'n
•vrouw dient te worden uitgebreid tot
Heruitzendingen
hebben plaats op.de. getijd nog wraakzuchtige gevoelens koesteallo autonome gemeenschappen.
om" -23.00 i, uur
golflengten
ren? Bovendien meerien wg in 'n "vrg, bruikelijke
Door de heeren Muhammad-Yamin,
democratische land onze meening te mogen G.M.T. van denzelfden dag (dat •is 5.3 Blaauw.
Soangkoeponr en Iskandcr di Nata.
ü.v.m. op 25 Augustus-Noord-Sumatratijd).
uiten op de wijze, die ons goed dunkt.
en
12.15
uur
G.M.T.
op.
Augustus
om
25
De Volksraad,.
: Te veel wordt dit vergeten,door sommige
:.'■."'•-."-■•,
is 645 u.n.m. eveneens 25 Augustus
gehoord de debatten,
naturen, die te klein schijnen om te vatten, (dat
BBHrWMPW
spreekt de wenschelijkheid uit, dat
dat'wg in 1941 niets'meer voelen voor sla- Noord-Sumatraüjii).
de aanwijzing van leden door verkieverng.. Te veel wordt er. vergeten, dat er
zing dient te worden uitgebreid in de
voor ons 'n 10 Mei 1940 geweest is, de dag,
VRIJE GENEESKUNDIGE
die voor ons óók beteekende 'n algeheele
eerste plaats tot alle (stads) gemeen—

teMdan

Naar kortelings alhier ontvangen berichten is op 31 Maart j.l. in het Moederland overleden ir. R. IX Yspcert, oud Chef

II

■■<!

•Naar wij vernemen heeft de eerste week
i'an aanmeldingen voor den
blocdtransfu•sicdiehst te Medan gode resultaten opgeleverd. De actie voor nóg meer gevers
gaat natuurlijk Vorder, doch hét totaal van
Je eerste week is resds zeer -behoorlijk.
Alleen ten gemcentckantore van Medan'
meldden zich in de afreloopen' «es dagen
reeds vier én veertig personen aan. Op de
andere aanmcldingsplaatsen' waren
veer tien a.twaalf aanmeldingen,
oDe .inschrijving onderde ' Chineeschc
bevolking neemt eerst.volgende week , een
Aanvang, daar de
afgcloopen' weck gebruikt is om'de bedoeling en dé werkwijze
van den bloedtransfusiedienst aan de"Ch;:
neesche bevolking van Medan duidelijk te
, maken.
ri
f

1

■■
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Argentinie ruimt

■

van.

Oud-chef van aanleg der D.S.M.

;

de"r

Het programma

Brans, Apostolisch Prefect 'te
Het programma van den.Koninginnedag
Padang was deze maand twintig jaar leider
van deze missie.
te vieren op Maandag, 1 September, is als
, In het „Parochieblad" lezen wij hierover volgt:
Vrijdag, 29 Augustus: Dienst tri de Mos0.a.:
mÉf/f
mERB
By decreet van de H. Congregatie van keeën.'
Voortpl. des Geloofs van 20 Juli 1921 werd
Zondag, 81 Augustus: Kerkdiensten.
Maandag.'l<September:
P.-Malhias Brans als opvolger ; van Mgr.
6 uur: Vlaggcpairade door de Padvinders
LiberatusCluts,,benoemd tot Apostolisch
Prefect van Sumatra. Wy mcenen, dat dit op het erf van het Gouveroeurshuis.
verbljjdend bericht Sumatra in Augustus
7 uur: Luiden der Kerkklokken.
bereikte, zoodat deze maand Mgr.- Brans
,7 uur: Parade op ha terrein vóór
de
20 jaar de leiding van - dcz« Missie in kazerne aan den Poloniaweg.
.
handen had.
. 8 uur: Kranslegging Tamiang monument.
Onder zyn bestuur
heeft de; Missie . 8.15 uur: Kinderaubsde op het erf. van
enorme vooruitgang gemaakt, o.a. nam het het Gouvemcurshuis.i -■'.:,-'' ,':,.'.■',:,'>.;.schoolwezen een groot e vluch;.
iÜuurrOpénbqar Gehoor i.eh huize van
Begon Mgr-. in 1921 met de. hulp van 12 de-ii Gouverneur' (uitgezonden door de
NiPriesters-missionarissen, verspreid over een rom te Medan op de golflengte 41.50 M.)
paar vaste staties, n.l. Padang met Bclan16.30 uur: Finale dei- Schoolwedstrijden
tocng.Mcdan met Petissah, Koeta . lladja, op het terrein D.L.S.V. aan
den Poloniaweg
Sawah'Loento. Tand jong Sakti (in Zuid- (Toegang vrij).
en,
Sumatra),
op Bangka,
nu heef;
17—18 uur: Concert op de Esplanade
Mgr. 44 priesters naast hem.staan, die in door de Militaire
Kapel onder leiding van
het tegenwoordige Vicariaat van Padang Sergeant Deen.
""•■•■••;■
(27 Dec. 1923 werden Zuid-Sumatra, Bang'. 19.15 uur. Voorstelling'van een-serie oorka en Billiton en heel. de,. Riouw-archipel logsfilms in de Oranjsbioscoop.
/
aan andere missionecrende Congregaties
21.30 uur: Tweede voorstelling van een
toevertrouwd) 25 vaste staties bezetten,- serie oorlogsfilms
in da Orahjebioscoop. .
met vooral in de Bataklanden zeer veel
Beide voorstellingen zijn tegen een zeer
bijstatie!».
;'.■;..-.■;i; ■,".-•;. : - lagen prijs toegankelijk.
v . .\'.\\ '■.'3 '.;'-•
In 1921 zullen er tegen de 3000 kathoD i e r e h p a r k het Dierenpark is op
lieken geweest zgn, nu in 1911 zijn er tegen 1 September voor
"een ieder gratis, toegande.'3o.ooo'gedoopte katholieken,met onge- kelijk.
."'.*'-•
.
veer evenveel catechumcemii of doopleer
Mgr.

:

Over de Padangsche deining lezen
wij het volgende ingezonden stuk in
de „Sumatra Bode”:
Dinsdag 19
•■'. ïn de Sumatra Bode van
in
stadsnieuws,
't
dezer viel ons oog op
welke rubriek w\j kennis namen van net
feit, dat de agenda van de Gemeenteraadsvergadering, die den dag tevoren gehouden was, niet aan de Sumatra Bod*
werd toegezonden, oindat de Burgemeester
..niets te maken wil hebben met onfatsocn«jke menschen". Deze passage trof ons byzonder en wg meenen dit geval eens nade-onder de.loupé te mogen nemen. Imme*3,
de Gemeenteraadsleden, die slechts vertegenwoordigers van verschillende grocpeil
bevolking zijn, komen, ter behartiging
van de belangen dier verschillende groepen, die'tezamen "de Gemeente-vormen, in
een openbare vergadering bgeen. Vanzelfsprekend volgt daaruit, dat de geheele
Gemeente het rechtheeft te weten, wat de
die vergadering zijn. Daar
resultaten
de Sumatra Bode sinds jaren het eenige
Europcesche dagblad te Padang is. is
't logisch, dat steeds aan dit.' blad de
agenda's enr alle verdere.publicaties omtrent Gemeente-zaken werden bekend gemaakt.
' et
Niet terwillevan de Sumatra "Bode doch
terwille van het Padangschc publiek,/dat
er toch recht, op heeft..,
De kwestie van eenigen tyd geleden,
handelend ;tusschen_ de . Sumatra Bode
eenerzgds en den Burgemeester dnderzü'ds,
met het publiek als belangstellend \ derde,
kan o.i.' geen invloed hebben.op de Gemeente, die nog steeds belang blijft hebben

Bloedtransfusie

.

KLEINZIELIG GEDOE.

Ir.RDIJspertoverldn

Koninginnedag

i

Jubileum van
Mgr. Brans

:

De deining te Padang

EERSTE BLAD

VOETBALLER VOOR DEN RECHTER.
Voor den landrechtér kwam hedenmor-

gen L. van ,;Sinar Medan", die Woensdagmiddag Jl. tijdens den wedstrijd ..Sinar-Me„Neutraal" een' tegenstander, 'die
dan"
:
;
volgens, hem gemeen 1 Speelde, een "harden
. Dan komt een dokter in de eenzaamheid
slag boven bet. linkeroo? ,gaf.
van het plaatsje die weliswaar wat afwisDe landrechtér merkte op, dat'het onder
seling hrrngt 'n het !r.von van Hf7PiVTOUW, Voetballers niet erg spertiet was toegegaan'
t
'maar die voor haar a!'-ts nog . moeilijker
botsing'L: <n'
L
Verklaarde,
dat
na
een
maakt. Ray Milland is het die de- rol van R. van „Neutraal"
beiden vielen waarna R
den'dokter op pakkende wijze',vervult
onmiddellijk. L. een-trap gaf.'■ : ]■''.
„Untamed" is een film die de belangstelDe bal was toe.n al weg.- L. hierover woe•■
ling zeker waard is.
dend geworden,. gaf R. een slag '
R.'als getuige zei. Jat er geenrtrap was
Rubbernoteeringen
gegeven en dat L. zonder er ecnige aanleiding voor te hebben R. had geslagen.'
MEDAN 23 AUGUSTUS 1941.
. (Getuigen wenschte de landrechtér niet te
Opgave Gijselman & Steup.
hooren. Waar 'L.- te voren nooit «roor den
rechter was geweeste werd hg beboet' met
.
Java:6s>/4 cent nominaal.
Singapore: 38«équtet.
—

in leven -oprichter va:i Het Wöonhuys te
Médan en lid van de Middenstandsvereeni-

■wttriw jHTwrwiini iibiïiii I il
Op verzoek van de'familie werd aan de
groeve niet 'gesproken.
Pastoor Van der

•

.

•

den uitgekeerd ƒ

was dit bedrag ƒ

4.539100.01.

Over 1939

•

S

•

p

•"'"-

Zanden; «prak.slechts pnkile v.\«,iUcn u-n
afscheid, waarna een '.riend van dert overledene., de heer Ruelle voor de belangstcl-
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NIEUWE FOTO'S IN DE KERKSTRAAT.

NATUURRAMP IN CELEBES
u ..:c;cc. W.orct.' Uit' iMiiirn/.tiig
>
geroeid
dat de resident van Menado seinde dat in
den nacht van 16 op 17 Augustus een hevige bandjir bij kampong Lema in de'Ampïbabostreek plaats had, waardoor ech geaard en drie kinderen in eer. ladanghuisjo
werden overvallen en-gedood.r
Behalve het Ujk van een kind zijn- alle lijken gevonden. -UfftÊSSÊBSKÊP^BM

In de fotokast op den hoek van Paleisweg
en Kerkstraat zjjn vanaf hedenavond nieuwe foto's er bezichtiging opgehangen:
Duikers en kleine bruggen zijn over een
De foto's hebben betrekking op
den
zeeslag b|j Matapan en de oorlogsverrich- afstand van 8 k.m. weggeslagen.
Aan de sawahs werd geen schade aangetingen in Abeseintë, Syrië, den
Soedan
richt
Duizenden klappernoten zijn weggeen Erythre*
spoeld.
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|ter
I

meulen

TELEFOON "215-216

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941

DE SUMATRA POST

EERSTE BLAD
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ZONDAG, 2A AUGUSTUS 194.

ZUIVER WOLLEN

Cfcs 26 Aué.1941 HOTEL

DE BOER

ÉNCELSCHE

des n.m. 8.30 uur
in de Witte Sociëteit

MATINEEI2- 2:uur

TROPICALS

B^^^V

RIJ S TT A FEL

TWEEDE
PIANO RECITAL

>RTOtl

miWH

LILT KR AU S

Prijzen: Leden (op vertoon

in verschillende prijsklassen!

legitimatiebewijs f 1.50

)'.",

1

,n cl

,

b€l

CONCERT

..

.

«„

DANSMUZIEK

Niet-leden.
f 3.Plaatsbesprekingsbriefkaarten uiterlijk
op
8 uur v,m.. ter Witte Soc. Extra DINERS en
diverse gerechten
te bezorgen,
118
.r
..
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RA.]. DE VROOM

JOH. IJKTEN

|

--MAAL

,

Beëedigd makelaar en taxateur
in onroerende goederea
ADMINISTRATIE VAN WONINGEN
met vakkundig toezicht op herstellingen
KanODnenwejf 5
Tel. 1306'

j

1

■

,

A\>ê. Ranman
,-

Medaa

Uw Bril TE KOOP AANGEBODEN

-
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DE GLOBE
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Speciaal voor:

STOOMEN, VERVEN, STOPPEN

PLISSEEREN
Alleen

.*

.

en OPENZOOMEN
Dames- en.. Ileeren Kleeren.

Huttenbachstraat

I

4,

Tel." 796, Medan.

Wilhelminastfaat 70, Tel. 47, P.Siantar

',;

—

_ft

EN BROCHES

\lu

voor toezicht op de huishouding
morgens 8
12 uur.
Brieven met volledige inlichtingen en
opgave van verlangd salaris onder
No. 1591 Adm. De Sumatra Post.
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i.

Complete'. *

Tel. 760

MODERNE

•

||

-

EEN NIEUWE ZENDING

B

.

'

■

.

TELEFOON' 2t4t
MEDAN
Showr.: Kema\vanl3, Fabr. Labotaaweg 5
■■...';•"

|y Woninginrichtingen. Modernestrjl..'
Prima afwerking,
,1 'COXCyRREERENDE PRIJZEN;

.

-105

■-■

*•

_

•!■

.',

ONTVANGEN

Jong -Engelsen rijpaard;

H.D. MOTORRIJWIEL
M0d.130-36

Brieven-met .opgave models jaar en
prjjs onder No. 1595 aan de Adm: van
De Sum. Post

'*.'"'■*

' :.'.'

CalcuUasÉraat 101

■■■■*-j

JEUROPEESCHE DAME
IWÏNA^EUBELHÜIS
j
GEVRAAGD

'

""

..

TER OVERNAME GEVRAAGD

GEOPEND van 6 u.v.m.tot 10 u.n.m.

—

Sex. Ncurofces, Suikerziekte,
Gonorr, .en "alle 'Chro2>nuwziekte,
nische ziekten zonder'operatie. De eer.ige
occultist,.; die U kan genezen van Uw
ziekten en-pyrien, Ook beantwoorden van
Uw vragenen advies in moeilijke gevallen.
MR. DIN XE
Spreekuren
.
8 —I2v.m.
Hotel De £oer Kamer 10
'
rtJß.'
Medan S.O.K.
J
'.-■■'. vjn

-

MELKHANDEL en PROVISIEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
eigenaar event. genegen tijdelijk in
Zfcer goedkoop ■ J5-43
GEDIPLOMEERD OPTICIEN gebruik afstaan mits goed
tehuis.
Brieven aan,;. Adm. Klapper Ond.
Pematang Djering, P.KTebing Tinggi.' HUT/TISNBACASTRAAT 8 Brieven onder No. 1597 aan de Adin'
TELp'FOON-'1495
MEDAN. van De Sumatra'Pöèt.
a ,
Aambeien,

.

'r'

'

.

'■,

:

RADICALE GENEZIXü™

Mond. Tak i

Brood- en BANKETBAKKERIJ

flïflft BFNQ
Voor
RUBBERCUP^
v. Klapperdoppen

en

Rauwe Ham m/Asperges
,
Picca Mixta *:
Gegarneerde Lamsbout .*

r^r«fSß^;2i6

„

CHEVROLET-

-

I

De Gouverneur van Sumatra maakt
bekend, dat hét Openbaar Gehoor ter
gelegenheid van den Verjaardag van"
Hare Majesteit de Koningin tal plaats
hebben ten Gouver neurshuize (Sultan
Maarnoen Alrasjidweg N 0."*41) op
Maandag 1. September a. s. des vóormiddags ten 10 ure.
Na 9.55 worden automobielen op het
erf van het Gouverneurshuis niet meer
'
toegelaten. V
■

'•

;

SIANTAR HOTEL
Maandag 1 September

■N.V. AUTOMOBIEL-IMPORT MI J. Y u

KOEKL

Cultuur Maatschappij ter Oostkust
VOOR HAAR PALMOLIEFABRIEK
XiWCIVI een MACHINIST

.
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Zondagochtend ontbijt

Kesawan ICO

"■,.-■

--~

,

■■

Tel. 744

'

.

.

4

huize

vim

den \VelKd. Heet

*G.

H.

vßv

VOS, ZWARTEWEG No. 4 (/vstraat
Serdangwcg) op. DINSDAG 26 AUGUSTUS as. des avonds;UMi uur van ZÉd;

'

'

*-'

zeer. goed onderhouden inboedel w.o.' djati zitje. srhrijfbure.au. draaistoel. ('Jiin.
pullen. 1 en 2 pers. ledikanten. *_' (kei. spiégclkaslen.'. hang eit, legkastci), bckl.
djati zitjr, boekenkast, meisjesboeken. schilderijen., portiervs en gordijnen, eocosmat. 2 dressoirs, eettafel. (5 stoelen, ijskast. six'ukast. sesvies glaswerk,-casette. met jcpek. vorken, messen. gasfornniv Oven." waterpomp.' drum, .fiets.
klamboekamer, zink'• bladen, gramoffvonplateii. planten.' prehidcen. etc. etc.
I VJ"
Me| opdrachten .belast .zich gaarne het
.
.

"
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' "■

■
|

huize'van den \V*lEd: Heer E. ten
**
XMniTT
L Ll2y CATE SERDANOWEG
21Gb op
WOENSDAG 27 AUGUSTUS a.s. des avonds te ti uur van ZÈd. zeer goed
*en

.
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AAN ONZE PAS GEOPENDE

Weeskamer, Medan,
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BEKENDMAKING

m/bAL Tcb

DAT HET EEN VAN UW WENSEN ZAL ZIJN ZO'N
PRACHTSTUK. TE. BEZITTEN.
v •'•',"■

MobERNJNCÉRICHT!!!

,

HET VERHOOGT DE SFEER VAN UW HOME

'Beleefd aanbevelend.

„REDION"
.Wilhelrairiastraat E 8 • Tel. 68
-

:
-

ï

lo4TdööF

het verbindend worden der ecnige uitdcelirigslijst «Ie faillissementen van:
a. A. D. Ix'litohI„fahriekswachtdoeniér ;
11.V.A. te Dolok Ilir. bij Scrbalawan 0
(Pematang Siantar).
b. Tjia Seng merk Chung Scng; vroeger
koopman, .wonende te Kota Pinarig
thans zonder bekende woonplaats in

Kcderlandsch-Indië.,
OPGEIIEVEN bij beschikking van" den
Baad van 'Justitie te Medan ddo. 22
Augustus 1 1041 het faillissement'van
.Yea'p Sok Tian merk Siew Tjong Tjan.'
koopman,* wonende te Pabatoe voor de
Pondok 8.0.W. nabij Tebirig Tinggi•

b. BUITENGEWONE DIENST.

-

P. Siantar.

VOORUWOÖGEN
ontvangen de laatste modellen

Amerikaahsctiè Monturen
VOOR
lEDEREEN EEN T3RIL
WELKE HEM STAAT.

GHEMI C A L I Ë NHAN D E L

1596'

252 .12

I

*

DA.MÉS-&IIEERÉN KAPSALON

Handelskantoor.J.

I

=====

v n Sumatra maakt, overeenkomstig
het bepaalde bii
van

"

Curatrice

BEËINDIGD op 20 Augustus

ICOO

WIJ ONTVINGEN EEN PRACHT ZENDING PERZEN,
ZO BETOVEREND/ZO EXCLUSIEF VAN KLEUREN,

,

',

Venda-, Commissie- en

Faillissêmfenten

"ONTWERPEN.

PERZISGHE WUB

j

I
KAPSALON
H.'.' DAMES-6HEEREiY

12 op

*•»

.

.mot volledig pen.sio'n.
met 'of. zonder pension.'

M.\.\M)K.4MKRS

-

den WelKd. lieer

■':.

ADVERTENTIES

het Decentralisatiebesluit,-bekend, dat het slot der
begroötiDgsrekemng voor: het. dienstjaar 1938 by besluit van
den
Gouverneur van Sumatra van 15 Augustus 1941 No. 524/ F Z liO/111/l
is vastgesteld als vqlgt:
.
.
t

Uitstekende tafel.

'

:

UW

1364.

\doortrekkenden.

..

S«SUWEXHUIS. VOORSTRAAT
•

—,

;

■

US
?o«
artikel 20 (3)

aunrtig felegen m 't CENTRUM der stad.
meest aanbevofeji adres'voor

Voibttafef
•

','

VAN.

'

i
onderhouden inboedel w.o. bekl. rotan zitje.' divan,'snlonlamp.theetafel, leep- FAMILIES SPECIAAL TARIEF.
lamp, portieres en gordijnen, stalen zit
schrijftaM, boekenkast, £chr: J f- ■'UÏTZnSDISü LUSCNËS FSS.p.mnd,
machine, el. fan, el-, kroon; o'ieverfschilderijen.lksjumeaux.
1
Veer onder beheer van C. BROEKEMA.
">deel. Tbans
spiegelkast,.legkast. porc. wasbak;babytafel, babvbad. kinderbed, kinderwagen' H
J
t,
5 "»
Beleefd aanbevelend
koffer-ramofóon, dressoir, uittrektafel, 8 stoelen, spenkast. klok. tafel 2 i
nBECCBM3B33BBBBBI^SODEBCfI9II^DK3C^SB9W
fauteuils, damesfiets, geweerkast, Schiedmayer-pi'nno: etc. ete/
• M PPdrucb'ten bel'asi zich gaarne hel BRENGT U EVEN,'EEN
V',*BEZOEK
Vendu-,
en
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•
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VOCR JJW RECLAME-CAMGEVEN WU GRATIS.
LAATÖNS.DE VERZORGING
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De Voorzitter van den Plaatselijken Raad van bet Cultuurgebied
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Vendu-, Commissie- en Handelskantoor J, tvï. BAL, Télef. 252 AM\Zeer
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Telefoon No. 1277:

'/

PENSIGIjf
BRÓEKÉMA
Manggalaan 3-5- SIEDAN rTel.

:

"\T T<

2ÜS
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Vendu-, 'Commissie- en Handelskantoor J. M BAL Tel. 252-12
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Het Hulpfonds ter Oostkust van Sii.
matra zal gaarne in dank- ontvangen

•
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Bakkerü „OUTMAr
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;

Verkrijgbaar:

te bestellen voor Uw

<>

\

_

CROISSANTS

vart den \VelKcl. iker J.
*
DRENTH. POLONIAWEG 7op .MAANDAG 25 AUGUSTUS a.s. des avonds.tr uur van ZKd. zeer goed onderhouden:
inboedel w.o. bank, tafel en 2 fauteuils, kapstok* vloerkleed, portiervs "en gordijnen; el. kroon* l.l>crs.»ledikanten.'kinderbed, habvtafcl.-, divan. 2 deel. spa--,"
gelkast. hangleulegkaslen, toilellafel. tafel 2 fauteuils. pop]>ewagcn, dres'soir, eettafel C stoelen. spenkast. ijskast.' theetafel,:servies, glaswerk. keukciigc-:
rei, gasfornuis, heenfafiets. speelgoed, cocósmat, babvhüV; rotan ziljê, clci etc.
■'■■'■ '■ .[
.■M, ! opdrachten belast ziyh' gaarne hel
IfiOO
■; .
WM

r\J niTTT
"PT
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;*
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Denkt V er aan

Brieven mét voll. inl. onder No 1587 aan de Adm. vat! ' t)e Sumatra Post.
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ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941

TWEEDE BLAD

aan het De vrees voor den THAILAND,
wees

De stemming
meer van Constance

Russischen winter

standvastig

Ankara, 21 Aug. (Reuter). Jóhn Walles,
;.Reute"rs" corérspondent seinde: „Do Duitsehe
Rusland'hebben' uit Berüja

irisfructö% 'óntvangen
-

Japans plannen met Thailand

zijn duidelijk

om de-troepen te

vertellcnj. dat de. hevigheid vap den; Rua- /Singapore. 20 Augustus, (Reuter).
sischch winter enorm overdreven wordt en ..Laat Thailand standvastig
zijn 'in de
dat -«He» manschappen den'winter moeten handhaving-;
zijn
onafhankelijkheid.
van'
doorkomen in dikke kleeding eh "„valinki" 's Het zal njjet alleen staan".
Russische Jaarzen met .bont gevoerd r „■'-. Met-deze, woorden ' besipot' ±edehavohtl
>

\
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'

•
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weer.

>
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welke op de'boeren buitgemaakt worden..
een spreker' een, velsprekend, betoog in de
iDeze instructies,, waarvan ik vernomen
Thailandscha.taal
voor Radio-Penang. Deze
heb uit een gezaghebbende bron, bewijzen,
toespraak .was 'een beroep op Thailand en
beseft,"dat
ecn>
winter-campagne tevens een
dat.Hitler
waarschuwing.
onvermijdelijk is en dat zijn mannen zeDe
„Thailand'
Bprekery: verklaard*.:
nuwachtig zijn over den Russischen" winter.
maakt thans oen v:in de: meest critlE'ke
tijden van zyn geschiedenis dcprJ De Japan- |
sché Strijdkrachten zijn gemobiliseerd lanó'-i}
zjjn grenzen en 'een propaganda-campagr.e
Js;'fa,-Japan gaande, waarvan ..faetj eeriiga;
doel is :.l-ewijzen- tegen Thailand , op ?i> te
Toon der Britsche correspondenten somberder boijïtenp.opdat het onder Japanscbe „ocschenhing" kan worden genomen, op
zelfde manier als Indo-Chma..
v Waai om zou. het; de plicht van Thailand
De zij» om zith
Londen. .21 Aug.'(Cnited Press).
aan te sluiten, bg ; de,;niéuwe
„Daily Mail" vernam uit Stockholm, dat om Ie inliet Verre
Oosten?
maarschalk Budenny in telefonische opDe Japanners hebben bij de uiteenzetting
dracht van Staün de Drcpropetrovsk-dam van de redenen. een nieuwe holle frase 'gein de Dnjcpr
na een,half millioen"man,voegde n.1,. die van de ~co-prospenty ":. in
schappen via deze dam achter de Dnjepr Groot Oost-Azië-V
»e hebben gebracht-, heeft opgeblazen.
.Jlct isr absurd", aldus vervolgde de
De ,dam' zou des nachts zijn; opgeblazen,
■niirtkrr. „zich te rrrbcclutril dat Thaihet levenswerk van 31 jnillióen inwonen?
door onder Japansch toezicht te
van de Oekrainischc republiek verwoes- "r land
komen,
tcelvarcnder zou worden.
tend.
■■.■:•". -:■•■;"■'■ '"V-'
Aan het. Bericht was de mcdedeeling
Welke .soort wclvarcnUiteid iircft Japan aan te bieden f -Dezelfde die in Japan
toegevoegd. Tlat millioenen toanén water
heerscht, waar bijna alles gerantsoenccra,
de oevers van de "Dnjepr opgutstén. Men
is en Kaar het volk gedwongen wordt om
meent, dat duizenden Duitsche soldaten
■'
rijn verdronken.
BKIiM; .vele uren over te werken, op onvoldoende
i ocding. Wcnscht ecnigc Thadandcr zulk
Er moge, op "gewezen worden v dat de dam
ren
lagen levensstandaard in zijn land te'
het ; geheele • Donetz-kolcndistrict
tot'

■

DNJEPR-DAM
OPGEBLAZEN?

de'-"'
k

'

;

De Japansche ambassadeur admiraal Nomura, tijdens een onderhoud met journal.sten. na een coaferentie te hebhen gehad met Sumner Welle* iniake/de geheele
Verre Oosterx-he situatie.
,
~T)cSut,wtrq Po*V'?-r- Kndruk verboden}.'
«lonright
V

—-

'

•

En

wat zal

OP

Japan nu doen?

Aan

PATROUILLE

boord

van een Amcnkaansch'
óp patrouille m den Atlanti-'
-.Tokio, 20 Augustus (Reuter). De corresOceaan. 21 Aug., JlJnitcd Presj/
pondent te San Francisco van de, „Asahi Air.erikaahscJfcie oorlogsschepen" opcreère»
Shimbun" maakt mejdjng van Tgrootë Amc- -thans onder ware 3 oorlogsomstandigheden,,
rikaansche verschepingen van vliëgbchSHjgi** l%i|*röï .president Rooscvelts instructies

■

>

AMERIKAANSCH OORLOGSSCHIP

VLIEGBENZINEVOR
RUSLAND

1

De onophoudelijke berichten over nieuwe
verliezen hebben hier. het uitbreken van
een bepaalde, niet te dcfinieeren zenuwachtigheid teweeggebracht. Men leest' herhaaldeïuk over zelfmoorden onder* mannen
zoowel als vrouwert, jonge menschen- zoowel als ouden van.'Hagen.
Een poging doende een kalmccrcnden invloed uit te oefenen wordt in een van offlartikel in ". de
cieele : zijde. geïnspireerd
.
gezegd:
Rundschau
Bodcnsec
„De verwarring onder, het publiek is begrijpclük,-daar niet iedereen in staa,t is
grootsche operaties en .toekomstmogelijkheden te beoordeclen". Het-feit blijft niettemin bestaan, dat zelfs de met de beste
is"«cn*Btiilé ernstige achtergrond bedoelingen geschreven dagbladartikelen
het beoogde doel kunnen bereibü al het pleziermaken aan het meer niei altijd
ken, want het besef van het wezen van
van Constance. daar het vaak terugkodoorgedrongen
mende schouwspel van'gewonde, solda- den oorlog is reeds f e diep
eenvoudige
van
deze
gevoelenswerkt
in diepste
ten voortdurend als een domper
üedon.
'■■•■■'.
de
zömcrvacantie.
de
van
op
genoegens
hebben
De duidelijke bezorgdheid over het ver.De inwoners van deze-streek
loop van de Russische. campagne kan niét
reeds noodgedwongen, kennis moeten magenegeerd worden én ir zelfs officieel beken met de schaduwzijde van den oor•■■■■''
vestigd door een beroep van de nationaal•
.
log.'
de districtlei10
gezinnen Focialistische partij, waarin
ledereen dag moeUn wel.
verstanjs bemis
.te
niejt.
"zich'in
11
een
hunder
den
dood
van
i tot hun ónzetting
gebrek aan
beklaagt
"over
het
ner leden vernemend Overal zijn bressen woordingen
restaurants,
tengevolge
de
discipline
in
'geslagen in'de gezinsmuren.,
radio-nicuwsdat
de
Duitsche
S.A.-leider,
en
een
van
het"feit
-Twee S.S.i!elders
de chef van den districts-vcterinairen herichtenomroep en; de nieuWsbulletins
dienst, de inspecteur der posterijen, pro- der dagbladen soms.dn'betreffende bepalingen niet strikt in acht nemen.
fessoren, leeraren, stndentcn van de uniHet artikel doet ook beroep Op alle burVersiteit,' bekende sportslieden, menschen
vacahtietochtjes
ujt alle lagen der maatschappij, liggen gers om zich onnoodipe
leden
van de
aangezien
kameraden-in
te
ontzeggen,
naast
vele
reeds
"hunner
streken.
welke
berkenhouteh doodkisten onder Russi- macht en bewoners van
luchtaanvallen,
de
aan
blootgesteld zijn
sche
vnn
voor
het
bezoeken
genieten
van
lijst
zijn.
zal
namen
die
voorkeur
lange
Het
toeristen centra. Sanatoria, én kuuroorden
'■': v.\de inwoners van Constance op het moalleen op dokters attest bezocht
nument voor hun dooden in dezen oorlog mógen
'■'"*"
»'
.' = :
worden/
'7 ■"'
'zullen moeten griffen.
■
Zurich, 21.'Aug. (Reuter). Een somber
«n. triest beeld van de toestanden aan het
meer van Constance, eens bet populaire
oord van vacantiegangers, wordt gegeven
•n een artikel in het ...St.-Galler Tagblatr,
Ondanks de gedrukte instructies.'aan alle
Duitsche vacantiegangers verstrekt, waar*
in zij 'gewaarschuwd worden ~zich behoorlijk te gedragen", heeft de voorzitter van
tie. Duitsche toeristen vereeniging zich genoodzaakt gezien, ih een tot alle toeristen'iureaux gerichte circulaire zich erover te
beklagen, dat voortdurend berichten over
alcoholische excessen en hamsteren door
vacantiegangers binnerkomèn.

—

,

Duitschland

geobserveerd door neutralen

oorlogsschip

_

-

Nokopol van elcctrisrhe kracht voorziet. ;
■naar Sovjet riusland. Elf schepen zyn vcf-;,
opente hcuden en de be„Van' nu af aan zal de Russische oorlogsin raj, gewoonten, 'trokken, of staan op hét punt om te ver"- lofte .-.'an het. Amerikaanschc volk, dat-«l«
. Groote verschillen
inspanning grootcndeels afhankelijk
zijtï taal en geloof-zijn*e-verbouden met het trekken.
rfepi^||3ii^- Voorraden erdoor zullen komen, dit.
van de'industrie in het Oeral-geberffte", furidameiUeele verschil.in volksaard, waarDe schepen, welke reeds vertrokken zjjn,
De correspondent van ,Uniied Pret.''
aldus het bericht verder.
legde aan boord van een Amerikaanschl
door: het onmogelijk^is.-dat- de beide hinden ?jn drie Amerikaansche en twee Sovjet.Gezaghebbende
waarnemers ', stonden elkaar op vnendschappelhkc basis ont» Russische tankschepen, welke San Francisoorlogsschip in de af geloop en 10 dagen,
co volgeladen verlieten met
vliegbenzine
kccpligèh tegen ; de:] berichten" uit ': Stockeen afstamt van 2600 mqhn af. De kavan
95
octaan.
bestemd
voor
VVladiwostpk.
holm, volgens welke maarschalk Budcnny
sto>ulcn_ gereed vn> onmiddellgli
\;
over
tn
nonnen
Jitpan
. Sprekend
zijn* vermomDe twee Russische tankschepen.welke op
in actie te komen. Dé raaiè zweeg, bein opdracht van 'Stnlin d<* dam in ■; de
ming- vun „weldoener en bc&chprmcf van
aUe landen in het Verre Oosten", zcidc 16 en 19 Augustus j.l. vertrokken, vervoer*
halve onder zeer- mocjlgkt
Dnjepr opblies. aldus een Reuter-teleden respectievelijk 379? en 7100 vaten vlieg- ". heden, pp de schepen icoa omstandigde spreker,'dat Japan Kurca heelt opgram uit Londen, Noch de Duitsche, noch
het „black- .'."
.
/•»
't. • '....
,oaf". Des iiachts werden zy beschermd
de Russische .communfaué's'weien ..erop. f geslokt on een' marioncUen-rcgccnng •benzine. ■'«
Een Anierikaansch vrachtschip, dat op 15
onder eigen controle heeft ingesteld . m
legen vliegtuigen en duikbootcn door
dai "de feitelijke slag-aan de Dnjepr reeds
Augustus uit San Francisco vertrok, ver'■
zeer gevoelige- luisterappataten.
■■
Man.tjoekici» en.Nanking.
zou zijn begonnen, ofschoon «ulks ieder
voert 2.710.000 gallons, vliegbenzine en had
De bepalingen van de marine laten
oogenblik : kan worden verwacht.
Men /'..'"'■' ., Jsi dit. bescherming f''," zoo vroeg hij. ■2- naar men aanneemt
Wladiwostok'als
/lief too namen van schepen te noemen,
meent,-' dat de maarschalk.dit, rijke" indu:■;■.■ ;
.JVtr, dut .is het niet. liet is eerder bestemming.'
*■
—/■■
■'. .-.■•
■
doch
wet mag icorden gizcgd, dat atf
\
overheersching
en
onderwerping,
t'an
striegebied'slechts zon
vernietigen ."als
Voorts, vertrok op 16 Augustus een tankzerr, f(>rnt,idal>ctc
vrije volken aan den wil van Japan.
eenheden tonnen. Het
laatste*-wanhopige pop'ng. in'het kader
schip uit Los AngeleS met 3.99Q.000 gallons
schip, xcaarop de correspondent 'tem
D& Jnpansche plannen 'me' Thailand zijn
van de tactiek, van de .Verschroeide aar.viicgtuigbrandstofT Een tankschip wordt
„Uniicd Prcss" »wr, is een van de machvoor iedereen duidelijk. Waarom ver-, voorts
de". ..;.._'
geladen te Richmond. aan de baai
tigste van th Amrrikaansihii.vloot.
klaart Japan niet openlijk, dal het van
:. Sommige Britsche correspondenten te
van San Francisco. met 4.393200 gallons
Thailand
lal
.afblijven
'andere
De officieren zijn officieel strikt "ncu
zoolang'
Moskou 'seinden telegrammen, welker'
en' zal over een paar dagen Baar U'ladi- traal.
toon' duidelijk somberder was in ' vergedoch particulier verwachten zij, dat
wo3tok
vërtrekkerf. Een ander tank- de Vercßnigdé
lijking tot'het optimisme van vroeger.
Staten.'. tenslotte .actief aan,
schip is gereed uit San Francisco te verconflict,
zullen, gaan deelnemen. De
het
trekken met 7.5Q0 vaten benzine, bestemd tendenz om
te'intervenieeren is J zeer krach•
voor Wtadiwostök.
tig onder, de matrozen.
De, correspondent zag enorme granaten,
correspondent \oegt hieraan toe,
<lat men verwacht, dat de schepen in hét waarop
geschreven
stond:
„Voor
\an den Oceaan op elkaar '/uilen
midden
Andere,
Hitler."
waren
gemerkt:
21 Aug. (Reuter), In £ct Huk
«vachten en in één groep naar IVladluo„Voor Oor ing", en „Voor Góbvan Afgevaardigden verklaarde ly-den de
Londen, .21 Aug. (ReuterjrT.Waar be.
stok zullen doorvaren. In scheepvaart- bc re.",'
'J •■ "..
leider va.n .de Socialistische /Partij. .Curtin, vindt zich-het Franscha. goud?"
vraagt
kringen
te
Saa
zoo
Francisco,
verklaart
dat gezien alles, wat Australië voor
En- het „Financial Xews'' rieden n.a.v. de.puhij. slaat roen* nauwkeurig Japans hougeland heeft gedaan, Engeland een' zoodablicatie van den eersten w; eekstaat
van
duig
FLUITENDE PIJLEN
La.>'. zuifcé tankschepen gade.
nige vertegenwoordiging te Londen', welke de Banque de Fr-ince sedert de
ineenstorIn een A-orïgen odrfogsspiegel werd verAustralië geschikt mocht achten, behoort ting van Frankrijk, waaruit blijkt dat de
'
teld,.<2at
te* accepteeren.
■
ZELFS
ALS
DE GEHEELE met zijn de Ctoineezen; lang voordat Hitler
goudvoorraad van ie bank .81.500.000.000
■Hij verklaarde, dat terwijl hij vertrouwen francs
tanks aan- dep gang ging, werkten
wijkt
Ditniet
becijfer
bedraagt.
lieeff in den afloop • van den oorlog, het langrijk af Van dei. goudvoorraad vóór.
-net tanks en dat-daatover zcUs aanteekerringen te vinden-z\jn in fiudc Chineesche
Imperium ér, thans even'slecht aan toe is den Fransch-Duïtschcn wapenstilstand.
GAAN
'als óp hét nTonient van de ineenstorting Van
krijgskundige werken. Maar ook de zooge■.De vraag is thans hoeveel van dit goud"
naamde
Frankrijk. De oorlogsbehoeften. . dwiig.cn onder daadwerkelijke
gillentfe bommen, waarmee Hitler
De Daily Tiicijraph schreef: i.R'usiaüu
Vl.den premier in het larfd te blijven om toe- thy-autoriteiten staat. controle 'van.de
en
angst
ontsteltenis in de harten der Lon;.
heeft ongetwyfeld een ernstig verlies gezicht te houden'op het bestuur. Men moet,
denaars'
wilde
verwekken zjjn
hcclemaal
dopr
bekend
werd
leden'
den
Duitschen
de
opmarsch in
Zooals algemeen
is
vóór
a(dus Curfin, dè" feiten van den'oorlog als
do ineenstorting een %rbote' hoeveelheid, Westelijke Oekraïne,e£)tlé verovering van niets nieuws.
De Mandsjoelijfwachten gebruikten al
realist onder oogen zien'en alle mogelijke goud naar de Vercenigde Staten overge- '-Nikolajev. Indien de Dnjepr niét behouden'
leering trekken uit het verleden, om dicnvoor het begin onzer jaartelling fluiiang
zou
kunnen
worden
,de
en
bracht, waar het op last van de AmeriOostelijke
o\ereenkomstig'de koers vast te stellen.
tende
pijlen, waarmee ze de menschen van
kaansche''regeering bevroren' werd. Een Oekraine me', zijn steenkool-.' ijzer- en in- ('e
straten
joegen, wanneer de keizer voor.ll|j zeide, dat het louter een illusie I* •andere belangrijke hoeveelheid
dustrieele
onder,
centra
den \<«t zou worwerd naar
aan te nemen, dat, op dit : tijdstip de
zou
komen..
denzou
het
grootër
m
gcloopeni
kwaad
veel
'.'vJf'ü
Martinique overgebracht én Wordt- daar
strijd in den Noordelijken
jaar
De
en
de
Tweehonderd
'zijn.
voornaamste
voor
Christus
Krim
overeen-;»
vlootbasis
werden
bewaard.
kwam
een
Onlangs.
Oceaan, in de Middellandschr Zee. in het
komst tot stand tusse! en de regeering te SebasUipol zouden dan ook spoedig ver- fluitende pijlen gebruikt door Tsjrng Noe,
den
Pacifie
Midden-Oosten en in
een \op'r
een Mongoolsche prins, die ze voor een'anregeering. loren kunnen zijn. '^jüJEESifIBM
de Amci'kannschc
het Imperium gunstig karakter aanneemt. Vichy
zelf»
der doel. wist te gebruiken.
Echter,
zulk
een
Furees
zou
den.
zich
verbond
de
waarbij
Vichy
Vereenigde'
De'Australische'premier .heeft op het
Duits'chers.
niet
de
nog
Hij placht met. zijn fluitende 'pijlen eroverwinning ver«ogenblik wel /opwel werk in Australië, Staten te raadplegen alvorens het'een deel zekeren. Er is" geen. voedsel voor hei gens op te schieten,
wrïarna zijn lijfwacht
dat de vertegenwoordiger tè Londen ie» van het- goud van Mirtinique weghaalt. hongerige Duitschland op de Oekrainischc ian hetzelfde doet moest beschieten
mef
ruil.
voor
deze
t
vezegging 'stemden
�' mand
anders moet zijn dan juist hy.' f-}**". de:In
aarde en' door de vernietiging echte pijlen. Zij, die niet onmiddeliyk zijn
Amcrikmnschê autoriteiten; er'in tot verschroeide
een deel Van het Fran-ehé goud. dat in de van de mijnen en fabrieken' in dat gebicu voorbeeld volgden, werden geëxecuteerd.
SUBS
deze niet dienstbaar kunnen zijn voor Hij werkte uitermate methodisch,
begon
be\-rorén* is. te. ont- zullen
Ma- j oor Alexa n d e r P. ü f VcreenigtJe -Staten
de Duitsche oorlogsmachine.
met op zijn lievelingspaard té schieten
dooien
behoeve
van
van
den"aankoop
ten"
S cvtJ'rik y • heeft patenten, gerubmej np
Evenmin zou. dit de Russische legers dat prompt door zgn' lijfwacht werd neergoederen, waaraan de fcevolking" van Mareen geheel nieuw ontwerp voor een
gevecht stellen.
-iub- tinique drinrend
buiten
gepijld. beschoot vervolgens zjjn lievclings*.
behoefte ; heeff.
lang heeft de Russische regeering vrouw en eindigde met zijn vader
slratosfeerjachtvliégtuig. Dit toestel is uitJaren
Een
deel
van
den
neer 4e
belangrijk
Franschen
gerust meteen
terde.Oeral en Siberië ontwikkeld, zoodat Rus- schieten, waarna hij de Tsjing' Noe dynasook naar Dakar overgoudvoorraad
werd
land voor
metalen en machinale induwijl de motor achter d;ze i'rukrabimV -;-'btie vestigde, schrijft L. H. onder Schot
gebracht. Hel lot-.van dit goud is onbekend. strie niet zijn
geii'is, dus op. dezelfde wijze als bijde ISeIJ
langer van den Oekraïne afhanc h e rui t van de Locomotief.
een
een
-Volgens,
lezing
het
door
werd
kelijk zou zyn.:.'
Airacobra
aldus lezen wij in r Vliegw<>
Een waardig heer om Hitler een voorFrfensch oorlogsschip naar' Martinique
/Terwijl de Russische legers den strijd vol- beeld te
reld".
fl^Jn
geven met geluid, gevende projec*
is
overgebracht, doch het
waarschijnlijker houden» bestaat elke Duitsche terreinwinst
AiracobrS drijft de morvir Uoor
Bn
te
Dakar
het
zich
not»
bevindt.
góu'd
•
uit slechts stof en asch."
middel van een A'erlengas
de trckschrocf dat
vraagt zich af ho* lang het nog zal
voor in .den neus aan.'
Bij -de' nie-iiye Men
TANKERS VOOR ENGELAND.
Sevecsky is de plaatsing'van de schroeven, duren alvorens de regpering.te Vichy er
AUSTRALIE'S ARBEIDSKRACHT
Washington, 21 Augustus (Reuter). De
echter een geheel nieuwe èn onverwachte in "toestemt een. deel van haargoud aan
j
Canberra. 21 Aug. (Reuter) Het aantal plaatsvervangende „petroleum coördinator"
Duitschland .af te staan.
r.rbeiders in; de Australische ijzerindustrie Ral p h Dayies
verklaarde, dat de
De motor dnjf? via verschillende aandrijfBENZINE-GEBREK IN OOSTELIJK
wordt thans geschat op ongeveer 200.000, cijfers, welke voorgeven aan te toonen,
assen twee treksehfoeyen in den vleugeldat
AMERIKA.
hetgeen 50.000 meer is dan de regeering Engeland een uitgebreide vloot aan
tankneus en twee dmvschroeven aan den viéu*'Washington; 20 Augustus. (Reuter). D» een jaar geleden verwachtte.
schepen heeft, die in de Vereenigde Stagelachterrand''aaa. De .twee. duwschrheyen plaatsvervangende "..pet
makend,
Dit
bekend
roleum-coürdina'.ar"
zeide
dë
van
ten worden verspreid, blijkbaar met het doel
minister
zijn ontworpen als hulpmiddelen'ter yérhoo- ■R
p h ; D a.vi e 3 verklaarde, dat in' Oorlogsvoorraden Mcßride, dat het.aantal het Amerikaansche
1
publiek te beïnvloeden,
vliegtuig
den
van
sthrocftrCk.als
hei
gingde Oostelijke staten een- hoeveelheid.benzi-in dienst der regeering in den „absoluut onjuist" zijn.
zich in de feübstratosfeeir, bevindt. In': «Ie ne' beschikbaar is, l weikè' slechts vóldobnde arbeiders
Davies antwoordde hiermede op de nietloop van dit budgetjaar verdubbeld
zal
lagere- luchtlagen- worden "deje schroeven* Is voor'ongeveer
Magen. Hjj zeide, dattien
worden.
berichten, dat het onnoodig was
officieele
niet fcebruikt. Hun bladen sïftan dan ,:„ in
langverwachte tekort* in het • Oosten . Afgezien nog van de
-het
Amerikaansche
tankers aan Engeland over
Commorrwealth
'
:
'^
vaanstand.*' .
eindelijk is gekomen.' ■ ' '
dragen.
te
Corporation
Aircraft
en
de
voornaamste
-vertoont
'ontwerp
, Het
een'landingsgestel ' „Davics noemde desiuatie gevaarlek en
. üavies vervolgde:. ...Wij bcschikkerf over
"scheepswerven werken in de regoerinjszes"
mét 'ueuawi<;l en een bewapening vdh
iriogclijk
reide,drastischer,
dat
doorslaande
bewijzen, dat de Britsche en
maarregelen
tabneken
thans
vergeïe56
000
arbeiders
machinegeweren en. ctjii 37 mm-kanon:
zijn dan de thans ingestelde-beperkken met 24.000 een jaar geleden en geallieerde tbnnage aan tankschepen onvol• Naar verluidt wil mSjÖor. De Revejsky noodig
te rantsoeneering Van lenzine.
doende is voor het vervullen van de
oör1ï.700 voor den oorlog.y
tyh tegenwoordige fabriek, égf-*- Repubiic
logstaak, zoodat de overdracht van tankers
riitsjw
c
Aviation Corpwration,." verlaten'en een
v
■ •
Londen,'. 21 Aug. (Reuter;/; Men zal DE GAULLE BEVORDERT OFFICIEREN aan Engeland ten volle gerechtvaardigd is".
bedrijf oprichten, weer-onder/jjn"
•':
naam.
■/'
«'B 8 * ziéh herinneren, , dat het vliegdekschip' Damascus. 21 Augustus (Reuter). Dortr |
i»,lllustrious", waarvan heden werd gemeld, generaal Charlea de Gdullc, opperbevelhebBENZINE-GEBREK IN JAPAN.
FRANSCHEN IN SYRIE MELDENZICH
dat. het bp een Ame'rikaansche werf.'hscr ber, der vrije Fransche strijdkrachten, werd
Tokio. 20 Aug. .(Reuter). De Japansche
Londen, .20 Aug.>(Reuter)...De aannwl- stellingen ondergaat, den 10-den' Januari een aantal, nffiriereö v£n het vrije Fraii&clie regecring heeft.besloten met ingang van 1dingen ras. Viehy-Franscheh In JJyn? tij J.l. het voornaamste doej was van* Duïlschè leger in den Levant
September a.s. het gebruik van
alle door
ijsvrije Fransche Strijdkrachten zijn in d# en' Italiaan&chè duikbommenwerpers toen .Kolonel Col let, momenteel --eom.. middet van benzine
voortbewogen auto.afgeloopeii dagen ' toegenomen! aldus .een Britsche 'oorlogsschepen een» belangrijk roandant van het garnizoen te Damascus en bussen, taxi's en particuliere
auto's te vercójnvooi.naar-Griekenland escorteerden.- '
bericht ütt .Beiroeth a<an hetgedelegeerde Van de vrije' Fransche bewebieden: met het doel de olie- en benzineeen. der wervingskantoren te
rti*W-' ..De admiraliteit maakte toen bekend, dat ging bij de Syrische regeering werd tot ge-I voorraden te sparen.. SÉBffe|Kfl
den zich gemiddeld 100 personen per d>j -de 5
getroffen werd dóór zeven neraal bevorderd, evenals, kolonel M on- 1
Het' verluidt echter, dat ;.bepaalde uiU
groote bommen, die verscheidene van haar cla r t, gouverneur van Djebel
zonderingen zullen worden-gemaakt in het
Druze
eri
De aanmelding verloopt .ook bevredigend' 'kanons buiten, werking stelden en waar- kolonel Va 11ia n, • bevelhebber van 'do l geval van particuliere auto's,
die noodig
te Damascus, Ra vak en 'Hom.?. , Om. tfiel< door verscheidene hranden aan boord uit» vrije Fransche
l z\jn voor speciale doekinden.-.
luchtmacht.
den: zich vele'offlciereh «n manschappen jbraken. Geëscorteerd door tbrpedobootjaGeneraal Collet was een der eerste hooge
Taxi's, die niet óp benzine loopen. zullen
aan vatf dê laatste versterkingen, ' welke
de ..Ilhjstrioüs" op eigen kracht Fransche officieren in Syrië, die zich tyj de |
mogen rijden, doch de standplaatsen
Iwel
worden
Frankrijk
gezonden
veilig
in
Malta
te bereiken.
vrije Fransche strijdkrachten aansloot.
,1 voor t«d'B ssUca werden opgeheven.
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SUPER-DEFENCE-AGENCY

Londen, 20 Augustus (Reuter).
„Een
ler. die tégen Dnitschland spreekt, ' zal
rden opgehangen", zoo '■ verklaart ; een
sluit,-dat door den snuwleidcr en'stadhouder van den Elzas. Robcrt Wa gri er. word-uitgegeven en waarvan "-een

Washington. 10 Aug (Reuter). Prcsi
tlcnt Roosev:lt heeft rechter, Samuelßbsenman van 't Hooggerechtshof van den staat New York opgedragen

|

NAZI-GRUWELEN

—

-.

;

en

rets zusje vaaren aanwezig.
Dr. verjaardag'wordt nivt

'

vierd.

20 Aug. (Reuter). Door
Berlynschen correspondent -van
Zweedsche dagblad „Dagens Nyer" wordt' een;nieuw voorbcèld sgeld van dé. wreede behandeling der'
en • door de Duitschers.
2en rapport van den Duitschen ofer Sermia aanhalend
meldi da
respondent:
„communistische"
(ie vuurde in.het-dorp Siala in Poop een Duitschen militairen auto
ir zy „bewijzen** van medeplichtigi.vonden in het feit, dat de bewust van
de gendarmes"' niet
Iden gewaarschuwd, staken de Duiders" het geheele dorp in brand, ter-'
zg véle dorpelingen doodschoten
50 zoogenaamde communisten -op-

en

Marg'a-

officieel

ge-

HLITffl

AUSTRALIEEHNOUVLPR

CHINA. AMERIK

AAN

■

Washington. 20 Augustus (Reutér). .Van
gezaghebbende zyde >verd vernomen, dat
tusschen Australië en <?é Vcrcenigde Staten,
over
diplomatiek overleg plaats
heeft

TWEEBDEINJ AR

;

samenwerking met China. Dit .werd onthuld

na besprekingen, welke gisteravond werden
gevoerd tusschen Case y, S u m ; n erWelles en L;i u j./ h 1 i n Curr i e.
Oasèy, de Australische «gezant in;dc Vereenigdé.Staten, en ook vertegenwoordigers
van het ministerie van buitcnlandsche Zaken weigerden fret'onderwerp der besprekingen ■te onthullen, dnc}\ door één gezaghebbende [ autoriteit 'werd verklaard '' dat,
gezien de aard der .werkzaamhedpn
van
Laughlin 'Currie, • het duidelijk was, dat de
conferentie, zich" bcziij hield, met de hulp
aan China.

."Niet-officieéle kringen" veronderstellen,
dat deze hulp ó.m. 'zal,, bcstaqn' uit het leve-ren van staal en.cement,"bestemd voor den
Birmaweg of den daar&an parallel loopenaange! d«n spoorweg, welke thans wordt
legd. Voorts zal zij.mogelijk bestaan .uit
■ in
j vliegtuigbenoodigdheden." welke thans
". worden
. groote hoeveelheden in Australië

DICHTER

AFLOOP.....

(Reutér). Lord
Montreal, 19 Aug.
Hal ifa x, die hier. vandaag voor een
.kort bezoek is aangekomen, verklaarde:
„Het zou voor Roosevelt en Churchill. van
: zeer veel nut kunnen zfjn. elkaar yan/• tjjd
tot. tgd te. bntinoeten, als de oorlog bigtt
•voortduren". Halifax zeide dit*in antwoord' vervaardigd. SHÉMMÉ W9È
op één vraag of hij meende, dat deze conferentie ttuschen Churchill en Roosevelt de
TRANSNISTRIA, EEN DUITSCH
was van vele andere.
RECEPT.
Gevraagd wat hg" bedoelde met „als d«
Londen, 20 Aug
-De' Rd<j->
oorlog .bhjft voortduren", verklaarde Halifax: ..Hij is thans twee jaar dichter Mj den meensche pers "begint op .veelbeteekenende
wijzf te spreken over wat xy '' „Traiuafloop dan toen; hjj begon". '
nistria"
noemt'aan de andere zijde van zijn
_ »Tevoren had Halifax reeds gezegd,
dat
Anierika's reactie op de'ontmoeting tus- oude grens met Rusland.
Boekarest
schen Churchill en Roosevelt over "hef alge- _• Volgens- een telegram nit
der
verkondigen
dag
bevrij„De
meen gunstig was.
°de
bladen:
.
r
aangebroken voor onze" RóemeenLord Halifax gebruikte dé lunch
is
■ding
met
»an' ger>» »yde.V2!i den
Krh<hrrwH»'!-!»
lucht-vcldmaarschnlk
g« r Fr«u'êrt ck/Bo w h l IJ,
Dnjestr".
der oreamsaüe. welke met de zorg voor hc t over-^ „Transnistria" wordt in dè Roemeensche
e? c
S
vlleguigen uit de Vereenigde j bladen beschreven 'als „oud [ Roemeensch
•■
.
gebied, zich uitstrekkend van' den" Dnjest r
StatenV
is t\
belast
;Dnjcpr".
fct aan de.Boeg en denpubljceeren.de
blaAls bewijs hiervoor
BURGGRAAF STOXEHAVENt
zou
den een kaart; die in» 1824.te Berlijn
Londen» 20" Aug. (Reuter). Burggraaf* zgn gedrukt. Volgens deze kaart-zou de
S t o n e h a y e h, de vroegere . gouver- Roemeensche bevolking zich sedert het
neur-generaal van Australië, is heden over900 tot aan den'Dnjepr. en voorbij
•
leden.
■ ! Jaar
deze'rivier hebben uitgestrekt.
■
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■De'Koning

OEKRAINE EN DE KRIM

>

Btockholm,
zonden.

"

,

|

De Fransche politie tn Duitsche soldaten
elden een. razzia, welke 5 uren duurde,
het Parijsche Templc-kwartier.
6.000
den werden gearresteerd en naar kampen
e/gebracht.
De ; correspondent ynn' de „Mcssaggero"
Zagreb meldt, dat'de politie aldaar 700
rspnen arresteerde wegens overtreding
n de .avondklok-bepalingen. :23 Arrestanten Werden naar een concentratiekamp ge-

•

I

•

-

,

.

,

Londen, 21 Aug. (Unilr'd-Press). De
Engclschc Koninklijke Familie onderbrak
vandaag haar oorlogswerk, ter •gelegenheid- van • den 11de» verjaardag ivan
Prinses Alurgarct, die op het Koninklijk
landgoed een verjaarddgs-jecstje hield,
waar zij een taart met Jl kaarsjes aan";''
',"..
sneed,
','*■';
_■

-

1j

>'

'

1

iMBf
vice-president W P 11 ac e.
.onlangs ' naar
Rosenman begaf zich
durende 2 to; 5 jaar in een concentratieWashington
en betod zijn ouden vrjend
Met ingang van.l'Juni 1911 zal een ieder Roosevelt zijn diensten aan zoo lang het
,
een Daskische muts draagt, van v/elke Hooggerechtshof op reces is.
:ur dok 'en met of /sondor kjep, onmidllijk worden gearresteerd en gestraft met
sluiting gedurende een jaar inleen qonPRINSES MARGARET ROSE 11 JAAR.
-1 gearresteerd en grjtr&ft met opsluiting

•.
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SOMBEREMVAENIG
CURTIN
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lEen
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Waar is het Fransche

;

-„

.

..

I

dö.mecningsverschillen tusschen het kantoor voor de productieleiding en het kanUittreksel heden door vrije Frnns'che krin- toor, voor het toezicht op de prezen en de
bevoorrading te hestudeeren.
gen te loonden werd gepubliceerd.
Beide kantoren zijn het niet eens over
•
Het besluit zegt onk: ~Mct ingaiit; va»
vraagstukken —j zooals de voorsommige,
iederdie
Frarrach
.27 April 1911 zal een
spreekt, hoewe}
hij de Duitsche taal gestelde beperking van de automobiel:productie om een uitbreiding van de producmachtig is.- onmiddellijk worden
gearrestie
van oorlogsmateriaal mogelijk-' te mateerd en ges'raft met opsluiting gedurende
en er is reeds gesproken over het
ken
ecu. jaar. in een: concentratiekamp. .
van het een. of'andere ..superscheppen
ieder, die.naar buitenlandsche omonder
fiefence-agency"
leiding van' den
■pstatioos luistert,', zul .onmiddellijk wor-
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TWEEDE BLAD

Manuel Quezon voor
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vreezen Japanschen invloed

Philippino's

■■■■'■ M £.-m
™i
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ACi, 3

W#4

democratische
vakbewegingen
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Sydsey. IS Aug. < Reuter). Het aantat
aanmeldingen voor de Australische Iznperiale Strijdkrachten is in de
afgeloopen
- '■■: New.York, 20 Auz.
i ßeuter). WiUiaat twee -weken gestegen, aldus S pen der."
de minister van Oorlog. Hij verklaarde heGreen, de voorzitter van de American Federation of
is een toespraak rlec, dat iedere week zich meer dan 1500
West-;
tot de Taste bjfeenkomrt van de afdeeüng .r.sr. hebben aangemeld; waarbij
de
leiding
Austraüa
h/id.
dit
vakverbond
dat
de
bond
New York van
Men rsantt; dat er ongeveer anderhalf
voor honderd proceat ii gensobiliseér3~. en
■achter president Roosoveiten hit defensie- tnilüoen nt'aa tu.««chen de 18 en 40 jaar '■'■;la "Australië izijaT'Hiervan hebben zich on-*
programma der regetring staat.

tftA|#«
p_ 4 *"■% »* v
~.
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een pijnlijk dilemma geplaatst
PENTRAI.

JAPANSCHE

Behalve door deze twee legers wcrdt de

;

in1946?
".

-|

militaireen maritieme nuiht Voldoende ,!« :
dfJe.;:.'Kiaa-l per week voor hunne trt>ezal zijn om de Pliilippijnefl'tegen een Ja■;**"'**a' beschrijving zu'en gever van be-

;*a'de vraagstukken van den dag, vra-ger.

zonder

hulp van de vloot van slagkniisers welke
in Ilauaii ligt-*~.*iooo mijl wetj
en zonder volledig;''gebruik: »an Singapore als

:.•-

"i'

11r.i,:;.;.ijT.--n.

AUSTRALIE'S MARINE
VERDRIEDUBBELD

De arbeider is thans, genoopt de.- i vrije
vakvéreenigingen. .welkt nu nog alleen in...
Amerika en 'Engeland, bioeien,te, yerdedir.'
:

en, dat deze

panvhirn aantal te verdedigen

»\i Japan'! aratassa»;ft'ir..
:-.;-; dea' Vorige*.-,
f.
a
yy^jf-Zi-. Lvrtpv O.:. ■.-••»%;..TVr.i--.'-;
Pavao.
■■•■ A■:'�•£. ri.'*-::;>?:.■*.

-.

-

Melboume. IS Augustus (Reuter)'.'la een'■'.'
■'■redevoering/.tijdens «vn nfse heidsdiner aandenvooravond van
vertrek naar

t^an,:woorden ec debat innen aan-

Eaeêffl

—

DE BIRMA-WEG

betrekldnyilielfc
militaire
aangelegenheden*:
;
;
'
■
-J'
o?
'-.•'■-'
Intusxhf-n staat wel «ast, dat de Ja;.<■
''wereldvraagstukken.' die'' als raa>■"
;criaal. voer .de besprekingen
panners, zoolang Manilla in 'Amerikaanzullen'dienen.
Jègerljureau zaï-, ook inlichtingen."
Het
•sche tjajjden'is, niet ?onder- botsing met
i r'ijms; foto's en
radiocauserieën voor de
. de V-S. uit ie_]okken de Philippijnen kun- ■•} ."toepen■'■.ia
'het buitenland verschaffen **tsïj
■■':.-.=

land, na vier) jaarin. Australië te hebben
doorgebracht.als eerste maritiem' lid • van
den Australische» marincraad, verklaarde,
admiraal sir U n.g n a,r dol v i n
„Er
is geen schip,in do koninklijke Australische
marine, dat rijn kanonnen niet tydens.een
jtetie heeft afgevuurd. t)e Australische ma-:
rine hééftKaar kans gehad en gij hebt de
de Australische mariresultaten gezien
ne'd<x?t voor geen andere marine onder'V:.^

;

'■.<■ y:- :

«ai

voor

'

Weinig

\ernomen wordt, aldns een Reuter
bericht uit Chungking, dat de Britten
acht groot* luchtbase* in.Birma en drie
,-.'■; nieuwe wegen in het Noorden van het
land hebben aangelegd met het doel de
reizende tentoonstellingen.', terwijl; te,
I :
verbindingen met China te onderhouden
j yens een groep speciale sprekers zal worden in het geval de Japanners de groot"
I ssaagewesea.
'i'■. spoorbruggen bombardeeren in de spoorlijn tusehen Rangoon en Kunming. Er i»
'
:
:
.
-''<
.V.,..
■.""-'■• '■■■
reden om te gelooveo,
dat de Brttscbe
vliegers, die in Birma zijn gestatiooneerd
en ook
.vliegers die in
China aankomen./'.onmiddellijk in -wtie
'.-

•

f

-

:

•

.

■

-;.

■*

aiVocateß";

#,'^f,.ïg«Ac;'_laSfiS(weï"--

nen |ias."eeren>
Vandaar dat

-■_'

Amerika

zijn verdediging
heeft geconcentreerd in Manilla, op het
I.u/on. En voorloopig.
tiet
bei *r rk-t naar uit, dat Japan op
een
.conflirf roet Amerika bepaald gebrand is.

't-, }ft Kor(ipï,«oo

jijn «ij «1»«

iirf

'

•

h^ï'

n*ij>.'H!«, ><xmel bij .«Je
rbilïpji»;i«,> al> l»i|, i!> Am<-rikahr-n tof,

-.

'"

Bui il«-ir"iii»y*t

1 : stó

ll»t .\rr*Vrifcii-an~")M:

,'im

-;r

-.

"

<■

na 13J6

GUERILLA'S IN

Premier]
'
correspondent
een toespraak tot! :.■■:■• .v.ok A.,A..Ayer -van Reuter te
I
schrift: „Kolonel
uaienüeden een waarich'uwir.g' tegc-a zèlf- 'Luanji A'ira
tr#-kk« ; n zóbdra Araf-rika retireert, wakf!
HERVAT
attaché; bij ae AMERIKAANSCHE ARBEIDERS
Yodha.
militair
graoegzaicïheiij eri
j vermindering; van
•jru /<jij ,\rjii-rtk3 «I»iij*tfrt-»r»-n*
illandschè
te
Th
legatie
Tokio,
die voor «jn
e? trji paafein g e» verklaarde, da j. 'de oorlog
■
verlof na .een zevenjarig verblijf in
u
.!'• t>> %r4'to*-'*Wjf '.;.■: ,
1 .:
Qunson .iNÖa..taak var.-jaren ra''.zijn,'.'■.'"',". '. ." '••'-s Xir.-in te Bangkok is gearriveerd, legde flen j Keamey fN J.». 20 Aüg, (Reuter». PreBe prïMÈr/loQfded*;.krachtige-hoading tiadriik op het heerschendè gebrek aan i eiHent Rooseve.t" heeft aan,beide" partijen
'■:■ -■■
Mwr «3 «n?
':'•;;
.':-'■-. •;*f>T.r:.a.
vaa> IV-.siand, en;ze;d<
Wij'moeten
f Joti Ïey«d3s»iiddclen
. .■•:. 1 .
'ƒ>■!-■
de. Fe<ier-ii;
.'"••-■' ■ t : r, verklaard:
in Japan.'
■ ,! j in. de staking op <ie werven van
>...;
Company ver!.,-V'
i••.--■-. ■ .■:-•,
tjoor danKen voor hetgeen V 4 Russische leger ..:.,-%
de laatste drie jaren geen spe* j Snipbuilding L Drydock
y-ziêh. daar er eenvoudig niet aan te ko- f zoen: 5 het werk onmiddellijk te. hervatten
is"
verklaarde hij_ tijdens een in— i :De president drong er op aan,, dat zij de
-.'l>e premier cp-rak rfch in lovende/ be i.■■'/■■' woordingen
l landsverdediging boven hjin geschilpua;ea
«ver
«Jenit
regeeringseon{■'■■,.
' zouden ,s:el!en'.\ \
...?■„
V trol»- op ric prij/en. Minster» en interestkiijgeil?
Suiker
ia
er
hakst niet. MeU \ Men zal zich herinneren, da', bij de statarieven en yeide, ilal deze controle na <
j. den oorlog' /ou worden gehandhaafd en ' .'■ •!t sieehtnaan .invaliden verkocht en king." welke 7 dezer aanving. IS.OOO ,man
(een ondertlèelzou vormen van de nieuwe iiedereri'ojhjerid i« er
wedloop om aan betrokken zijn. d; e wrrkzaaitn waren bij dep.
.
! .-/"■•■r.'.fn te komen,
«>rde.\die reeds W/ordt, opgebouwd.
WBÊttË bouw van oorlogs,- eniknopvaardij-scheperi
'; . De rijst, die ik in' Japan moes<, eten, was
ter w-aarde van mt*r dan 493 miliioen dol-'
vnri inferieure kwaliteit, „ik xnoet na. veel
HERNIUWDOERZK
tórisch'fcU is, dni géé;^enkel tand met' éten ' Thailandsche ryst eten, dat/ ik langen tijd
De orfdervoorzitrer van de plaatselijke
is
èi.aJLai i ■■:.'■ :.-*<-z. <Wq bevolking ,van'. zeven--. rWitioen zooveel heeft' |
af deeling van het C 1.0.. Pet er F 1 y n n,
■■■-■■-,■ d 7.:
.-■• FAsên geroMpi In 4
drong er bij de regeering op aan, de ..wer-■•'
h ; •;.,_
,'.'■• ï<-rpjr«<Je'n Ö
ven over te riemen en haar in „het belang
word', met ..re-exarsiaatiön": KERSTPAKKETTEN VOOR BRITSCHE
ta<t«ed[ij£
van'de nationale defensie ■ zelf te explcif
h a"i o i iÉr'fi.w d 'o n'd e r i o e ky—
;
KRIJGSGEVANGENEN.
Aft

r»'

van pMn 1» «-f biftnrn'
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ALBANIE

Moukou* 19 Aug, {Reuter). Volgers berichten uit Istanboel aan ..Tass" zijn in het
Zuiden en Zuid-Oosten van Albanië' zeer
vete. nationalisten in opstand gekomen. De
Italianen zijn zeer ongerust en vreezen, dat
de opstand zich tot de aangrenzende geb'e- .
den van Griekenland-en Joegoslavië zal r.

WERK!U

»'«*>

,

—

zullen komen om China te' helpen bij de
verdediging van den we; ingeval van een.
.Japanoehen aanval.

-"

AUSTKALIE
NA
19 August»,»
(.Sydney,
,te Meaziesui't*e keien in

Sir Ragnar verklaarde 1 dat de nltbirl-'
de Australische marine op \lot;té; en harmonische wijze heeft plaatseen
'had
zij i> thans drie maal zoo groot al"»
.;.

..dins van

|

.

JAPANS VOEDSEL-SCHAARSCHTE

nwi--nt«-mt d*

.!

■—

•■

DENORLG.

...

••

t'<

"

/,■

■

'

v.

.;

j I

liéi Ph£Jp-
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geveer 160.000 voor de Imperiale Strijdkrachten enï2oo.i«oo'yöor de' luchtmacht
negende 'pont na" aar.?èn:e2d, waarvan niet meer-dan 'een
: -amendement oprol
punt acht van de \erklaring van Churderde deel is'aangenomen. Het restant be- r
chili en Roo*evelt. ..Hij wenvhen in de hoort beschikbaar te r.ijn voor het leger.'
: naoorlog-u-he overeenkomsl in duidt-lijkrn
Xa een half mill'rrfjn man wegens onge;taal de volgende ziii-nede te zien opgeschiktheid teheM*n afgetrokken en- ér
nomen: ..Aan de arbeiders van elk land
25.000, voor de vlooi «Torn. kwart milliocn
ba de gehecle wereld zal het volle ■.'■■:■■; en' voor bet'lej"er.in Au»tralië'zelf tehebben
onbeperkte recht worden toegekend . een gereserveerd, blijft nog ren
aanzienlijke
■vrij en democratisch verbond sp te rich- reserve, over, waaruit kan worden geput.
ten e& in stand te honden. Dit recht
; moet nimmer «orden prijsgegeven".
Green deed een voorstel

Onafhankelijkheid

Aussiesmeldzinch

sterf ik? Vrije,

Waarvoor

. Volgens de reeds beschikbare
Injichtin' ■:■
gen. nemen Grieksche en Joegoslavische
g\jerilla-benden aan den opstand deel.

;

-

!

:-;-.,.

•

De Alianeesche opstandelingen verzamezich in kleine' groepen en. vallen de Italianen bg nacht aan-, In'het 'district Berat
overmeesterden, de op standelingen tijdens
een nachtelijke; schermutseling een itali-

«,

'

een.

len

aanschen majoor en vijfentwintig soldaten.
Volgens de ontvangen berichten worden de
Italianen thans als gijzelaars vastgehouden.
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SriFde

•rr.'.-r,

.',;:•(•■<: kwestie BÓg eeris
z;»n: Met zulk

•

va;;

mej-t.

,■

'i/r.v.af en jrcikerplantcrV. zakenlieden- tri
.
b< .-:>;:.;•
v..,::..-.
Maar détwee sterkste mach
- .
'hftmr.r: crooti ~*o'.-.'-:
voor'
f/eg&ndaflkft
iténi
werk en', zijn'
/;j yóV»rtdtim»4'/»7{jrV
'i;<Jf-yi'jif':,
••■*.
voaï
.*DJt de'Jtni' oJ.ifjar.ru-r* en <(<.■ Nazi's.
ï-jc b- i.'iit'j.-.j,'. welk: van
.waVvcy/nwneJjjk /fcet '■+<-rt 'va..'; •'*•
hen uitgaat,
i
'■■'
'J B livfl •:,... Q jj
r>'
djj« h<sgt «g meer dan itt.i .Mders to*„ bijgedra!ƒ■<•.<:-. ri«- i»i.if.r ' -in h>•! '(Ü-mt
•
' Ken
dèn
ö< oog.-n . te. opêaea
:;■. ;'t3£3nU9
~»»,! naaat .«*.■■'
AWtttaasacbea 'jftóogên voor hetgevaat
■
l.r /ijn in i|<- Phfllppijnra . f«»k groepen,
/.

»

_;..

%
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-;.

t■

.:

;.,;
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«ij -Japansche o\i'rheers< hing
Me.» ti»-,r, agitato, zoo hartsto* Atolijk
/ouden
•
,
luriuirhen.
jit
"V <Jue«on c»jvwjf<f." ten de. Willlppino'vno hel Japanvhe .gevaar acuut
/.ij bestaan natuurlijk
uit
' In-t Jap^nMihe 1
"■wordt, een beetje verlegen.
til, rn wonlen \erstt-rkl door afstammelingen \an de \roe.
Tiissrhen ern Amirikaans» lie en
een
«4apans<iie ovrrheerM.hlng is de . krgzé
gere*.Spaansehe"lnuöi)cr<i, die s>mpathie.
niet ni.xilijk. Treil. Amerika 'is»hter zijn»
hi-lilwh voor
fas-cisrne, en iloór
terng'. dan zal hel Japan niet rt-oei.
.«•n handvol du azen,'die in elke moeilijk.
heid van-den. blanke e«-n.kans- voor* den
lijk allen, ftilsst liiin 'zelfs •/ondVr militair
!
awiritiiürv fli.<ir rnldil'-l van eeonoml.sehe
.'.V/iaat /'«-n, «at ook voor de toekomst de
_al gedwongen-Intndelsv er-•(. ' gevolgen mogen zijp. Maar alles, tezamen
draden, ronrfvtliV en grootscheepsehel
' .Immigratie. ;de**.':\rrhipi-t |n /ijn „levensruimte op' t».neujeii. Japan heelt\,r'nu'j
'•

.

»

*

•

%

..

1

'

'

,.\i£v f'ujiittn.".
XVVla.

Cumpibn'»

w.w

toorii

.

*

.

;
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i lflrf" *[->ttehJ. ,Komt misschien.
i-.ii «.ij. n!" zei hij droogjes.
hii-ji ?" wl CMü.j>iori.
.Kli
(

*

.

■/."■r

VIJFTIENDE
De ware

lezing.

Campion diga'
vuui Kuxtian'zag-, Wjst hij... .wist hij.mét
zekcrheU, fiat de man mf.i.
i'. "''
JBÏSIfIRAHMQJI
TV djo conclusie»kwam hyf.niet drjor
,
midd<! van iu
logische; gcvolgtrekkin;■• i. ii.«ken en evenmin door «-en plotseling

t

;

.alie» óïienbarendvß intukie-fliets. Neen; het
„W.i vcuh hrt lesijliaatAyan.een ploéjërig, rnoefó

/vangen hem,., of .haar_ beslist...

mét

•"Zp'luira'rowt aan de graieht'qn

da;. raam»verkregen compromis, van
methoden, de manitr waurop je

"dwe'twee
gewonttï■ i i

■

'..I)c beweegreden'." hirfiiialj.- hy.;

ginfcirb je dergebjke dlrigen'.te, weten komt.
CrésceAÏ op. Oe gróót p plaUe.ntcencn van
Toen hij den rnan op lié.hVq haardkleêdjo
dtfi-voorgevel van h Klein Venetië" zagen tf zag staan,'die.'kleine*
fatterig
gckïeede
in het lieht van» de lantarei.s vuil en verpK-i
zyn
mager- gezicht. bn
jnanneiffigirur.,
I)c
waiirlitosd'uit:.
afglans van den Kflkna groen van bloedeloosheio, 'zijn doifkcre
/
ndaa niet zijn druk ■ bezoek '-'wiiavttf» pogen triomfantelijk _en zijn wezen wat
kortdwrmerven alleen ö> zieligheid
vergane ademig van'opwinding,, dacht Campion.
Jgiorn» was- overgebleven. IV- luiken waren. ...Asj. hlieft: Hij heeft 'j. gedaan!'/ En me,
"I'j-.'ii'.u 'gewoonte-; van jari-a In.' gölolêii
een daarop: „maar,. de'
weten
-

-

-

van:

*

waarom.:, én boeJ'!

hemel mar

-Jh- ■■■<>„• ll* van. het UfeadioVi..hiu*houden; opdat óygefibHk tegenwoordig;
D<Ana U'itijee'. -De inspecteur had
1< i. e.„' ~,;(t ,en' ie . me',, deu in
,h«:i
,

'in'de

richting

van
#

het'jd.'rniïniid.;

vlit*

.

HfltfHl

•-

•

.

■

'

NEDER LANDS OH INDISCHE

—

onturikkclthm&BMkM

'.

:

naar Hoogcr. Lfcven dramatiseerde den.toe'Campion ging. zitten'en keek hem aar.. . mond neer in'een glimlach' van superieure
stand' zi>ools gewoonlijk,
het gin;; Voor den eersfen- keer in zijn leven had nij ironie, strak aan te kijken.
niet van harte. Met opgetrpkkcri. schóudw i .ten. gevoel, dat hij de sitoatie niet aan kon • Verontwaardiging, dié . combinatie '■' van
en'h"Uar 'koude oogen.suffig en verdrietig, en hij was bang zich te verraden.
verbazing,, woede, verwijt- en hulpeloosheid,
zat.ze. achter in lïaar .stoel nict-hoogen ru ö *L Zelfvoldaan was een te zwakke term
is misschien
voor
van alje
dia
voor, zich'uit te staren. . Fc
dtj geestcskléur van Max; hij was'zielsge's menschen innerlijk- in bei öering kunnen
<.Claire-....'". herhaalde ze telkens, wen. lukkig ! Triomf en iets,.dat yed op tevre- 'brengen, de emotie, die .zich. het moeilijkst
~Cl:iire!" Kn dm: ,-Die practische Claiie... denheid leek. glooiden .door den doorzichtig laat onderdrukken. Campion bcheerschie
de laatste vr«.uw ter wereld..."
gcn.sluler van sympathie, waarmee hij zijn zich met moeite en trachtte den man voor
Max keek den kant van:Campion ój. f;, gevoelens
«fatsoenUJkheidshalve bedekt hau, j zich bcwust-ónbevooroordeeld .te zien. Maar
knikte op onnavolgbare zwierig-neerbuigên*
Campion wist niet-hoe hg daarmee! üe gedachte, die zich koppig in zgn denken
de manier tegen hem. ■
aan moest. '
vastgezet had en zich'niet liet verdrijven,
WGÈ3fil&t&B
„Wat een buitengewoon geluk, dat" je . „'t Is 'cm dik-öp
gelukt. lijf voelt
was r dat M*ax wel heel zeke.- van 'zyn zaak
vanmiddag zoo vlug te hulp kon ko- zoo-veilig als. wat!" De gedachte..die eerst ' leek en
Jielle
zich blijkbaar volkomen . veilig
men, Campion!" zei hg-.
niet veel meer ilan een vage verdenking was '. voelde.■ ' m
Hot hecle-aardappel-achtig geaffecteerde,- geweest,
:-' Donna Beatrice
aan tot een zekerheid.
copieerde den glimlacc
kenmerkend voorezgn manier van spreken.'
Max ging, over het onderwerp door.
van Max, zonder iets van superieure ironie
was volgens Campion iets , duidelijker' i;
~Verschrikkelyk!"'zci hij.-"„Y.ersohrikke- te voelen. Het resultaat'was bepaald zielig.
hooren dan geWoonhjk.
lijkl.Een Van d« nuttigste vryuwèn. die er.!■■ •Stemmen op "het portaal maakten een.
„Toen ik een uurtje geleden kwam. verbestond!" Je- kunt het' jt. gewoon;«lyt* eindt: aan -de nachtmerrie.. Campion stond
telde ze me.dadelyk, wat een steun, jij vooi
op, toen Belle en* Oates binnenkwamen.'-■'••
haar geweest was," ging Max met denzelf'
'Hg zuchtte van spgt. ".■',
De vrouw, die vanonder haar wit mutsjeklank
«n nieu wen., ergerlgk-verwaanden
Campion keek op en' zag* dat'de" man ' de kamer rondkeek. Was genogèn.en bleek
in zijn stem voort. „En ik ben blij.'dat ix hein met eenlocrejrde uitdrukking in zijn en heel frClc. De Belle Darling, die Lafcaaan mijn impuls om dadeigk van Seyer hier oogen Stond aan te kijken, 't Gaf niets, of dio had liefgehad, die hij beschermd en op
'naartoe te 'rg'den, nc b toegegeven.» Derge- je je'wat andere voorspiegelde'; Max wdj wie hij gesteund had, was overwonnen dooilijke, voorgevoelens -.moet je .nooit ae 'ongetwijfeld de "held r van het, oogenblik. "| den zondvloed.van verschrikking, die haar
geeren!"
'BSSÊÜkffBf^SF^BM „Nuttig*" zei Donna Beatrice, terwijl zr-' opeens overvallen.had. .Campion keek haar
Campion bekeek hem .wat oplettender en r*-rTMrir« .'J*
T! *-51.
„Dcfü de verschrik- ■ aau en bij hei /.ii-ii van het moede, bieeke
zag-nu bok*opeen», dat Max in gala was. kingen van de "laatste 'paar uur heen, heb gezicht, schoot'er een hartgrondigen haat
Zyn jaquet was onbcrlsi>elijkvan snit, hj] ik naar.dat woord gezocht.' Nuttig! Ja, : in -hem. op. tegen -den..persoon, die dat op'
soepele laken glansde als zgdiT.'
' \'\'
! zijn geweten had. En dat gevoel schonk hein
Clairc was'nuttig !"•
•
„Seyer?" "wrhaaldo "hg vragend.
. ..Arme Potter!" zei Campn.n slagjes. ,",i*r.j de rust en-het'-zelfvertrouwen weer; die
.-„Ja..;, 'n kijkdag voor'gonoodig'den óm da gaat er geweldig" onder'gebukt,
geloof. hem gedurende enkele-minuten in dén steek
pastels vari de Hertogin'van.-Swaynè. te. behadden gelaten.
wonderen,"- legde Max hem" koftaf '-.tilt. .'lig zweeg onhandig, met.
flguur'ver j Belle leunde op den arm van Oates, dii
„Fijne, teen- dingskes' Vol ge"*'óeJ en stem- legen. Max stond hem, mct.zyn hoofd naar vóór zijn doen opvallend ïncnschelQk. en
ming. Gaan alu k<*-k erin.-' ~.'.."
•
één kant en de hocficn van /ijn prooi.,1 bezorgd keek.
•
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,

>
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ALINGHM

oDe nsterfelijke schilderMARGEY do

vernietigd, terwijl
president zich • aan*
boord "of de ', Augusta"
zich langszij had
;
„Volkswagen" waarvóór ynilliotnen Outt- "bevonden dit ~'esn situatie zou hebhen ver•;,refters hebben betaald', tioij*.die sij noótt oorzaakt, welke grootc opwinding zou hebben doen. ontstaan onder het Amerikaan". hebb'-n ontvangen, vcrschun vanrinng^ii*
sche volk en • cehige moeilijkheden .met een
. de straten ïa'n'Caifo, terwijl de 'L'nion
Jack boven 'de swastika-vlag wapperdei buiienlandsche mogendheid -zou hebben
l)n auto 'is. im Jjybië
door- .de i'rysr/iveroorzaakt".
'■"''•''•
-lit'ïmehc cavalerie büilger/iaakt. ' ■ nm ■Hij voegde hieraan toe, dat de president'
..bereid, was geweest risico te loopen -r? inliet is een dMetits-aütootji-, waarvan'de: dien er ecnige risico'-was geweest
door
'dv-p p.k.
zich aan boord 18 begeven van. een aitn een
■Vit üe coni,truètie bhjkt »rr/, dm hel oorlogvoerende mogendheid toebehoorend
dat hit oorlogsschip, ten Tinde de wereld
, Tuint dt . bedoeling is gt.witst,
de ge-,
'wagentje Voor burger-gebruik' b< stem I meenschappelijke verklaring té geven, wel-,
ke uit de conferentie was voortgevloeid".
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FEUILLETON
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Senator Bark!ey. antwoordde, dat indien
een vijandelijk 'vliegtuig <*f oorlogsschip de.
..Prince f-f. W'a'rs" had gebóm!>ardeérd of.

>

zich!

•

t

•'

'

■

«

"

Buenos Aires, 20 Aug. (Kenter). Door
de commissie van onderzoek van de Kamer van Koophandel werd in een der 83
pakketten, dV onlangs door het Japansche. s.s. „Ana Slarn" in Argentinië, werden aangebracht, een zwarte lijst van de
Gestapo ontdekt. met de namen van 3000
vooraanstaande Argentijnen,
die tegen
het nationaal-socialismê • zijn..
.Men zal zich herinneren, dat de pakketten „propagandamateriaal bevatten voor
persoonlijk gebruik door de Doitsche ambassade."
"'

'

"

•

[

*

_
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.

Tdttéü.
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■
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VOLKSWAGEN.

■

yarfhti

Lee/I de

ONBEGRENSD VERTROUWEN.

,

-

'.

J9

Aug. (Reuter). tijdens
l Washington,
f Reuter), De Nieuw "[het'debat
in den Senaat vroeg
senator
Zeeiandsche'j,resn;tr, 'F r'a se r, bracht
a r k
aan senator Bar k1 e y of
een'bezoek aan '■ het voornaamste • het een ..oorlogsdaad" zou zijn geweest
.Londen, 21 Aug. 'Reuter). Radio Roin'centrum, te Londen, wpar dé .pakketten dien het Britsché
me
heeft heden de,berichten intake onslagschip- ..Prince of Wavoor.,de Britsché krijgsgevangenen wbrdèti les" zou zijn gebombardeerd terwijl de prétevredenheid 'in Italië'•■ tegengesproken.
verpakt en hij zag hoe de. Kerst.pakkctt' n sident, zijn zoons, de
.bevelhebbers
van.het
'<■ De omroeper zeidti ,J)eze
geruchten
worden klaargemaakt en verzonden.
Amefikaanscheleger en de Amerikaansche
dt>'
Italiaan.sche
ti*r
-'wekken
hilariteit
onder
Elk
72.Ó00 pakketten bevat pudding vlooi- *n andere Amerikaansche functaona- i
een dubbele portie ' chocolade, "cliocola'ïf- .n&sen
bevolking. : die, den huidigen'toestand
zictf 'aan boord bevonden.
biscuits,'.- 'roggebrood,
jam,., marg.-irinëT
Hij voegde hieraan toe: .J.!eent de.voormet onbegrensd vertrouwen in de overpresident Roosevelt
zich
winning van Italië en zijn bondgenoolen
opzettelijk in een positie heeft .geplaatst,
onder
oogen ziet".
'
,
, Alle pakketten zyn verpakt in een apd| waarin een oorlogsdaad gepleegd had kunciale KèralrVerpakking en bevallen 'wil nen worden?"
•

Londen,' 1% -AUg.

ecs oader-

oogéo

ARGENTINIE VINDT GESTAPOLIJSTEN.

PIEKRN.ATO

•

.

*

*

"

\

'

■

••-"'

;
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„Ga zitten, mevrouw'.', .zei hg, hartelijk.
„Maak u niet ongerust. Alles, wat er ge,

daan, moet worden, doen wij voor u. Laat
alles maar aan ons over."
Met .iets. van verlichting ontdekte- hij

Campion. ■
„Ik moet even naar het lijk... met dt.
Fettes mee," zei Wj. „Hij wacht beneden. o t
me. Ik mag nors. Lafcadio zeker wel aait'
jouw goede zorgen overdragen? Tot mor:

gen!"

;■-•:■:■■'■■■)

Onder het praten knikte hij Fustian nonchalant , toe, ■ negeerde Donna Beatrice en
'-.
ging de kamer uit. .*
liet
Belle
zich door Campion naar haar
stoel by het vuur. brengen. Max ging geen
'stap opzij en Campion schrok van de moeite, die het hem kostte, om dien kleinen,
dandy niet weg te trappen. M,aar van dat
oogenblik af gold al zijn aandacht Belle. ;,Albert!". fluisterde ze, terwijl ze tieu
wenkte, dichterbij te komen. „Luister een 3."
Hij ging naast haar stoel op een pout
zitten en ze legde. haar blanke; gevulde
hand op-zijn schouder.
, „Ik maak me ongerust over
Linda. Al>
het kind thuis komt en dit vindt... na.
't andere... begrijp je. wat ik hednipr.'.
Zorg, dat zo in Parus blijft of anders! da.*
ze't wéét, vóór ze thuis ko-nt."
Hij legde zijn hand op de hare.
,",Goed," zei hij. „Laat 't maar aan gjis
over. Je hebt" gehoord, wat Oates,.gezcfc«l
heeft. Laat alles maar aan ons over." .'.*'
Belle'S bruine! oogen schoten 'vol, tranen
en om haar }nond groefde zich- een wan«

■.

•

.

.-

WA wwi^:

'

of tot

had

het midden

van

mijn

volk”.

Het; nummer van „Vrij Nederland"

Inspecteur:

van

17 Mei ziet er een beetje ongewoon ui*. R.
Het- papier is anders dan we gewend zijn
en de druk ..is niet je dat." We dachten aan

„bad eggs" jullie frische buiten lucht
arbeidssfeer. niet langer onwelriekend ma- papierschaarschte in Engeland, aldus bet
en jullie met alle werknemers die
ken
B.N. maar dat is het toch niet., De re—

noodzakelyke pensioenregedan zou -'t antwoord móéontvangt?",
Indien we één ding noodig hebben, dan is ling
waar
..Man,
praat je over? ? Ga
ten zhn:
het wel solidariteit, besef van lotgemeenwerken met blijd>chap «n daad van saamhoorigheid. Dat een straatje verder. Wij
we als volk in onderscheidene standen en schap en trots voor onze maatschappyen
en ajle goede en billijke sociale voorzieninrassen en religies, in verschil van afkomst en leeftijd en talent en „karakter, gen zijn ons wettig gewaarborgd!"
De werkelükheid is dat er allerwege, op
ons één weten en .eendrachtig pal staan
de
schepen en op tiet land wrevel is en tegemeenschappctegen den gevaarlijken
wordt afgelü'ken vjjand. Maar dan moeten ook < recht leurstelling, dat vertrouwen
•
zjjn of a'.meer recht getrokken worden de brokkeld en met begrippen van solidariverbittering
wordt.
gespot
in
en
onteit
vaak
verhoudingen tusschen regeerders

Het

-

•

.

_.

Israël biedt hij haar
voorspraak • aan.
Wilt ge, dat ik iets voor U zal gedaan krijgen bij den koning, óf: bij den legercommandant?. By Sunem lafen buitenbezittingen van het hof: wellicht was er een stuk
bouwgrond voordeelig te koopen. of te verkoopen en een of ander
privilege te be-

lEisa

deed dit voorstel zeker te goeder'
rouw. Maar ge voelt, dat het met iets ónuivers besmet is. Het maakt misbruik van
erhoudingen en schept verkeerde yerhou4

;

•

HHSB

'

Beurs

het' geregeld

verschynen van '„Vry Nederland", is een prooi der. vlammen' geworden.
waren de 'moeilijkheden nog grooter
dan den vorigen keer. Het aantal' drukkerijen is.weer kleiner gejvorden, het.aantal
dakloos geworden publicaties opnieuw gestegen. .Waar mogelijkheid zich biedt, verdringen zich de reflectanten: Ook het vermaarde improvisatievermogen der r,Engelèchen heeft' zijn' grenzen. W\j z\jn geholpen,
zooals de lezer ziet,
doch nog.meer jj ver
en welwillendheid dan bij"d,e vorige gelegenheid is daarvoor noodig; gebleken. De. be-
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PROTESTANTSCHE KERK
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Sheets spot •■'■

•

,

Septemberjfflßgg

•

open.

■

•

v

slot.

■

f.0.b..

Blanketa Aug.-Sept.
Barkt Aug.-Sept.
'

'351 i
28*4

.

.

'22 Augustus opening: stil"
22 Augustus slot: stil.

"'

*..

-

.MEDAX.

'

.

'

.

"

'(CLUBGEBOUW

•

'

'

,

■"'■: '..."• Koop
Opening

.

*

St. rib. spotSeptember .'

13»;
13';-j

-

13x

:

21 Augustus: stil.

A

■■'.
-'i^':'-'
crëpe
:

latex
spot
pr. sm. rib. spot

Financiën

Iersche
BRASTAGI.
Da,
Zondag,
Smit.
24 Aug. 10 u.v.m.
De- censuur in lerland heeft de nieuws~—•..'
\ «,til
' Oudcrcndienst. Bed. H. Doop.
bladen verboden te melden, dat er leren'
Zondag, 24 Aug. 6.30 u.n.m. Da. Smit.;
in de' Britsche legers en op de' Britsche
13* i 13**' 43-V
vloot vechten. .
..1 : :■:
13**' 13»,
journalist
.Een
schreef of> .' St.
13*, 13** 13*,lersche.
KABAX DJ.VIIE.
13*,, 13 5 5 13\ I Zondag. 24 Aug. 8 u.n.m.' Da. Jansen Patrick's Day ih The Irish Thnei» een stuk«
13*, 13 s ',
Schoonhoven.' je getiteld ,Nir?:on go, bragh" (Japan ■ niet .willen gaan.
13,l '.« 13 5 ; 13" ie BELAWAX, (ZAAL LEGER DES IIEILS) boven alles!.), 'waarin hij de namen en na, .
.";,:.'
tionaliteiten var» de' Britsche'maritime en
Zondag, 24'Aug.<9 u.v.m. Da. de Vreede.
Een jaar geleden.
militaire loiders-aldus noteerde:
r—*~'
•*'••■
TIXDJOWAX.
De Locomotief meldt k-do ren dag in een
Zondag. 24 Aug. 8 u.njra. Ds'. A. W; de 1
Generaal 'BViitö; Etujtlschman.
klein rubriekje, getiteld ;,Pas een' jaar
'. 20'Ang; 22Aug:
Generaal SSdrkie: Australiër:
leden'', wat in 1940 op denzelfden datum
■
.
. 23! i 23'j
'
.
peschiedde.
-Generanl O'Crmnor: Japanner.'., ,
;«
N
.
'22*.
22 s i;
den
16-dehzij
Voor
hadden
Augustus
. Generaal'Q'Moore' Creagh: Japanner
'.' MEDAX, KBESIDEXTSWEGv
het volgende Bericht:'
(Noord-lerland).
Zondag, 24 Aug. 9 u.v.m. Da. C. Mak,
.'
-Zondag, 24 Aug. 8 u.n.m. Leesdienst.
Generaal Dilt: Japanner iNoord- ler*
Londen,- 16 Aug. 1940 (Reuter).
land), ~" .
MEDAX. (lI.IJS. P. BÓELAXWEO 254>;
,"
!
Qfficieel werd hedenmorgen bekendgeZondag. 24 Aug. -4.30 u.n.m.
ZondagJapanner (Noord•Generaal'Brooü:
maakt dat Donderdag,'ls dezer tot-mid•.
■'"

«

Japanners.

"

.

13' i

"

>

13* i

,

•

:

'

•

.

•
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GEREFORMEERDE KERK

'

-

••-
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'JfiESlfefrlfeflfelfó:
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*
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school.

*

•

•''»*.

»'■••'«

'»:.„■

20
Socony Vacuun

Standard Oil of Ne»

:

42%' ; '.'43%

J«i»*y

Tidcwater

•

'9

9

..'

;

.

.10%

.

10?S

.

»

■

•;•.'»
..verk.
Sepi koop
r—
„Oct.-Dec. koop 22*;*
'»

Augustus
20 Augustus
22 Augustus
22 Augustus

opening: stil.
slot: stil.
opening: stil."
slot:'

'.'.

.22* i

■—-■

•

-MEDAX

'\:

.

K

'■

>7.;

k;-

EFFECTENBEURS
26-li

.*

"

26%

:

Union Padfic

'

'

'

.

-

8014

81«i.

•

•

Motor» jßßKfcp 38V-;
38 Vi
Hudson Motor»
;3Vi . • 3V4
Curtiss-Wright
9
BJi
9
70
-70 .
Douglas Aircrsf'*
•
United Aircraft
39'/2
39»!
Du. Poot dè
32'
31»',
General Electr!»*

n ,•'.

.!>

:

'

Nemc..i'i»fflffLls6Viex'lsB»4.

'

ZILVERMARKT BOMBAY.

_

R. M. Dhanocpranoto.

MEDAN MEEISWEG.
Zondag..2 4Aug. 6.15 UvV.m. Stille H. Mis.
7.30 u.v.m. Kindermis: 8.30 u.v?m. Plechtige
JI. Mis met' assiatentie op te dragen •■ door
den Zeere«rw.»Heer'M, de Wolf bij gelegenheid
van zijn jgouden priesterjubileum
6.— u.n.m. Lof.
,'...'

*.

!

*

_

**

MEDANHAKKASTRAAT.

.

.

Zondag,' 24 Aug. 6.— u.v.m; Stille H. Mis.
3.30 u.v.m. -Hoogmis. 5.30 u.n.m. Xof.
.'

■•'

:V

T.

BA.LEI.I V'

■'

':

Zondag, 24 AÜg. 6.30 u.v.m. Stille* H; Mis.
8— u.v.m. Hoogmis. 7.— u.n.m. Lof.
'.
P.SIANTAR. .V..
v
24 Aug.
Ü.V.PL*-Hoogmis.'
'

.

B.— u-n..m.'Lof:
SIBOLGA..
Zondag,-24 Aug. 7130 u.vjjn. Hoogmis.
".

,

"

'

'

'

«

-

*

-

*

L' 2

Zondag; 24 Aug. 7.30

u'vim.'

.

-

4

Het

In 'The Pinang ,Gaze'.te lezen wij in de
haalt dit rubriek ■„B y< the way" v de; volgende
ds. J. J.BuskèsJ-f. aan:

Ge'rtfortAecrdc kerkblad

woord van'

De engel.

en hel.

Het iliddeleeuwsche verhaal van. den
monnik, die met een brandende fakkel'
en een emmer water- erop
trok; om
den hemel te verbrande en' de hel te
blusschen, opdat de menscheh God zouden'dienen,'niet om hemel en niét om
he), maar omdat Bij God is'-heeft een
diepen zin. -Gpd'tril gediend worden enkel en alleen, omdat .Hij-God is.
-

-

■

.

-

.

'

-

\.

They veere hoving their first quarrelf
;J'm

i

disappointéd" said the hu-tband.
.

„Whèn we wer-e first married 1 thought
yo'u were an angel". ;/•;'*
„Yes'' retortèd his trife. J suppo'xe
that's why you never bought me ony
"»:■■•,
clothes".
-

.

•

■ ■-'

—

:,

J3s.

Japanner.\

Hemel

(PERTJOETWEG).

KATHOLIEKE KERK

.

'.

.van de suaamietische
vrouw is niet alVen oen
aanklacht, tegen
uns als leden van de
ger.
»':.
'...•:•■
~"■..'•..
«Écnlêvta,.. doch
ook tegen die samenleving zelf.
Kaffins hadden een flauwer, tenOlies
en
Dat zn
dens met loomen handel:
de verbondenheid aan haar volk
zoo hoog,
Japansche Obligaties daalden opnieuw.
waardeerde, pleit ook voor dat
5«/2 /'s%'.
volksleven Standard
«1£ Zo kan tevreden- *ün cn<fier van fc
Slotnoteering Sn rupecs en. annas. ■
rakter. want er werd voor haar gezorgd" - Slotatémniing *•
300.000 39Q.000 '
Zoo gezond-moesten de toestanden
hier
ook zijn. Indien.er in IndiS
eens een man
21 Augustus;—opening zeer sril f doch
van veel gunnen een «oort
t
gevolmachtig. lets Vaster."
d
rondom . 21 Augustus.-.prüshoudend:
22
Augustus!
opening
omzichtig
MU
versch
Önen, -die met de goedhevd
•
Augustus*: prijshoude'nd.' f*3j§
het slot, van gisteren. '■■.'■:'-•; ;■•■
.»'•'.■
•

t

;

Generaal Wilion: .Japanner J Noord*

Jerland).

.

Londen. 22 Aug.- '(Aneta-ncutcr),'-' De
Effectenljeurs bood heden het hoofd aan
een aanziénUjke' technische reactie. De-pr\jzen werden.algemeen lager met matige. ver=
•liezen iit sommige groepen,'doch er kwam
geen verkoopdruk en de toon werd . tegen
het-slot ietwat prüshóudender. ■;■'•
; Goudgerandcn, Industrials, vooral Brouwerijen- en Tabakken, ■ waren algemeen la-

l

;

Nlckel

_

'

,

intern..

".

Zondag, 24 Aug.
9 'u.v.m. en 8 u.n.m.
Jav'aansche en'Maleische'Dienst. ';•'• "',*.'■

stiLHß^^ElW^lH'

LONDENSCHE

*;■'•■ Admiraal. Sonmerviüe

WmMTj

il

JAVAAISSCHE
GEREFORMEERDE KERK

■'.'.,
•

(AULA 8.P.M.).
8 u.n.m. Da. Ö. Mak.
24. Aug. "^j--T
-"-Jl

dernacht boven Engeland 144 Duitsche
vliegtuigen vernietigd werden. Daarby
gingen 27 Britsche jagers verloren,-doch
8 Britsche fliégers trjn in veiligheid.

Adniiradl, Cunninijkam: Japanner.

.'

Zondag,

—

„

3&K

PAXGKALAX BRAXDAX,

22',:<
22«V
22» j . 22%

•

i

Wallstreet

PrL sm. rib. spoL koor

,

*

•

•

'^

i'

•

"

■

gebracht, .is

>die ƒ 100 boete ,méér' dan rwaard.
Immers, een. B.V. (buitenlandsche vij, and)• neemt blijkbaar geen kennis
van,
officieele mêdedeelingen *van . consulsgeneraal, nóch van publicaties in de Engelsche'.taal. Slechts wanneer ibet Bataviaasch Nieuwsblad) de mededeeling
publiceert, dreigt het gevaar dat. de B.
V. er kennis van zal nemen! Wat wilt U
voor publiciteh'rwaarde, '■' naar hooger
.
oordeel, nóg meer?
J.
Tenzjj men zich
natuurjyk op het
standpunt steltdat een B.V. alléén het
B.N. leest! Zoover zouden wjj echter

•

«

■""

De hulde, do«tr de?e uitspraak aan het

êatavümsch. Nieuwiblad':•

•.

'

December ■:"'■■ 13%-.
Jan -Maart '. 135 i

st.

'Da. De Vreede.

.

';

—

13'Ji

.

verk.

.'de;

mocX worden geacht voor
Koninkrijk.
van"hot
belangen

•

»'-

(12—16 jaar).

pu-

Nieuwsblad'

blicatie in het .Bataviaasch
'

.

stil

November

koop.-

;,'.

Sheets spot

óctober

v'erV.-.

;

.

•

Het .vonnis was gebaseerd 'op
dat. vßlgcns 'Hot Militair Gezag, ,de

•

rassen

•Zondag..24.Aug. 4.30 u.n,m. Kinderkerk.
.
<4—12 jaar).
MEDAX, (LOGE POLOXIAWEG)'..
Zondag, 24 Aug, 4.30 u.n.m. Kinderdiénst.
"

systeem. Een-systeem,;dat met' al zijn
fouten en mecdoogenloosheid ■ uitging.
v£n bet• verlangen' naar sociale-recht-.",

vaardigheid. Geheel mlders dan
Jerïsme dat 'nvt zijn these vap superieure, en inferieure
en zijn yerdeélinfc' van de menschon. in-goden en sla?
onvetï, dit eeuwig
derdrukken wil. i".
. Door een dusdanige voorlichting kunnen wij onze jeugd eene critische en begrijpende democratische houding ' bijbrengen.

CEBAMSTBA.VDf^-

■%

Rebê

'

Kinderkerk
'

*

~—

u.n.m*.

-•''."'••
(+—l2 jaar).
,'-V
~maleisciie-diexst.
v<■
Zondag. 24«Aug. 10.30 u.v.m.
Voorganger: Inl. Lceraar I, Aipassa,
r

38"»

3SÜ

"

'

:..;

Zondag, 24 Au ff. 4.30

*38>:. ""38 «V '
\3&V*'. 38 Vj

:

-

'

■>..':•

,

■

■•

•_

MEDAX, (MAXGGALAAX).
Zondag, 24 Aug. 9 u.v.m. Da: De Graaf.
■■■•
Doopdienst.
*'.'
'..' '..
'Deurcollecte Kerkfonds.

SINGAPORE.

"

;

-

-

schuld,

al meent zij er on te moeten wijzen, dat
zoo'n fout in Zifid-Afrikabégrijpeüjk is:

'

Kerknieuws

Londen, 19 Aug. (A.N.P. Aneta). Eén
woordvoerder,van de Nederiandsche mari-'
ne, w.yzend op" de strategische beteekenis
van de geallieerde» oorlogvoering ter--zee
Zee, bracht de op■n de
schepperijen van de Duitsche propaganda
in herinnering, waarin gepocht werd over
het'• feit, dat de-Duitsche strijdkrachten
onder generaal Rommel de territoriale verliezen herwonnen, die de Italianen hadden
toe»
geleden. De Duitschers voorspelden
vol vertrouwen, dat Egypte en het Suezkanaal veroverd zouden worden. '.
Dat. dit niet is gebeurd.'moet. worden
de
toegeschreven aan de activiteit van
Rritsche schepen en vliegtuigen en" de
derlandsche duikl ooien in de Middellaridsche Zee,«die voorkwamen dat een'stroom
voorraden en manschappen ' ' zijn; bestem'
ming oin Afrika bereikte. De vijand is in
Lybië dientengevolge onvoldoende'. uitgerust en kan het offensief tegen het
sche-, leger, dat dagelijks groeit en sterker'
wordt, niet voortzetten. ■■* .iin ■ üïti ■>!■■«■■ ót«
Het tot zinken brengen van 26.000," tons
vijandelijke tfonnage dpor Nederiandsche
duikbootcn in .de afgeloopen ' maanden, i
een van de redenen waarom' Egypte en het
:
'.
Suezkanaal veilig zijn
■

'

-

'

'

HoÏL

Weekblad merk ik op dat een artikel'
voorkomt onder 't opschrift ,J>A'Bern*
•hard Ahtiis". Ik heb dat een paar keer
overlezen'orn te beseffen
dat
dit 'ér' tcerkelijk'stond. Dfe bladen in
r NédèrJand 'iauden het destijds nici heb*
ben geieaagd occr. leden van het Koninklijk Huis op dergelijke unjze te bcr'ich' .
HeV vcrdu:nt.tn.i: aanbeveling \het
decorum hoog *e-houden en zich niet tot
l 'n zekere gemeenzaamheid te laten ver-"

;

■'

#

De rub ermarkten

.

.Schrijfster g3liévc .te Willen aan ne- %
men,'dat-het niet uit; gebrek aan eerbied
' voor de koninklijke. familie ■'. van .Nedervland was. maar misschien wnder denzinTe weinig
belicht de positieve züvloed van de tc<estanden hier. Wc spraken van Vader, Krugér: Oom Paul en nu
den van een omwenteling, waarvan' wy
doet .;.,
:
Öupa en Ouma Smnts. Dit
weer
de'mcthodcn moéten afwijzen,- maar die
'niet in het minste af aan den verschulniettemin haar stempel zal 'drukken t»p
-.'•■■
digden eerbied.
de sociale en cultareék' ontwikkeling van
De B. V. en het B. N.
- ;
een nieuwe wereld.
en
begrip
critiek
met
Het
Nieuws
zij.zakelijk
spot pv c r de veroordeeling,
Onze
den
van het Bat.
van
hoofdredacteur
voor het historisch'gebéuren, dat zich
100.—
boete werd verdie
tot
NwsbUl.,
f
in Rusland voltrokken heeft.
oordeeld, omdat hg' een vertaald bericht
onvan
opvoeding
De, democratische
uit de Straits Times ir zijn blad had opze jeugd dienes 'wij. door van uit ons genomen.
■»....
•
*'■•
.
Ers het Nieuws schrijft:
democratisch standpunt licht- 'en schaduwzijden te laten zien van het Sovjethet feit,

*

DUITSCHE OPSCHEPPERIJ

~

beheerscht
vaard, „dat,, Rusland wordt
door gewetenloos lood gespuis", —-:_

—

•

helft-ons nog

zlniet aan-

Het 31.0. in S'cderUindsch-lndtë, het orgaan-van de leeraren bij hét M.O. hier '*te
lande, is van mrening dat onze jeugd te
aangemakkelijk, zonder ci;tiek£-hc«ff.

'"'

—

....

Critieklooze

»

.

»

Afrikaansche gewoonten.

•

"

•

per groote bus!

Ècn NcücrlahdSche in-Zuid-Afrika was
boos. op het Hollandsen Weekblad, dat
in Zuid-Afrika verschjpt. Ziehier het ingezonden stuk, dat zij ("e redactie van dit
blad deed tockocièn, waarin,-de reden vanhaar «rgernis te vinden is:

„Kerken 'onder het kruis"...!", aldus-de
commentaar van .het Gcref. Kerkblad. .

.

-

I

,

_

,

Ischadigen.

:,

-

de

Drente en Orerij-

bladen.werdeno.m.-ve"rbpdcn; Jle.t Zoeklicht; De Wekker "(Cbr. Gercf.); Stemmen uit Korteh.emmcn; Orgaan van de
Xyoodbróters", terwijl 't van tl"oord .én
Geest (Geref. in H-V ) heet. dat 't ;,den
strijd om het bestaan opgeven" moest.

—

r

Genera]

.

j&.".Van*, de

vcof

•

is

■[

—

—

,

Het antwoord

sel verboden,

.—

-

-

«j Gcref. Kerkblad
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Distributeurs:
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OBLIGATIES. .
f
"vraag aanbod
"

.
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en kost Blechts

-

Batavia

van

,

"

.

...

.

—

-.

verboden ia.
t
Ook dievlyst wordt lang:
�
'■■> ■>. '. .■
D
e
\
ontgeld;
Standaard
..■'■',
De Reformatie verboden;
' Calvinistisch: Weekblad geworgd:"
Fricsch Dagblad verboden;

%
,4
:
101;- ' UBandoeng '36
-3 % 7c- Batavia
37-B
99 "_
4
% Credietbank '36 '
99
4 % Ned.•: Ind. Hyp. bank 100 .
f. AANDEELEN.
reidwilligheid | bestond overal.
Bereidwil- Jav-asche Bank
236
..; ".sog
ligheid echter'schept geen papier, vermag' Escompta
niet het
181 '".
pnmogehjke. Na dagen Lindeteves
zoeken en.tasten zijn wij toch'3j geslaagd.
Toen ons, blad reeds voor een groot gedeelte gereed; had. moetea zijn, kon' het werk Internatio
160
165
eerst beginnen. Tj-pografen zonder oefening in het zetten van Nederlandsch moes.
—.
Kol Bank .
150
ten dat: nu in buitensporig tempo verrichten. Het was onvermijdelijk,.dat niet;alle
.
• •.'■
correcties naar den eisch konden worden Aimem
97' .' t—'
■
''.<£-•'
uitgevoerd.'.Kieskeurigheid ware onbeschei- Zd. Bantam C.
100
:
.
' 227 »•*.'■
'-^,
;:•:-•denheid geweest. Wij zijn van ganschér har- Gebed
""■'—. '."
' -■-~•
•
te dankbaar voor de óns verleende hulp. ,'. Nimef
145
Het verschijnen deze week van „Vry Ne- Semg. Stoomboot
115
derland" is als een symbolisch. bewys, dat V. P. V. .;
160
•
83';%
de vijand er ons'nooit zal onder kragen. Basilam'"
SÓ
Bodj. Datar
. Ons blad zou ér aanspraak op kunnen
.100 . 110
-U
maken, als ondertitel den naam van. „de Böekit Lawang
85
Phoenix", van den vogel, die telkens uit Pasir Nangka
360
asch ■ verrijst, te gaan dragen. Hitler Socrowinangoen ■•'
verantwoorde l ijk,weten jegens elkaar „in ztfn
krjjgt-ons niet klein, tenzij lezers'over zee, Telaga Patengan
100
.: 96
— '
hel land, dat Hij ons gegeven liecft, zullen die door zijn toedoen- ons blad ongeregeld Wanasoeka
-145
wij in het heden én zullen straks onze kinontvangen, ons «aarom zouden
verlaten. Mich. Arm.
155 .180
Maar wie wil Hitler's bondgenoot zün? .
deren* ons volk tén zegen zijn.
.
.Stemming: stil.
Intusschen doen wij deze. week een be'-*
•»'-■ :,c. MAK. ■■' roep op de toegeeflijkheid,van
-'.'•''••■
onze lezers.

—

Deze vrouw in haar tevredenheid met
wat haar gegeven is, is ze niet een beschaming, voor nog zcovcle menscheii( die het
o, zoo goed hebben hier in de Indische sa-,
■
leving (huis, radio, frigidaire en nog meer
luxe en overvloed, veel meer dan ze in de
ouderlijke woning gewend waren) en toch
altijd maar kankeren en ondankbaar zijn
en ontevreden? Is deze vrouw in het kort
•gezegd niet een 'aanklacht tegen allen.' die
in het volksleven alleen,maar willen pro 1'
fitceren en op allerhande wijze .bezig zijn
om
onderlinge verhoudingen scheef te
trekken en te'verknoeien en om de noodzakelijke solidariteit, te breken en te be-

ook

*

.•

,

Maar dan klinkt uit den mond van die
envoudige. dorpeliage rustig en waardig
en afwijzend antwoori. „Neen. Ik woon
emidden van mijn volk". Met andere wóor»
en:, ik heb. geen extra-gunsten boven een
ndcr hoodig: ik ben gelukkig te behoorén
Ü roün volk, waardoor myn leven Waarde
eeft en bescherming geniet. 'Wat een
koninklijke
rachtig antwoord, wat een
ouding! Is het niet begrijpelijk, dat proessor Quack voor zijn groot werk over
et socialisme deze tekst als motto geruikt heeft?
Deze vrouw is een aanklacht tegen ons.
Deze -vrouw; die .als boerin haar stand
n taak in .het volksleven zich niet schaame, staat in haar • fierheid tot een verwijt,
Ók.ttot bemoediging en genezing van zooelen, die in- v deze samenleving onder minerwaardigheidsgetjpelens gebukt gaan. Ik
en „maar".!.,.." ('vul zelf maar in). Tegejk ia ze een levende aanklacht
tegen al•n, die ter compensatie hun meerwaardig
eidsgevoelens botvieren door in belachejke hoogmoed op anderen néér te zien.
i'ant, ziet ge, wij verdienen méér. want...
nz.
Deze vrouw, die in hoogheid van karakter katm de kans afwees om boven een
ander van haar. volk begunstigd te worden, is niet tot een oordeel
voor hen,
gedurig
kruiperig
d»e
het koste wat het
koste
bezig zijn om betere baantjes af
té bedelen van omhoog?
Rechtstreeks ook een waarschuwing aan
het adres van allen, die als, eertijds Elisa
misbruik maken van'hun invloed om kruiwagens te laten ryden voor eigen groep of
-

.

i..

,

.

,

.Tegels, etc.

-

Aug. 22 Aug.
Industrie f3Qfondsen) 125.99 123.81
Sporen
(29
.) 30.21
30.15
f
Pul,!. Ut,l. (is
/
18.25 18.2G
■■■

-Vloeren*.

.

'21

■

-Pannen, *-tf"'

*

overplaatsing naar'het Oranje-hotel'jn
Schevenïngcn. waar 't nogal druk. bevolkt jnoet zijn". »:'
■.Ds. Vellenga was jarenlang de pittigste scribent; ia hetr Gereformeerd Kerkblad voor Drente en Overifsel dat thans

AANDEELEN.

•

.Potten,
1

—

'

Dote Jqncs-bcrckeningcnzij

:.

*

•/

ekend als- 'n,stoer en militant Calvinist,
niet meer «n Meppel woont, wegens

:

yens de

van, het le-

'—-

'

.

..,_.....

haar deze goedheid te vergelden. Op een
dag doet hg haar een aanbod. Daar hij
nogal invloed heeft bij de hooge heerenin

ïngen.

Augl

183.0 185.1
>-.
Gisteren
183.0 185.0'
V icr icckcn gclfJun,
184.6 184.8
52 veken gchdoï '
-174.3 174.7
Basis 18 September J9ll 100.- 100.De gemiddelde, aanderikoersen vol-

.

Kerkblad vertelt

■

...

.

viiheid verleent. Elisa weet niet best, hoe
.

'■-."■

:

Dit nieuwe in Indië vervaardigde rcioigir.gsmiddel is
ideaal voor'Uw
■

Even
is de* medcdeeling.
dat Ds. Y. K,Veil en ga.
Gereformeerd predikant van' Meppel
mij be-

,

20 Aug. 21

Gercf.

ven in bezet moederland:

:

dividu en gemeenschap wordt 'ons terloops
in den Bybel geteekend. Daar is een eenvoudige: vrouw ,u;t een boerenfamilie van
het landelyke stpdje Sunem,: die v telkens
ian de doortrekkende profeet' Elisa gast........

GOEDEKEN.

■■*

'■
fiedfiii

.'

Ueid. Maar dan moeten de maatschappelijke en andere onderlinge verhoudingen ook
al meer' in den geest van onze_ geëerbiedigh
de Vorstin gezuiverd worden!
van
he*
het
"karakter, van
Het geheim
rijke en gezegende saamhóorïgheidsgevoel
van. de! vrouw ui? Sunem lag kennelijk in
haar geloof. Zij wist zich van God-temidden van het volk geplaatst met'een verantwoordelijkheid, jegens elkaar en jegens
Hem. Het verhaal wijst uit, dat. haar ook
het loon van den hemel geschonken werd.
Zij. die gelukkig was met haar volk werd
gezegend met de geboorte van" 'een zoon.
Hoe zal zulk een vrouw het kind
met
blijdschap als een goed burger, voor/ de"
toekomst van hacr volk hebben opgevoed!
: Indien wy «Je volkssolidariteit mee helpen verwaarloozcn en kapotbreken, zullen
onze kinderen tot
vloek worden. Dan
maken wij ze zelf tot hebberige kapitalisten of- kankerejjee
.communisten of tot
fascisten
indistiekume
of hoogmoedige
/iduaUstcn. .tot' menschen, die. de wezenlijke, gezonde volkséénheid ziek maken én
verderven.. Alleen als v/e. ons voor . God

Onder het kruis.

:

'

van het volksleven verzekerde:en'. beveiligd
*Ü"n. Zoodat uitgebannen worde de, vervloekte valsche leuze: ..ieder voor zich en
God voor ons allen" en de zuivere, zegenijjke regel almeer geldig zij: „elkeen diene
het volk en het volk diene om elkeen tot
zgn récht te laten komon."
ideaal-verhouding tusschen in-

..'.

V^'^'V^:--

;;

-

■

.

"...

'

DAGELIJKSCHE INDICES

dactie, zelve onthult het
geheim op de
tweede pagina: ■' de drukkerij van het' blad
is door den' v\jandv voor'de'
maal
in de asch gelegd:
„Wat er "deze week'• ook-'aan „Vry Ne
derlahd" . moge ontbreken, wy' ' zyn er
trotsch op onzen lezers dit .nummer
te
kunnen, voorleggen. Reeds eenmaal heett
een hevige Duitsche; luchtaanval, de druk
kery, waar ons blad -het; levenslicht aanschouwde, met den grond . gelijk gemaakt.
Wy mochten erin slagen onmiddelijk een
andere drukkerij te vinden, dje' het, door
wonderen van ijver en bekwaamheid klaar
ipeelde, zonder
een uitgave
derdanen, tusschen werkgevers en werkWaar blyven we op deze wijze met onze „Vry Nederland" tot,~ standte brengen,'
nemers, tusschen burger en burger, tus■ïoodzakelijke volkséé'nheid. zoo het. ce- waaraan slechts, ingewijden konden zien,
en
en
ouders
vrouw, tusschen
«dhenjman
ment van de sociale gerechtigheid het niet dat er iets byzonders gebeurd was. Thansde bommen van den vyand'ook dekinderen. Opdat ieder zijn plicht vervulle. houdt ? Ja. we zijn een volk onder het'.' Huis. hebben
ze drukkery in'asch gelegd.
-.'%
op.de plaats, wa<\r hij gesteld is en ook van Oranje. Daar iigt.V Gode zij dank, een
Ons papier, het gereed staande zetsel,
elkeen weet. dat :ijn rechten, in; het geheel onverbreckbare krachtpvan~ saamhoorigT onze cliché'S.allts wat. noodig was voor

en.

TKLEF. 1244

BROUWER PALEISWEG 21 TEL. 1912.

schreeuwend

:13b.4 Konige

2

woon in

gezegd: „Ik

-

ALLE Levensverzekeringen

4

I-

En zij

den krijgsoverside?”

KtS A\VANSB

Nam U reeds een proef met

;

er iets om voor U te spreken

tot den koning

de Phoenix

en rechtvaardiger tantièmeregeling en billijker aflossing op de lange vaarïyrien?";
indien hü de planters vragen zou: .aal ik
eens bij de Regeering geiaan kragen dat de

STEMMEN
VAN OVERAL

Bijkantoor MEDAN

'

„Is

„Vrij Nederland”, DEO.L.V.E.H.VANIB79

-

Valkssalidariteit

van een Elisa mooie*ïaiibted in gen-kwam
doen: indien hij b.v. zeggen zou tot de
zeevarenden, „zal ik eens by de directies
een goed woordje doen voor betere gage
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Geneeskundige kruiden behandeling tegen alle mogelijke
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WAS AN ADVENTURESS)
Bijgestaan door RICIIARD GREENE ERICII
v. STROIIEIM -PETER LORRE e a
' SËSÜ
Een'verbaal van elegante oplichterijen charmante
rNiet v pers h. n !7 jaar)

JAMES~€AGNEY-ANN SUERIDAN-PaT
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EENVROUW ZONDER GEWETEN

ZONE

OBRIEN e.v.a.
Een straffe cocktail van, de meest opwindende
ruzies en gewaagde lief de idyllen.

-''■.■■■

.

€*■''

.

"

j

-

■

A

dé titelrolvan 20th Tentury Fo\

comedie, zich afspelend in

_

■

c£''. ]i-\ "■ C ■

/•

.

'''_'.

■

~

IV

'■

VzQndag en maandag:'

-

*

A I »| ■ƒ

£4 -IlJnVw

KtÏÏtït:°°r

;,

f^RßlD

Met

\

.

I

J§|&\^

:

J

vl Wï

i^*iö^V

.

~

ERROL FLYNN

OX> AiV JE.
Warner Bros' laaiende
B
Tropisch Amer

(P^Pt*....

N/

Bijgestaan door. RRENDA MARSHALL-CLAÜDE RAIXS-ALAN lIALE e.a.
De grootste film sinds mensrhenheu;;enis! Overal 'elders waar deze filmreus werd vertoond, w as men vol tof.
•
• (Voor. alle leeftijden)
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•\,y r

laatste met één

alom-gevierde filmheld, in
Warnerßros' grandioos filmwerk
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ORION en ROXY Bioscoop
voorstelling, aanvangende 8. uur)
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Att, EEN' BUNGALOW:
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JQHAN FABRICIIiS

Laat U ons eens "gebeef vrijblijvend offerte maken van ameublement
voor'Uw huis. Wij ontwerpen", voor U speciale modellen. Komt üeenS
in onze zaak eefc keuze doen' uit- de V£le modellen 'van de mooiste
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HET EILAND DER DEMONER PACIFIC MEUBELHUIS
ontwerpen.
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DE SUMATRA POST

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941

HOLLAND IS

DERDE BLAD

schieden zonder toestemming

„GEZOND” !

'de

van

p Gelukkig

.bewust het. verbod van de
..Unie" (<lat afkwam nadat onze zegsman
Holland had verlaten), dat er in elk.geval
n;c ts zal kojnen van .
eenigen „opbouw"
door .Ntdcrlanders voor „bölfjesdag"...,..
•,

Vr\jdarg-«* Zaterdag. Dit is n.l. het uur van
Rftdio-Oranje en op de, genoemde 'dagen
worden Van Bei vene's "gesproken mailbrief.'
het politieke overzicht 'en het .Waieigeu-

„Duinkerken” beteekende
een tweede „Verdun”

wat de Per* betreft: - van de groote
bl.iili-ii heefV het
„Alßemeen Handelsblad" zeer-veel abonné's gewonnen
ten
koste van „De Telegraaf! en de „Nieuwe
Roiterdamsebe Courant". Naar men
«eet. .werd .'- „De Maasbode" verboden
naar asnteiüing van de' publicatie 'van
een bisschoppelijke boodschap tegen de
-Nazi's.' "Hllllllin \M lllllllllllillilllI1 I lil 'f PW
'

Op de andere avonden Wordt minder geluisterd naar, Radio-Oranje,' tenzij
ér iets
belangrijks U.' Immers; er staat 2 jaar gedié
vangenisstraf- c.q. de hoogste, boete,
men -betalen kan," op'hTt aanzetten .van ge-'
allieerde radiostations. En het ligt voor de
hand. dat-de „gezonde" .Nederlander dit
risico slechts over heeft om zeer belangrijke
dingen te hoore,n. ,Tot deze, categorie wor.
den Van ' Bovcne's brief, ' het wekelijksch
overzicht en het WatéigeszcnTprogramma'
(dat vooral de arbeideis bijzoader óp prijs
stellen) v.èl gerekend
de andere uitzendingen van .Radio-Oranje meestal nietr
Ook naar het- Hollandsche- programma
van Radio-Boston (den
WRUL-zender)
wordt vaak geluisterd, als is de Interesse
hiervoor verminderd..sinds Van Loon "er*
niet meer'aan medewerkt*
~i
.
Van de Duitsche nieuwsuitzendingen gelooft de Hollander'los,': van de Britsche
'M',',.. Zoo blijven onze iandg'enooten volkomen op de hoogte van Jiet- oorlogsvedoop.
Opvallend was de énorme vraag , naar
koptelefoons, onmiddellijk'na;den
inval.
Een fabriek te Rotterdam was. binnen
'14 .dagen haais gchcek-rr v.ooraad kwijt!
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Dezer dagen was de ■ .Javabodc'' 3
in de gelegenheid 'ten Kedcrlandcr
te spreken,' die enkele maanden ge'leden uit bezet, Holland-is gevlucht. a
Bijna een'jaar' hc_cft . 'hij geleefd*en
gewerkt in hej verdrukte moederland',
zoódat hij een juister en vollediger ■
beeld kon geven van de situatie f
aldaar dan wie ook. liet• ,volgcnde
artikel: is 'gebaseerd op j de gegevens,
welke zyn opgrtcikcnd uit den mond
van dizen. persoon, die geregeld rer>
toefde in Amsterdam, Rotterdam "en
Pen Haag.'Over,zijn nuam en' de irt/Cc,
waarop hij kans zug naar EngeUmrt
te vluchten,' kan om
redenen geen enkele' inlichting wór-

Het woord „gezond" heeft sinds 10 Mei
1940 slechts betrekking op het moreel,
"niet op het physiek: het .allen oornaam-ste is; of men al dan niet te vertrouwen
U. Gelukkig is 95?r,' van het; Nederland-"
.
s.che volk ~gezond"!
De s'/ v „ongezonden" zjjn dei N-5.8.-ers
'
en andere-verraders, die men
evenals
de Duitschers
als lucht
beschouwt.
'•
Het i» niet «aar.' dat .slechts een klein
gedeelte van de. N.S.B.~ers .tot de land'
■ verraders" behoort en-de-anderen na den
inval tot'inkeer zijn gekomen. PractHseh
allen, die. op 10 Mei 1910 N.5.8."-er wa' ren, zijn het nu nog. Sterker: velen.'die
geruimen tijd vóór «Ie invasie als lid der
N.S.B, hadden bedankt, zijn na de'bezetOp het achterschip kreeg elke Uijna.ik
de ■
ting weer lid geworden. Dit waren
twee vliegtuigmotoren, opdat zij in
den
lieden op tdeutelposlc!». die opdracht had- kortst mogelijken tijd de Noordzee zouden
den gekregen uit de partij te gaan om kunnen oversteken. .
•
niet in de gaten te loopen..Terwijl de „normale'" bezetting van Holland 100.000 man ster» is, was in'den zoToen de- strijd, waarbij 15.000 Nederlanders, en 60 a 80.000 D'jitschers het leven mer vari het %-orige ja-tr een millioen man
lieten, ten einde was, verkeerde het Nedcr- Duitsche troepen lanjp: de kust geconcenvblk in een stemming van diepe treerd, in afwachting \an het groote offen,
'verslagenheid.'
koesterde wrok. tegen sief...
-de regeering. die het volk ~in den steek geDoch het offensief bleef uit,' daar
de
K.A.I*. de superioriteit in-de lucht belaten" had. en was. dief» cïider den indruk'
van het vele verraad. DoCh .toen de Duithield. Nadat, het „Luftwaffe" met eriorschers binnen een masnd ook België verme verliezen • was teruggeslagen,.'
vertoen • d»een ook hel' invalsleger weer uit Holversloegen
overden en Frankrijk
drong to| ieder hetbesci door. dat de strijd
land. Van toen af wist .„gezond"' Neder' land, dat Hitler het pleit verloren had.
inderdaad hopeloos Wal geweest en dat'de
, Koningin en Haar. regcering niets beters
Want om Ie winnen moest hij Engeland
veroveren, terwijl Engeland'» defensie
hadden kunnen doen <d;<n naar Engeland te.
.'
'
.
gaan.' ."
;■
'.-.'■'
eiken dag sterker werd!
En de moedeloosheid verdween
volkoLatere ..Duitsche, successen, als in
d.cn
Duinkerken,
men door de episode
van
Balkan,
konden het vei trouwen der Nederwaar 350,000 man van het 400.000 ' ; man
expediticleger, bijna landers in de Britsche eindzege geen secon-tellende
Britsche
over- de aan het wankelen brengen. Men had zich
door
"den vijand,
geheel omsingeld
Toen geen.enkele illusie.gemaakt yan'den oorlog
zee naar Engeland . evacueerden.
dat
„Wehrmacht", .en". in Griekenland en rekende van te voren op
blcelc.;' immers,
overwinning. Maar wat kón
geenszins
„Luftwaffe"
onweerstaanbaar een Duitsche
? Het ging om Engeland —•
het
schelen
en
waren, dat zij slechts „verpletterende overhad
gezien,
Holland
dat
het
onvijand
den
■ winningen" konden behalen tegen een veel mogelijk was geweöst den sprong over de
zwakkeren tegenstander en slechts „hel-% ;
dendaden", konden verrichten tegen
een Noordzee te' wagen,
De koudste uren.
open en onverdedigde utad als Rotterdam!
Men is in het moederland volkomen op de
De „lupus-vloot”. hoogte van de oorlogssituatie —-dank zij
Was „Duinkerken" voor Holland
een de radio.. Daar de eenvoudigste arbeider het
vanzelfsprekend acht, dat men beide partweede „Verdun", liet uitstel voor onbepaaldeu tijd \an den inval in Rngeland tyen moet höoren om zich een indruk
te
deed de hoop op «Ie uc-allieerde oven*inkunnen vennen van den werkcJijkcn toe'ning overtuiging■ worden.
stand. heeft "de Duitsche voorlichting via
Adolf's Nieuwste Papegaai. niet het "minste
Groptscheepsche voorbereidingen werden resultaat.'SßßßMË
getroffen" voor dezen inval, wejkc in Sep-.
Eiken middag om 2 en eiken avond om
tember plaats* zou hebben. Duizenden Rijn- 7.uur
Holland plotseling
wordt'het. in/heel
aken, werden in beslaggenomen en gecon erg koud.
Dan «luit iedereen dé, ramen
eentreerd op. de Maas in Rotterdam. . Van ■öm-te luisteren naar
de ' Nederlandsche
deze platboomd.e schepen w'erden de koppen nieuwsuitzending van de 8.8.C.! En. ook de
verwyderd en vervangen door'.. vierkante' ongèiukklgen, die riiet in het bezit zyn van'
bakken (voor de •tanks).* Heel
Holland een 'radio, dóen' voor aiic zejeerheid, de rasprak van de „lupus-vioot" '), welke daar men dicht ;—'
men mocht hen eens aanzien
gereed lag: da vloot niet de; afgesneden voor'„ongezond"... ■•'.'.-•'
Natuurlijk wordt deze uitzending 'f link;
de
gestoord, maar - dan heeft men altijd
')
Naar.Jttcn weeti Is de lupus een tu- uitzending in het Engeisch nóg bm
zijn
■berculeuze "". huidziekte in het aangezicht, licht op te 'steken.' jAOßtfifSfl!
.waar'door vaak de neu3 wordt weggevre- . Ook 's avonds'om kwart voor" negen
ten. ■
gaan vele ramen dicht, vooral op* Dinsdag.
•.
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De rantsoeneering.
Alle directe levensbehoeften
rijn
thans in Holland-gerantsoeneerd.
Jlrn
krijgt -000 gram, brood pV.r week, 500
gram \leesch per 10 dagen . (waarvan
100 grani been) en 230 gram boter r>en
reilen |mt
De melk heeft
een
vast «gehalte van . zoodanigcn aard.
dat zij blauw ziet

ÏAIle

rn Spitfires, <envijl-men zich volkomen
bewust is van.de. etonomische, beteekenis, van het vrije Nederlandsche grondgebied. Men beseft hel groole
belang
'•'van het feit, dat Nederland .zijn plaat»
in-de wereld behoudt dank zij InJië
in tegenstelling- niet» b.v. Denemarken,
dat, wachten moet op'de bevryding zonder daartoe te" kunnen' bijdragen.

'.'

,

—

was leeggepompt!
•.Trouwens: ook over de pchte bombardementen door de R.A.F, is df\ Hollander uit-

Kon enkel voorbeeld.
j&JpiGJa
Twee
arbeider
(twee van de
te
dat
niet*
100 a
spreken. H\j weet,
stekend
wordt gebombardeerd r innen een bepaal-" iSO.OOO, die
gedwongen werden naar
den afstand van het burgerbezit. Vallen er Duitschland te gaan, daar anders hun JU-.
bommen op of naast woonwijken, dan zijn tributiekaarten zouden worden ingetrokken)
dit ..eigenheimers", welke. aardappclnaam keeren naar Holland terug. De één doét
cnmiddellijk burgerrecet verkreeg voor. niets dan klagen, over het werk, het eten.
het! aanduiden der Duitsche bommen, wel- de huisvesting, enz. enz De «ander dairke de v\jand op onze steden uitwierp* in ehtegen vertelt volkomen gelukkig te zijn
ten belachelijke poging om haat tegen de geweest in het. „Dritte Reich"* Dank zij de
Engelschen op te wekken.
Britsche boftimen had hij wel eens een dag
vryaf.- Het. eten was . oyervlaedig en
zijn
De jeugd is fel. huis'was
ideaal;' Als hij 's avonds thtnsHet'*is begrijpelijk, dat wij in. Indië een kwam, ' behoefde hij niet eens te.bellen:
do o r
,jroot gevaar zien' in den invloed.der N.azi's „ik krotfp ' z o o-m aar
;■
ISÈÉ
op de jeugd. 4 Hitler heeft in Duitschland de' bri even b u 6....r."
getoond, welk een waarde hij;hecht aan Je
. Een Duijscher ,>tapt kr een stampvoljeugd. die. immers de toekomst, heeft, en
le Rotterdamsche tram. Niemand denkt
zal in do bezette landen ongetwijfeld deer over op te staan. Na- eenigen
tijil
zelfde tactiek volgen AJ» die, welke hem in
vraagt
hij eensklaps: „Is hier nog plaat?
Duitschland in hel' zadel bracht. Vopral
'

"

'"

voor. een

beetje lucht ?"'. } Onmiddellijk
staat de helft der passagiers op om hem
een zitplaats aan Ie Meden.

land als het onze is het te-verwachten, dat de Nazi's hun
tijzondere aandacht' zullen schenken aan
./
de jeugd.
in een.z'.g.

..Germaansch"

V

behoeft men>'echtcr

Wat ditbet'eft,

waard is dan tien Duitschersf
' Men
wacht geduldig Op,' „bylt jesdig''en de vreeader* Nazi's, voor moordaanslagen is dan ook lichtelijke overdreven. Deze..
vrees is zoo sterk, dat Hitler's voornaamste knechten niet alleen in pantsertreim'n'
rijden, maar bovendien de spoorlijn '~ laten
bewaken door één soldaat op elke 100 meter, welfce onderlinge "afstand op de >ta'
tions is.ingekort tot 25 meter.!

,

%

Het

succes

der

„Unie”.

succes \an de „N'ederHot groot*
landsche. Unie" was .vopr.'OOTt hieraan
te danken, dat ledereen zyn lidmaatschap
beschouwde' als een persoonlijke demonstratie tegen de.N-S.B. .Men vond het
een pracht-gelegenheid om den vijand te
laten z'en' hoe -minimaal de aanhang van
'
Mussert wel was.
Zeer velen werden dan pok alleen om 3eee" reden ónmiddellyk lid,'zonder'ach 'vCr-;
der te verdiepen in het
programma yati;
een
Linthorst Hbman* es. Want'
'minderheid (óm dé gedachten te.' bepalen
30% T was het eens mét do denkbeelden ,im
reeds te.beginnen'met den' opbouw' van een
soort nieuwe orde.: op sociaal-economjsch'
gpbied. -De meeste Hollanders warep en zijn
nog steeds de overtuiging toegedaan, dat
■mefelke hervorming moet- warden gewacht
tot de bevrijding.-daly thans niet kan
.••

,

:•

.

i'i'.i woord prach-iig. 'zftßjS&ÉJt

Miii of meer ernstige relletjes ontstaan
steeds, als 'de N'.S.B. een optocht, houdt.
De politie neeft tot riiak tui tuig't» beschermen en pleegt de „gezonden" tot door-.
opmerkingen als:
loopén t te manen m«t
„Bchecrsch'u alstublieft • meneer en loop
door,. andci'3 moét' ik u tul uiyii spijt
"

:

"

.

*
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Uier volst een veelzeggende comrcentaar
uit cm ïadio-uitzcnding in de serie.-'■■•,.Gebeurtenissen van "de week", va» de „Nederlandsche"- radio. ', De commentator hield
eerst de gewone tirade tegen het 'Bolsjewisme;, en - prees het handjevol Nederlanders,
dat zich als vrijwilliger aanmeldde *by de
Duitsche troepen, aan het Oostelijke, front.
Ook prees hij hun vrouwtn, vérloofden
én verwanten, die achtergebleven zijn. Hij
haalde een overlijdensbericht aan, 'waarin
een meisje- den dood van haar verloofde
als gevolg van voor Lodz bekomen// verwondingen bekendmaakte. „Vraagt niet
harteloos: „Wat deed h(j daar", aldus'de
spreker. „Hrj meldde zich vrijwillig ■.'aan.
En nu zult Gü zeggen: „Dat had h\j dan
maar niet moeten doen; Hij ia zjju "■' gerechte straf als verrader niet ontgaan." £

kolom „Toerisme" yan de ..Haagscbc Po-t"
van. den li'den-Juli' werd voor de 'eerste
maal sec'ert het bottil>ardcrric.nt de .V.ïii
Rotterdam genoemd en : , werd . -bewserd.

oat' de stad gereed is ohV'vacantie-gangors
'.e ontvangen. „Xa een jaar van begrtjoe
lijke geslotenheid.'■■:. verdient: de Maasstad
hans weer te wórden- genoemd. De ■bezoeker moet echter- den weg goed kenneii om
.il het interéssante in. korten tijd te-ïie"'.
Rotterdam was nooit ryk aan architectoweinig
nische schoonheid en er is in
van overgebleven".
Het blad ried den bezoeker-aan Delfshaven te gaan bekijken, omdat Rotterdam
zelf niet veel te. T .ien biedt. Te Delfshave:v
zijn ook de noodwinkels etcetera te zien.
Een andere ..attractie", w-elke werd
bevolen,-was het centrum van Rotterdam,
dat
ofschoon het practtsclv verlaten ia
de-gigantische boulevards en plejnej
van Rotterdam laat zien: alsmede de talrijke huizen en genummerde straten;, wurmt het nieuwe bouwprogramma blijkt".
„Wij raden den "bezoeker van Rotterdam
aan. om indien hij zich Wenscht te amuteeren, niet alleen' open te. staan voor zekere denkbeelden, doch ook vergeetach'.'->"',,
tigheid te oefenen"."' ".'',; .'
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„Papieren in, het buitenland" met-17.5 mil»
lioén tot 396.9» millioeh gulden is gestegen.
De voortduring van de gemakkelijke cpn
Uities. op de geldmarkt vinden ook weerspiegeling in de post „Saldo's Anderen'.',
welke met 5 millioen gulden tot 173 millioön
guldeil
is gestegen.
Londen. 17 Aug. ('A.N.P. Aneta). In het
in Mei jongstled-n gepubliceerde jaarverZuid-Hollandseht* SCHOOL IN INTERNEERINGS-KAMP
slag van de Noord-.en
Redding Maatschappij'wordt medegedeeld
•lat in; het afgeloopen "jaar 10S maal reddingbooten «ijnuitgevaren'die 244 ménschenlevens hebb-n gered.-'Dit z\;n
Londen, 17 Aug. (A.N.P. Aneta)., De.
cijfers, welke "«vel aantoonen welk een zwa'- „Bcrliner
Zeitung". van '29.
Ve eïschen aan personeel en materiaal Mei bevat,oen foto-pagina over eeri school
in een burgerlijk interneeringskamp.
Op een der-foto's ziet men een „huisv Üit een "beschrijving vairöe verschillende
door de booten verrichtte dier»sten blijkt, erkestje, een', cabaretavond
inleidend".
dat de bemanningen nimmer aarzelen om Ter toelichting wordt dan medegedeeld,
uit te varen, hoe ele andere gevaren dan dat de.geinterneerden voor hun eigen ontde stormachtige zeeën hun ook bedreigen.
spanning zorgen en dat het hun aan zin
VcrSchili"nde-u.alen voeren de' booten voor humor en pret niet mankeert!
uit om-de bemam'ng van een vliegtuig te
Een andere foto laat het uit ongeveer
redden of om hulp. te bieden aan schepen, vijftig leden' bestaande publiek J zicn
Op
die.door' het jjs in moeilijkheden verkecr- elk der gezichten ia de grootste ellende afHet jaarl94o'is een der moeilijkste geteekend.
•','•■
van'de 116 *jaren-geweest, welke de'maatEen derde; foto 'toont een affiche voor
schappij nu bestaat. De inkomsten bedroe- oen variété, genaamd ~De" bloedige toren".
1939, De teekening -bestaat uit
den 11.00(» gujd:-i. minder dan in
een groote sleuhet
de
on- tel en de overblijfselen van een kasteel met
oorlogsomstandigheden
omdat
mogelijk 'maakten financieelen steun uit kanteelen.'
■
Nederlandschlndië te ontvangen, hoewel
de contributies in Nederland zelf ondanks
DE „DUITSCHE”
de moeilijke tijde-» niet zijn verminderd.■Oök de. inkomsten uit het kapitaal. HeLonden,.'2l _Aus. (A.N.P. Anetaj.
De
ien terug. De jaarrekening sluit met een 1
tekort, van 53.277 gulden, waardoor het jongste Nederlandsche bladen, welke hier
nóodig is geweest* een aanzienlijk bedrag zün ontvangen, geven blijk van de Duit,
van het kapt aal te gehruiken om het te- sche ~V.actie. Alle foto-pagina's, die overigons niets anders uitbeelden dan Dult.
kort te rdekken.
sche prestaties in Rusland, zgn bedrukt
met een groote
-\"
ifIPCM?^
ROSKAM GAAT VECHTEN
Een interessant Jicht op dé Duitacb.4
,-.V"J-actie werd- geworpen doof een - beHet .-.Nationale Dagblad" van den 24sten_ richt in de ~,N.R.C." van den
Juli,
Juli meldde, dat de leider van het Agta-' waarin een waarschuwing van25sten
de Haag-'
riseh Front Roskam zich, heeft, gevoegd sche politie was afgedrukt, dat de „V" .
bij de Nederlandsche vrijwilligers,onder 'de actie de • beschetiriing
van; de Duitscha
Duitsche troepen.
autoriteiten geniet.
..Beschadiging van
propaganda af fiches, .het 'aanbrengen van
GROOTE BRAND
wijzigingen in'de tekst of het • verwijderen
De"„Daily Mail' vernam uit Lissabon, ervan ia ten-strengste verboden. Zulke dada', door een* brand-, welke door saboteur i dep ztlücr. c! 3 'vijhndig* jegens' Ddilschiand .
\yerd gpsticht, op het eiland Marken voor worden beschouwd en dienovereenkomstig ; •
worden gestraft. ledereen, zy derhalve ge-*
100.000 tóns aan vlas'werd verwoest.
woarschuwd de genoemde regels, in acht

Reddingmaatschappij
blijft werken

*
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Deze'optochten houdt de N.-S.B. meestal
's Zaterdagavonds, in'de centra- varf de
groote
Vandaar,, dat zoówejnig uit
Het orgaan van do Nedcrtqndschc Unie
Rotterdam is gemeld omtrent relletjes. had
indertijd het grootste "succes met de
Want Rotterdam heeft geen centrum meer.
volgende slogan: ~D ë": st r aVa t aa n d e
De binnenstad is wèg, volkomcn'wèg...
De omgeving van den Nieu.we Binnenweg N.S/B. —:h'e t v o I kaan o ns
begint _zien "au(;iHiiierhand te ontwikkelen
. •■* Zoo . reageert, Holland:• niet een 'verals. het' nieuwe centrum van de Maasstad. r achtitlg en een humor •tegelijkertijd
~

DUITSCHE ROOVERS

Londen,. 19 Aug. (A.N.P.-Aneta). De
omvang van het' „financieren"
van de
Duitsche bezetting en de o| vorderings- en
andere kosten blijven zich voortdurend
weerspiegelen ra de.wekeüjksche staten van
de Nederlandsche Bank. De staat voor de
weelc, welke op 28 Juli jl. eindigde vertoont
een stijging in, de'post ..Diverse Rekeningen" mét 6.5 ihilüoen gulden tot 215.9 millioen gulden, terwijl tegclpértud de posi

—

»

staking.
Onze .ztgsman ifu.v enthuukiast
over
de spontane-staking/,welk*, in Februari
ïe 'Auisttïdaiitittitbruk't n'ook naar en/ce]
Ie andere 'xtidch oversloeg ■ .ats protest
tegen de uiiti-Joodxche .-terreur. Onder
het motto:' "„Wij hibbeii altijd zelf. roor
onze rbt-Joden-gezorgd tn kunnen, dat
mü nog'iccV' legden de arbeiders bij alle
gemeentelijke dieiutcn het werk als één
man neer.' liet saumhoorigheidsgcvoel

•

commando. Links Malsky, de Russische ambassadeur te Londen.

militair heet

•.

—

-.

nieuwe

van

-

-

vu,

Holland,

„uitgesteld lijk".
Alleer de'parachutist
'.'geen enkele vree* te koesteren. D&Holheeft
npg'eprt
aparten
naam welke reeds
landsche jongen en het Hollamhehe van Mei
1940
n 1.. „lijk met verdateert.,
meisje, zijn'zoo'mogelijk nog.feller antilof'. ,In
plaats*van „Kommandantur"
Het
f
ouders
Duitsch dan.dr „gezondste"
verwijderen'' van alles, .wat 'betrekkiAj spreekt men van „kom-aan-de-deur". Er
is slechts één goede Duitschcr: de. Dui'theef) op het Koninklijk Huis" .uit de sch'e
Jood. . •
f;
tegenhet
precies
schoolagcnda's heeft
Zoo
door
wij
zouden
kunnen gaan.' He,
overgestelde .effect gehad „dan heti/rfn
laas
alle
zijn
.moppen
geschikt „om in
niet
beoogd
werd. Een Ji.S.U.-onderirijut
druk
te
verschijnen....'..
het
Eén
schiet on»,
leven
de
klas
en
in
kost;
h"eeft geen
nog .te binnen: als een Duitscher.'een Hol'vaak moeite om de jeugd
van dingen, waarvoor het .nog geen.tijd lander „Guten Morgen" wenscht. is steevast.het antwoord :..M o r n i n g V, .
is en die de bevolking der.concentratiekampen slechts zouden.doen -toenemen..
Prachtige

Het is heel eenvoudig om in BuchenwaU
„gezond"
de te komen, doch geen enkel
mensen haalt het in zijn hoofd dit te ri.--.
bereiken,
tenzy hij -iets kan
keerea
waar dit offer tegenop weegt : ledereen
weet immers; dat' één Nederlander meer

..

Het..wemolt in

.

benamingen. Een Duitsch

.

verdrag in de Russische ambassade
verdrag teteekened, hetwelk voorriet in de
de diplomatieke relat'es
nenattins
tusschen beide hinden én in de vorming
\an een Tsjechisch legioen
in Rusland, alwaar het zal strijden onder Russisch.

gezonder geweest!

......

•

Het teekenen van het Russisch-Joego-Slavisch
te Ix-oden. Jan Masar.Vk is bezig bet

„toeristen”-stad

intellectueel,* daar hij door zyn werk riu
eenmaal veel meer voeding noodig heetï.
Een kantoorman kan clkén ochtend twee
ijfcterhammeri eten én bij
lunch nog drie
Het is goed, -dat de Koningin-en. Haar —wat 'hij vroeger ook de
deed
en. waaraan
regecring toch in Londen zijn gebleven; Ttij'dus genoeg
heeft.
Maar
een havenarbeieen overplaatsing, van .den zetel van het
'dtr-'b.v. 'is altijd gewend geweest "10-boteropperbestuur naar Java zou - een ' groote hammen naar
te nemen en
teleurstelling voor, het moederland
zijn komt, t hans duszijn werk mee
:
' .
té
kort..
geweest. -'Men, wi'.Har* Majesteit en dfl
."Koffie
en thee is in Holland nergens
ministers zoo'dicht mogelijk in de
mwr ■' te, ; krijgen;, in de plaats hiervan
hebben, opdat zy direct terug zullen zijr
drinkt men surrogaat.
M39HMFID
als „bjjltjesdag" is aangebroken!
Het thee-bomb«rdement door' de R.A.F.
Dat onze landgeaooten ondanks dit
was een:geweldig, succes; geen der gelukgebrek toch het hoofd
niet laten hankigen, die een zakje hadden bemaichtigd,
gen is"—naast de overtuiging, dat
dacht er aan de thee te gebruiken
het
Illtler zal
verliezen —te danken *an
werd bewaard als een kostbaar relikwie.
hun gevoel voor humor. Het is verba.Ergens in de Oostelijke buitenwijken vsn' - zihgwekkend, wat Holland op dit gebied
Rotterdam ging men een sloot leegpompen,
-ï presteert. Eiken dag zijn er wéemlenwe"
omdat er. een paar thee-zakjes in gevallen
moppen ten koste van de Duit setters; zij
zouden zijn. En het duurde niet lang of als
gaan van mond tot mond. van stad tot
•en loopend yuureje verspreidde zich het
stad en heel Holland lacht zich
slap.
gerucht, dat de heele Kra'.ingsche Plas
is
de
en
rijker
Nooit
Hollandsche
humor
■.

—

•

•

De arbeider wordt veel, zwaarder, getroffen door de rantsoeneering dan do

—

VEELZEGGENDE
COMMENTAAR

Rotterdam als

\

.

naar

vrrb^detil.

.

Enthousiast over Indië.
„gezonde" Hollanders zijn enthousiast «\er de wijze.'waarop Indie de oorlogvoering steunt met . "bommenwerpers

;

•

een enorme

vraag
Er bestaat in de Vereenigde Staten
caricatuur-poppetjes
met het nezieht van Churchil! er op geschilderd. Kngcland moet alle zeilen bijzetten om aan de \na» hiernaar te voldoen. Kr wordt goed voor betaald en de.export
ervan staat niet stil. Hierboven 'ziet.men. de laatste hand
aan zoo'n gelukspop
leggen; terwijl er alweer eenige klaar «.taan om te worden uitgevoerd.
V "
Nadnk
#£ÊH
Sumatrtt Pont".

,

■ „Is hij gezond?" Dit is de vraag, welke-'
een ieder in Holland zich stelt,- wanneer
dit
hij met iemand kennis, maakt. Kn
.heeft niets te maken met de lichamelijke
gesteldheid van de betrokken persoon.

uitblonken:

■ f

Prachtige humor blijft er den moed in houden

hoofdartikelen, welke

door de dappere taal. .Helios
is Von Balluseck (ondanks zijn Duitschen'
naaai door-en-dbor „gezond"» thans
ook
geïnterneerd en door een Nazi'vervanr^n
Het laffe opportunisme van ...De Tjlegra-tf" is 'te. bekend', om er nog over
oit;t e weiden; de..,N. R. C* is volkomen
verduitsen: onder haar niewen hoofdredacteur Huyts. Met de ..Haagschc Post" is het
denzelfden kant uit. gegaan., ■ hoewel het
rosé weekblad -r- evenals de „Tel."
op een
volkomen ongevaarlijke manier nog wel
cer.s den draak steekt'met de rantsoeneerïhg. distributie..etc.

:

de B.B.C.

naar

moi-djin met

,

Iedereen luistert

den

i

N.S.B.-ers!

He;' .Handelsblad." nam onder de voortreffelijke leiding van Von Balluseck niet
meer Duitsch-gcïnspiréerde berichten op
dan'volstrekt noodzakelijk was en hield er

'

te nemen V- '^fcÜW

NEDERLANDSCHE

.

".

„VRIJWILLIGERS”

.

!"

'

.

,

Hier vinden geregeld ppstuctjes. plaats ab
welke ■ doc>dclUl: is 'voor eiken Duitschcr,
de N.S.B, de straat opgaat, hoewel "het nog
verrader en lafaardi.Het moederland m
niet tot •ernstige, uitbarstingen is gekomen. ■'.enthousiast 'over Indi'ó, tnadr. 'indiê
Wellicht denken de Rotterd imsche. NaziV . hérft • nóg duize.ndnuial méér reden om
nog steeds, met een zeker respect aan : de
enthousiast te zijn óver het moederland.
knuisten van de Mariniers (de '„zwarte ■ Ons.onderdrukt volk kent slicht s één
duivels"), aan wie het te danken was, dat
ideaal:. de' terugkeer- det Koningin op
men.ls.uur na het binnentrekken der Düitbijltjesdag". Laten voy,xr\e Nederlanders
schers over de Nieuwe Maasbrug op 14 Mei
in Indië, onze 'uiterste krachten geren
1940 nog steeds bezig was met, het op-, .opdat
dit ideaal zoo spoedig mogelyn
ruimen van DuUsche lijken...
worde vencezenlükt
.

■■

■

•

•

In eea bericht uit
Berlijn
meldde de
•..New.York Times", dat ongeveer-, 7 000
Nederlandsche vrijwilligers deelnemen aan
den oorlog tegen Rusland en dat óp. het
oogenblik nog 3.000 man ilch voorbereide»
om naar het front te gaan teneinde
een."
Nederlandsche divisie van 10.000" man tè

Dit werd gisteren door de „Deutl-1 vormen."
sche Zeltung in den NSederlaendk" gemeld.

I

en

Duitschers

voor

•

<

I

Doodelijke verachting

.

-

.

I

Het blad voegde hieraan toe, dat ds
Nederlandsche troepen reeds sedert Juli
tji aanden «tryd deelnemen: ■:

I

*

van den G.-G.

Beleediging

door

Concentratie van

inen

uitvoer

gepensionneerd onderofficier

van

opslagruimtend

handelsscheepvaari
op en van Nedérlandsch-Indië gedurende
de laatste jaren. Het behoeft geen betoog
dat de oorlog in Europa hiertoe in-zeer
belangrijke mate heeft bijgedragen.. " Hoe
heviger de oorlog in den 'AfJantic woedde,,
hoe drukke*" **e* ir de"
wc^d
Naar. wij yeravmen. toonde vooral het
eerste'halfjaar van 1911 een belangrijke

\an

de

im»

,

De Trmpprsire hnjusraad

I

presidium van majoor C. M. -Maliler. met kapitein J. A. Srhcflrahh en ka-"
piteiu J. Treffers-al» leden. mr. 1.. ,Tieien'ms Kruijthof als secretaris en, mr. J.
tt'. de Hruine üN 1 iii:u>. r< nel auditi urntüit&ir, hield /ittins in bét geliou» \:\n
•hu K.t;ul van Justitie te JSatatïa ler. behandeling der /aak lesten den 3!-jariiv»n
beklaagde : M.- .N.,Kep»nsionnecrd ónderUa<
of fieier, wlen tenlastegeiegd nis».
fhineesrh
oen
In
.ji.
bij op '8" Januari
koffiehuis op , bet KramatplHii" den
G.-(».
had iH-loodind door Z. 1 Xe. een
■„kepala. rampok" .te nOeiiien, tc*r» ijfei»ij
: i«>k \kn de politie allerlei beleediuende
dingen/had gereed.ln het wachtlokaal
Vili'-r sectie I'arapa.ttan had, X. Vervolgens

]

'volgens dr andere getuigen bekl. toch ge•

had. 'zoodat' het onaannemelijk
gehoord
was dat Vetuige niet
wat bek!- Pp het politiebureau had gec-Trl. persisteerde petu'gc.. zich beroepend
bleek
op^ardhoorrgheid.. Op. het
hii echter.een vr.-.ag. .rem door; den comin'ifiaris gesteld op zavhtcn toon. "op • '3
me *?r. afstand, good te hebben verstaan.
•
De -a u'd itcur- mi 1 t ni ft ging
of get.
op'di; punt even*door en
wel hoorend» rriaar.tiiet. verstaand wat- er
was gezegd, 'daTi («Mlich: s'ommen uit een
anjrkre wereld had gehoord:...;..

in deze gestadig afneemt.
SÈBï^EÏ
De waarde der invoeren op Java té*
droeg in de jaren 1935>. 1940 en het; eer-,
ate
halfjaar- 'van 1911 respectievelijk

■

;

.bureau

GS5

|

70.3%

en

766?-

van de

:

;

»

tot ?6.l%; ;;dat;vanaCheribon:van
én

tot

politie.'

'

';

•daf°van»<emai-».ngj—-dat ran

buitengewcstcn. ' ' Belawan,, Palcmbang
«•n '. MakansiT ..hebben blijfcens de thans
reeds beschikbare gegevens over het e*Taan
>J<s halfjaar \*uii 1911. nog mffrinvoer-'c
De
ingeboet.
belangrijkheid
tvaarde in 193}* en 1911. bedroeg re*.
pcctie\elijk voor Bcl»wafi.7.G% en 6.2',J.
'■ /voor' "PaJembang 5*C«" en l-'Tr *n

hoofdagent van
i?. 'Getuige was in hel restaurant gekomen
naai "aanleiding'-Van: een 1 aangifSe va:» mishandeling van eeh Chineéschen jongen door
had er zich toen meë

ML

ijn beschuldigingen aar»,
herhaalde, de httfigst-J

w

/■•;
vnor.Makass»T S.fi'J en..2.3'*V.
■■••■■
V'.. '"}.'■'■
Ook de export toont «v»n verschuiving ten
voordeole va.n J.'iya.'nl «riftvei*. da buitenge-'.
*viesteri:hierin (k>k \hiK:i.-i M>ti Met leeuwen-,
aandeel uitmaken. Htl*;infitcl van' Java In'
'

•

••

-

'

'd<,zen:üiu<)epna%tb'e.van.33 9 f7 4in

£'■:,.'<. ■'. ?-''i'pi'f<litiemah en een hoofdagent"
van politie. gehobrd._
wier. Verklaringen
eveneens lierwarend ypor bekl, waren.' Hdtz'eljfde was het' geval met de voorgelezen
verklaring van een derden'hoofdagent, uit
Buitenznrg. die, toevallig aanwezig was en
be kl. wi- 1. <■ i- ii k 1 aji op ; lVe||
ho o I il. ha d wi 1 l,e n g eten,'zoo

4 -: i

De belangrijkste Import-bavens "In «Ie

•

D.eij k e£r aof f.

ryc.

totale invoer in
aandeel van Tandjong-Priöli in dezen aanvoer» van genaderen jsm'toe.van 27'.6%
tot 32.2%. dat yan Socrnbaia yan. 22.1'/?.

»

\

-van-deze goederen-aanvoe-

concentratie

ren ten gunste van de,havens
op ■ Java,
terwijl het aandeel van de buitengewssten

hebben.

"

■

van de

'toename
•

Militaire Afdeelinc te Weltei reden, on-

Ider
•

"do

10 flesschen bier!

Hier volgen de voornaamste
uit de aanvullende
grooting.
BJB

heden

bijzonder-

Marine-be-

In totaal is een bedrag van ruim 16,5
millioen gulden aangevraagd,. ' waarvan
14.3.millioen bestemd is voor de aanschaffing van,torpedo-vliegtuigen die tevens als
bommenwerpers gebruikt
kaft., Elke week moeten er gemiddeld zoo' terwyl de aanbouw van dekunnen worden,
hangarduizendtal
een
b.>cken''worden behandeld ruimte
ƒ 550.000 zal kosten. De rest van
tot zij, voorzien van het ex libris van ,',Negevraagde
.'erland ter Zee", in de kasten komen, ge- het objecten bedrag wordt over verschilverdeeld, en aan de memorie
lende
reed voor verzending.
van toelichting ontleenen we in dit
verband
De verzending geschiedt in stevige djatir
bet volgende:.
de
behouten
modelboekenkisten,
waar
welke
Batavia
staat
een
huis
voorzienIn
.
Voor de Sportvliegers.
steldienst der Spooi-wrg'en maar. zelden zijn van'drie planken en opstaande meteen
kistjes als boekenkast Worden gebruikt.
fra dag \oorbijgaat. Kisten en
Teneinde den toeloop van léerlingenvrachtvrij verAt orden er afgeleverd
Er gaan in zoo n kist ongeveer een vijf- vliegervoor den marine-luchtvaartdienst
tig boeken en een hoeveelheid tijdschrifvonden met K.P.M, 'tl spoor;' de pakkette bevorderen en tevens te kunnen overten en de samenstelling van den inhoud gaan tot het vormen van korpsen reserve:pos{ komt er en niet zelden gaan Batai.meii er zelf even aan. Kr wordt veel ge- ss de volgende phase van zorg.
officierenen' reserve-onderofficierenbracht maar er ga:.; r\en\ecl weer.weg
Een kist boeken die straks aan boord van vlieger, ligt het in het voornemen 'de opdit huis in Batavia,' Menteng No. 9. een Nederlandsen schip komt moet
„elck leiding tot sportvlieger te stimuleeren.
ir het hoofdkwartier is gevestigd van wat wils" bieden; eenige goede
Zulks kan geschieden dcor de onder
boeken
Centrale „Boekeu. *oor de Vloot".
auspiciën
van het luchtvaart fonds bjj de
van Xederlandsche schrijvers, vertaalde
diverse
vliegclubs
oefengelegeni'duiztmden boeken, tienduizenden tijd» ljoekcn, detectiveroman» en cowboyboeken, heid onder zeker .bestaande
beperkende
bepalingen
reisverhalen,
wat
Engelsche
boeken en
schriften zijn er sinds net werk begon ontkosteloos open te stellen voor hen, die zich
een
tenslotte
tijdschriften.
uitalle
en
weer
hoeveelheid
vangen
déclen
voor.de opleiding tot het, A-brevet verDeze kleine keurbihKotheken
verlaten plichten
vorzoaden naar de mannen van Koninklijke
om na het behalen van.dit brevet,
Jan
9
Mentcng
Batavia om hun reizen om
Marine en' Koopvaardij in alle deelen der
nader
volgens
te stellen regcicnj zich bewereld.-Het is van de organisatie van ar- de wereld te beginnen. Er gaan vele kisten schikbaar te stellen
voor de opleiding toï
beid dat w-ij "hier iets willen vertellen omdat hoeken naar Engeland bestemd voor het reserve-officier- of
reserve-onderofficier(Hik dit deel van IndiëV oorlogstaak ' van personeel van de Koninklijke Marine en
vlieger»bü den marine-luchtvaartdienst,.van
de
beteekenis
is.
voor
de
leden
Koopvaardij,
zoo. groote
Omdat het zoo bevan het
Teneinde dit nieuwe systetm in werking
langrijk is dat Neerlaids mannen ter zee Xederlandsche legioen. Kisten met boeken te kunnen stellen is het noodig het luchtkunnen blijven lezen het " Ncde.rlandsehe sraan naar de Ma: ine-kustwachters <Jie hun vaart fonds, boven en behalve de reeds.jop
boek,-dé Nederlandachc taal, zoowel :;de plicht vervullen op vele eenzame plaatsen. de hoofdbegrooting uitgetrokken subsidie
'lectuur ter ontspanning als het bock. van 'Kisten met boeken worden gegeven aan van / 10.000, een extra-subsidie te verde Xederlandsche schepen die uit;lndische leenen ten bedrage van de "aan bedoeld
dieper beteekenis. Het. eene kan dè spanning vaa het harde en inspannende -werk havens vertrekken. Kisten met boeken gaan systeem verbonden extrakosten, welke gt
voor ieen. uurtje afleiden;'het andere is een geregeld naar alle
havenplaatsen waar raamd worden op ƒ 454.750.
s-.ukje .cultuurbezit en is""het een ■ XederXederlandsche schepen komen,. naar Port
Apotheek aan de Oedjoeng.
landsche boek dan' is het voor de strijder3 Said.naar Durban en Kaapstad, Bombay,
>}c wereldzeeën een bund met de waarden Calcutta, naar Melbourne en Sydney, BrisOp de Marine-begrooting voor 1942 is
van de Xederlandsche volksgemeenschap.
bane. San.Prancisco, Hiiifax, Boston, New o.m. een crediet opgebracht van ƒ 100.000
voor den bouw van een nieuwe centrale
"Het werk boeken' voor deVloot Ls begonYork.'Baltfinore en Curacao.
apotheek
onannex polikliniek aan de Oedjoeng
nen'jbenige. maanden nadat Nederland
, In elke kist gait me? een inhoudsopga'
Soerabaja.
S>ereikbaar; was geworden voor allen die de ve, waarop ruimte is om aan te
te
teekenen
de mnnnen van de Konink•2«- bevoeren
Radioberichten
de vloot.
worien
voor
uitgeleend en van de
welke boeken
lijke MarLje, die-met ds vloot naar Engekisten die na verioop van kort eren of lanVoor'de rechtstreekxche berichtgeving
land gingen ;om. den s»rijd tegen den Duitgeren tijd hun reis om de wereld hebben aan de vloot,- alsnede ten behoeve' van
s.-her voort te, zetten, de"mannen van
de volbracht .en in
Batavia : terugkomen, l.ct tot stand brengen van bijzondere verKoopvaardij die buitengaats waren, voor al- geeft zoo'n simpel lijstje met achter
den bindingen, welke verband houden" met de
len afgesneden van vrouw en kind,
van titel van elk boek een grooter of kleiner nuidige tydsomstindigheden, is het noodmoeder,;vader en vriend.' .'-' t .
aantal streepjes :n de eerste plaats nutzakelijk zoo spoedig mogelijk over te gaan
Dej.Marine hier te., Lande begon
het tige aanwijzingen voor de samenstelling tot
aanschaffen van 10 stuks, radio-installawerk dat aanvankelijk alleen bestemd was Jer reizende bibliothOkjcs.die een nieuwe' lies waarvan de koeten worden geraamd op
v,; r de strijdmakkers in Engeland, maar
wereldbibliotheek . vormen. In de tweede in totaal ƒ 450.000.
al -spoedig kon aan dienarbeid • wijder plaats laat het z'en hoe een dankbaar gestrekking worden gegeven ten
behoeve bruik er van wordt gemaakt. In de derde
Nieuwe kazernes te Soerabaja
van allen jVan M&rine en Koopvaardij, van plaats toont dat lijstje op -.verheugende
verband
met het ernstig tekort aaii
In
cc] mannen' van het legioen in Engeland. wijze- dé waardeering. welke het goede boek woonruimte aan oe Oedjoeng té Soerabaja
In. samenwerking van het Departement van den Nederlnndschén zeeman onder- voof het 'militair personeel der Zeemacht
der Marine'en de stichting Nederland ter vindt.
is kortgeleden een karcrneeringsplan tot
Zee.werd een commissie gevormd; de Bocgekomen, waarvan de kosten in ta
Er zijn thans strids de Centrale „Boeken stand
k< r.commis.sie welke onvermoeid heeft getaal ƒ 2.800.000 zullen bedragen.
werkt aan de organisatie, aan de distribu- voor de Vloot" haar-arbeid begon tegen
Dit plan omvat den bouw van een kaf jé.~ aan het bijceij, brengen Van geld. ' Zij ■ie 80.000 boeken ontvangen en een gewelzerne
met bijbehoörem'e eigen wcrkplaatrichtte zich tot de Indische samenleving dige hoeveelheid : tjdschriften, die ook alle- sen voor den torpedodlenst, den bouw van
maal gesorteerd en dikwijls gebonden worir.et een beroep om böe'.cen en tijdschriften
ten nieuwe kazerne ter vervanging van de
;t> zenden. Duizenden en nog eens duizenden den. Er zijn menschen geweest die Vrijwel
bestaande Marinekazerne „Oedjoeng", den
boeken'-werden. . ontvangen, 'tijdschriften hun geheelè boekénbezit hebben afgestaan, houw van een nieuw commandementsgezoowel los als in jaargang. De. 'reactie' ge- velen die met royale hand uit hun boebouw cn.de verbouwing van de bestaande
tuigde van de 'Offervaardigheid van de kenschatten hebben geput voor onze manMarine-kazerne „Oedjoeng" tot , kazerne
Europeesche en Indonesische samenleving. nen ter zee, velen die r.aar hun boekwinkel voor den Mijnend'jnst 'inclusief oprichting
en
daar hun bestelling deden .an een eenvoudige werkplaats voor dezen
en. van het medeleden tnct de mannen van zijn gestapt
van Boeken voor de V?oot. -Weer anderen
jMarjne en Koopvaardij "van beider landdienst).
aard. Ook van Infceémsche zijde
werden hebben het werk gesteund door.'een bijdrar . Aangezien het .loodzikclijk .wordt, geveelvuldig zendingen boeken ontvangen en ge in geld, welke het de, Boekencomraissie acht, dat de kazernes, welke door het Dehet is wel dienstig' er hier op te wijzen dat mogelijk maakte daarvoor zelf nieuwe boe- partement van Verkeer en Waterstaat geook boeken in, de Indonesische talen zeer ken aan te koopen.
bouwd'zullen .worden, ultimo 1942 gereed
welkom
Vóór de uitvoering van ■: al het werk is komeji.' dient nog in het loopende jaar met
M*4EË9ESS!^V9"BbIE|
in kisten: paketten «n pakjes .komen de natuurlijk ook geld noodig; .voor de huur ae uitvoering va 1 hef kazerneeringsplan
van het pand waar het werk gedaan wordt, ten aanvang
,'iocken en tijdschriften', oud en nieuw, Binworden gemaakt. Éagg
nen in het gebouw van i.Boeken • voor de voor. arbe,idslooncr. van het'personeel, voor
Vloot'.'.. Eenigc malen waren,; verhuizingen materialen, niet in het minst ook voor dé
noodig:: Het was. niet eenvoudig, een pand lieuwe tijdschriften,.die geregeld in grooEr zijn tot dusver een 80,000 boeken
>te verkrijgen waar. het noodigé werk kón" ten . getale -worden' verzonden' cv waarvoor vangen.. Zestigduizend
gingenhiervan
belangstelling bestaat, zooals bij- reeds de wereld in. Maar hoe groot, deze
wórden verricht, >naar sedert 1 Juni beschikt men over het pand Menteng 9 waar voorbeeld d'Oriënt. Wereldnieuws, Tijd- cijfers mogen schijnen, om er voor te
voldoende ruim'e -is om. de werkzaamheden, j beeld, het Indisch WVekblad, De Getuige. kunnen zorgen diit er nooit een. Nedervlot'te kunnen- verrichten, die beginnen'„als i lie'het werk steunen door goedkoope abon- landsch schip zal zijn van-Koopvaardij en
de zendingen boeken e.i tijdschriften daar iiemehten en gratis'exemplaren:
Marine zonder een kist boeken aan' boord,
binnenkomen.'.. .
■-1 De. kosten van huur, arbeidsloon en ma- om er voor te kunnen zorgen dat onze zeeDe duizenden boeken móe-t.en worden-gesor- teriakn in het algemeen de . totale, werk- lieden, de Nederlr nders ook van onze leteerd naar hun a.ird.J oorspronkelijke- Ne- Kostct?; worden geheel betaald door het gioenen in Engeland en Canada, een_ boek
Departement, der Marine.', door de -Stich- kunnen blijven lezen,-»voor ontspanning en
Herlandsèhe- romnns, werken van bujtenlandsch'c." schrijvers vertaald in het Ne- ting Nederland ter' Zee met voorts een bij? ontwikkelingr voor. schoonheid," . vertroos/■•crlandsch. detective» «.-n reisverhalen, boe- drage van het Netherlands „Welfare Com- ting en kracht, rtiarvoor* zijn zekert nog
weten-. mijtee in Engeland. Wij', hebben hieryoor tachtigduizend b boeken - noodig, die . geken van godsdi»nstig.Tr oP van
?chappefijkcn
zijn nieuwe',of 'zoo j een schets, gegeven van het werk -dat vervraagd worden van .de Indische samenle-'
goed. als nieuwe boeken, en er zijn jx>ekcn, richt wordt door de Centrale ;,Boeken voor
deel vau Xndië's. oorlogstaak.'ing.
v.-elker uiterlijk verraadt
tn.*. den j de' Vloot",* hoe' hef» .gedaan �.wordt, mei de
En wij allen <in Indië "die' hebben gegeveel. gelozen-'-boekenscfcat behoorden 'van I grootste zorg om te miken dat de mannen ven en die.zullen geven, zij gaven en "geven
baar of hom die, ze zond- Al dié-boeken [ ter zee hei-grootste profijt'hebben van de onze-mannen ter zee in de boeken die om
geschift,' net- J geschonken aan onde en nieuwe boeken de wereld gaan een geschenk dat kostbaarmoeten, nagekeken worden.
jes in orde worden gemaakt,
worden geder,is dan zjj konden denken..
•

K.P.M. heeft steeds meer

'

*■"

van

Marine en Koopvaardij

Nog 16,5 millioen
voar Marine
...

;

Na het drinken

Boeken reizen om de wereld
Voor de Vloot, voor onze

Opeenstapeling
doorvoergoederen

Bekl. had zich wel met allerlei kwesties
bemoeid, zooals hg altijd deed.. Zoo had hij
<ec vrouw geholpen, die bij.: de aulobusijtandplaats lastig- was gevallen door autoEr was. ook een „kwestie
bus-makelaars.
;
eweest met wn'Chinceschen jongen, "die

Ook de politie
uitgescholden
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1938)

tot 33.2'.' in 'heleerste, tialf jaar van 19-11.
Opvallend is de./wne'.aende. belangrijkheid
Was
van Tandjong-Priok in dit verband.
'hei aandeel,;Viip,deze;!;haven in 1938 nog

Nog 80.000 stuk.
worden gevraagd

-

'.

—

\

É

-

<>;•

*

'

—

<

";;>

.'

'Ali< motief Tiad 'bekl.. -het weigeren.' der
In de buitengewesteï» namen de uitvoergenoemd. Hij had op-die audiëna
udiëntiecieer.dan 10 flesschen' bier- gedronken: jtie met den G.-G. ook 'over rampokzaken waarden oa, tóe te' Pawmbang
ï lij riuemde zichzelf
drinker, [{•willen spreken, maar.'had, hij er „aan .tpe- tot "14.1','<•'). Pandjarniasm (van I*9',?: tot
die hem penter 'na ongeveer/lO ficsschcn'om }!gevoegd:"f<le- Gouverneur-Generaal 'is -z.elf 3.1 %) en Djambi (van 1.2Y, tot
2.8&).
heeft ni.ri.Mi dix»rslaat, vanatn hak op den '
rarnjKik". ■, • --JHJfïJiIBW iWf Terugge'ux'iH'n zijn. de uitvoeren vin Bela-

f

s

!

~

Tegen .de politic

had hij,

tegen

.

Hij' voelde 2ich onbillijic t*handcld .in-cen .zaak; waarin hy., ( ielf be-

klaagste tfas
schieten op ' InlaßWne
hem zdu tc*m

-f

ijut'van bedrijvigheid, te. Tandjong-Priok
—'tie eerste in-en uitvoerhaven van Neder-

r

'

V plgens
in dé
rethtsxaal riebbepii-gttlatèu, bekl.'s getuigenetici, hebben gehoord enzjin vrouw •.".
meineed

'

'ge-.

mishandeling nebben
laringenj»f te-leggend^:'
a na' hef gebeurde zou bekl-

I
Diefstal

te 'verWericen JOO ton aan in-, eg
uit voorgoederen, in Januari 19-11 per tiag
13.7 ton, in Mei van dujaar 302 ton eo'in

'per dag

van

waardepapier

onken *jn geweest.
Je geen- veen- tegen den C.-(J:

,

i

name

van..'x-drijv:gh'eid te Tandjonv:

Kfvep deze cijfrrs uiteraard—niet. want
daarvoor ontbreken n»g J de 'zoor, .■be!anjT
:*!angrijke''dióf stal plaat* gevonden,' rijke'cijfers
betreffende hot z.g. ! intèrinsu-j
waarbij''d«- 'dief kans h*eft' "gezien om es iair
welke >\v- zoodanig' feelatig
voikeer.
mei een aanzienlijke buit van" door tegaa*
voor 'de/juisfe bcow-deeiing,;. dat'

zijn legenwoordigherj Mvl
gimn • '..knokken''- 0p,,; Pasar jeei
-

kl. een heel'verhaal, dat men
tien ala hoofdagent vari fjofitiF
:onomen' tijdens de .ecmmwüï-

•

zijn

rrfet:oy^rihet -hoofd mógen

gezien'

Dit'injerinsujair' verkeer- in) de ïftnvoyf van
einde va» den- middag'ln deze af'góéderen vnn.de
fiasv. Java
tf.a. mumbiljefen.
Hij h:l{l
n in
ban-*
vrijwe]. naar Tand jong PriokV—Vs.omd
x>r de.pt»ort *rVstaah, -racj 'ii< pderoUes,postwaarden én anders- w.;n:'.e- voor '
I uitehfend, welke g«-edcr-n reeds
•'ipapiércJ*: wórderf gediifkt. t* «ioert" inilui>haitd. De rest s
elders do douane hebben 'gepasseerd '■ én,
cl. z£u 'deswege.«/iiTisUjioj». zijn.i H*n. Hoc dcvmA. er ili geslaagd.is
Je'
slociits w'urdon öpreyJaaen
1

»'

hei

p« n

j;\leélirg,.*-.aar

~*

■

rj

tcyrcdcnheijl'tx-tuigijig: héb-

om.

*.

hier

■

v;in

den afscheep naar' JiuiténHndsrïié.

havens; En aair .ie. re-folmaygheid viafdié^
f<-r. rrf?cheen iïa j - .hét .buitenland ' on'lirvekt nog -.Vel» hoj'en"} en ander. Dé. sóor<«

-

*

•

'

•'

'

MIJNBOUWZAKEN

eenandere kW; -:.__■
:■:
bek!., "bad zk-n' binnenkomen dieVen' dro \
ken-.jndruk maaktó en* wartaal Sprak. JJckl.'
;.noemde de -politie ~eoti eoodje e» èen;dievenbende".-Later hoorde hjit b'ckf. zerf dui-.
d.-lijkzeggen»
,iDe Gouverneur-G^neraa>»is
■~.

■•

-

'\

Getuigenverhoor
IV- et-rs'te,. getuige »yas.-'de.heer .M!t*tié'.
;.

■

Materia la nvoer

uitAmerka

weest.voor

'.

!<•

h'ad niets tegen defttï.-O.'en.
Oran>' had hij, ór#~)ief.|Al|

j

S
•

jouwens..

had'ook nog* gezegd, d a t ,h ij wan (van 11.1'; tot 12.4%) en vooral die
NVd erland ,s e h r n Staat via'Makasser, namelijk van 3.3',' tot 1.1 J&JHet is intcru.-Miit in.treff,mde deze- toi--

.

.

d?§?C.G. hiétv

.'lji'ki.
!i
dx- n

.-

...

•

ten ikwam.

welke'toeC naar
Hij rciherhaafdelyk; Schrijft het* hadden op.de, vóo!?:.'er.ing van
<

.

.

materiaal!

door de'
rnaar \<op.'" (Jet uige had - niet den Indruk. 'Dé aanwxr-hiervan ondervind*
.moenijfebek!,
uiteraard
.*
zóó ifrorikenVas' daj;:"hij Biel meer
dat
heden,
niet
veroorzaakt. wor
/ wist wat.htf-zei. Inden fjeest/als in'de.da'g
.varding vermeld had bekl. zichüeker uit- cien' do'<ir hrt':gebrek aan scheepsruimt?.
Zoo. ia sil»i>vtforbe<!d de uitroer van nikkel
<3aor de- Ver. Staten verboden; terwijl 'Erd™;!n ra Sielckeli, een! kleine hjcvcclluScJ'
""

"

van ditmi'taaJ noodig heeft-vpori;^werkzaamheden' in
het Tnijnkwdrüf im-ZuidBantam. He;'is uiterst moeilijk oih dispen.
«atio. van dit_ verbod te verkrijgen.
•het grootste deel geoccupeerd .dooi h<,t
Tm aanzijn van deze materiaaivobrzltN'anyo-Vcem pn zyn ook al boordevcl ' ton»
«ing heeft de heer. Jansen veel hulp onder
gevolge-,van de bevriezingsmaatrcgelon. Bij
ir v. d. Broek, den.voorzitter de yerhiuir.van loodsen nsemv het Ha'ven„

•

-V

terf rechte -Ü. het stapdniïnt.'.
bevoordeéling
fan den import boven
van

wezeri

)n

don'doorvoer, 'd.w.z: van» de imfiort'gocdo;'

!

l>kl.\"hêrbABfl<i«» 'zóó drinken «tt-, zgn ge
■'I .at
'p\bfWae(BbVö-

?""?

j
v

IJ.,r.ü-.n <' heeft
»

f'i

i:r'imaar"n% Jc'k fcS
'.■•■

prejeiien op

•

-:

•

ifc

!„.•',„,;,

CJ

.

-ti.iimin.gondienen-.te bereiken. Dit is. «-.en
landsbelang., alo'u.s leslnit de. ..Javabodc'',

Wij 'ijn zeer „benif uw<J, hoe <io2e conSa-j
trti)i*».Jt« Tand jong-Priok ach in de toè*jg|
i'»i..ra»t verder zullen'ontwikkelen..

I

•

•

■;':

'

..Doeken voor de Viool. IJnks: ren .hoekje in het gebouw van „Boeken voor de Vlim op Menteng 9 te Batavia,
de boeken; afkomstig uit geheel ludië direct na ontvangst worden uitgepaU t en opgestapeld om verder. ResorVeeVd, gecartonnecrd, gekaft te wordrn. Recht»: een zending boeken, verpakt in de stevige kisten', die
teven» als
.'t
• boekenkast dienen, begint rijn rel» over de wereld naar de mannen ter zee".
•
.■
|"

'

waar

».'.-

-«*'

'

-

+
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hij het.niet'uwr

De Officier van Justitie noemt

beklaagde „gevaarlijk mensch”

'

-.

',

■

:~i4B@flESfHofloV

Als men de daad zelve beschouwt, -tan

men niet andere zeggen dan dat ze *e«"
af keurenswaard is. Bekl. die geruimen tijd
met zijn vrouw gehuwd was,- wilde haar
dooden.-Met nadruk, wees het O.M. er op,
had de,
hij
dat dit bekl.'s intentie
vrouw, die, jarenlang naast hem had geleefd, willen" dooden, en het is een puur
toeval, een geluk, dat deze toeleg niet 's
gelukt. Een huwelijksleven kan slecht zijn,
het kan nog zoo'zeer Vergald worden, dat
motiveert nog niet een daad als-deze." De
normale weg is, die der echtscheiding,
doch bekl heeft daarvooT
nooit serieus
»«:

moeite gedaan.
■ .
Kt zeer ernstige. feit stempelt
bekl.
tot een gevaarlijk mensch.
Wat was er dien* nacht
eigenlek wel
gebeurd?
geweest, bekl.
Er was ruzie
was - gaan slapen," zijn vrouw
had
hem
.

.

gewekt, de vrouw had [weer ruzie gemaakt
..'....'maar dat is toch niet voldoende om
op haar te schieten! .De verhouding tusschen bekl. en zijn echtgenoot e was niet
■

van' dien aard. dat wederzijdsche

misvïrstanden erg kwalijk werden' genomen. En
was bekl. onder die
omstandigheden gerechtigd zijn vrouw dood te schieten? ; f
De samenleving zou spoedig een einde
hebben genomen. Bekl. had andere middelen kunnen en moeten gebruiken, om aan
de onaangename situatie een eind te maken. Hij had desnoods zijn lichaamskracht
kunnen gebruiken; hij had zijn vrouw het
geld van het hotel, 'dat zij uit de brandjeast
had gehaald, kunnen afnemen ; instede
daarvan laadde hij zijn revolver, wat niet
met een enkele.handbeweging is geschied.
Hij schoot, om een eind aan de moeilijkheden te. maken: voor anderen, voor zichzelf. Het is een manier, • 'welke men niet
kan tolereeren, iemand dood te -schieten
Daarvoor zgn andere .middelen. lemand, die
daartoe in staat is, verdient een gevoelige straf, om hem het afkeurenswaardige
van zijn handeling onder het oog te brengen, opdat'hij ijiet denkt dat
Jiet toch zoo
erg niet' is!'
''■■»■
plan tot zelfmoord.
Het
Bekl. heeft gezegd,. dat hij na. «jju
daad zclfpioord had willen plegen. Afgescheiden van de vraag,
of beid.'dat.
werkelijk van plan was, vermindert dat
zijn schuld? Van den zelfmoordenaar
„

Ikan

men «eggen: hij durft de consequente* van zijn daad niet te dragen.' Het
3. M. verklaarde zich bovendien geens

in's

overtuigd, dat bekl., het plan had \
iWvolgens op zichzelf-te schieten. ,Do
tijd, welke verliep, was veel te langmoor
einand, die waarlijk van plan was er "een
>ind aan te maken. Hij had zijn vrouw
geraakt, hij -wisj 'dat zijn doel bereikt
waarom zette hij dan niet door?
ivas
liet opnieuw-' laden -van de. revolver
segt op zichzelf niets:.tusschen laden en
-iliieten 'list een wereld. De indruk van
bet Ó. M. w:as, dat'bekl: zeer blij was,
lat hij'zijn vrouw om hulp hoorde roe•

—•

dat hij haar eerst kon helpen."
dr. Van-der-Dussenwilde er niet*diep
nn gaap. maar inderdaad was" bekl.'s huwelijk geen ideaal huwcty'k. Zijn vrouw had
oo"k wel éejiige schuld. Toch had bekl'. niet
dergelijke maatregelen te nemen.
het
Zijn vrbuw- heelt hem vergeven; zij heeft,
gezegd dat zij <?r «chulid aan had. dat hij tot
zijn daad' was gekomen. Het'O.M. meende',
dat nien, gezien de mentaliteit van bekl.'s
vrouw, dezre verklaring niet te zwaar moet
nemen. Mogelijk heeft zij. het wel
interessant gevonden .wellicht heeft de daad niet
zoo'n indruk op haar gemaakt.
Bekl: zegt, dat het thans tusschen hem
ten haar i*eex'
&oed is. iDar leek het-0.M."
eenigszins vreemd. Zookts komt alleen voor
bij zeer onevenwichtige personeh,'\iu
eens te
willen dooden, dan woér goede vrienden teien,

Deze beklaagde moét zich in zijn, diepste
mnnensti. herzien. Hij is te zeker van zichzelf. Daarom is een' voorwaardelijke straf
n Ctl : Cp haar » Jaat3 De correctie
u
kaa.
wellicht mde toékomsft nog een ander
•
mensch van bekl. maken.*- .

fn

-

,

*~?

•

nZ*.*™*
Offieier een
aftrek

jaar

tot *»"M»« rUohié de
gevangenisstraf, onder

vanpreventief.

<•«

*

;

.

oordeeling.

wordt.

RiHÉ9BH

■

de schade rekening gehouden met de omstandigheden. Niet in elk geval waarin de
rechter uitmaakt dat d« schuld bij den miHét 0.M., repliceerend,
merkte
op, litairen diauffe-ur lag, zal de schade op den
dat iemand, die een. ander meesleurt, erjer betrokkene "worden verhaald. Voor Je
is te achten dan iemand die de consequenstadswachtchauffeurs geldt dat iij niet iu
ties durft te dragen: Er is geen
enkels een-tankwagen uitgezonden mogen worden
aanwijzing, dat bekl. inderdaad van plan zomfer.'begeleider.
Het uitzicht in deze
was geweest de hand aan zichzelf te slaan.":}' wagens-is beperkt en wanneei men hen niet
De verdediger had-een somber
relaas ' dagelijks bestuurt is' dé..kans.op ongelukvan bekl.'s gemoedsgesteldheid opgehan-'i ken groot. De begeleider .moet'dus helpen
gen. Zijp financjeele omstandigheden waren ! uitkijken. Zou'nu een stadswachtcr een onechter niet zóó somber. Ztfn vrouw kon el- geluk krijgen doordat een . meerdere, he.a
ders wel terechtkomen, en hgzelf ton met bevolen: had,- zónder begeleider ergens heen
zyn bekwaamheden nog wel een betrekking ; te rydoh dan zou de
zich van alle schuld kunnen vry pleiten
HbWIJHHflgj .
Men moet'de zaak wat nuchterder
be- oók voor■ hem geldt immers het militaire
dat: bevelen eerst moeten wolkijken. Er was een gewone "ruzie geweest; voorschrift
den opgevolgd en dat men "eerst daarna
dan gakt men toc,h niet iemand'doodschieen de vraag
voorbrengen
ten?.' Er is inderdaad iets vreemds in dit bezwaren mag
het schadevernaai
betreffende
zou dan
geval, en daarom hield.het O.M. ook 'vol
'.waarschijnlijk
naarden meerdere verlegd
"dat bekl een gevaarhjk mensen ia.
worden.
'
' Nog wees de Officier'er opl dat
bekl. • : Intusschen rs er ■■■■■■,
toch vour den i.stadsden haan van.de revolver niet kon overha- wafhtchauffcur jeen onaangenaam verschil
len. Hij haalde, telkens den trekker over; niet 'den beroepschauffeur.. Toen onlanga
vandaar die groote spreiding dér kogels.'- het-'gemeentebestuur aan het land .advies
lijk voorstellen^TOj^JSbJHSMWPSlßÖK
De verdediger wenschte niet te dupU- gevraagd.heeft inzake de bekende kwestieDan was ' het huwelijk van bekl: verre ceeren en nadat bekl.' gezegd- h'ad ; niets 'Jehusua. de brandweerchauffeur■■■■' die ; het
vrouw ja- meer aan Je voeren te hebben, werd de uit- ernstige ongeluk op Tanah Abang veroorvan ideaal. Hij* was door zijn
renlang dwars gezeten; ten
slotte, had spraak bepaald op Dinsdag 26 Adezer en de zaakt heeft, schreef de regeertng terug dat
:
zitting, gesloten. '
/
moeten neerer viel eph regeling tot schadeverhaal Dy
hij zich bij den status' quo
het land bestaat, : doch dat schade, door
geen beDeze'kon hem echter
leggen.
chauffeurs
saaie
toegebracht, nooit óp hen verschenken.
was
een
Hij
vrediging,
haald wordt:aangezien hun loon in onredevent, hy kon ; zijn vrouw niet boeien, zij
lijke verhouding tot de schade staat, waarhad'andere noodig
door ook de invordering van de opgelegde
juist
dus
chaw.
en
niet den
Hij zat
schade
practisch onmogelijk wordt,
vrouw
haar
animo
dien
verloor
tijd
zijn
in
voor het hotelbedrijf.' Zij steunde hem niet,
Stel. dat'een' beroepschauffeur van het
leger verantwoordelijk gesteld werd voor
integendeel. Hij. die aciministrateur was
'de schade, .toegebracht aan iemand die zijn
geweest, moest toen. een tijdelijke betrekteven lang "invalide bleef ten gevolge van
king zonder eenige toekomst accepteereu.
een door hem veroorzaakte aanrijding, dan
.
'
In ieder geval; het was iets.
zou van dezen minderen militair per maand
i Juist in dien tijd speelde zich hev drama
misschien een bedrag van vyf gulden kunaf. Enkele dagen vóór zijn vertrek' naar
nen worden.ingevorderd,'terwyl de rechter
Sumatra.kwam de uitnarsting bij, zijn
verhaal
dat
de
overheid
Het
het land misschien veroordeeld heeft tot
opzicht
vrouw, die teleurstelling in ander
een'levenslange uitkeêrin'g aan' den invalide
had ondervonden. Bekl. was moe, pessimisonderwerp dat sinds eenigen tijd van tweehonderd gulden per maand of nog
tisch van alle doorgestane ellende.
Het de Een
belangstelling
heeft van de stadswacn- meer indien hg bijv. de kostwinner van eén
dien
en
het
twistgesprek had
nacht plaats;
die als chauffeur der .tank-auto's enz. groot-gezin was!
.''
ters,
duurde niet maar even. Het bracht ook- geen
zijn aangewezen, is dé vraag: in hoeverre
stadswacht bestaan
De
chauffeur»
de
bij
oplossing. Het duurde anderhalf uur ongezjjn zy persoonlek aanspraktlijk voor* Be. echter vrijwel, geheel uit lieden, die in, de
veer, en het was geen ruzie van 'den aard gevolgen
door hen veroorzaakte
auto oï
.burgermaatschappij .ui Ituh
van welke trien' onder mannen zegt:- Wij rgdingeri?van
■.
>
die
een-behoorlijke
van
de
zaak
dus
rijden,
geven elkaar een klap in het gezicht en dan
Het Bat. Svcsbld. schrijft daarover:
.positie bekleedeik. 4
''■'•''^
drinken wij «het weer aft! Man en vrouw
het algemeen '*ls de opdrachtgever
Hoewel het geval zich' nog "niet heeft'
In
weer,
ruzie
steeds
en
elkaar
de
in
vonden
civiel-rechtelijk aansprakelijk voor ongelukvoorgedaan, is dus de kans geenszins uitzoo moesten zij tot een climax komen.
'ken die door zyn'ondergeschikten in (loon) gesloten -dat de stadswachter door wien3
Bekl., door en door moe, viel in slaap,, dienst 'zijn verricht. lemand die door' een schuld hét. land met een belangrijke ver-,
te chauffeur wordt aangereden kari.'voor zoo- gpeding tegenover derden/ wordt belast, ( .pcr,
terwijl'zijn vrouw zich door lag op
winden.'Ze moest het geld hebben, waar-' ver .&e schuld van den chauffeur komt vast maand.een belangrijk bédrd» van zijn' invan ze wist dat liet aan.het hotel
te,staan, de schade op den opdrachtgever- komen zal, moeten missen. Hier is hot
'"■ "'_■
'.',■:•
hoorde. Bekl. had haar dat dien
nacht verhalen.
«chadeVerhaal Svel de moeitt- van het inen
biiujkhcid
kan
naar
recht
zeggen
nog gezegd. Ze nam het toch. Ze maakte
vorderen waard. -' MKjSBMFaT* jCMTÏM-y
.Hen
hem wakker. Hij wist zich toen nog te dat'financieele schade, door ondergeschik-'
De vraag is, of hiervoor*- een oplossing
'•
.
'
.
beheerschèn. llij ging alleen maar in het ten in dienst veroorzaakt, door den onder te vinden is.
. kantoor in de brandkast naar het geld kijken. Toen ging hij weer slapen, hij was
zoo moe. Maar het was haar nog niet grZe wekte hem «eer, sprak over de
noeg.
■
revolver. Hij ging naar de kast. zag de
,' • revplier. Kn
toen oven iel hem plotseling
". die vlaag van -volkomen
moedeloosheid.'
""Tiet kan slechts, geweest, zijn in een nioment, dat bekl. geen weerstand meer had:
EXCELLENT SODAWATER,
hij was moe van een heélen avond twisten,
'elkaar wonden;'hij-was'wakker gemaakt,
.LIMONADES,
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Aansprakelijkheid
van Stadswachtchauf eurs
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'EJeiterr geloofde; dat het hieraan te wyten'was dat" de ihgeving'yan/djit moment,
zoo'n invloed op bekl. had gehad. Het gevoordat hij tijj had gehad om zich
te verzamelen,: om na. te denken. Bekl.'3
vrouw heeft gezegd.'dat zy. staande bg de
slaapkamerdeur,; vlak voordat de- schotel*
vielen,'iets vreemds in bekl.'s oogen had. gezien'.
.'Als beklaagde ook maar eenigszins kalm
was geweest, zou bet uitgesloten zgn. dal'
hg op dien korten afstand zeven 'schoven
zou- hebben" gelost zonder te dooden. Hij
heeft gesproeid, 'hg' moet .met hét wapïii
d,er
staan zwaaien, 1 de spreiding
hebben.
kogels is.anders onverklaarbaar.
Pleiter, achtte het aannemelgk.
doorschoot; omdat hg' geen,resultaat
Als er 20 patronen in, de revolver hadden
gezeten, zou bekl. ook 20 schoten hebben
".'
.
gelost.. ?' . '.
,'
■ '''.
Mr.'Kies verklaarde zich
overtuigd,
dat bekl."in 'de kamer .was teruggekeerd
om inderdaad
de hand aan'zichzelf . te
slaan.-Pleiter sprak van een soort obsessie,'waaraan bekl. geen weerstand \ kou'
;

•'

'
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■

Nu kan men vragen:, waarom,'heef:
bekl. dan de revolver» niet met slechts éé*!i

r

.■■'■

*

-——�

"'

•*"'

■

■

*

—

■

■'■■

-

'

■

■.

"

v

•.

.

■

rr

-

#

Dit beteekent dat deze 3S Europeesche"
of als zoodanig beschouwde employé's na
een jaar van hard werken gemiddeld een
aan gratificatie in haabedrag van ƒ J62.
—

den kregen.

aanneemt dat er

voor de allerhoogste» wel eei» bepaalde tantièmeregeling za.l. bestaan, komt hetgeen de
overigen kregen vermoedelijk neer op een
maand salaris.
L'it de jaarstukken blijkt "niét, welke
honoraria directie en commissarissen, be-";

hajve de uitkeeririg uit'de overwinst, vertoekomen.
der nóg kregen.
;
;v
'Wat
er
wèl
duidelijk
uit
is
dat
blijkt
hier V
Het feit dat bij sommige instellingen de
opbrengst van een commissariaat, dat. onr inderdaad eer. weL zeer eenzydige bepaling
s
afscheidflijk verbonden, is aan een- be- heeft plaats gehad van hetgeen het kapipaalde positie bij die instelling, in de kas taal „tfompeteerde". Wat er na aftrek
van-de laatste gestort móet worden (bank- daarvan nog voor'den arbeider overschoot
directeuren bijvoorbeeld zijn vaak uit is in wezen niet meer dan een aalmoes.
Om van het Aziatische personeel heelemaal
hoofde;van hun positie mj de bank commissaris van een. óf meer maatschap- maar niet te spreken;
Heeft dit ook nog
pijen), doet. juist omdat wij hier "geen pervan de
van de stokvisch gekregen dan
staartvin
soonlijke feiten willen signaleeren.
prinwas de „buit" voor het Europeesche per- •
cipieel aan de zaak niets af.'
ons
nu
Laat
eens". kijken hoé het per- s'oneel nog belangrök kleiner!
Natuurlijk dragen de commissarissen een
soneel'dier maatschappij, er in dit goede
jaar van 41 procent dividend ('de koers bepaalde verantwoordelijkheid door hun
der aandeelen is op het oogenblik 365, naam aan de maatschappij, te geven.
zoodat ook zij die" tegen dezen koers ge- ■"'/- Toch is die verantwoordelijkheid niet zoo
kocht •'.; hebben nog i altijd 11 % van- hun groot voor .het forum der wereld, noch zijn.
hun werkzaamheden voor de maatschappij'
geld maakt?n) b afgekomen.
En de employé's. zoo gewichtig, dat daaruit hun'vorstelijke
Op ultimo 1940 waren in dienst 3S Euro» betaling -redelijkerwijs zou kunnen; worden-'<
pcésche of als zoodanig te werk gestelde verkjaard.
■
De gang- van zaken -bij de bedoelde
employé's. In -totaalis aan gratificaties en
tantièmes uitgekeerd een bedrag van, schrik maatschappij vormt geen uitzondering. ten
goede, maar ook zeker niet ten kwade. Er
zijn maatschappijen waar eenheel wat redelijker vcrdeeling van de, winst plaats
'heeft, doch die' zjjn in de minderheid. ;'•"'»'
. De maatschappij kan gelden als een voorHet Legerbcstuur zal wc! niet
beeld uit het gemiddelde.
zijn. principieel, onderscheid te maken.
,De arbeider is, bovendien geheel afMen zou, daar geval voer geval-met inachtneming van alle omstandigheden be- hankelijk van de „liefdadigheid" van den
oordeeld wordt, ei» re*kening mee kunnen ondernemer en'dat is het onsympathieke
houden dat de stadswachtchauffeurs niet. van het bestaande systeem.
uit vrijen wil het beroep van
De wet Van vraag en aanbod heet het
autobestuur- hoogste
der bij den lande gekozen hebben in
woord. Soms worden
'
bij de ophet
volle besef van de risico's die dit mee- richting van een maatschappij personeelsbrengt. Zij vervullen of vrijwillig of alj, voorzieningen getroffen, die de inkomsten
man van de noodfórmatie hut» plicht tegen- der arbeiders door noojt gedachte succesover, den lande, maar doordat zij als chauf- sen* ver boven het geschatte niveau doen
feur aangewezen zijn loopen zg plotseling 'stijgen, v,
'.
t
Men zit er dan aan vast, want roeri is er
een groot risico, dat hun collega's b\j dj
overige stadswachtonderdeelen in het ge- contractueel
gebonden, maar .bekent
zichzelf-dat een dergelnke royale regeling
.
heel niet deolen.
\ Er is nochtans in het geheel geen
zeker- nimmer getroffen zouzyrvals inen getyeten
heid dat *de bevoegde instantie in deze bad. dat het zooveel .zou.„kosten".
Er valt op dit,deel van het sociale
omstandigheid eventueel, aanleiding zal
•vinden om geen schadeverhaal toe te pas- rein nog héél wat te_ doen, voor de practijk
'
sen.
•iie Vaak verkondigde theorieën zal hebben
■•
.'•«"■
/
Misschien is ecn oplossing Jhogelijk) in overgenomen!
t
den trant van die, Betroffen
voor de leden
De tnaatschappelijke mehtkliteH zal nog
van het Vrouwun-Autöcörps. Voor deze
héél wat'moeten veranderen voor het
chauffeuses is een ''collectieve, verzekering
,'"■-»":".
zoover is.
gesloten Waarvoor het corpd en de leden
Wanneer men al» „Remiddeld" employé
zelf elk de helft van de premier betalen.b een maand of drie 'tantième* krijgt, vtnHet -lijkt gewenscht daT de stadswachid«i anderen U al héél "rijk Ixloond, ook
comité's.-deze zaak eens'ouder de oogen _.aj Is de verhouding tot hetgeen
het „ka'.',.' a
.zien.'. '..■■*
pitaal" ontving volkomen zoek!
tenaar moet

'
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VAN DE: MOOIE. NIEUWE 9 LAMPS P.HILIPS*SUPËR. TYPE- MS AN.
Dit toestel slaat al hetgeen tot nu tóe. gepresteerd is op het gebied'
van'grpoter golfbereik, beter geluid, betere stabiliteit op de kortegolf,.
alsmede gemakkelijker en -betve ï»f#t<»n!Biicg.-'

PHILIPS SUPEB TYPK 518 AN. Met 5 golfbefeikeri van-116-560 M.;*
van bandspfeiding. Uitgerust met „O r kes tr a Ie toon"
-y,s
,'.'-.'.' v\.
geluidscorrectie.
r
.Deze nieuwigheid, gecombineerd met een specialen,. krachtigen
„AcQUstone" magnetischen luidspreker] geven
vén
de hoogste 'orde. ..j Tevens, is* de 518 •AN'tropehpróef.,; J
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Envoy extraordinary.
KéhMHÊS
Ellery Queen
The Am'erican gun mystery. ~,"-.'
.'■— THe Dutch shöe mystery:
; (defn
Idem
The Spanish Cape mystery. 'iï «* ,**
Mary Roberts Rïnehar»-'The'state VS.'Etinor Norton/T
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Carter Dicks,on
The Plague court murder.- •.' v -;'
•'onathan Latimer
Murder in'the Madhouse.
(athleen Norris
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E Phillips Gppenheim
Ask Miss Mott.
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patroon herladen? H"j zal niet hebben;.na-

gedacht. Hij' moet nebben' gedacht, dat de
zeven 'schoten, op z"jn vrouw gelost; „geen
uitwerking hadden gehad en'zich hebbed
afgevraagd.' of je'iemand'met dat wapen
Toen hu zou
wel kon dooden ?
kunnen
schieten, op zichzélf,"' werd hg door/zyn
...laoiues, Jielp!".
vrouw
Dat
moet de abseasie hebben gebroken:. leH(j ging naar bui,
mand sprak tot hem
ten, ontmoet er'mevrouw R. een der gas-'
ten., die ook'tot hem sprak.' r
Pleiter releveerde een geval-uit zijn
studententijd toen een vriend van nèm
ook zelfmoord wilde plegen. H(j had alles
\oorbereid; brieven geschrezorgvuldig
ven, enz. Hij kwam er niet toe. Toch hij
.bedoeling
op het perron stond, met de
den
trein ■ te
onder
aandonderenden
iiich
werpen, sprak jemand hem aan. Toen kon

CRUSHES

*
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Het pleidooi.
De toegevoegde verdediger,
mr/ G P Kies. meende, dat men in bekU's bekentenis
niet cen zuivero béTcenf.'nis van het primair
tenlastegelegde moet tien.
w>
f Bekl. heeft'ook een eind aan zun'eigen
leven willen maken. Dit is een ihtegréerend

*

Zekere Indisehr maatschappij heeft no-.
minaal een geplaatst aandeelenkapitaal
•'.
'
\an ƒ 1.510.000.-—.
■'-'• D«*
netto-» \\\-l ■ beliep. o\cr 1940
"■ƒ 716.850.—. 'Zij -werd als volgt verdeeld.
'Ken bedrag, van ƒ 90.600.— ging als
<><>';;
prbnair dividend naar de houden»
van gewone en pioriteitsaandeelen. De
aldus
restecren'de
overwinst 'ad
ƒ 656.250.— werd als volgt verdeeld:
80r J aan houders van 'gewone aandeelen
aan directeuren
f 525.000.—). 12« 2
<ƒ 82.031.25) en 1\ z c t aan de drie com-uiissarissen (19.218,75). liet totaaldividend' bedroeg dus
terwijl de commissarissen per 'man een bedrag van
/ 16.406,25 ontvingen'en dus uit hoofde
\an dit rommisariaat alleen over. 'een
inkomen --van 1400, gulden per maand
konden beschikken, het totale inkomen
.waarmede een hooggeplaatst hoofdamb-

In het „Bat. Xusbld." zijn discussies
gevoerd over de juiste verhouding:
kapitaal en arbeid. : •
De prartijk
echter trekt zich van
t
/alle theorieën'niets'aan. Het Batavia
sehe blad geeft .een voorbs«-!d uit drz.>;
prartijk, niet bedoeld ajs persoonlijke
aanval; de» opmerkingen gelden het

■
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.
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Welke strafbepalingen moeten hier . nu
worden toegepast ? Men moet. daarvoor
de daad zelve in oogenschouw nemen, namaatschappegaan in hoeverre die daad
lijk afkeurehswaard is', hoe en onder welke
omstandigheden bekl.'tot die daad is ge-

.Pleiter zei dit niet cm'de bcwyscoa-,
structie tegen bekl. te verzwakken; wel
wilde hü betoogen,: dat genoemd element
niet te'elimineeren is.
Mr. Kies verklaarde volkomen het gebod te' onderschrijven, dat een
moet zn°n: Gij zult niet dooden. onder geen
omstandigheden.. Inderdaad is bekl.'s daad
dus zeer afkeurene waard.
Het axioma mag niet ondermijnd worden men moet eerbied hebben , voor elkaars leven. ' Maar hier waren verschillende- omstandigheden in het spel. Heeft
bekl.' dat axioma bewust overtreden, heeft
,'**"
'
hij er mee gespeeld?
' gean
omstandigheden.
vormen
.De
excuus, wel komt bekl.'s daad
daardoor
in een heel ander daglicht te staan.
beklaagie
• Gedurende jaren had deze
Hij was
niets dan moeilijkheden gehad.
vroeger administrateur in de cultures ge-,
weest en toen hij werd ontslagen, had hij
nog een erfenis. In 1933 interesseerde hij
zich in het hotelbedrijf. Het Was toen malaise en het was dus een heel slecht psychologisch moment.
Langzamerhand ging bekl 's beele positie berg-af, tot het m !940 heelemaal
spaak liep- De reserves, in- het hotel gestoken, waren opgeteerd; bekl. had', niets
aanmeer. Als men jarenlang
komen, drukt dat: Wie een bestaansbasis
heeft en kan handhaven, kan zich -den invloed van een dergelijken toestand moei-

.

in'de zaak N. met te constateeren,
volledig heeft bekend,. dat hg
bekl.
dat
ter uitvoering van zijn voornemen om zijn
echtgenoote van,het leven-- te berooven,
haar borst
een revolver kaliber 5.6 op
heeft gericht en zeven schoten„afgevuurd,
waarbij 'zijn'voornemen slechts niet ; tot
uitvoering is gekomen door van zijn wü en
toedoen onafhankelijke 'omstandigheden.
Het wettig bewijs van .schuld aan het
poging tot doodprimair
het
dus
al zéér eenvouslag, achtte
O.M.
sitoir

.

•

op verdere publicaties
In . aansluiting
over de rechtszaak tegen den heer N., die
in een hotel op zijn vrouw heeft geschoten, lezen wij in de „Javabode" het uitvoerige requisitoir en pleidooi in deze zaak:
Mr. F. van der Dussen begon zijn requi-

Voorbeeld van een Indische
Maatschappij

■

van

moedeloosheid”

dig.

Bekl. heeft gehandeld in een vlaag van
matelooze moedeloosheid. Hij stond voor

een berg van moeilijkheden, waarboven'
hij niet moer uit kwam. Zoo kwam hij er'
toe te zeggen: Zij er aan. ik er.aan! .

en vlag

Verdediger:„In

-

.

.

._

1

Requisitoir
pleidooi

Drie commissarissen een halve ton,
38 employé's nog geen dertig mille

-

.

en

..

element van zijndaad, een element.ponder
hetwelk het-eerste deel der handeling nooit
zou zijn gepleegd. .

„AFSCHUW VAN EXORBITANTE WINSTEN”

.

doen. Ily 2ei tegen plei- nemer vergoedt dient te wordeu 'omdat dit
ter: • het 'moment was. v00rbij......
tot het "normale bedrijfsrisico behoort.
Een daad.. door zoo veie omstandighe. Wanneer men ergens een toekang heenden, bepaald, kan niet in
volle zwaarte stuurt onT een machine te reparceren en
worden toegerekend.
hij verprutst haar grondig, ial niemand e.
Na 13'succesvolle jaren in "dé cultures aan denken 'een actie tegen den man zelf
was bekl. uit zjjn baan gelicht.' Wtf hebben te beginnen, maar zich tot zijn baas wen.
het van zjjn' vrouw gehoord, aldus plei- den. '
Wat
laatste
met
zijn
ongeschikte
die.
of
ter: hij heeft het haar nooit verweten. Hij
■
was dien avond doodmoe, zijn vrouw bleef rockelooze werkkracht doet, gaat hem verdoorzanikèn op een thema dat"alleen maar der niets aan.
■ Evenals voor schade, verot rzaakt door
vervelend en grievend, was.
;
beroepsmilitairen in dienst, ii> het gouverBekl. heeft geen gebrek' aan , zelfbeVolledig • aansprakelijk tegenover
heèrsching getoond, in,tegertdeel:. veej nement
derden voor schade, tloor stadswachtpersozclfbeheersching. Hier is sprake van een neel'in dienst
toegebracht. •
zoo ongelukkigen samenloop van omstandit betreft behoeven de stadswachtWat
digheden, dat dit niet-dient te worden chauffeurs-dus
in eersten aanleg niet ongegenomen als maatstaf: of- bekl. bêheerscht rust
te zjjn. '
■ "■.,' was of niet, of hg gevaarlijk is of niet.'
Een andere kwestie is dat zoowel bij de
Pletter; geloofde, dat hier de kiem ligt burgerlijke als militaire landsdiensten een
voor een veel beter' begrepen tusschen deaigemeehe schadeverhaal-regeling bestaai.
zen-man 'en deze vrouw en <i«l hel Üus een uit kracht waarvan elke -aacr het.land toegoede daad zou zyn bekl. de gelegenheid te gebrachte- schade
dus ook die. voort-"
geven zoo gauw mogeln'k zijn voornemens spruitende -_ui(-- de" aansprakelijkheid tegenten uitvoer te brengen.-.'.'„'
over derden
dient te worden vergoed.
Bekl .I zit: al twee maanden gevangen èn
Zoowel de beroepschauffeur bn\ het'leger
bok met het oog daarop vroeg pleiter voor als de stadswachtchauffeur loopt dus een
hem bijzondere clementie, zich zoo mogelijk groot' risico. '.-,'" .-■*
uitstrekkend tot eeri voorwaardelijke ver■Uiteraard
bg het. opleggen vaa

HET DRAMA IN „SCHOMPER”

■

•

■

'.'•.■'
\fh\'w i?'f c•'
j

'.

-

-

v

.

•_

*■

•

al

the White Cat.
«','r'

1

?

>*

t

*

....

*

*

y

t

"
*
'

*

,

'

'

"

'•

'*
-

2

■

H

**t

DE

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941

SUMATRA"

DERDE BLAD

POST

De hevige strijd
in Rusland.

De Russen betwisten den vijand iederen meter grond: deze pontonbrug werd verscheidene malen vernield terwjjl de Duitschers bezig waren over de. Berezina te

Rusiched nazi-vlegtu.rso

Eenslincehstr

weer eenig terrein hebben veroverd

Wanneer de Duitschers

■

stellen

zij

een

uitvoerig

•

pnöerzoek in jn.dc' (iorr><-n. Zu vinden daar tchter niets'ran hun gading..,,.: de Russcrr
jntt hpn verschroeide-aarde-politiek vernietigen, alles wat aVn . 'Hjand van nut jtou

De Russische luitenant

Phogiradeff,'..commandant van'

een' anti-t&hk-baUerjj 'aan het Oostelijk front, mocht "'-■:.
het, genoegen smaken door-xgri batterij "16 Duitsche
tanks te hebben doen vernietigen.

Een zware Russische tank, met slechts één kanon gewapend, trekt naar de

vuur-

AAMBEIEN

j MMW^M^M

ga^gMMJW^HnBKW^B^^^^WM

M^^^^"MW MMM
'

*^*'^

M^^^^"^"^*M^^"^

M*"""""'*
MM

"^

""""^^^^^^^""

i

--y

GEGARANDEERD genezing binnen IC
dagen ZONDER OPERATIE Asthma
Rheumatiek, Suikerziekten, Verlamming, Nierziekten, Impotentie, alle
vrouwenziekten en ook chronischi
ziekten, genezing binnen korten tijd
Prof. Thabib Z.A. FA C II ROE Dl N
Luitenantsweg 33-Tel. 1888-MEDAN

NACHT VEILIGHEIDSDIENST

'

'Controle per uur, .'.„"'..
Inbraakverzekeringen,
Brandverzekeringen.

LMETTLER

Pertjoetweg 64 Tel. 955 Medan
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Hierdoor dcelen wij het geachte publiek
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De 200.000ste

Hallo allemaal

Naamkaartjes

postzegel!

IDe

afgelopen toeek leverde al -.veer
'weinig byzonders op. In bijna elke brief
trof ik een verslag dan van de ervaringen en belevenissen op de legcrdag e»
vooral van de iuchtvaartduy. Er tras
bijna niemand -die op die Zondag niet
Trouwens,
op het vliegveld is geveest.
ik
heb heel
vérvacht,
had
zoals ik al
vrat goede vrienden en kennissen ontmoet, met enkelen heb. ik zelfs een
praatje gemaakt.al vos het met angst
je de
en vreezè voor ontdekking om
toe is
Tot
nog
waarheid te zeggen
goed'afgelopen.
het echtcr~alle>naat
De V-actie zet goed door, ik kreeg
ds
'. uit verschalende brieven duidelijk
de
vaar
zij
vele
overal
dat
leden
indruk
V*actie te berde kunnen brengen, van
de gelegenheid gebruik maken. Je kunt
ook op vele plaatsen van de stad -al
zien, dat de actie steeds toeneemt. Een
'tan de mooiste vindingen, is naar mijn
mening de trillende, verlichte V.by den
Paleisweg, die je over de hele Kesawan
\en de Paleisiceg kunt zien Als jullie,
het nog niet hebt' gedaan, moet je dat
■■•■■■
eens gaan bekyken.
H.et correspondentie-plan' met Amerikaanse vrienden is in goede aarde-gevallen; Er vuren er zelfs, die Maandags
de krant opbelden voor bijzonderheden,
zoals mijn college me verzekerde.
Van de beide heren K. en K. is teel
iets te vertellen. Ik heb namelijk vlakbij
nieuw buren gekregen en daar is een
enorme, kater in huis. Je begrypt dat
vooral Kwibus daarvan meteen het zijne moest toeten, hetgeen lot gevolg had,
dat hij spoedig thuis kunm met een
rare, 'rode streep, dicars over. zijn neus.
Kwi en Kre spannen van nu af samen
tegen'den kater, maar als je .het mij
vraagt, geloof ik dat ze het zelfs met
z'n tweeën moeten afleggen tegen dien
mannetjesputter, die er trouwens- niet
aan denkt om ook maar een poot op zg
te gaan. '.jfIMPHJI
Als nieuwe leden verwelkom ik namens allen in de club Jopie Slim, Dikkie Bigmans, Olie Patolle Patoet, Kukeleku en Goudstcrretje.
Tot volgende week weer. Ik hoop dan
verdere mededelingen te kunnen .doen
over ontmoetingen met KJK. en de

Raadsels

Wij guan'weer verder

■'".'

stand was
Van Klavertje Vier
Van Wiljubertrine.
I)e

Van Bobbel

'
..

...

M.'van

Van Klavertje

■

B.

;

Vier.'-

r2

•

111
10

1.002
-

voor

■
,

"■''"-SM

.-bestrijding.
De 200.000ste zegel i» binnen en
meteen- gaan we onvermoeid verdermet de inzameling van - postzegels
voor_de 250:000ste en de. 300 000ste.
Geregeld zullen we'de stand blijven
-

■

.

vermelden
„historisch

wanneer weer een
moment" in aantocht i»,
zal wederom een prijs ter beschikking
en

■

■;,-'■
worden gesteld.
Doet allen mee, ter bestryding van

...

Door Amazone

.'

:

Oplossingen

inzenden

\oorde. Me-

danleden MAANDAG op APARTK
papiertjes m«t SCHUILNAAM, Buirenleden kunnen tot \'rydaj» kisturen.

daar png

Ek-rsf koiiclen we nogal*

■moosten^^Kckanj-•.vaarschuwen

mtt-

Jceggelopen. Inlanders kwamen van alle
We

mot-stijV

oppassen

dat

we nfet on-

Toen we •f klem straatje waren ingeslagen dicht hij_ het sp'ortveld, vroeg
ik by één van - üe hu-zen of ik daar mijn
?

fiets mocht' zenen»

*

••

„Gelukkig, j..." <i-it itnoest ik zeggen,
want we had Jen geen van +>eiden geld
meegenomen" om onze fietsen te—kurtwe «-eer over
iffin st'alUA, Efert
een hele bcade slootjes springen waarbij.
m\jit vrirridiain éêtv van de slootjes
tuimelde. Hét .'i.i* e;n droge 5100t!,...
Eindelijk w
We op het sportveld
...heel" aang.'hK'l. maar we konden niet»'
en tbtaal. or k niets zien. Zoveel mensen
t ■/.* "'::':■■■■'~'.,\ Rotrie '•■.'■'■.'
waren'or.,llt ?\g 'wee heren die op'de
daken zaten.' Jto stonden* «e midden op
't,veld te wi'hten... Ik hoorde brommen en-ja 'hoW. hK waren twee sport- ]
vliegtuigen. 'A haalden • verschillende'
toeren
uit. waarvin ik rilde.".
' Voor de jongeren is er deze week ook,
wel een paar keer of
Ze
duikelden
'
'De
eèn-spreekwoórdenraadsel.
eens
gingen
oojgeket'd
vliegen of iop hun /ij,
de
vraag is: wie de" goede woorden op
zullen, tiet*
jullie
't.n..k.wel.gezien
zoals
stippe'.tjes kan invullen. .Oplossingen in(Medanleden
sturen
buiXiAAN'DAG,
tenleden VRIJDAG) Kaan Oom Frans; hebben gevlogen
'pingen' ze faajen en
Redactie De Sumatra Post té Medan op e\vn.later
de jagers en bornmén\!i".--i:
APARTE papiertjes met SCHUILN'AAM,
óp.'in
groep
van drie. Ze deden
wcTi>ers
1. Hoge .bomen vangen vee 1.„...-'
ook dezelfde,., lilden zowat,, Nu; hoor.
. '2. 'Het is niet alles ,v....wat er blinkt..
dws vliegeniers liever <ia», ik. Die dingen
,3. Zoals het klokje
tikt. tikt het
en knal! Vp , vlogen! vlak toven ons
.

>.

~

1

"

'

Voor de jongeren

.;.

Uitslag prijsvraag
~

•

*

Be uitslag van de prijsvraag moest
nog een s week worden uitgesteld.' ■Ik
ben bijna door de lelling heen, j doch
er kwam zo*a stroom stembiljetten
binnen, dat nog'niet alle zijn nagekeken. Op een oor na is de'zaak. echt« r
gevild
(«at een beeldspraak....',
foei ), zodat de prijswinnaars de volgende Zaterdag bun namen 'te d<»
•.
.
krant kunnen lezen J

wflf

hoofd, en het geronk was 26 hard. dat
het óns door.merg en been-drong.. Misschien .hébben jullie het, ook wel ge,-

,

'

Kesawan IU7
Medan
'

,

Naar het Vliegveld

de groteeren

_

WBB&0.

f

.10

Zoals onmiddellijk, uit dine opga\e
blykt fci hnt de cending van K, en M.
van B. met 4002sf»tuks waardoor ue
de 200000ste postzegel bereikten ende prijs is met vlag en wimpel door
hen gewonnoa.'
' Hartelijk dank voor de medewerking
otlbinnen -' «o korte tjjd een •zo ' groot
aantal postzegel» bijeen te krij Rta. '
Doch ook hartelijk dank aan alle 1.-. den en niet leden, bekende en onbekende Kever» van kleine en grote aantallen . postzegel», die ia de afgelopen'
maanden hebben meegewerkt om de
• zegel» bijeen te krijgen, die' verkocht
zullen worden ten bate van de t.br.-

>

CK-Wrnt» \tr. Chip»;

-

l<W> 568

.

Van K. en

Stt-xp

Pit nummer bestaat uit 6 pas-

Senorita maakte de raadsels voor de
groteren, (ievraagd 'worden Ue beróete Vinden vaa i!c pcrsomn, die
. p«"n
hieronder hun haamkaartjes hebben:

'

t

;

Mr. Niemand.

LliiTlTßlll>iiiffl^flWHHH*M^rVWHTrit IWMif"

<r.b. VAREKAMP 6 Co-- ME DAN
&*>
OOM-FRANS .

HOOrDBEDACTEUB

"

Amaione, Blue (.rav<, Itr.l.in Hood, Senont»..

Krelis.

'■Wij kwamen ogen te kort; -Deze groep
deed dan' dit»/ <ie 'andere weer 3at. 7Ta

een tijdje vlogenJße wat.''verder, weg,'èri
gooiden. parac hut'cs uit. Enig was 't
-

rije; in oorlog.t.
en toen giugen
■; Om 11 uur daalden zéHel
begon toen
de.Lockherds «mljooLt..
:L".:nr

al 'aardig warm'te y-orden.'zodat. J. en
ik naar huis gingen. L>e verdere dag tot

De

correspondentie

met Amerikaanse

vrienden

een

Kort geleden heeft
zeer belangrijke ontmoeting plaats gehad tus en de twe
grootste staatslieden van deze tijd: Churchill'en Roosevelt. Op een geheim gehouden
plaats ontmoetten de Britse Premier en de Amerikaanse President elkander ter bespreking
v
van de toestand. .'
Roosevelt reisde met zijn eigen jacht, de „Potqmac" en Churchill begaf zich naar de
plaats van de conferentie met de
Wales'% het allernieuwste slagschip van de
'

'

"

•

.

-•

■

Het 'deed. me vee! plezier al te" vernemen. Jat er heel nat clubleden rijn. die
'meteen werk hebben gemaakt van do oproep die de vdrise
weck in- dé krant
heeft'nastaan voor correspondentie met
rienden en riendinnen in Amerika.
Dfegeneri, die noi; geen brief hebben
schreven, raad ik aan noi; even over te.
leien, wat er de .vorige kuer van was verteld;.. \ls lets nog niet duidelijk mocht
iU«. .•»"'■
liet-in je brief \an deze week
rauèn.-dan wordt het no's rfitgelegd.
\

»

\

.
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JEITÖDKRANT VAN

DE EERSTE LEVENSDAG
VAN TWEE LIBELLEN

De prijswinnaars

De beer en dekaketoe

.

groeien, vertélde hjj hen .verder.
..Vleugels!" riepen beiden verbaasd uit,
~wat zijn dat Voor dingen én wat moeten we daar nou mee doen". Nu zag de
mooie
bloei'mét prachiJße bloënea,
salamander w«*l in dat Hl* en Ellc nog
schaduw;'.
en;Wl«k
'•«de helers
warme
dom"waren en ofschoon hy niet veel tijd
gevende. borr.cn. Het is een
had kon, hij het toch niet over zyn hart
en verkregen hen in" de stêelr te'laten. Hjj
planten- hanpen slap van de hitte
het hun dan maar geduldig uitleggen.
..Zie je", begon h$ een beetje zuchtend
over het tijdverlies; „jullie hebt nu een
"paar keer oen nieuw huidje gekregen en
nu beginnen je. vleugels te groeien. Je
zult nu hierna nog vaak vervellen en bij
tlkc vervelling zulltn die vleugels growater uit. zod-t er in de vijver,nooit te ter worden. Je hele lichaam verandert
dan langzaam. Dat toestel wat nu aan
ie kopje hang* gaat weg, en daar voor
in de plaats zul je dan echte ogen krijgen, «lie in je hoofd zitten,.echte buisjes die in je lijfje zitten om mee
vijver te halen". De kleintjes 'hadden geduldig'
bodem vaa
Oj/itjo
7aun HV ca Klle, tw HbcIU-n babv'f», ritten luisteren'maar begrijpen deden ze
7.( Tvsrtn «•>£ !htI k'»in cn !• !o"n Offg hei toch niet helemaal. „Zijn we dan
ni4't?> >*p Ut*'l!cn. Ze bKtt#n nu
niet goed zoals we nu zijn." huilden ze
bijna. ~zien we ér dan nu zo gek uit?"
MÉ Vóór ze-zovejr,' zouden zijn dat ze ,;Ach neen", antwoordde de • salamander
, échte libellen waren, zouden ze nog hcêl .hou nou'maar stil en laat me uitspreken,, als 'jullie me zoo vaak in de rede
, wat keert jok J:un uifelgk. móeten veranderen. Ze hic-ion nu nog pas twee vallen kom ik nooit met mijn verklaring
>:rér'êqn iiiéuw huidje, gekregen fn dat •klaar". Verschrikt hielden Ille en.'Ell*
rou nog vaker moeten gebeuren Woór ' rich stil. „LaVr", «jing de salamander
&zJsgroot. zouden zijn. Zo bemoeiden zich nu verder, „als jullie, om zo te zeggen,
nog mot niets pf^niemand, alleen'als er klaar en yolwassen zijn. dan blijf je niet
een'kikkervisje of ven ander, hègl klein hier in de vijver, neen dan ga je uit het.
-diertje „in hun btfurt kwam. dan 'vingen' water,' om boven.ir. dë mooie zonne
ze»dat met Ja<« r.-trc toestel dat aatuhua ■schijn en de lucht te zweven". Ja, nu
kr*». hing én dit dienst weed iJs vang-», konden 'die kleine, 3takkers toch niet
stelsel
hun voedsel en ook om er helperf dat ze-bij al dit nieuwe 'dat zo
alles'mee te bevoelen. Dit toestel heette hoorden, zich niet rustig konden houden
;,antenne'' en tater zou 'het' helemaal en ze riepen opgewonden door elkaar;
fcrdwijnen ert" plaats maken voor 'echte ..Wat is zon, wat, is vliegen,, waarom
l
Ogen■ en mond. Nadat, ze vier keer'een blijven we niet hier". Maar of de salanieuw, büidje hadden gekregen ec al Ven
klein beetje-lekkerder waren....-ontdek-.
Nauwelijks zag ,hij -dan ook even de
.te'lltè dat EJÏe'cen. paar rare, nanr.achbad. kans. er ven 'woord tussen Je kragen,
ter gebogen,, knobbels op haar
Eerst zei ze-niets'want ze kon niet zo of h\j riep: :'„nou heb ik er genoeg van
vlug-denken, raaar na' een tijdje Keerde ik zit me daar mijn tijd te verknoeien,
„ze'j wèot., maar hoe ik ook praat jullie, schijnen
'ze.zicb naar Elle
er
je dat jij
vandaag erg gek uit ziet?" helemaal'niets te begrijpen: een paar
-Nu-'was'hot., maar een geluk'dat ze domoren dat zijn jullie. Wacht nu maar
beiden; nog zulke kleine suffort jeswa- je tijd af dan zu} je, wel vanzelf. alles
ren,
anders zou EUe misschien nog boos ondervinden en op die-manier leren"..
1
geworden zijn. Nu trok zo er zich niets En nog een beetje nabrommend ; Vervan aan', doeh. keek alleen eventjes Ille's.. dween'hij. Geschrokken keken de,'twee
kleintjes elkaar aan. en het duurde lang
voor ze er samen over begonnen te spre70 zéi dan' .<>■ >k prinnikend: ..Kijk' naar ken, Zo verdiepten zich in allerlei gisander dat,
~je zrlf'kind.'jo hebt die dingen ook op singen, 'de een dacht
het
voor
Was-onmogelijk
hen, om
maar
'; je rug
Ja,
daar
stil
was. Ille
van,*
fitten".
te begrijpen wat hun nog te • wachten
t'tond. In ieder, geval zouden ze nog een
boel gaan 'belevca en • prettige. dingen
het .nu toch allebei hadden dan,; zou waren het oók. dat hadden ze nu toch'
het ér toch wei bij horen en djtn kwam wel gesnapt.' Ze kregen er eep blij gehet-misschien alleen maar omdat,-ze nu. voel'van en ook werden ze een beetje
hens groot werden en. dat "w-astoch 'erg ongeduldig en zouden maar' het- liefst
gewild hebben, dat ze nu al direct naar
. prettig. Ze begoten om aan 'den' van do
boven
hadden kunhen 'gaan. Na iedere
citdere vijverbr woners* te ' vragen wat
ht-t eigenlijk was. He- eerste die in hun' volgende veVvplling bekeken ze. elkaar
tuurt kwam,, was ;èen grote' watertor, nauwkeurig, om te zien hoe groot hun
temp." onr hun vleugels nu-al waren
maftr die.-was zelf
Op een goede dag en eigenlijk i nog
kalm zijn rug toe té.dmaieti.' .;.
eerder
dan ze gehoopt hadden, vo*lden
stakkers
waren
van
er zo
gfffirme
ze
beiden
een reuze zin om nu het water
lal liet een'hele poos
, geseh rokken
te
gaan
tiit
en zonder dat ze dat eerst
duurde voor z<;. genoeg rr.wd "bij elkaar
met elkaar afgesproken' hadden, gingen
hadden, dm het nog ovrjs te «tjrolAren.
ze.op een stevige waterplarrtstengel af en
• Wacht «laar kwam do vuursalamahder
na
zich hieraan stevig vast geklemd - te
U. aan.- Die zag er toch zo mooi uK, met
hebben,
klommen, ze er langs naar bozo*
i'jn oranjerode buikje) iemand, die
venl Toen ze eindelijk zover waren, dat
* mW was moWt ook wel vriendelijk zijn,
dachten"ze;' 'dat-kon wel niet anders. ze boven het. water uit- waren, voelden
hun grote
was, ze' zich zo moe.'dat zelfs
?«»noeg T.ij hen
Zodra bij,dicht
.sprak Ille. dié-de dapperste van de twee nieuwsgierigheid er niet tegen op kon
.was,. Kern aan. 'Ld wist .'best hoc ze dat en het eerste wat zé deden was eén heer■dwti moest, da*
genoeg fïtjk slaapje,
De zon' zorgde er nu vóór.. dat hun
'huidje droog wefd, waarna'de rughuid
Salamander", open barstte-en het eigenlylie libellen.
spftik' ze „zou «U óns iets- witten uitleg- lichaam voor' de'dag kWam.Hun vleugen?"'Ja, dat wUde'do salamander wel, geitjes waren eerst nog, helemaal vertenminste als het niét !e Tang duurde, frommeld en nat,' maar ook hier kwam
' want hij- hao*-nét juist nu
trg druk. do zon* als.goede verpleegster, die hen
net zó' lang bescheen tot hun vleugeltjes
.1,"".
ecne
beg.>3.l.lle
betrtje vcrle..Ziet
gen. want~bet ré nóoif'ieuk als-je denkt prachtig"glanzend in alle kleuren;, uitgej
dat. er iets raars'aan .10 is-.' jpÉ^3}'jkïJi strekt konden Worden. Nu werden Illehebben heiden' jilotseling zo'ft en ÈUè ook weer wakker en hel duurde
vreéntd tt-val met'onz» ruggen, er zit- nu niet lang meer. of hun oogjes haddenten zulkt* rare knobbels op" en ze blflös- zich er aan gewend de dingen om, -henden. van schaamte v we wilden nu zó érg heen te, zien, hun ademhalingsbuisjes
hadden geleerd de landlucht op te nemen
graag w»«"t-n V, at-hot eigenlijk te betekenen had"., Pe salamander -keek hen zodat llle*eh Elïé nu.werkelijk volwassen
-,-• '/•'»■'.■"
: •
goedig.glimlachend, aan. en vond dat on-, libellen waren. '~
ze kleintjes, te. feliciteren -waren met„die
. .fWordt vervolgd).knobbels want! daaruit- souden hun vleu-'

reisgcld-geldla;

wirwar-warboel;

• pols

Een beer die erg mistroostig was
En daarom nooit in boeken las,
Zat op een avond, érg moe.
Te praten met een Kaketoe.

.

De Kaketoe sprak zonder-schroom,
(Het dier. zat namelijk in een boom)
„Wel, brave Bruin, mijn goede vriend.
Het. gaat jou vast niet voor den wind.'
■Daar moet je teel wat hinderen;
Zit het soms in de kinderen?
'Tocht het soms in je bcrcnkluis
Of durf je strakjes niet naar huis?"

~

;

.

beer die., gromde vat en zei:
JTct is me ailes enerlri.
Mijn beste Ouwe Lorre,
Wat geeft me al mijn knorren?
Maar een ding doet me vreselijk pxjn,
Dat mensen 'zó kwaaddenkend zijn".r

bc

Wat kuvad tcordt niet van. mij gezegd.
Hoe slecht word ik niet ujtgelegd:
Zoals en beer die kiespijn heeft.
Kijkt iemand, die iets naars beleeft.:
Spreekt men van een kwaadaardig heer.
Dan bromt hij net zoal* een beer.
Wat zegt men van een erfenis?
,Wqcht, tot de beer geschoten is"
Dat hindert.me t dat doet me zeer!
Want ben je beer, dan blijf je beer.'

De Kaketoe,'t

was eigenlijk

flauw,

Zei: arme Bruin, 't verandert gauw,

verandering
wacht je,
Want na. je dood dan word je vachtje.'

getroost,

maar

Wees

i>'.

Groeten

mot.

_-Jk breng de groeten oVer:
■■
Van Judy Garlarid aan Peter Lorre en
—

-\~

■

■

«

Stormvogel.
Vaa. Lola Lane aan Angel
'

*

-

"heart.

Van
Van

■

>

;

'

'

„

Sweet-

en
.

Wa terhoentje, Larat, Wibisono.
Twee.en een half voor Goesta Berling.
Twee punten voor Amazone.
De oplossing van het raadsel voor de'
jongeren ■ is: Bakker, met de woorden
aardig, kosteloos, kranten,
bakker,
v

emmer, raadsel..
Drie punten voor Deliaantje,
*

'

?

Vondel aan Marmot en Blue Grass.
S#ectheaft aan Krekel en Sprink.'

Van Darling aanJ3priet»en Dahlia.
Van Blue Graas aan Amazone en Peter
Van Janmaat aan Snijboon en Roosje.
Van Belze aan Lola Lane* en Blue Grass:

Van Robin Hood aan Kakkerlak eri Ha. zewind.
Nieuwe groetend ten hoogste twee
;

tje. Bolhoofd, Prikkebeen
De -prijzen . werden gewonnen door
Tom boy'en M ar 1 1.
De
werd gewonnen door
surprise
B o l h o o f <!.
-

Kookhoekje
ROGGEBROOD

500 gr. roggemeel, 150 gr. suiker, 2\?
Water, 2 theelepeltjes zout.
d.l.
'■
brief insluiten.
. Dit alles mengen en in een tin doen b.v.
een halvebesctiuittin. Opletten dat er boven aan de tin geen ongelijke rand is,
TEKENING
anders krijgt men last met het uithalen.
'Van wie was. de mooie, tekening van Nu-deze tin in een pan met kokend water
Churchil! tn 'de vliegtuigen ?.-s 33BgiÉJÉ
zetten en
3.uur koken.

.

'"

per

keer, op één los papiertje bij
J

de

:

::

—

i^*tt9BHß9M

.

'

•'

-

,

"

Leeu-

wenbekje, Rode Roos, Blondje, Launcn-

-

■

•

vloeiblad-bladgoud.- ;
Drie punten voor Senorita (voor het
'maken), Edelweiss, Klavertje Vier," Peper, Wüly Parker, Lotusknopje, Vondel,
Mr. Chips. Robin Hood. Waterhoentje,
Bobbel. Duimeliesje, Prinses Goudhaar.
Peter Lorre, Vadertje Lahgbêen;Movi'C
Melati van Java, Waterhyacinth, Zeeduif. Goesta Berling, Kokosnoot, Blue
Grass, Amazone, Bonte Hond, John Buli,
M A. de Ruyter, Prinses Bene, Ro W
knopje. Kukeleku..
Twee punten voor Klein Duimpje^.
Van vorige raadsels drie punten voor
Perper en Kokosnoot.
. De prijzen werden ' •ge w onnrn
door
Roze knopje en Mr. Chips.,
De Surprise door Mastbos.
Goesta Berling
De extra prijs van
werd gewonnen door Blne Grass.
De oplossing van het raadsel voor de
jongeren is; Prijsvraag, met de woorden
ijs. ga, ar. vrij, rijp, graag, p.s.'
voor
Vaughan Paul.
Drie punten
Mastbos. Deliaantje. Bitterkers. Pluimstaart. Blondje, Witte Roos, Bclze. Prikkebecri. 80l hoofd
.
De oplossing van het raadsel van twee
weken geleden is:
Deli. evenveel, vacantie. akker, cement; trillen, Indië, equator. Geheel De
V-actie.
Drie punten voor Tomboy. Egmond,
Edelweiss. Spanky, 'Marit. Klavertje
Vier. Gloria Jean, Bobbel. Movita. Vondel, Deanna Durbin. Donald Duck, Bitterkers. Senorita, Lola Lane, Kakkerlak,
Rcginella, Snelvoet, John Buil, Azalea.
Dewi Sri. Adacadabra, Rozeknopje, Ben
Hur, Spriet, Blue Graas, MA. de Ruyter, Stcrregtans, Robin Hood, Klem
Duimpje, Peter Lorre, Hazewind, Mar-~

.

»

;'

koopprys-prgsvraa;:

•

I

:

rüstschuur-schuurdeur

'

i

,

•

jhuiadeurrdeurknop;

speklaag-laagland; koffiepot-potdekséï;
vishaak-haakwerk; kruidkoek koekblik;

Ingestuurd door Sweetheart

-

het" raadsel vaa drie

De oplossing van
weken geleden is:

voor

de verdediging van
Canadese troepen zijn een grote steun
streken
het Britse RUk. Zij treden overal op, .ook in koude
afbeelding
riet.
als ski-patrouilles,.waarvan je hier een

JKI ÏGDKRANT
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„DE SUMATRA rOST".

CORRESPONDENTIE
KLEIN DUIMPJE. Dat* van d»e ■{ JJOIIN BULL. Dat. spreekwoord van
extra bom had, ik nog niet gehoord, geje is'eengoed devies: een goed begin ia
lukkig dat het goed is afgelopen, net het halve werk. Je zult eens zien» dat je
heeft zeker niet in de bedoeling gelegen daaraan veel zult hebben, over een kon
Mijn collega heeft een zoon gekregen, poosje al! Vind je het prettig om weer
grappig dat jouw broer op dezelfde dag ï in Medan te zijn, of zat je nog liever op
verschreven
jarig is. Het heuglijk feit werd van har.....", Daar had ik me b\jna
te gevierd, dat begrijp je. Zjjn jullie niet en de hele ploeg detectives op het spoor
bij kennissen naar de.vliegtuigen wezen gebracht. Op de beide grote dagcn_ bed
ik heb je er wél gekijken, ik dacht dat vader dat van plan ik ook geweest,
was. Die natuurkunde zal ook wel meezien... 1 Die Curtiss-toestellen waren geen
vallen, het-is met een nieuw vak vaak Hawks, doch Interccptors, een wel klein
,zo, dat'je je eerst even moet inwerken verschil, maar ze zijn toch iets anders.
en dan is meteen alles duidelijk.
Dug, Dag, tot volgend maal. de vyf.groet vader en moeder
en voor jezelf
HAZEWIND. Jonge poesjes zouden
steeds de beste vjjf.
een veel te gevaarlijk leven hebben bij
PIET HEIN. Hallo, wat een goed Hazewind. want al zjjn het over het algenieuws, ben je al opgenomen en wanneer meen zachtaardige I dieren, per. slot van
heeft de installatie plaats? Ik ben' na- rekening blyven het jachthonden......
tuurlijk bij de pa/ade geweest, maar. als Vlot de schoolarbeid naar zin? Van'het
hoe en wat... ...neen, dat vertel ik toch flauwvallen heb ik ook gehoord, ik heb
het echter niet zelf gezien,'jij wel.? Hec
maar liever niet, je bent me veel te pienEngeland heeft een uitgebreide hulpdienst georganiseerd voor
kan de laatste tijd af en de'nog behoorter en straks heb je me ontdekt
die plaatsen,-welke zijn getroffen door bombardementen. Onmid■'•
Pieker er maar eens over na. Bedankt lijk, of eigenüjk: onbehoorlijk heet
dellijk rijdt dan een c«nv«oi uit met allerlei hulpmiddelen, termaar
voor de zegels, misschien zit by jouw
de regenbuien in de avonden doen
■,; «Ui natuurlijk voedsel niet wordt vergeten.*Op d* ' foto zie je,
zending wel de 200.000ste! Nog gefetoch veel,goed. Dag. de v\jf en
vol'■" een dergelijk romooi. die „Queen's Messenger*"'(Boodschappers
liciteerd met de bevordering, dat zal 'je gende week. Misschien is er dan meer
van dè Koningin)"worden genoemd, daar deze -\ eV-plaatsbare
klas,
nieuws
na/'zo'n
best afgaan in de nieuwe
onder de zbn voor een langere
cantlnes en voedselcpnvooien een geschenk zijn Van Koningin
'''•
.
'prachtige vacantie. Dag, de v\jf en tot brief.) Dag.
a
EUzabeih.
spoedig schryf.
KDELWEISS. Je moet maar denken,
SIOHTA. Zo'a erge
is het dat ook dat reizen .wel went en spoedig
toch niet, Movita, onbekend maakt boweer je niet anders en zou je misschiea'
vendien wel bemind in dit geval./... Wat niet eens willen dat het anders was. Hoe
DKAXNA DURBLV Dat is al weef
BLONDJE Hallo, ik zal eens,*nel
jammer van de -.poesjes, wat was ; de ga je, per bus of per trein?
Jammer een tijdje geleden is het niet dat we el- nakijken waaróm- dat' niet gebeurd is,
oorzaak daarvan? Prettig te lezen dat van de kleine konijntjes, het is ook wel kaar het laatst per brief spraken. Pretmaar in ieder geval wordt het deze week
de nieuwe lessen meevallen, je zult eens erg,lastig om er .steeds het oog op te tig datje dë"grot« veranderingen "leuk la orde gebracht, kijk
maar. Fijn dat dè
zien, hoe gauw alles een 'peulcschilletje houden. Ik zal mijn best doen met het vind- Verschillende van de namen die surprise
kwjyn, ik' vind hetvoor je is geworden. Stond de fiets niet verzenden, er is echter nog zo ontzettend je noemde ken ik ook heel goed zelfs. De,
altüd erg .prettig l e horen dat. iets ia' ie
op slot? Dat noem ik nu met recht veel te doen, dat-ik er bgna niet toe kaa groeten worden gemeld" als je ze op ?en
viei ih ik heb'tr nog extra
óp gekomen. Welke-bonnen bedoel'je, er zijn apart papiertje wilf'zctten Dè bonnen let Mooie tadeaux
wel een reuze stropj Het vliegweekkreeg je,- on wat een
;
is
dus
hele
verschillende
soorten?
de
einde
een
drukte voor, je
Bedankt voor
komen over een tijdje- Dag', hartelijke stapel, ontzet teßd.Üe
warmte valt noggeworden, leuke dagen waren het.'Dag. vele poten, er korrrt hiermee een gelijk groeten en een stevige hand. Tot Volgenal moe.,vooral doordat
liet nog al eens
je brief, kwam dit maal 'nog aantal terug met groeten van mij en een de week weer.
Mooie V stond er pp ja regent. Maar:.,... boven'heeft de voorspeciale
hand.
voor
jou. ■
De vyf.
ruimschoots op tijd
is
een
lelijke
Bedankt", viwr
VONDEL. Af, dat
PRIKKEBEEN. Neen, van de niauvraag voor mij, ik wist niet' dat tnj te- we léssen wist ik nog niets af. Hoe gaat de grote zending postzegels, ik ben -her
PRIKKtCtKN.' Zo .het
dus
rug moest, maar ik zal meteen ervoor dat en moeten 'juillie dat dan zelf doen, nieuwd of jij de 200.000ste hebt gehaald toch van gekomen
en
pns
trouwe
iiy
Je';'•"•
weten,'
dat
ze
gaan «zorgenof is er toch wel iemand, die je daarbij .■
Natuurlek is het o.k. als;ei- eens heeft ons Verla.' en; Ik hóóp
moet
■ kortere
dat
jij
haar'
een
voor het bewerken, altijd een behandebrief
tussen
doorloopt,
ik plaats., waardig zult innemen
helpt?" Het lijkt me niets gemakkplgk
en'de tra-I=ling mdetcn ondergaan, dus helemaal zo, of vergis ik me daarin?
Vordarea ben al bhj "als er een brief komt en ik Ue van geregelde, brieVen
hoog* iiuuzult
dus
ongeschonden is hij, naar ik vrees niet de_ zwemlessen? Eigenlyk een overbodiweet dat alles in orde is De heer*>h den. Je weet toch
dat
tot
de allerD'.
niet
zjjn
sjoom.
moeten
een
meer
zo
jullie
tijd wachten ge'vraag, als het al zonder baad gaat
'~;...■ Wat
sinds het fet oudste clubleden van
J-S.P,
de
behoorde?
op den nieuwen onderwijzer," hebben jul- beri 'je al een volleerd zwemmer!;
De en toe behoorlek gie,:, jouw nieuwe vier- Hoc heelt zij het in ij. gehad,
ik zou daar
lie nu al die tijd
vacantie......? Ik surprise is bedoeld voor de raadsels van voeter zal,daarvan ook wel de gunstige ook wel eens een
kijkje willen nemen.'be.n
Jaten
heb je op de luchtvaardag niet gezien. de jongeren, is het zo duidelijk? Da», resultaten
zien. Dag,
gegroet en er nog
Jij wel?.Dóe; do
.
aan welke kant stond jij? Bedankt voor gegroet en tot volgende Zaterdag weer. tot volgende week weer.
t
groeten, wil je% voor jou zelf-ook ecu
de zegels is geloof dat we deze week de
WATERLELIE. Dat zijn- hele ver: stevig? hand. '
;;"■..■
■. •
EGMOXD. Het doet me plezier eea
200.000 halen
Dag de vjjf en tot
anderingen nu met het nieuwe
je te vinden, ik had al een aanbrief
van
schoolschrijf. De bonnen komen.
dat jé nié: kon kómen,
kondiging gekregen, dat het niet zou jaar.. Jammer
lijke dank vbt r do heerljikhedcn. DwaasEDELWEISS. Bi zal meteen aan het kunnen doorgaan- Ben je weer heiemaar een van de leden heeft een verslag geheid
dat het niet goed gelukt zou sljn, ik
snorren gaan naar de . rolschaatsen, ik hersteld ?. Wat heeft eraan gescheeld? maakt van die dag, waarschijnlijk kar.
.zou
het
in
nog
wel.eens
herinner me op het ogenblik niet, maar Rijdt „de wagen" snel ? Hoe bevalt de
't nummer van deze week wor.willen weten hoe •lekkervergissen is menseljjk.
Als het goed is. niéuwe klas, het is dé springplank naar den opgenomen. Ben je .naar.het trouw- het zou zijn. als ze. ..;v wel gelukt wafeest geweest ? Hoc staat het met de ver- ren! Zie je, we!., dat jè «dè'rerraasingniet;
komt het van zelf. in de krant. Kwibus verder, dus.
aanpakken, je heb't er
koudheid, zeker al weer voorbij. De kon-radén, trouwens.'.;;..' ar-ders zou het
en Kfelis maken het best. ze,hebben al- alleen maar voordeel van. Vader is weiook een verrassing Van nul zijn. ais- je;
leen erge last van een kat in de buurt< nig thuis, jammer, maar des te leuker beide K. 's maken het opperbest, en danal van te voren zou
het
ken
je
voor
belangstelling.
die niet voldoende eerbied voor hun aankannen .weten.
Gegroet <en
is het natuurlijk weer, wanneer hij wéér
Die
twee-,vakken,,.die jij noemde,';(varen;
tot volgend maal. stevige hand
,
wezigheid aan de dag legt en dat ma;ik: terug komt. Dag, het beste en tot
volom, zo te zeggen mijn erf-vijanden. Ik
ze soms woedend. Het treurige bericht gende week Stevige vjjf en tot volgende
BOBBEL- Welke" brief had je
heb
altijd groot respect
over de konijntjes las ik al in je andere week. Stevige vijf en tot schrijf.
voor ïemanl.
geten in to sturen, ik herinner me Viei
er
die
mee
brief, jammer, pas maar goed op de gro-•-weet...:'...
Ik dacht
BEN UUR. Nu je de weg weet. komen, dat er. een ontbrak, wel zag.ft er laatst al: die brief is bij stukjes en
te! Dag, . stevige knuist en tot de volbeetjes gcr
twee
een
envelop.
in
je
ben
daarmee
jullie „natuurhjk" nooit meer te 1aat...:..
misschien in de
vliegtuigen, tob- schreven ca warempel: de vliegtuigenprijzen worden steeds regelmatig toeDe
Kwamen ze b"y jou ook viak*byer hel
ben prachtige demonstraties
WIBISOXO.
was een
gekend aan de goede oplossers en naar die
huis?
Dag, de' vijf, groet de aap en_ de
we
zullen
niet gauw vergeten. Da:;.,
ogenblikje met de boom en de slippende t\jd van lidmaatschap en van de
tweo k'eine poesjes, -weliswaar niet van
vorige tot volgende week. misschien
heb'je dan K. f n
auto, gelukkig dat het nog goed afliep,' prijs. Daarin kunnen wel eens kleine veral njtuws over den nieuwe
fi. maar dan toch van my. Vorr
er kunnen op die weg lelijke ongelukken schillen optreden, maar
onderwijzer.
jou de vyf en nogmaafcs mijn dank.
wanneer je regebeuren. Een hele tijd geleden ben ik gelmatig de raadsels
V.UT.HAX PAUL. Ik heb nog geen
instuurt. krijg je
ook eens in T. geweest en heb in het zelf- ook vast en zaker regelmatig
brief van het nJcuweiid gezien, maar die
ROZEKXOPJE. Kwi va Krc maken
een prijs
de huis gelogeerd als jij- Ik ben er alleen Hoe is het met E., ik heb Inderdaad nog komt dan nog wel Ik zal eens in'mijn 'het t.est. maar ik' heb ze .gewaarschuwdwat langer gebleven, omdat ik toch geen brief
van hem gezieri. Het is toch boek.op.snorren of we die naam niet' af. voor jouw nieuwe»; viervoeter» voor het
ruimschoots de tn"d had Het.is wel een niet erg hoop
staat me zo iets bij; dat .er ge va) ze eens-het erf op zouden wandeik.
Vertelme snel vol- hebben..er
hele. afstand, maar de moeite waard en gend maal, hce het ermee
een
nog
lid
ys, dat zo heet. al schrift hij len, ais ze bij je in dta buiüï komen...'...
staat, wil je?
om nooit te vergeten. Er zijn weer nieumaar
heel
dat het hen dan slecht zou vêfcweinig.
Als h\j zijn verjaardag IK
gegroet en tot volgende keer
we vlaggen op komst en dan word je Harteltfk
niet wij opgeven, hoeft het niet, maar dan 5aan...,.,1k zou best m.ei
dus. De rijf.
'.-■-■■■
willen ruil-'
zeker niet vergeten, daar kun je van o-,>
die lesrooster. staat me geweldig
kan
ook niet feliciteren
[en,
hem
.ik
eti
een
YOLANDA. Mijn waarde, eer» postblad
aan. Dag, iot volgend jnaal.' de* stevige
goed. aan. V\'at een Vonder, Vind
kan dan ook'niet tyj zgn brief worherinner ik me niet. Ik zal meteen in de vlag
rijfen poten van myn beide vrienden..'
Hati jij ook willen meevliegen, of
den
gezet.
Inmiddels-de
danle van de
postafdeeling duiken.'
vetmaar ik denk
voor j<s activiteit en medewerking! gin? de lus t toen je -die duikerij *n
SWEETIIEART. Mijn compliment niet dat het nog
.helpt. Brieven van club
wat
voor je durfi dat'meen ik oprecht Ik buitenleden moeten .
staat het nieuwe»schoolleven? Dag, draaierij zag ? Die-film", die je noemVrijdags er • zijn Hoe
heb al ééns eerder gezegd: het is bij jul- voor beantwoording
df vijf en tot schrijf. Waar bhjven-dé- de, heb ik byV een andere
lie bollen of stilstaan, maar zo helemaal terdags de volgende in de krant van Zalange brieven van Vaughan Paul?, bei- gezien, ik vo.nd hem, erg goed. Dag, de
week. Als je kans
in je- eentje...... Bedankt voor de inzenvijf en tot volgende weekt
ziet de brief al Maandags in Medaa te.
Hartelijker'
KLAVERTJE VIER
Hetis
wel
dingen, ik ga ze straks ernstig bestudepoten
van de heren K. en K". ,
hebben, (uiterlijk Dinsdagmorgen), .be- jammer dat de vacantie'zo
gauw voorbij.
ren. Met de vervolgserie
begin ik, ais staat er een
je de volRaat, "al heet het grote vacantie,
maar' . ur.uiAi-xuv. De. woorden
alles compleet binnen is, dat is een voor- gende maal .almooie kans dat
Rats,antwoord hebt'. Ik heb je aan de -andere kan is het toch weer ere kuch en bonen heWxn eên tijdjevan*
geledtn'
waarde voor vervolgverhalen,
op de luchtvaartdag wel gezien, maar prettig weer geregeld'
want......
aan de slag ie in onze krabt grstaan. kijft maar eens in
ik ben er al eens een keer
ingelopen, die meneer die jij beschreef was ik wer- gaan. Je moet
denken,
maar
dat m'n vervolgen op zich lieten wachten kelijk niet. ook die-andere niet, doch... zou weten,
dat je nooi: de nummer van een maand of wat gqlahoe'prettig de vacantie is, den. rrecies herinnw ik'het me niet. Je
(ik Wacht er nog 0p......) Ook bedankt het
scheelde weinig.
hoop nog* verslaal?
-je niet naar school
,moest. kur.; ze ook vinden in het boekje met
voor de felicitatie, maar waarvoor ? Ik gen te krijgen.*oct zalIk
wel.
Je
ga Hoe oud is Sp. nu? Als
raadsel
heb Kwi en Kre maar niet gezegd, dat de ik straks bekijken en wat
ia
ik eens in de soldatenlied jes- dat voor het
dié andere din- buurt kom, ga ik jullie school eens bekij-. uitgegeven Dag. tut: volgende V.OC.
kluif ontbrak, ze .zouden.uit spijt een* gen betreft: ze zijn
week
dus'
van harte ken. het lykt me best de moeite waard mer veel
nieuws „. zoals je" beloofdé.
aan mij zijn begonnen...... Dag met welkom en je kunt ersteeds
altijd een medelid om die mooie klassen eens te zieo.
Waarvóór had je dé'Voordeti zo perlóé
"Wat"
Bpanning wacht ik op the next lettef om gelukkig mee
maken.'Vast mgn dank en waren dat voor vjsjes voor»het aqua- nodig, ia er 'een fee-s;, óp. komst* Gehet vervolg te vernemen van de'avon- gegroet tot volgend
maal. Poten, groe- rium? Dag; hartelijke groeten en stevige -r-. len de stevige A iif. -4&M
• '
uren. De vrjf..
.'■'■"
ten, aaien.
IHIIIhW ■.'.
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CORRESPONDENTIE
,

Bedankt voor de

WATERHOENTJE,

data van de partijtjes. Ik
beloof nie>ts,
mdar misschien sta ik 'plotseling voor je
ïneus. Ik. vind het erg sportief van H. om
!niet : mee te willenden;..... handig hèe hij
het opknapte jneï zijn „familie-relatie'V
•Voelt hij niets, voor de- journalistiek laï
tor?'■'■■■[ We hebben elkaar nog ontmoet'.op
de luchtvaartdag. ' weet je het..;..'. Of
r.iet ?: Binnenkort
komt de' volledige
• raadeeltijst, in' df krant, dan kunnen we
weer eens praten over je plan
Ik b.'n
benieuwd of-je dab.niet de schrik te pafckerikrij.:.'...... Weet wel wat je.begint...
Dag. tot de volgende week; of anders'tot
•

PEPER. Het Stembiljet heb ik ontvangen en het kon nog meetellen.
Die
f vergeetachtige boy. zeg hem maar dat ik
nijdig was
Gegroet, de vyf.
;

-

BITTERKERS. De vliegdemonstraties waren bijzonder interessant, maar
j»ik de legerdag mocht er zyn. Het was
wel vermoeiend om al die tijd te moeten
wachten.
maar daaraan was niets te
doen. Om 'zo'n -groot" aantal mensen en'
auto's netjes te.laten defileren, heeft men
wel veel tijd nodig. Heb je goed kunnen
jticn? Dag. keurig opschrift had je boven
je brief gemaakt. De vijf en tot schrijf
"

-

Zaterdag

weer.:

BLUE GR\SS. Hier heb ik je getypte
brief voor me Vind jij een telefoon het
bewijs? Hoe kan da» nu. er zjjn wel drie
duizend, te1ef00n5....... En die F. Ik zal
eens vragen wat die F. in werkelijkheid
betekent, misschien doe ik nog wel een
en is het een naamgenoot..
ontdekking
Neen. Blue-t je, speuren is een moeilijk
werk en de duidelijkste aanwyzingen zijn
niet altijd de betrouwbaarste...... De vijf*
en tot schrijf. Je moet in een heel andere.
'

-

gaat?

I

MESCAL,

Dat dacht• ik al:

M*scsl

tzaï wolweer wat van zich' laten 'horen:
'datis al een hele tijd geleden geweest dat
we* elkaar he; laats' bncfeiyk' sprakea
Hé: eerste nieuws is jnict zo erg. Tj-uk.-

dpJjicSe wereld, niet e» tact belangstelling heb ik de.avoctarcn gcleztfa
.op de P.M. Dat was een leuke tijd. Op de
wraak van do geplaagde had, je moeten
besse. Boontje en het loon■'v\,. liet zal wel losgelopen zijn, is het
het? De verwennerij is,werkelijh kolossaal gewerst. zo'n stoet Cadeauxheb ik
van mijn leven nog niet bij. "elkaar gezret« Dag. i*k hêV je wel gezien, ten minste.... enfin, ik word bijna
tig. De \ijf en tot volgende weck Weer.
ft-AIILIA. Zodra' ik op
bcn'ea
mijn vt*ra-ador rijkelijk aan het vloeien
slaat, zal ik je ook eens eep brief in
rijmvonü schrijven Ik vond het een reïrsarhtig aardig idee en , bovendienpoed geslaagd. Hot rijmen gaat jou 'hlijkbanr p< makkelijk af, ik zal aan je denken'-, teggn Sinterklaas! Deze brief
wordt extra zorgvuldig bewaard! Ik hon
benieuwd of je inderdaal woef wie T), 1»,
he*. is niet uitgesloten, maar toch twijfel
.ik nop een beetje met je goedvinden.
Crort de familie en de jeugdige spruiten.'
die erbij'gekomen zijn.- ook van Kwi... è»
'Kre die met belangstelling je mooie oriéf
maar, pek

KAKKKRI-AK. .Je.P,S.-jo 'onder, de
laatste, brief stemde me inderdaad flroevig ca ik ben spannend benieuwd om te
weten- wat :de beslissingen zullen zijn.
Maar.....', pok als je-weggaat,'dé
kraait komt- ook in je nieuwe woonplaats
al duur: hè» natuurlijk heel' wat .langer

Wcvr"je hem hebt. Bedoelde je je eigen
verhaajj, of een 'ander.' Alles komt,,,;,:als
hcj, geschik; is, regelmatig-aan de beurt,
maar je moest, eensde stajsel zien die er
soms op ten plaatsje wacht.* dan begrijp
je dat bet vaak een ,lange tijd- duren
kan eer alles goed en wel verschelen is.
Het ("hm"t achter dé voorlaatslé zin be.-'
greep ik niet. misschien" door de warmte... ..'. Wat was de bedoeling?' Dag. de
vijf en laat .me niet te lang in het onze
kere over h.et P.S, Gegroet;
fc^tó
DOXAIJ> DI*CK. Kijk. kijk. dat

zo

Deze foto

spreekt voor zich zelf:
staan er duizenden opgesteld I;iiiïs de kasten vsn' Engeland om leder weg te houden.

MARMOT..

Reusachtig aardige bruf
smaakvol

en< V.- V,ftdïm- jeom'tweede .pogjS3|.orß de stof zien tekrygen, als die waarvan de
brócfiëje tienen is'wat duideßjk, waar andere al gemaakt zyn, want alle leden
krijgen, of was het mooten natuurlijk dezelfde vlaggen heb-

inet?4iH

een cadeau? "Heb- je me nog gezien 'óp.
'de luchtvaartdag? Ik jou natüurlyk
Weer
aardig van roe, om je
zo nieuwsgierig te maken.;.■..'.. Dag. detik
er maar^ens.over 'na. ' : ■ Tot volgende
waarlijk een rejjze lange tijd; geleden,hand van my.^'
maar het doet me groot 'plezier dat "je
ons* toch nog niet Vergeten hebt. Hctf
MA/ DE RUVTER. ,:Als
je volis het er mee ?,Ja. dat 'was eenwarme gfcnd 'maal je verzoek voor de duiven on
beweging, ik ben êr ook geweest, maar, .een jpart papiertje schrijft, kan ik voor
al* hoc en wat en waar...... dat
Prettig
vertél je; vragen, wie je helpen kan.
maar
niet,
toch
me
veiligir te Ivoren dat de prijs is gearriveerd en ik
ik.
het. kjkt
stoot■
voor ontdekking. Groeten op een apart vii»d het ook al;ijd Jeuk om te weten wat
blaadje, dan worden ze de volgende keer ér mee gebeurt;'3ij.hebt het verstandig
gemeld.'je mag er twee per week nemen
aangelegd, dan heb je ér later ook nog
is de Zondag geweest, ik geloof dat wat aan- Wat voor „raadselachtige naik je wel gezien héb. al w-as het
maar men" bedoelde je? .ik heb je op beide
heel even.'-he.t was'er o'ok zo ontzettend dapon gezien, jij mij «ok? Dag, tbt voldruk Dag. tot volgende week zullen we pende week, de Vijf: en gegroeL
Poten
terug van de erkentelijke K. en K.
maar zéggen,:."...•Afgesproken. De vijf.
KRUI.HELTJE, Hallo, dat is al weer
WILLV PARKER,a F. & een rare.
een tijdje geleden dat we Wat van.Kruiis
«raadselhond"
nog mooier.
meltje hoorden.
staat het- leven. Alles komt terecht,eigenlijk
met
P. dus ook*
Wat
goed dus!
waren,dat voor apen langs
do weg. ik geloof ni°t'dat ze gevaarlijk Wat .zegt vader zelf ervan, vindt hij ook
zijn,' meestal. lójjen ze wel weg als •je dat,hjj er nog'geen steek van kan......
Baüt beweerd, ik denk dat het hem heat
hebben V>esnuffeld on bijna in. delett»r langs komt of blijven' rustig kjjken, zo zal
afgaan en hij kan toch doorgaan niet
nieuwsgierig
'als
apen nu eenmaal zijn.
bovenaan haddon gehaptr De.\rijf en tot.
?
oefenen
Het zal zeker wel naar P. *s
Natuurlijk' :ben ' ikop de legerdag gezin
dat
zijn.
D-man er nu bij komt. Hoe
GRASS. Neen, rpyn >«irt£ weest en oólf op de'luchtvaartdag, maar meer
;..BLUE';
zielen
-hoe
meer vreugd.'natuurlijk.
prloof me op mijn woord. maar. ik.woejj. Ik héb' jou niet'ontdekt. Janimer, maar
Hoe gaat het in de nieuwe klas. naar
dat bewaren we dan maar voor een voldaar werkelijk niet, hot is de vnak voorwens? Dag, to( volgend maal. de stevige
komende vergissing. Waar h«s; wel ia,,.. gende gelegenheid Dag/poten terug en'
vijf
van mij en de poten
heren K.
Dat is nu ren klusje voor cclite speur- van mij een stevige hand.' Tot volgebdc
ders; IV lucht vaartdag hoeft 20' groot
aantal! mensen petrokken, da;- niemand
KLAVERTJE VIER. (M).
GOESTA BEKMXGI . Brrr, wat een
Wat
«'isrenliik precies, weet hoeveel er wei ge- boze brief..!..: fk had eigenlijk moeten groeit die klaver toch. geweldig.. En
weest zijn. maar ik geloof dat de.schatvermoeden dat'je boos zou zijn. Kijk, al vooral het niéuwste blad is al enorm" o;<
tinpc'n-van om en nabij de 50.000 zeker zijn twee raadsels hot zelfde, dan nog gcseho'ên. ik kan het aan" de foto's dutnirr aan de hoje kant. z.jn.
He! spijt kan het een geschikt zijn en'het.andere deiyk zien en als ware van "maand tct
me da! ik jou niet heb ontdekt.„we zaten niet. Vreemd? Toch niet. want het gaat maand, volgen. Hartelyk dank! Aardig
7-Mftfnf dor aan oen ander eind van die niet alleen onï 'de inhoud, maar ook om bedacht om dat stukje van de kalender
vijftig 1 duizend mensen!'./"..
tot volallerlei technische kwesties'voor het zet- bij je brief te doen. ik heb er nooit over
gende week. hartelijke proet en de-vijf. ten, cliché's maken en "zo, en daardoor gepiekerd dat het op zich zelf zo'n aarPROJTLEY. Niet fair van me. 'om kunnen twee overigens gelijke opgaven dig ornament was. Wilgeroos schr.tef.
een week peen brieven te : antwoorden. Wh zoveel .verschillen, dat de'een.wel dit keer pok een brief, voor de Ö. ,C.
lij zo keurig
*op tiid kwam gebruikt kan worden en de.ander niet. Is échter niet, als ik me goed herinner. K.
Maar enfin, ik heb me er ook bij moehet .nu duidelijk en...... is.de boze bui en K. poten T. en S terug en,van my
ten. neeriepcvn. Hoe is het met de gra>n. weggedreven.? Zeg tegen M. dat het goed vijf handen voor het •■•' Kï»vertje- Vier
is-ie werkelijk voor poed naar de maan 4s. 'Mooi gekleurde- brief had je gezonof is er:nop wat aan te doen. Natuur- den., ik begrijp nu hoe dat
gebeuren
WILGtROOS. Mooi
altijd
Hik zal ik niets la;e n merken, vooral niet' moet. Dag. tot volgende weck, misschien prettig te. weten
de leden cprie bres
dat
di;>
v.n
lof. die ientehobt 'óepezwaaid en zie 'je -ne binnenkort wel eens verschijstaan voor de" belangen vaiv de.J.SJYDe
waaróp ik natuurlijk weer-erp trots oen.fancy-fair is een enorm succes jjewoc3t
Tk paf er vroceer niet zoveel om., maar
.EFFEXDIE. Mpoiv zo. deze
heb ik gehoord, heb jy ook nog meegedat is ook heel moeinjk "te verpeüjken. is o.k. Bedankt voor de volledige inlich- holpen,
niet de inrichting, hetzij
Duidelijk . he-. Maar
dat is je eizen tingen. De vlaggen gaan over een poosje met..:..■:hetzii
opeten-van het lekkers ?
het
>ehuld. De «roeten zaPik overhrenpen, de deur uit. ze zijn nog niet klaar.' Hoe Een eerste schooldag van
oen nieuw jaar.
als i> ze even op een apar; papiertje zet. bevalt het nieuwe "schooljaar, gaat
alles ia er efgenlyk ook niet zozeer voor 'om
wil je? Bedankt voor de poten de heren naar wens ? Ik
ben.benieuwd ,»auw te Téren, dan«wèl.om kennis te maken,
s-even poten terug.cn van mij de knuLst.
weer
wat
te horen,, als het ten mêt. allen- nieuwigheden, die zich dan
Die uitroep-onder aan je brief doet denminste 6chikt met je werk nauurlyk. "Dj weer
Het'elot van-je bnef,
ken aan dien poochelaar, die we hier po- hartehjke groeten en spoedig tot schrijf
deed me in lach schieten, werkelijk
Poten .terug van Kwi en Kre die het „gcwe!dig• Dag, gegroet'en'de vijf; tot
volgertd maaf . .
'-V
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M.VRIT. Neen, de vlaggen zy'n gratis,
maar., er is nog al Wat soeEah metde
s.;-of, ik moet namelyfc precies dezelfde

;

tien.oih 'e/yertellen hoe het ermee,

Schandelijk: noem ik die" mishandeling'
daar moet een strenge straf op volgt-j
Héëft vader hei niet' aangegeven, ik becrijp .niet *'.hoe mensen zo ontzettend
wreed kunnen zijn.'Bedankt voor de goeï
de wenSenyptorde*J S!P V \ve zullen ons
*»st-doen in seder geval zal he*. lêSenaantal tegen, die tijd wol'weer gegrpeii
zi;n vK. en Iv. danken voor je ;wi en potitj
t< rug. Van mij dè l)cate wensen voor >de
Jromendé lrel«en érindat ér goede berichwilgen.: Dag. »■ tot
sjftedig
ten

•.

..•

ben. , Daardoor
duurt net ook al weer
wat langer dan ik zelf wel wilde. Natüurlyk heb Ik*- jou wel gezien
op de
luchtvaartdag,
denk maar eens even
na...;., f De vergely'kingen met de sprinkhanen vond ik. grappig 'en je mening
over.de dag onderschrijf, ik volkomen;
Bedankt voor de poten en groeten., ze
gaan hierbij terug van Kwi, Kre. en mii.
nOLHOOFI).
Wat een pracht cadeau, die zal wel elke middag gebruikt
wordenen als jullie je goed oefenen zie
ik later de gebreedcrs„.... nog'
in een
beroemd elftal verscby'nènï
Grappig
dat jullie gaan fietsen als je moe ben:l
Hebben jullie al een elftal gevormd
tot .volgend maal, de hartelijke
groeten en harige poten van K. en K
DKANNA DURBIX. De nieuwe fiets
heb ik al bewonderd Dat wist je zeker
n|et...... vt*at éèn bof dat jullie die uren
vrij'krijgen, alleen zul je later "die lesse.i
waarschijnlyk extra moeten inhalen, of
hoeft dat niet,- denk je? Ik ben nog nooit
,in gadang geweest, het staat wel op het,
programma, maar alleen wanneer ik wat
langer vacantie. zou krijgen, want anders
gaat er zoveel tijd in het reizen
alleen
zitten. Pracht van een V had je óp ja
brief, dat was mei rechr eén'reuze V.
Prettig dat je weer geregeld gaat meedoen, ik heb je al lang gemist en als je
geregeld Instuurt/maak je na een tjjdje
ook weer kans op een prijs. "Gorten van
de beide K*'s en van mg een stevige
hand. Tot volgende week dus.
SPAXKY. Dat tikje heb-je'misschien
niet.gevoeld, misschien ook niet gekregen, maar... gezien heb ik je,.wel Spank!
En nu moet je maar eens flink aan hef
piekeren slaan, waar-en hoe dat 8U vel
geweest kan zijn.;.."..;.. Meer vertel ik ratuurlijk nfet! De volgendo vacantie is er
eerder dan je denkt en=Öan
kun je jezeilkunstcn weer tonen. Wellicht öaf "iX";
er,/ dan ook weer bij ben. Dag, zou je
mee willen bij zo'n looping? Gegroet e.v
de stevige vijf.
jf.!'
ROiUMIOOD. Én of Ik . .'.dea"
.chauffeur ken, even goed als... ...Ito'oin
Hood. Ongeluk verdeeld is het toch m de
wereld, het ene vak kr\jgt twee leeraV"
ren en twee, andere vakken moeten samen
weer met een doen
Die mop is" niet
slecht, ik zal hem ia dé krant zetten. De
raadsellijst komt nu gauw aan de beurt,
het wordt een Tielè uitzoekery, .maar reken in ieder geval op een paar weken nog.'
Ook de rullerü is, weer,wat bhjven liggen, je moest eens komen kijken wat er
allemaal te doen valt, dan zou je misschien medehjden krijgen.' Maarcfct
hoeft niet en de boel komt ia orde., het
kan alleen wel eens wat langer
duren.
Dag, stevige knuist en gegroet; Tot de
volgende week
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ADACADABBA. Sjoei wat een bende a's moe«t ik hier tikken,' daar zal ik
me npg wel eens in vergissen. Prettig

De Jarigen

"

dat je weer present'bent, ik dacht dat
BLONDJE. Nog wel g.
je me niet meer wilde kennen...... Als. ammm feliciteérd met de grote
dag.
M
STOMPIÉ. Het is al weer een Ujdje je weet waaraan „dat ander* ligt, is het
geleden dat ik het laatst wat van je ook niet zo erg meer, je voorkomt het.
hoorde, prettig te horen dat alles goed een andere keer.en het pleit voor je, dat
gaaL Zo'n wafelgzer lijkt ine een wonder, je er rondweg voor' uitkomt! , Dat van
geeft dat ding van zelf aan. wanneer de de kar is een reuze bof, een op de' honwafels goed zijn ? Je beschrijving deed derd, gevallen!' Grappig „dévactie'Y ik keirvan.ona aljer blijdschap«nmedelo
had daar zelf natuurlijk . niet aan geme op een verschrikkelijke manier waterin
de
dacht- Dag.'kqjgen we volgende '. week
je
als
buurt
kom.
tanden,
ik bü
CÓRAXDA. Hallo, jange,
even
om
en
zeker
aan.
eens
weer
van je' te horen ? Tot schrijf, de BBBSB
vast
ik
loop
te proeven. Je beide,logeetjes ken ik natuurlek, groet ze van me. als je ze ziet.
"S\\EETHEART. 'De lengte van de
het
het
je:.schrijf
je
voor
kunst
brief
Bedankt
viel toch nogal
jmee en met de
vo';genc-en 'dat dit. eerste
.
.'
volgend maal een inzending op een apart warmte is het dito-dito gesteld, je moet
papiertje, dat is veel gemakkelijker voor er eigenlijk.maar niet te veel,aan denomgeving een,: succes jaar
me. Bedankt. .Dag. de vjjf en tot schrijf. ken. Dt 'zou ei" wat voor "geven om nog mag gorden Nog c!e erbij!'
f
te .staan, ik
GLORIA JEAX.TDt zou best met je eens in-een fikse hagelbui
EI.IZA.
Nummer drie in
willen ruikm: jij mijn werk en ik fyn in heb cr: zelf* wel een paar bulten voor
** e
van
"j■
feestgangers is
i
__^_^_..-'
de kou. of zou jg niet willen? Wie had over.' Woensdagmorgen ia'wel te laat, ■""B**"
Eftza.'En
weer-gaat
ds vlag.
geantn?g
hadden
ere
een
enkele
zou
er
gcmsakt e.s
Jioogyt
de
*u!!ie ter
keer
enthousiasme naar
van de grote dag ook kaarsjes
woord kunnen worden, maar dat is een
yen met • onze hartelijke ge-'
•
Het kan in Medanbranden?
soms op de Jien. Voor. ons is een vliegtuig boluk wensen erbij. Dat er nog
gewoons.'je'denkt
ook nog vervelend warm zijn, vooral 's ven'het huis iets heel
.E
ye'le'jaren mogen volgen van
avonds ; als het niet regent; komen de er bijna niet meer aan dat je ze zou kun
buien eenmaal door, dan is het wel pretnen te11en...... Ik verwacht natuurlijk
tig. Wanneer ontvangen jullie de krant, weer.lange verslagen van de verschillenDARC. ÈY-n
ik dacht dat je hem nog.'s avonds laat de tochten. Afgesproken. Tot ziens . en Bj^B3 Z
zou krijgen? Dag, tof volgende 'week.' schrijf. '-De vijf. Meegaan?.....:. Brfrr.*
. vtens haar, verjaardag <-n we
doe* de groeten aan L. terug, ik hoop wcr-'
keiijk 'gauw wat van haar zelf te horen.
GAIIJIIRMA." Prettig dat je even
Voor jou de vijf en de groeten. "> ~
vertelde dat-de postwissel goed gearri-,
als. zé zo'n lange 'reis
LEEUWENBEKJE. Hoe is het met veèrd' is. vooral
is
maken,
Het
altijd goed te wede mocn'doer-mocndoer-ziekte, of ben je moeten
zaak
orde
is gekomen. Naten
dat
de
in
?
al genezen
Wat een strop dat jullie
voor en als
het
schoolwerk
gaat
tuurlijk
moesten,
naar
veld
terug
weer
het golf
om
schryven,
vinden
te
je.nog tgd kunt
of zijn jullie nog omgelopen langs de
Maar
ik
geloof
wel,
vast,
des
beier.
te
verandering op school
dat
voor
niet
veel
zal
hoeven
'te
ik
jou
dat
valt
merk je gauw genoeg niet'meer.
allemaal altijd reusachtig vlug mee en duimen,.is het niet? Je stembiljet heb
naar lx)ven: Dit heer is het';
bovendien...... élk jaar kom je hoger. ik ontvangen,;ik ga straks aan het pluir
volgende
week,
zèn.
meten
Tot
meevliegen
matellen'en
;
in' zo'n
Zou je willen
chine die alsmaar tolt en draait, duikt hartelijk gegroet en -stevige vftf.
....? Dag, tot volgende week,
en kliint
PEPER. Jey zonden' van papier' en
;
de vijf en tot schrijf.
potlood zijn bij deze vergeven.'
>!.'■ Ai' . DE RLYTER;
HBHHBI
He;.lid
met de. grote naam
STERBEGLANS. Ai. ik vrees dat je anders best hoor. Bovendien was ik voel
S!
te laat bent met de 200.000ste. a!s ik te verheugd weer wat van je te horen;
van Peper js oen
a de rij van feestgangers. Van
het. goed heb geschat komen wc er deze een week zonder brief,
-t
hjirtft sliehiel~eh nog véle ja- {
week precies, of zelfs er even over' heen. hope uitzondering, maar nu ik de red?n
is het ermee,
het.
*Hoe
ik
de
weet.
begrijp
eens
hoe
komt
van
zal
dat
nakijken
Ik
vlag op de .achtersteven uit.
vlag bij de verjaarsbrief, misschien is de pijn weggebleven? Dat stemmen
een
Mie
als
werkelijk
speciaal
vereiste
ujtzocker'ij.
bewijs van feestelijkheid.
'heeft zij de verjaardag niet opgegeven.'
maar het was de moeite w-el waard, vind
Iri ieder geval wordt het in orde ge,
MR. NIÖUXD. Mr. Nie
ook 'niet? Mijn■ vacantieplannen
je
bracht. Wie heeft de kaarsjes uitgebla•ma
é ffltcitiEren, ,vooral
i—
zen en...... allemaal in een keer T Dag. slaan eigenlijk wél vast. maar voor illc
.
Jeïé' maande is. eehdübin
hartelijke groeten en poten van de heren zekerheid houd ik het nog even voor rrie,
bcV vréugde. Niemand dan"
■•■;■■■'"■.
ik ben te benauwd voor ontdekking. Ik
K. en K., die een bijzondere belangstelMr.-Niemand', kan" dat lxling voor.de envelop van jouw brief aan kan 'wel zeegen dat 'ik naar verschilgrijpen, daarom .is deze'ge-,
._■■
lende plaatsen, ga. Het valt me nog mee
de dag legden. Tot schrijf.
'
.lukwens
een speciale. Daar- '.
dat de krant zo knel komt. ik -rekende aan vofgin wij die van
ledenscha,
alle-" leden to<!~
tellen
de
AZALEA. Wn'
in
op nog later! Dag, het.beste en tot volre nog luier exemplaren dan jij bent, deze gende week. De vijf en bedankt Voor de
verzekering zij.gaarne gegeven, als zij je' poten! die
gÈÜ
hierbij retour gaan.
OI.D. PIERCING KXIFE.
tot troost. kan dienen. Wat die kraan
MARIT.
m Wederom
. lijntjes
De'brief
zonder
beTreft, misschien is het probleem op te
moeten wij- de vlag
door een tang te nemen en. na-Jat viel me best .mee, de regels stonden er
•
:
en üit doen we
uitsteken'
de hoofdkraan is gesloten, 'den delin- keurig..'recht op. Welkëlfiinis héb je allemo\ pleizer —■ voor evn oude
gezien,'je hebt er. waarschijnlijk
•? '■■;;
bekende.' Van harje geluk
quent los te. schroeven en .van-een nieuw maal meer
nog
gezien dan ik ?' Voor de. volleertje te voorzien...... ? Het is'het'ei
KK3pnT3st'
waarde,. O.P.K. pat
van Columbus. De djeroek-affaire is een gende vacantie zullen we misschien nog
'..-**
.er'nog „vele jar»n van vooreens zo'n prijsvraag maken, of .andere
!
tik op de tets waard, schandelijk
volgen!-De vlag wappeVt reeds.
Weet je' wat *•. A'l3 je' een spoed
De brief aan Sweetheart zullen'we plaat- wat nieuws.
• SNEL VOET. Ons lid dat
houd ik me aanbevolen. Da?,
sen, ik hoop alleen dat ik geen eeuwen plan.hebt,
"*~T'—.
snel
te voet i3. zullen wij op
tot volgende-week. Hartelijke "hand en
laat wachten! Ik heb zelf niet -gevloSÖHES
zijn verjaardag even inhalen
gen, alleen maar gekeken.'Als je het goom'hem.van harte de hand
vraagtThad. zou er wel- een kansjé, zijn , DKWI SRI.- Dat kan best zyn, dat jete'schudden' met déze grote'
geweest, geloof je niet ? Dag; eveneens een puntje'van mijn neus gezien • heb';
'.
.
dag..Dat er nog yele 'mogen
gegroet en gepoot van de vrinden K. en op het vliegveld, ik had hem namelijk
is ons aller wens,.*
vb.lgen
K. Tot schrijf
meegenomen. Maar alie gekheid .op een waarvoor \v!j de v!;*g hijsen.'
$ÏÏË
LA RAT. Dat is al weer een poosje stekje, . ïk heb jou inderdaad ook ontVelceerstè"
KIKELEKU.
geleden, mijn beste, dat ik .iets van j& moet'en ben wel benieuwd of je het' bij j^^_
zijn. omlaatste
zullen
de.
hoorde; prettig dat je de club toch niet het rechte'eind'hebt gehad...... Die bcc■—s22
"gekeerd is ook het'geval en
vergeten-bent en'weer één levensteken, ken-kleedpartij is_ een'karwei.- hoeveel
gaf. Nog wel gefeliciteerd met de óver-" waren, het er in totaal wè! ? Bedankt
gang,, hoe is het in de-, nieuwe klas ? voor het zilverpapier, dat. komt altijd
pas, vooral-als er
ik nooit wel uitstekend
Luiheid in de vacantie.neem
is '. ontin
stembiljet
aluminium
zit.
Je
,
kwalijk, imar als je nu nog
niet actief
ren. De vlag y*iat,'ten tecken van feest
wordt ...brr, dan ga ik briesen. Van het vangen, ook ; dat is o.k En je. handingeren in S. had ik natuurlijk
al ge- schrift; valt me best mee, er zijn nog
brfeven' bij..".... Misschien
hoord, ik wacht nu op nieuws van jou. slordiger
troost je dat wat.' Fijn dat. met broertje
nu je weer term; bent. Afgesproken'Gegroet, en de ferme .injf teruj met dank- alles goed is. hij groeit • natuurlijk ais
K.\-IM>SS N.WIN'S. \Vat ia'ur TJPt
•
kool: Dag, de vjjf en tot volgende week.
poten van Kri en Kwe.
in-*
je
schuilnaam aan de
*'.'.;
-': *
',n-: .
TOMBOY. Hallo, hallo, dat doet me •w-eer.
tussen voor de briefkaart.-' het. 1 nieuwe*
plezier dat'Tom'boy er wi-cr is. Ik dacht
RODti ROOS. Natuurlijk is bet niet
genoteerd.
Krijg ik 2a.terdagérg,als je eens niet. s>chrijft- of mahr adres is
al dat je me vergetet! was, maar. gelukuitvoerige brief van 'je ?
w«er.
-een
kig héb ik me al weer
lelijk
vergist. kort. als bet om schoolwerk is. Dat-gaai
'. ik geloof da» jü je ook
Maar
lelijk altyd voor, want;je rairportcijfers-tellen,
I. .VAN' R.'• Hartelijk, dank voor de',
vergist wat mij betreft..:. Hoc*,is dé achvoor de overgang en-dat is het belangternaam van,-tan te „W., dan zal ik je. ver-, rijkste. In een' nieuwe k\v moet iedVnt n briefkaart, het postblad' -en -do andere'
Da
'...-•
..
'altijd nog ev'eri wennen, ovef een 'paar' zending. _En gelukgewenst tevens.
tellen of ik'haar ken.
de
K
M.
toezegging
en
tot
dat
meer,'
tfofweJe kon dé vliegtuigen thuis" natuurlijk weken weetje al niet
dat het" arleden zullen gaan, behoren, a's de schrijfnog welbeter ders zou kunnen zyn, let "maaf eens op
even gotfd of
zien.-dan op het vliegveld zelf. 'Schrok venel me-maar eens of i-k g slijk had. Die tijd.gekomen is. is reeds iri het boek der
je niet. als,« zo vlak*ovcr de .kruinen overplaatsingen, zjjn soms erg vervelend, leden vermeld. Hun plaatsen zullen wor-de bpmen en de rokken van de damaar ze kunnen ook wel erg prettig gzijn, dcn/ipoll gehouden en we zuüe.i'niet verken scheerden-? Dag. tot volgende week als je daardoor -in een leukere j)laits geten Jioo htr/i entree- was. Tevens m-y:.:dn.<k vöfer, de bel.ings'.eiling en
zullen"we nu maar zeggen, anders' ver- komt. Dag. heb j<*. me niet'" gezien cp- •we.-sen
voór.fn aande'Jeügdkrant'
geet je misschien antwoord te geven op het vliegveld, ik jou wé1.:..-.. De vijf-en
/.
.
j
tot
weer
•
schrijf
\
mijn vraag...
.-■..;
De. vyf en tot schrijf
-

;

•

SEXORITA. Ai, al weer iemand die
nuj óp het spoor schijnt te zijn. Lel;'wel:
ik schrijf „schijnt" want in • werkelijkheid zoek je toch heus in de verkeerde
richting. Meer vertel ik natuurlijk niet,
maar ik kan je nog,wel'zeggen dat ik
haast nooit een pijp rook (alleen als ik
boven ben) efr zeker, niet/s-ochtends zo
vroeg.. De idee alleen'af maakt me be-

nauwd......! De luchtvaartdag.vooral is

een evenement geweest, ik ben natuurlijk van 's ochtends zes -tot- 's; middags
twaalf op het vliegveld geweest,, heb
nog naar je uitgekeken, maar.bot gevangen. Volgend maal beter. Dag. de vijf en

■

tot volgende Zaterdag weer.
SPRIET. De detective-wereld is wel
groot, maar de. afmetingen zijn niet gelijk evenredig aan-hun gevaar, dit wordt
vaak érg overschat, ik weet het b|j on-

.'

dervinding. Vroeger dacht
ik ook dat
men mij gemakkelijk zou ontdekken, tot
nog toe denken ik weet ftiet hoévelen dat
-zij het hebben ontdekt,
maar niemand
weet er nog het ware Van. Gefeliciteerd
met het grote nieuws, wanneer ga je er
eens naar toe? En bedankt voor de tip
van het koude goedje, ik zal er nujn .neus
ook eens in steken. Je. beschouwing over
sympathie en antipathie is niet slecht.
Hoe, vond je het concert?
En waarom
liep je me zonder blikken voorbij? Ik
zal de gröeten^overbrengen,.. als jouw
brief komt is dé eerste vraag van- m'n
collega of er ook groeten by ajn..„„
Dag 1, de vijf, krijg j e nog pianoles, of ga
je viool spelen ?
*,X. K.". . Wat zielig voor die kleine
konijntjes, konden de ouders er niets togen doen? Misschien helpt het als je
een volgend maal het hok met-een antimierenmiddel insmeert, of. zouden ze er
dan toch doorkomen? Je'zult de leden
vast wel een plezier
kunnen doen wet
■jonge poesjes; als het zo ver is, vertel
je het wel even, dan plaatsen we een advertentie-De school zal wel weer wennen, de eerste weken zjjn soms een beetje
vreemd en...... het'komt er dit jaar op
aan voor het grote vervolg! Dag"," gegroetiot in het zwembad. Bedankt voor
de poten voor de heren K. en K. Zè groeten terug en van mjj de stevige vgf.
LAÜRIENTJE

Bedankt

voor' de

groetch.ik zie al uit naar je brief, die
werd aangekondigd in de brief van
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van het bekende tweetal: hartelijk welkom en-we hopen allen dat je een pret-,
tige tjjd in de club zult hebben. En ik
hoop dat je een trouwe schrijfster zult
worden. Vertel je me nog even het volledige adres, dan kan ik je in het ledenboek schrijven. Tot schrijf, dus, de volgende week. "JnBSRB
DIKKIE BIGMANS. Natuurlek komt
Dikkie Bigmans er ook, als Jopie Slim
er is; Jullie zult beiden wel een bekend
met zulke
tweetal worden in de club
goed-klinkende namen. Welkom en namens alle leden erbij. Vertel jü me voor
aüe zekerheid nok nog ewn het volledige
adres? Dag. tof Zaterdag weer..
Mooie
OLLE PATOLLE PATOET.
naam heb jü gekozen, zoals je ziet, geef
ik aan de eerste de voorkeur. Hartelijk
welkom in de club, dat je een trouw en
Met
geregeld schrijfster zult worden.
al je wensen zal rekening gehouden worden, ze "worden. allemaal in het ledenboek genoteerd. Vertel je me nog even
je goede adres? Dag, tot Zaterdag weer.
KUKELEKU. Zowaar een haan in de
club, ook jij wordt hartcüjk welkom geheten en we hopen allemaai dat je,een
prettige tijd als clublid van 4? J.S.P.
zult hebben. Er komt ecu vlag, even
geduld hebben tot ze weer allemaal klaar
'neen.
zyn.'Die leden, die je noemde,
vis zelf maar uit...... Krijg ik nog even
het adres,.dat had je er nog niet bij gezet.' Afgesproken en tot schrijf weer. ;
Al weer een
GOUDSTERRETJE.
mooie naam erbjj: welkom.in de club en
je verzoek is ingewilligd. Je gaat gerust je gang en je mag elke keer voor dé
Onderlinge .Correspondentie schrijven,
als er.weer antwoord- is geweest. Ik
hoop. "namens alle andere leden, dat je
een prettige tijd op de elub zult hebbén,
net zoals T
Wanneer is je verjaart
dag,' schrijf je dat nog-even ? Dag. de vijf
'
en tot volgende week weer.
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De nieuwe leden
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VAN

JLIÜDKRAJST

„DE SUMATRA I*OST".

ONZE CLUBLEDEN EN HUM FOTO'S

!l)ez .

treek vervolgen tri/ onze grote serie ran clubi's. Wederom zijn hier rele bekende gezichten bijgebracht van ijverige en trouwe leden, die in de

etqpen maanden met hun brieven ook hun foto
uurtien. Wanneer jullie de pagina
met foto's
$

vavrt, lub je aan het einde van onze serie een deel
dejeden „aanschouicclijk"! verzameld.

ter nog veel meer

leden, tcierjoto's hij

nog

mét

de scricjum nog uci drie, of vier keer zo
tcorden, minneer iedereen eens een'kiekje in-

vingenen

tot

trt. De voorraad is bijna uitgeput, tcie stuurt nieu-

pxeniplaren in

Alles onder redactiè-geheinénarlijk, de schuilnamen en zo blijven alleen betond
?
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-ZATERDAG 2S AUGUSTUS 1941.

„De

Zondagsblad

tusschen wijlen Tagore en H.G. Wells
ander

isbeter dan alle

of natie

ras

Muziek.

Het Oosten en het Westen

meer

Tagore: Muziek van verschillende
naües heeft een gemeenschappel ijken

Tagore 300
componeerde
muziekstukken!
dan

lande.“

Gesprek
„Geen

Post”

Sumatra

g o r e,
Dr Krootc wijsgeer Ta werd
gewVns overlijden derer dagen
geeen
geleden
meld, had enkele jaren
een
e
»T»rvan
I
s,
O.
W
sprek met H.

nsvchologischen grondslag en toch bedat er geen nationale
teêkent dat niet,;
niu'ziek moet bestaan. • Hetzelfde geldt
waarschijnlijk voor de literatuur.
'Moderne muziek kan zonW e 1 1s
van
het ècfte land naar het
der schade
gaan; van Purcell tot Bach, dan

■

:

andere
verslas; verscheen in het Amerikaandan Russisch*, muziek, dan OosBrahms,
.,'■> sche maandblad ..Asia" van Maart '37. tersche.'Van alles ter wereld is muziek
het
Aan het betreffende artikel is
het meest internationaal, j
volgende ontleend:
Ik meer dan 300 muTa g~ o re
Zij zijn alle
gecomponeerd.
der
moderne
De tendens
ziekstukkei»
T a g o r
W»sten.
omdat
te
net
eenvormig
voor
ontoegankelijk
de
wereld
beschaving is,
en
uw
notenschrift
Kort geleden werd te Singapore de Anzac Club geopend. Hierboven de gou
eigen
'maken. Calcutta, Bombay, Hongkong ge- ze niet goed in weergegeven. Misschien
of
minder
worden
meer
kunnen
andere steden zijn
die zouden ze trouwens niet door uw volken
dragen groote maskers.
op
weerspiegelen.
begrepen wórden, ook al: kon ik
;een bepaald land
„Onderworpen”.
weergeven!
juist
laten
wijze
niet,
Gelooft
u
dat
Europeesche
Is:
het Westen; de reis van Co1
Turken
de
mis\V ell s; Het Westen .kan
een aanwijzing is, dat wij verlahlumbus werd alleen ondernomen to«
wereldwijde
menschien
muziek
Wennen.
uit het
aan
die
ïr een nieuwe
oeTurken te vernnjden. Schrijvers en
zelfs derwbrnen ra* Ik moet
niét gelocaliseerd
T a*g o re.: Bepaalde wijzen en mekoningin
e orde, die
Elizabeth
van
tijdperk
chêqnes
«P**j
.
lódieën.welke ons diep ontroeren,'.schij- hun opvolgers werden getroffen door den Udliog betalen. Ik/moei
irden?' - r
■
r n*W«™ luchtvaart, zooveel
gore: Ons individueel gelaat nen Weüterschen hoorder» raadselachtig rijkdom en den hoogcnmateneelert stan> „H.wSl
onzer.re-,
niet eender te zijn. Laat de geest in- de ooren te klinken. .Wellicht zou, zoo* daard van het Oosten. De geschieden» voor'de'diplomatieke machine
riet.
V*
wij;>«*».
eel'Wezen.' maar het ïndividueele als u zest, nadere .kennisipaking langza- der • Westersche 'opkomst is inderdaad .geering. enz. iV
I. die 11*.
dwlMe-jtuyeSi te lijder.
merhand, leiden tot meer "begrip in het heel jon;;.
»t opgeofferd worden,
gg&B
a .tuur'»^ '
."•'■■' ■'?
lis: Geleidelijk zijn wij gaan Westen:
we; «thcietfe. ;■" traditie .onn langer
'
■
'
•
■
.
tin
natuurkundige
geduurd-.
De,
re
go
de
e-n
er
Ta
rij: heeft
weest
VV ell s ": In de toekomst zullen
.aan één nienschenjke beschaving,
', heeft
eeuw
negentiende
tenschap der
ter grondslag het ïndividueele,een kunstuitingen yermoedeljjk "heel anders"
Vóór.de Engelschen kwamen
.geest van rassen
'dezen
vermoedelijk
begrijéén
voor
allen
kans heeft zijn vervulling te vindan
nu:
zal
zijn
ër
in het' .■ Westen teweeget individu, zooals wij het zien, pelijk middel wezen. De radio.' die de ge- superioriteit
wetenAls
gebracht.
t het Oosten deze
è lijden gehad door het feit, dat heele' wereld onispantï is al een voorgetij wellicht
overneemt,
het
zal
schap
De
ihaving* is ..versplinterd in .losse beeld. Als in de toekomst het tegenwoor'&•■•"■. t~.u i« er
<r'verschil:
ers ."
*,*i=2s
en een normalen" loop hernemen** EafPïïFn o r e- Toch is
en. in plaats van te zijn opgegaan dige' geroep om dialecten en nationale keerer.
regeenn* *«.*«*-"£.
universeel geheel,'hetgeen; mij. de talen in den aelher verdwijnt en nieuwe
Wetenschap. Monsyolsche
e?
teraehappUijk
Ijjke bestemming der menschheid wetenschappelijke ontdekkingen worden
n
Pe.Mongöien
«„mechanisch.
gedaan, 'zullen we waarschijnlijk "met
is
wetenschap
kotfden
;
W el 1 s: De"moderne
eeld tn zoolang zij vi weelde/
;'o re: Ik geloof, dat de-eenheid behulp van'«en thans 'nog 'onbekend ui niet direct.
de.
Europeeseh. 'Ecnïrecks toebemoeiden, zij a*»<
tüigsmiddel niet elkaar converseeren.,
enschclgke /beschaving beter geomstandig-,
eigenaardige
vailigheden
en
ïafd kan worden door de verschilTa g o'r e*: W"y moeten de;nieuwe
sommige Oostersche lanTatffde, regeerders
:ulturen der wereld tot broedschap psychologie scheppen, '.welke noodig.is heden hebben'.ontdekkingen toe te i-as- in Indiê Ih wt-erwïï
stroom van hel
vloeide•&
iiof
ïenwerking te J brengen. Gelooft u, voor dit tgdperk. Wij moeten'onszelf den belet, de
declcn
der.weruia
voor!.
.De . McAndere
sen,
welke
in
•„•itióiiaSe--leV«n':kalia
r een tendens bestaat'naar één aanpassen'aan de nieuwe noodzakelijkweteaschappen
.hebwerden gedaan. Vele
nséhappelijke taal voor de g'eheele heden en - toestanden der beschaving! ben
iit Oostersche landen hun. oorsprong v"oorv «-rt iiwongen «dr In'di.sche. leeraren)
die
hheid? ' •.'
afschuW.e'l 1 s■: .Aanpassen;
ontwikkeling
gehad; later w het Wes- en'dór'pVlingcn 'geenszips. .Thans" echter,
en
lis:. Waarschijnlijk "zal de welijke aanpassingen! ; ;"•
die.
ten er «mee voortgegaan en .werden
«dr- oude " op\WingssstelsH3U,'van
hhcid wel één -gemeenschappelijke
Ihan.* ziin
geperfectioneerd.
geheel gedesorganiseerd ;'en. alle
wetenschappen
'Orden ;Opgcdrongen,v of wij willen
Indië
Rassen-kwestie. kriigen 'de Japansche, Chinecsche en
ondvrwijsM'Oßiageni «jn £tVroeger schiep een gemeenschap ;
der weten;
fuqT°a'g
yan.ofiicieeh'.erkAimng:
«r,
o
Gelooft
u.'
dat
wereld:
i
in
.
r'e
Indische
hamen
I
fijne
hanjitlyk,
dialect,
eeri
geesten
nieuw
s
zn reent
•schap'de erkenning,
zal de noodzaak ons dwingen een damenteele rassen-moeilijkheden sgn?
staal
door
Erkenning,
:di»n
;W 'e 1.l s 7 Neen. Nieuwe ranser ko•séerde taal'te aanvaarden.". .'.
ongungore: Ik ben Ket geheel met u oien en gaah; hét ia een eeuwige achonv j T a px fe'V. Ihdie heeft ia een
De snelle verkeersmiddelen leiden meling. Van de vroegste t\jden af zyn ï st igen toestand \vrkccitf.Y773PWßjHl
*n gemeenschappelijke taal. Toch er' ras-vermengingen geweest: Indië is
g-o rle.fToen Mscaulay' Isd:?c«r ;
We!! e
ï waarschijnlijk de nationale' talen daarvan hpt b*>te voorbeeld.* In Ev&6«Mij?
kat*
derdeklas Jitcratuür erf een, slednt
Mijn land zal. e*n
hebben ,de
heb.
ÏUtuiten. Een merkwaardig feit is galen bgvoorbeeld
Indiërs
wn
ik
de
dit
P>an.
oplegde, wareh
K
ens, dat tegelijk met de toenemende zich, in weerwil van kasten en, anderen derwas-stelsel
elk -andcjr Tand. ''z.j.ri.,eigen fenrt
natuurlijk verontwaardigd overaßn
daar
>rding van den me'nschelijken geest, hinderpalen,' bijzonder sterk vermengd.. .
erven- dat zaleen
<**l.*n
de poëzie van Scott kan geen mènschelflk
cn'het,eind
twikkcling. der nationale / zelfbeTa gore :± Kan het "Westen hét wezen leven. Ik geloof, dat .er nu een
stadfuro
doorhaken
ieid óyeral leidt tot de vorming, of Oosten ten volle" begrijpen en aanvaargeheel anders
verandering komt. Maar' u kunt ut zeker, resultaat zal Wel
herleving.. van nationale ttlen. den ? Indien er : geen wederkeerig aaner
-».
yerwachtènr.
ik,nu
ufh
niet. dah'
van 2\jn. dat w\J Engelschen
f ü niet.'dat in weerwil
«aren.
van het. vaarden mogelijk is, zou'ik bet. buitenWg
geweest.
zyn
durende rontact.tusschen Amerika gewoon jammer . vinden vcjor" het land, beter aan toe
ónjfci*r«n «ia de gemmuc.■
e\tn'slecht
ïgeland. de Engelsche taal in Amedat de cuïtüui v*ui' eeb ander verwerpt. de Indiër, waarschunlgk;nog slecht.**.
:cr. besliste verandering ondergaat?
Studie kan geen schade'doen, al schenTa gore :'-. De, moeilijkheid is, dat
e-11 S
Paar ben ik niet zoo zetter nen sommigen. te meénén, dat idé Oos- ons_cojntact
VAN 'T ZELFDE
met dè, groot»'AVcatersche
Veertig of vijftjg jaar «eleden zou
geest niet buiten de. Oostersche
tersche
beschaving* niet mftuurlgk, is geweest,
oo gcweesrzjjn. maar thans'wordt
landen moet gaan:
Japan /heeft meer van. de- Westersotifi
'speóale'diensten heeft de gewoon
zoowel in de literatuur als in dè
•W e lts:. Ik hoop. dat u het daarm
het
omdatcultuuf ia zich'opgenomen,
al* taj gegroet wordt
steeds moeilijker het mede'niét eens is evenmin als ik.
Vm'.telkens* raompdem
tplfdl
behoefvan
zyn
van.-t
gelang
te,
naar
"vrij
lsch.vanlhet Amerikaansch te •'T a.g or e Het is bctveurenswaar-'
was die
teruKgroei
wat.di,
te Verwerpen.
rscheiden. Dé invloed schijnt" eet ■
weleen* -willen w**
een ras of. natie aanspraken doet ten aan té'nemen of zulke mooie geletoe
kapitein:
zijn
mopperde
Er zgn
rsom te zijn.
W e l 1 s
"gelden pp een soort goddeigke voorkeur
li
te jeeren, bcteckeitt.
om
elkaar
het
kazerne-terrein
rrtalingen zijn., een piaag.. Verliezer
gcnheSen
over
geweest
te samen
en.zich aanmatigt voortreffelijker 'te
-•■
'
.
redichten niet veel-van /hun waardt ■zyn.dan
kennenr
alle andere landen..
Ta.gore*: Nu zijn de opvoedingsKavertalingen? Als er een
VVei zei de ïmtensCnt: ee,n week gel
■W el l s :' De suprematie van het \Ves-»;
methode
. naien droge rivierbeddingen geworden:
>nd om ze. voor all» menschen té>». •f??*,
en- ik wé.
waarwaj ik ielf „een gewone",
.
«ru
kwestie
van
dJiï
iz" slechts
stelselmatig
is
.
Wronnen
'erstasr.baaï te maken, zou dat töci schijnlijk
de
"onzer
stroom
honderd jaar.,'
de afgeloopen
geleid.
,
Véiór den slag van Lepanto beheerschien naar andere richtingen
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„T>E SUMATKA -

Rita had niet goed opgelet

msl*

Toen Karel een paar dagen later in de
.a,_utomati£k kwam, kwam er glans in
'Rita's oogch.'Het was haar alsof-zij hem

Mannen moeten
gehoorzamen!

reeds met een soort htimwee liad.ver-

wachL^BßÉHÉ9B9flßÏß9BjyMp3Nl

'Tusschen 1 en 2 n.m. ging Karel dik
wijls.nq.ar 'de automatiek, niet ver'van
zyn kantoor, iliër dronk hij zjjn glaasje
.<bicr,: waar hij inde Commercieelè Club,
waar h\j il» procuratiehouder fijner fir:

-

'

/
'

ma toegang had., niet aan zou denken;
•Daar at hij een' plat du jour voor 'n'gulden, hier dronk Bij een glaasje lager.
Niet omdat het bier hier beter was, maar.
.omdat'er een,meisje aan de.wisselcassa
rat." dat hij in stilte beminde.
'Ofschoon hij in de C. C. reeds goed
gegeten had, kwam hij toch dikwyls bij
juffrouw Uita nog 'n portie tomatensla
met salami eten, bespoeld met 'n kleintje
lager, en dat alleen maar'om haar te
jfien en haar toe te fluisteren: „Wat,ziet
u er 'vandaag'*eer kostelijk uit!". Dan

i T

lachte' zij «p een > v,'ij-beet,je-op-een-afstand-höudehde-jnanier" (datzij hier geleerd had), .alsof hij de geheele 'salamiworst bedoeld had en niet haar. Verder
. keurde 4j hem geen blik meer waardijen
Karel £Ïn S..heen -£NE£B@BSMftO9
Graag aou hij haar geinviteerd hebben
'èea avondje met hem uit te .gaan, naaf
een bios, eén- theater of zoo,' maar .tot
;.dusver had hij dat nog niet gewaagd, om-,
dat zij eens zyn vraag „U'at-doet uvan• avond?" eenvoudig niet -beaptwoordde,
maar hem inct 'n paar oogèri 'aangekeken'had, die hem ten duidelijkste zel
de'n,' dat hij haar met dergelijke praatjes
'. niet móest lastig vallen."
—-.•*;
En zoo bleef zijn rol bepcrkt,...tot het
van zyn slaanplaats : 'waar. j;hij zjjn
natje en zijn dr*oogje consumeerde, naar
haar kijken, of.«-om haar beleefd en verlegen te verzoeken hem voor eén hal' ven gulden penningen te geven.
Hij beminde, haar. Hjj 'beminde haar
gezicht, haar'stem, zelfs het glimlachje
waarmee zij hem<.afgc*fce4en> had. H|j
Waar zoo gaarne van zjjn èerlyke bedoemaar„ bet
• tingen willen overtuigen,
scheen hcyn. alsof haar nie,oi voorhoofd
balzagbewolkte als--zij hem de automatiek
binnenkomen. .Het 'was hem duide•

•

:

:

-'

"'

i

zou,

#

uitte

zijn .vreugde, dat hef hem nu eindelijk u.-ns gelukt was, haar buiten het

iokaaj te ontmoeten. Als die ryksdaaV
der er niet' ttiESCben gezeten'.had zou jse
hem leker met een snibbig antwoord
hebben gediend, maar nu ademde zij verlucht op, lachte liefjes en nam zelfs, na.
even,.aarzelen,'zijn invitatie aan om met
h«m naar eén café te gaan.:' Hü is heelemaal
zöo on3yjnp"athièk als anders!
zei ze tot zichzelf en eigenlijk ben ik hem
een'kleine schadeloosstelling schuldig.
' Het werd een gezellig
uurtje. Karel
werd erg spraakzaam en Rita luisterde
gretig t,oe. H\j bad .al drie glazen bier
■gedronken, toen op' zijn kloppen op het
tafeltje de kellner verscheen om het
leege glas weg te-nemen en'een vierde
te brengen. Maar verschrikt weerde hgV
.
den bediende af.
„Dankje!." zei hij, on zich tot ' Rita
wendende, lachend: ~Zoo kort voor den
eersten! Het kan nog.net!" Met deze
woorden wierp hij 'een rijksdaalder op
tafel.
. Ontzettend! dacht Rita. Dat schijnt de
valsche te zjjn. .
En dat was het ook. De ober liet het
geldstuk een paar keer op het marmeren
tafelblad klinken; tóen schudde, hij het
hoofd en zei-„Valsch, meneer!"
„OnmQgeljjk!" beweerde Karel. H\j
keek Rita aan. die een onzeker, 'glim-'
lachje om haar mond liet spelen.
~Hoe weet u dat?" vroeg Rita den
Kellner. Hy-vertelde haar het hoe en
waru-om;
•■*'.'
::-''' ?V.Wat zingen we nu?" vroeg Karel.
„Ik heb alleen, nog. maar „dien" ryksdaalder bij me, e.i misschien nog dertig
of; veertig cent, Van dat geld van dat
tientje, u weet wel, juffrouw Rita, heb
ik onder weg wat dassen en een paar
handschoenen gekocht, want morgen is
'het'tóch',immer de eerste!" Rit. opende
zuchtend- haar handtaschje en offerde
'haar'twee gulden om haar chocolat complet en Karefs drie biertjes te betalen.
Hij bracht haar naar de tram ea nadenkend reed zij naar, huis.
'

~

■

lijk,«dat zy nu eenmaal niets om-hem gaf.'
Vandaag echter hadden de donkere wol'ken op juffrouw. Rita's voorhoofd een
.andere rctfenT Zij had namelijk 'ontdekti

ONS KORT
VERHAAL

'

1

dat iemand haar.-een' valschen

der

in.de' vingers

rtfksdaal-'

had gespeeld, en nu
..moest zij dietw« vijftig uit haar,eigen
zak. bijpassen. De chef zou er' niet aan

.denken' de zaak de schade te laten dragtK.
zou hij haar
ver"

maand hebben mef een *„dan inoèt
u
'maar beter v oplctten**.
Wat ,V ergernis tóch! Wat 'n slechte*
. menschen zyii "er. toch op de wereld! Zij

.,

,

;

—

.'

■-

''

-

■
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(Nadruk verboden).

DE MANEN VAN MARS
Jonathan Swift heeft nooit verteld,
waar hg dé 'astronomische kennis vandaan had gehaald, welke hy heeft verwerkt in zyn '„De reizen van Gulüver".
In de origineele Uitgave, welke in 1726 ia
gepubliceerd, bezoekt Gulüver ihet denkbeeldige eiland Laputa, waar beroemde
astronomen leefden, die, volgens Swift
hadden ;on'dekt, dat Mars twee manen
had, waarvan de eene zich ■ twee maal

zoo. snel

verplaatste

als -de andere. zU£

In 1726 lachten de astronomen om deze bewering, ea zelfs de besten onder .hen hielden vol, 'dat Mars ; geen.
manen had. Eerst honderdvyftig Jaren
later, in 1877 ontdekte het Naval 01*
servatory.in Washington; dat Mars twee
manen had, waarvan de eene zich twee
maal zoo snel verplaatste als !de andere.
'Dé mogelijkheden van het toeval «ijn
zeer gr00t.....', zoodat men net gemakkelijker heeft gevonden maar heelemaal
te vergeten,
dat Swift honderdvjjfiig
jaren voordat het „officieel" werd ontdekt, pp de hoogte was van bet feit. •,'
'

,

wen verlieten toen gezamenlyk het dorp
en namen alle kinderen 'mede.'' behalve
de zuigelingen. .Anderhalven dag zorgden de mannen voor. het voedsel van de

schreeuwende, kinderen; kookten, haalden water, zorgden voor brandhout en
dedèöj-al het anderè'wefk,. dat gewoonlijk door de vrouwen werd gedaan. Maar
dat hielden zij niet langer uit en dus gingen zij de \Touwen opzoeken en op hun
knieën vragen om terug te willen komen.
De ibocs hebben eigenaardige gewoón-'
:'en bjj het aangaan van hun huwelijk. D<?
meisjes wórden uitgehuwelijkt,' terwijl
ïy pog zeer jong zijn en de overeenkomst treedt in werking zoodra de laatste betalingstermijn voldaan is. De mannen-betalen-prozen. die variecren. van
dertig-tot honderdvijftig gulden voor een
vrouw.. Aangezien een man zijn belegging niet gaarnë~ziet verloren gaan, doet
"buitengemeen zijn best. om 'znn
vrouw (of vrouwen) te behagen. ("SonK
nüge mannen
veertien vrou•'•

,

Door Jan van Aalst

Karel bood een. briefje.",,vaa twintig
gulden aan met hèt;verzoek om „die
twee gulden van eergisteren" er; af te
•De mannen van den stam der Ibo'a In
houden, maar rij weigerde; gaf hem, in- Nigeria (West-Afrika) 'hebben datgene
tegendeel, nóg vy'ftig
te veel. Hg té doen wat hun vrquwen hun gelasten
wilde haar daar atïerit op maken en het er» ahders— krijgen z\j niets te eten.
-Dr. Jack Harris, leeraar. in de sociogeld terugsehuive"n, toen -hij • Rita eVen
de
aan de universiteit van den'Staat
logie,
'
\
aankeek; hy zag
smcekende, '■*' be-'
Ohio,
die onlangs terugkeerde van een
op
gelaat
haar
uitdrukking
schaamde
en •eensklaps, : begreep hij alles.' Zonder verblijf van veertien-maanden, gedurenx-n'wuord nam hij het. geld op. En dan de welken 1 tijd hy dezon stam observeerdoet u van; de, deed de ervaring op, dat, hoewel de
vroeg hy haar: „En wat
mannen de .wetten, maken eneca zeavend, juffrouw Rita?"
kere
afltojfitaire houding aannemen, de
„Ik weet 't nog niet.-....." fluisterde
vrouwen met een grootere macht begiftigd zjjn, ; omdat
beheer ' hebben'
Toen lachten ze beiden......
'
Overigens is de juffrouw van de au- over het voedscU
Als do echtgenoot weerbarstig biykt
tomatiek sedertkort verloofd. En Karel
weet nu ook, dat zij hem die vijftig cent te zijnr dan wordt'eyn voedselrantsoen
ie veel teruggeven had, omdat weliswaar gehalveerd. Maar.de vrouwen van dezen
stam. hebben nog andere . middelen om
de vertering in het café maar twee gulden had .bedragen, maar zj{ toch den het doel te bereiken dat zij zich in het
hoofd hebben gesteld, ! namciyk: belavollen rijksdaalder wou goedmaken. !'.'
Zoo bracht haar de onoplettendheid ehelyk maken, den arbeid . 'neerleggen,
,"
aan de cassa, die haar het valschegëld boycotten en vervloeken.'
had bezorgd en waarover zij'zich zoo -'Dr.'Harris gaf volgens de J. B. Eén
geërgerd had in plaats van een verlies geval • als voorbeeld, dat zich voordeed
van twee vijftig, 'een gr'ootcr geluk dan toen de vrpuwen meenden,' dat, haarRita waarschijnlijk ooit gedroomd had mannen een gewoonte hadden'aangeno't Kan wonderlijk loopen in de wereld.'
men die haar niet aanstond. AHe vrou-

wen!).

',

-.:■„•::■ ".'.■■

■','-'-

'■:

■"'■■.

Vrouwen, die een ■„ afkeer van haar
echtgenoot krijgen, verlaten hem .en
weigeren terug te keeren, onder voorwendsel dat' zy mishandeld wordend Alleen wanneer de vrouw, eeh- ander huwer
lijk aangaat, ontvang de eerste ech:genoot hét volle bedrag van zjjn beleggin»

*.

■

■had maar Uwe gulden in haar béursj«,
want het '\\e\>. hard naar het,, einde , der.
maand. A!s:zij nu maar eenvoudig dien
Valschen riks >ve vr uitgaf?- Waarom
.moest zy juist de schade,lijdcn 1 Had nien
hdv pok niet beduveld? Dergelijke gedichten, walsten in .haar. mooi hoofdje
rond en menigmaal grepen, haar vingers
na.nr* hei eisene "muntstuk a!s zfi een
tienrj-? moest wisselen... Zij had hét in een
.ar«rt yakje. van de cassa gelegd,- maar
tij speelde.-eenvoudig nic; klaar iemand
■met ten, valschen; ryksdaaUer
te
w op
knappen'.>Zij kreeg .ri ~een
als ze
naar keek
~r maarkwam
Karel binnen. Op hetzelfde
Tpen
"«•ogenblik flitste' door „Rite's' brein
een'
idee: Dezen'opdringerigen vent, die baar
.-altijd zoo "aangaapte, kon zij,
zonder
df blozen best den rijksdaalder
:>,
lafén inpikken? 3 "■
■ .-' .
~

•

'

■

kleur"

,

,

-.

gang.was naar de'wishij
een fcaskjt van ~-tien
,w*?,r
selfa-w'n,
.aanbood, mét het verzoek-hem voor *n
gulden: peryüngcn en de rest in geld te
geven. Dat geschiedde vliegensvlug ènTie valsche. rijksdaalder . verdween met
•

.

hej

aridcrv

geld
rechtervestzak
penningen in het linkerzakje.. Hij
danki*e juffrouw. Uita schuchter. ':_■
i Tpen. ging hija naar de automatiek,
.kwam op zijn gewone plaats terug met
een schoteltje salade en een glaasje bier.
TerKürhij langzaam at. en dronk, wierp
.

'h\j ateelsche. blikken op de mooie Rita.
Toen hij.voor den jaatsteri keer het glas'
•■' opnam keek hij wat vrijmoediger naar de
*■
cassajüffrouw,. dronk haar
tnet een „gezondheid.'!' toe' en* bemerkte:
dat «j hem'ditmaal een vriendelijk lachje teruggaf...',;/.
Toen Uita een paar uur later door haar
.
cojlega wetd afgelost en d* automatiek,
.verliet, trad Karet up haar toe; Hg had

'

.

}

Maar Karel keek haar. verliefd aan en

Churchil Rotlen gs e n bezoek

hand
.

.

•pp. .haar gewacht. „Goejegcnade",
schrok'UiU. „ie valsche. rijksdaalder!"

s

mn

van

b ach aan een wapenfabriek, beproefde de duitsche
zijn
een automatisch geweer. En het resultaat was bewonderenswaardig.
I'rcmier
Achter den
riet. men den
Britscheo minister van oorlog Captain Margesson.
•«

.■"'■"■'■.

•
,

{
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„DE SUJIATBA I'OST

vrouw en

haar huis

vrouwen

in broek! Ouderwetsch is modern...!
De modekoningen grijpen bij het ncheppen van
nieuwe . creaties steeds

Een Amerikaansche voorspelling

dat slechts één"ding
vooruitgang
van den
den gesiadigen
pantalon voor vrouwen kan tegenhouHét lijkt

me toe,

„de
dent. Hitler heeft een hekel aan
vrouw met de broek" en h|j heeft gezegd,
dat elke vrouw,,die in een van zijn landen een pantalon draagt,'in de voorste

gevechtslinies ial worden geplaatst.
Ik ben er zeker van dat een klein aantal Amerikanen het met -Hitler eens is,
maar: - mijn
conclusie is, dat niets de
vrouwen kan afhouden van het 'dragen
%-an pantalons
deze gewoonte is reeds
te diep ingeworteld.'
•■*...
.
Pantalons voor vrouwen begonnen „er.
in" te komen in de laatste twintig jaar
—

eerst in den

vorm

van skibroeken en

sportieve shorts, daarna als strandpyama en in de laatste.tien jaren.z\jn vele
vrouwèn'zoo dol op .pantalons geworden,
dat zij ze voor de meeste gelegenheden
draagbaar gemaakt -hebben*

Californië -is de

streek

waar de

vrouwen-pantalons het 'eerst „tot bloei"

kwam, misschien omdat de
pionieregeest nog steeds in dé bevolking leeft,
misschien ook omdat de films 'hieraan
een belangrijken . stoot' gaven, 'maar
waarschijnlijk ook omdat in het moderne
leven zulk een groote plaats
gegeven
wordt aan allerlei takken van spurt..
"Als*eh vrouw eenmaar het gemak vart
een pantalon-ontdekt heeft, krijgt ze er
vanzelf'een bepaalde voorliefde voor- —.
een pantalon mag dan niet mooier. <-f
koeler zijn dan een rok, ze heeft- zeker

■

*

..'

•

,

andere voórdeelen.

■•

;

Twee • jaar geleden, toen . Californië
reeds gedurende 80 % van den.tjjd oantalons droeg, beschouwde then ;my a's
eenigszins
wanneen ik zei, dat bin.nen de 10, jaar de meeste vrouwen jn
pantalon naar haar werk zouden gaan.
En in'de lente van dit jaar. toen ik 14
stadjes in het middenwesten bezocht,
deed ik op dit gebied een kleine ontdekSlacks!
Ofschoon ik er absoluut van overtuigd ben, dat vrouwen meer en meer
een pantalon zullen gaan' dragen, 'was
I* toch verbaasd te zien. dai op enkele
uilzonder'ngen na {en dat waren meest
oudere vrouwen) de pantalon algemeen
gedragen werd
een leder bleek het
«net me een» te zijn, dat op een goeden
«ag .het. grootste deel" van de stads\Touwm onder het wérk een pantalon
al dragen. Klen vertelde mp, dat hul*vronwen in pantalon haar, huiswerk
verrichten,, dat de vmnwec fa ;!c buitenwijken
van de stad in pantalon
winkelen.
In New-York ziet men vele
vrouwen fa
slacka loopen op de" wereldtentoonstelling
—

",

1935! Men

alacks dragen in het
m?° ie *«rf»tdagen wandelt
5de „chic
\.fn 0p
met haar hondje*
in pan'aziet

..

terug naar oude, modes
'paradox), dat heb- •
ben wij gezien aan het

en

(o

even ge makkelijk t« stoppen als de wind.
,
Het dragen van de blouse over de herleven tan de crinolines, flan het loper en
broek heeft ten doel, lichamelijke
fouten te verdoezelen, want de pantalon lager zakken van de tajlvoor vrouwen wordt'inderdaad nog niet, le-lijn. aan de ,/jucue de
altijd perfect geknipt, behalve dan voor' Paria", die ■iceer . eenu :;
gen tijd in zxcang is ge&
mooie figuurrjes
'rees/, enzooroorts.
Er zyn zeker flatteuscr eri
Een kleine
niodernigen om ze te knippen en die zullen. o-jk
oud
van
een
stcring
wel ontdekt, worden.' In elk geval; de
is
een
dce
en
er
de
hun
cp
jassen
panmannen, hebben
talon gedragen en zoodoende gedurende klcedingstuk
dat door deze generatie
jaren heupen en buikjes weten te vergcdraervan
bergen-Ut ben
overtuigd, dat do gaarne wordt
het proces van
tegenwoordige oorlog
„Vóguc" geeft een' sepantalons voor vrouwen zal verhaasten
rie
van- dve oude modes
als de voorliefde voor dit kleedingde
uccr nieuw worden.
we
stuk niet reeds zoo verbreid was. dai
Zoo is 'daar 'allereerst ■
ze na den oorlog zeker zouden gaan dragestreepte,, polohet
Tcn, evengoed als de vrouwen tot na' den
in 1910„door
shirt.
..dat
vorigen oorlog gewacht hebben! met het
opzij schuiven'van corsetten en, onder; de badnimphen alge-.
rokken.
HBKSMfIH meen ' gedragen \werd na
De terug-naar-de-huishouding-bewe-- het.zwemmen. Zulten icv.
ong voor vrouwen, leidl; niet <.o*. radicale hct'-kleedingstuk vopr'
een dergelijk dpfl iiiet
veranderingen in de
en- zulmeer'gebruiken,
ér is blijkbrfar een verlangen
in ieze
tcij-het
len
allicht'meer
groep naar terugkeer tot den tijd .van
Koningin Victoria. Toch denk ik, dat dp dqeit tailleefen d'aji de
sterke werkelijkheid het zal winnen in dames uit vroeger jaren,'
den oorlog om den „pantalon voor<vrju-' als sportblousje iat 4>t
wen"-. Vele vrouwe'n werken nu in fabrie-v zins voldoen. :•*.*.''
Inde, jaren 191Q-191Z pïachtc.n schoolken, jgokleed in pantalon
vele vrouwen
gaande
zich' te- klecden in
nu" thuis, eveneens gekleed in pantalons ern stijf jongedames,
Een lange blouse
wit
tutiförni.
het JSiimmers zoö véél gemakkelijker. met 'een tnatrozenkratyj en wijde móiiHe: laat me tamelijk ' onyerschllig of.
Hvinehftfta, opeen stijve
!é meeste".vrouwen den pantalon zullen wxh met n'auw*'
dat vxis dr algemcene dracht.,
witte
rok,
aannemen of niet '—*■ zoo lang als nie- liet ziet er zoo
'nut erg aanlokkelijk hiV.,
mand me maar tegenhoudt als ik. ' er maar
is vericonderlijk zooveel ah
het
voor voel. Ik' Wen vele "vrouwen, die er
er van gemaakt kan ihordcn.
niet over zouden denken, een .pantalon
Het stijve uitte goed komt volgens
te dragen, en ik hoop voor haar, dat. 'zij
oik^
-opvattingen niet in "aanmerking
er nooit tt>e gedwongen zullen worden.'
voor cenijapnp.net j(. óók niet voor erg
"Als meneer Hitler me achtervolgt,-_ om-' iKhtendtoilctjc. We : temen een soepele
dat ik een 7>antalon draag.' zal ik
niet
in ccti fiihte.kleur die <rnx 'het
alle liefde in de voorste gcvechtslinies rtof.
beste Maiit en' zoeken daarbg een i'ajamN
kruipen, met een geweer•!".
cc'n pikanten kraag.
kende kleur
l(it rokjejcordt vroolijk tcijd, het litfjc
jiioet 'een uitnemende coupe hebbin. liet
idee op zichzelf uas zoo slecht nog niét.
in 10,10*1912, irattï er. werd yiet'van afToen ren groot cafetaria . rfns.op maakt wat er vait tc-mqkcn valt.
het idee kwam de kleur van zijn slamet rfr
■ Hetzelfdt it het ijèvul-gcjfee'st
1915
dróey/.j.
in
*•
badpakkrn
dic'mrn
schotels van'uit
veranderen in
deze uuren rirvaafdigd .'van' taftzijdc
Cnten, was Heen onmiddellijke' stij
met 'een 'stront; kant, evenals dat- op
ging merkbaar in het aantal verkochte nns
plaat-je, iiiimr- wie eens kijkt in een
'slaatjes. Ook merkte men op. dat dé 'ou'dfotö-albuv'en de ~hü<v oering'' versalades beter verkocht werden als hét gel'ikt zaleen hetnelibreod verschü z.ien.
groen er van werd gecombineerd met
lets roods,'het deed er niet toe of men
-■

...

,

—

%

—-.

—

Kleur en voedsel

.

een . lage*'taille
komt uycer tot uiting in ren. kleine rariant pp de tennisdineht ra* i 1925: een

Devoorliefde

.

voor

,

lange icit-katocirri 'pulleneer pp ern trit'
ploóirokjciGedragen op ren irijzc die.
overeenkomt mit'Onze tdeeënju.
omtrent ,Jlattru,.s" kan /{ïtzr.krr een

■ Als afwisseling voorde rit se q eikenblaadjes, êardb&t >i. frtimbozèn, hoter*
bloempje*., gïdsschrrfjff rnsóot'oorta en-

Zpoioorts, die

in)

tegfïïteoorditj om onze ';-_

.en hals plegen
menfnu

'polsen I

diei hij hef dozijn

,

Q»f

te' hangen.

ern\polx.

brengt?

.

rinkelen,

mode. evenals-dr lange :■ lange rij
parel*-die in 1925 door bijna elke vrofiib

.zinirte ripslint en
tlottè baret'van W< opnie'uv ■in

_

s'.Ktnhocdjc »t*t hel
■li

Staar in

zal men

~

de l gcmo<}crMsfrrde creaties
misschièlii .het • Dvrspmnkr-

'~

•

:

hiervoor radijsjes; tomaten,, peentjes,

.bieten of slechts als decoratie dienende lombok* koos; bet was de kleur die

Van' hoeveel belang ia éigenlgk deze
kleurenkwcstie jvel?, vraagt de ~istates:
man".
huishouden
In het doorsnee
komt ze skcht» voor Öen*dag bij het ko»
ken'van kool en, misschien,
Aardap.

p

.van

voeden"

pelen. -Sommige huisvrouwen
een
sliuifje soda toe aan het water, ' waarin de kool kookt,'en een ectieutje azjjn

aan'de'aardappelen. Andere
zyn'van
meening, dat hierdoor de voedingswaarde achteruit gaat en diehen haar kool als
>en grjjze massa op en haar aardappelen
tiet zwarte plekjes, met Tiet gevolg dat
ze\ïa kool- en aardappel-liefhebbers» neir
Zin* kragen deze onaantrekjceüjkè scho-

—

lon. Nartuurip ziet u ook gedistingeerde
slackcostuumpjea fa. Palm Beach dragen
Kleur en vitaminen.
maar ik denk niet. dat dit vaf, den
'
Soda dient om groene groenten .groen
«en invloed zal zfcn op de vraag, ofminzij
hoaden, en dat geeft een Strccling van
te
diö de leiding geven in de mode"
de pan! méér dan liet oog *alleen.- Voedsclklcuren
talon zullen aannemen of niet. Dit" laatworden tegenwoordig geassocieerd met

speciale eigenschappen*—* groenten met:
een-roodachtige tin; zijn gewoonlijk 'rijk
«ah Vitamine A; Een bruinige tint !h
granen Wijst 'op 'aanwezigheid yan , ijzer,
Hej. kokx-n van groenten kan méér'ver .
hietigen dan alleen 'de kleur. Het is mogelijk .dat bepaalde vitaminen en 'minéralp .zouten aan die kleur inbonden,zijn.
Aan den anderen Tcanï zal' toevoeging
van soda meer dan de kleur
alleen'he.hóuden doen' blijven. Dit is een interes
eant vri-»g«tuk waarop- de wetenschap
Jiog'geeri'antwoord heeft kunnen.geven!
doch hetzieter naar uit, alsóf, het zoo,.
veel mogelijk behouden van de kleur d.o

meeste, voordeden

Jieeft.

':.;",•

f

•.Vaarschjjnlük is het. niet noodig voop
huisvrouwen zoo .ver te gaan- in . deze
kleurenkwcstie- als restauranthouder»,
doch zij kunnen hét belang er var. zich
steeds voor oogén houden, zelfs •■■- bjj
zooittj eenvoudigs als het opdienen van
t-en compote of een-vruchfenschaal
of
het baftken van een pasjei. Wat hetlaatstß betreft: er zjjn mènschen die een
witte {Jasteikorst goed vinden, doch verreweg de nvcesten zien liever een mooi•

smaakt het niet
zoo.ve<!-b<;rer,.d(>oh het oog wil .bok
«at, in
schóle! deze laatste test
r.i-t kaft doorstaan V.i.Vten-wij ham'ook

hruine

t«fi»
uw;

KEEK

u»n 'andéren voorzetten

HET REINIGEN VAN LEDEREN STOELEN

'.Met leder bekleedt' stoelen en andere
meubqls' warden dikwijls eenigszins y'ereens .af
Muuiioosd; soms wrijft m«).

.

»•

ttm»: méubelwaa, maar nis er vlekken of.
: lekk'i n op het leer komen.
wordthel,niet onmiddellijk'.grondig schoongemSpikr; hoogstens wrijft mor. ze .met dea
tafellap af. Het i's niet goed om leeren
Uk't-edingen te .wassrhen pi' meubelwas
bp vlekken te leggen. Het leer moet grondig gereinigd worden'voor men met de
behandeling njet menbelwas'begint.-'Zoete' melk'is een goed reinigingsmiddeltje"
voor leder; er is juist voldoende -vet in
melk,om het leer te. „Voeden'?;
men
wrijft hiermee het'leder goed in ep gaat
er dan nog eens met. een drogen doek
overheen.
*•■
.

*

den pantalon.

ste is een beweging onder de massa,

•

,

Elizabeth Hawes, em bekende Anierikaaasclie mode-ontwerpster en'bovendien schrijfster van een amusant
boekje: „Fashkm is Spinaeh'V schreef
onlang» een aanlig ütnkje in „I*. M•".
een New-Yorksch dagblad, over de
groeiende voorliefde 'van üe vrouw
voor den pantalon. „Ik denk, dat in de
volgende Hm jan n het grootste ' gedeelte vaa de Amerikaansche vrouwen
pantalons zal dragen voor elke gelegenheid behalve in de balzaal", zei ze.
Hieronder volgt haar pleidooi voor

'

,

'

Alle

.-

:

,
'

*VAN

Indiaansche en Hawaiian motieven

EI

Borduursels.

MODERNE KNOOPEN

ZIJN DECORATIEF
Def, moderne- knoogen; voor dit
jaar' verschijnen i» aUe"mogelij\e.
Er ia;. niets . decqratievcr
•'

—

go"'< ,Dan'. was er_een toilet van met'di.a? Vogels bedruk s! taftzijde, gcdrag-jn
over
van contrastcerende
kleuren; He; toilet ~Merry-go-round" is
van wittö prgtinza en. had een"geel canvas keurs. Versierd .root koperen
en- glinsterende stukjes glas. Op den rok
waren met de hand een giraffe, een varkenen enkele draaimolenfiguren geschilderd, terwijl een felroode bolero het gc-

naar 'een 'oogspecialist noodigi
terwyl
verder het betten met een verzachtende
lotion, of het leggen" van in;lotion ge
weekte watjes op dt- oogleden, terwijl u
rust, vee!.verbetering kan brengen.:' :'■■
■
■ rMaar velév van de met zooveel schrik
geconstateerde rimpels worden: veroorzaakt door niets anders dan nerveuse gc:

irriteerdheid. In oudcrwétsche emotioneele novellen waren de menschelyke gezichten dikwijls* „geteekend door.hartstocht';/ 1
"

Ofschoon de

meester»

van oas tegenwoordig geen last hebben
van
der-

STEL HET KRIJGEN VAN
RIMPELS ZOO LANG
MOGELIJK UIT

gelijke „hartstochtsgroeven", moet hier
toch opgemerkt worden,; dat temperament zijn merkteekens op den duur achterlaat.
HB
Eén lyn, waarin zeer duidelijk geirriteerdheid of wrevel op den duur tot
uiting komt, is de lijn van de mondnaar
hoeken
de kin. Die wordt
door
die kleinigheden,
veroorzaakt
die soms juist zoo erg op uw humeur
werken. Als u haast hebt bijvoorbeeld
en. u moet telkens stoppen voor de verkeerslichten. als u nog gauw voor een
büslichting.ecn spoc-dbriêf wilt bussen en

Pieard ontwerpt thans toiletten, waar T
staat op een goeden (of kwaden?)
hij Indiaunscae borduursels, banden* ÏU
morgen op; kijkt uit gewoonte in den
kraal werk enz. 'verwerkt. Hij
en'teJe zeer mooie voorbeelden van Indiaan- 'spiegel, kijkt eens wat nauwkeuriger en
schc kunstnijverheid Yerzanu !d en enkele ontdekt plotseling 'rimpels, die er een
heel eenvoudige Messias, en past '.deze jaar geleden niet waren, of zelfs een of
' motieven nuin-groote variatie
en.-'met
twee maanden geleden nóg niet eens. leveel fantasie tce in. de- mouwne damesmerkt, dat de lichting reeds geweest is,
vtouw doet die ondervinding op
dere,
kleeding. Borduurwerk; weef werk. kraaldat zijn van die irriteerende voorvallewerk en sieraden- -*-■ at.Vs vindt zijn behet eenïge verschil fs. dat ze bij de een tjes,
die de groeven naast de mondhoestv4puning''-"IIij j$ ook vol bewondering* vroeger, bij de ander later komen. „Heken en ook die op het voorhoofd veroorvoor de, I-ndiaakfyyjL* kleurencoinbinaUai
meltje lief", zegt u, „ik krijg rimpels". zaken. Het'eenige .wat hiertegen te doen
! modernere combinaen past Üeze ook
Ken heel enkele rage'ert er min of-meer is,"dat is: zich beheerschen, zich zoo min
mogelijk door de omstandigheden laten
philosofisch op, ffiaar verreweg de meesbeïnvloeden en er zich met een opgeIndiaanssche motieven.
te vrouwen zul leiwer door uit* haar huwekt gelaat tegenin zetten.
meur geraken.
Ken gelaat zonder een lijntje kan
jassen tegenwoordig I.ndiaatusthe mot'eeen
- karakterloos
vëii in'hur. 'dessins toe..Niet alleen voor
masker worden,
Rimpels ... en rimpels
avond-, duétijook voor. middag- en ochtenzij.het '1 gezicht is van een jong
Nu muil u «il in 't houden, dat er
meisje.' Wees daarom niet bang voor
tend-toiletten, «h'wat'de katoentjes' nerimpels; doch zorg er voor, dat de
jreft, vooral voor
leenen rimpels zijn en rimpels.. Voor u geirri'
groeven,"'die verschijnen, die juiste
deze dessins"iich'zcér go<li. fïchalvc dat teerd gaat worden, is het wel aan te bezijn
de motieven in T fcet weefs/C Verwerkt zij/i, velen eens na te gaan, wat .de oorzaak
de. rimpels, <H« een 'gelaat
misschien wel. ouder, doen lijken,
worden ze.natuurlijk ook
de: vartze'f* Is van de lijntjes in uw gezicht. Kpmen
maar die het aantrekkelijk maken!
prekend' .kostbaarder.''; \ a'vondtoilett?n 'de rimpels. rondom uw oogen van het

ia

*'

vormen..
bijvoorbeeld

:

een ware groendan
tentuïn, -op uw~ jurk slakropjes/,
tomaten,- worteltjes, bundeltjes
nsperges en andere heerlijkheden
in een fleurige, rij. op uur toüet'
ze staan artistiek en vroolyken
uw japonnetje, zeker op. Maar
als u de voorkeur geeft aan Moe-men, dan kunt u daar'ook een
'■ keuze,
in doen: gardenia's,- hyacinthen,; iihriia's, asjers eri'vele
■ andere soorten brengen de modehuizen knoppen, die tot'in de, dé-:
.tails perfect zijn afgewerkt. ■•,
a Knoopen mét een patriottisch
.u
tintje zijn took ïn zwang
. kunt practisch elk symbool of elk
begrip,. betrekking hebbend op
leger, vloot, en' luchtmacht, hetzij
in zilver of goud, op uw toilet bevestigen. In email en lakwerk zijn
de nationale kleuren hierop aan:

,

'

lachen, van het fronzen; pf omdat u uw
oogen altijd te" veel'inspant Is het la-,
chen
dan kunnen ze in den
loop der jaren' nog duidelijker worden en
een van uw. mecst~aaTit'rekklijke gelaats-,
trekken'worden. Hetzelfde «geldt voor de
lachrimpels om uw mond
maakt u
zich dus niet ongerust over deze groefjes
7; De derde- oorzaak* maakt een bezoek,

f

•

Tydens de : W ercldtentoonstelltiig■'■te
Neu-Vork «erd ; voor het inrichten
~ƒ van het Zuiisersche Paviljoen Wmuitgezonden I>ed \. Ticartl, niodetéekenaar, die in ,'ijn lariu en daarbuiten'
naam maakt■ door de geniale wijze,
waaróp hij de Zwitsersehe plat U-lam!»
klecdin;; al* basis nam voor tle kleeding der moderne Vrouw. Hij had met>
en -ideeën een buiten-;
zijft
uewoon succes, m toen hij naar Amerika vertrokvin opdracht \an de ZuU.srrsche regoering,* wait zijn roem tieni
iwkJs vooruitgegaan. Hij Ls in-Amcrika
gebleven en heelt er de Indiaan»'!>>•
kunst bestudeerd niét het gtvols. 'la!
hij «tli nieuwe mode'sóhicp, gebaseerd
op Indiaanselie dessins, waardoor hij
zich ten z«"*-fste aangetrokkenvoelde.'

'

„DE SUMATBA POST'.
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gebracht.

Dergelijke versierselen zijn de
juiste opmaak vóór de eenvoudi-

-

.

—

«

—■

GYMNASTIEK VOOR
DEN RUG.

.

1

M

;

met

—

•

V.

do hand geschilderd.

Het

hcelc. lichaamsgewicht

rust

nu op

•

hoofd en schouders. Keer terug in -de
vorige positie en herhaal deze oefening
tot u-lichtelijk moe bent. :

IL, Sta overeind en rol uw schouders
om hun,, eigen as.. Begin met ze hoog op
te. trekken, dan naar voren*te brengen,
vervolgens flink "naar beneden te laten
hangen en dan naar achteren te bren-'v\jf maal,
geii. Herhaal deze volgorde
verander het 'daarna in: boven, aehter. ■
onder, vóór, enz. Ophouden als u moe•
'-■
heid voelt...

:

.

A. Lig met uw rug op den grond, de
armen langs het lichaam gestrekt. Til
beide bcenen tegelijk van den vloer en
breng ze zoover naar aèhter, dat de
tecnen den vloer achter uw hoofd raken.
•

,

'

Honolulu-mode.
. Een
andere
die.oen kaatsten

figyur op Modegebied,
j'ijd in •'Amerika de
aandacht trekt, is Tina
Lesy\ die een
modezaak heeft in ÏTonofuru. eti haar
ideeën' zeikt op de Hawaii heilanden, zelf
t% -op'dé Philjppijnen. He,| zijn vöorna.

,

'•'

MODELIJNEN VOOR DEN AVOND

"

.

rr£ lijk

zpmerschi»*

speelpakjes en
avond toilet-ten. die zij on£-

■

\

Dit

Zt}idrZee-«.'i!ancl<*n veel .voorkomt.

pakje Vefd'gecompleteerd'do/H- een foo-'
diepgroene' stof.
o <ji eêh rj>k vaiï
;<

Haar .voorliefde voor dvnLauhalle'bleek
weer.ui; wn' gé!ëgenheidsjai>ónnetjc van

sharsjtiri
afneembare zakken.
vrrva.-tnli.rd vim 't gebladerte van dezen
boom. zw> : in den. 'geest vun gevlochten

rieten ma!jes. maar
fijner.".' By dit
japorinetje "behoorden ta.scl) en hoed in
d«elfdé.
de zakken.
.-.

Hawaii-beelden.

i! i

'

Zoo' was er .onlangs in :ha-ar «oilectie
bijvoorbeeld een rügloos pakje, bedrukt
rr.ct motieven .«atleensl a;ja don Lauhallebo<Sm. een' .rizophore, ïiïeop de,

•

.

schenden rok van zyden
faille, en een -gerimpelde strookjes bedekte, cape-jes.
nauwsluitend lijfje van zwarte kant, die
aan den voorkant «loot met glinsterende
Kleuren.
knoopen, terwijl om het middel een tafu
Wat de kleuren betreft:. zwart, en ■wit
zijden gordel'met
glinsterende vierzijn nog steeds'de meest' geliefde* tin.'
kante gesp gedragen werd. Eenzelfde ef- ten, en verder zyn daar:, lilanuances.
fect werd verkregen mtt een toilet 'beDonkerolauw*wordt ook v*»el

•

.

Ofschoon de modehuizen, wat betreft
de
natuurhjk n.«gal "verper linnen
met een: vlamkleurig vischnét, geteckénd tussche'n schou-" schillen vertoorn, zijn ze het in elk geder en raiür.* met in 'zijn plooien
èen val er over eens, dat de avondimode zeer
vx-ouwelyTc is'Dè schouders en' mouwen
schoot glinsterende göudjissclien.
behoorentot .de groerte,ï veranderingen,
Vroolijke japonnen. "üe er In de algibieenè
lftnen opgemerkt
worden.-De schouders,-die, een tijd lang
zbö opgevuld waren, dat zeeën militab
büurridiT, vrooüjk. /ten
dirastö'il'et van' cachet droegen.'krijgen «nu weer zachte
'!»nen; w». worden ze aog «psevuid/doch
meer
op
wjjze, dat hierdoor, de

een'japonnetje

D. Sta met beide beenen flink • gé;
spreid" en' de armen zy waarts gestrekt.
Buig- u nu".voorover en tracht met de.
vingertoppen Van uw rechterhand, de
teénen van uw. linkervoet ti» 'raken.- De-

%

'

'■.-en idee voor

Sta rechtop'en strek uw rechter-• 'C.
arm in de lucht,.' alsof ,u moest
probeerert iets van eenkast af te halen.
Doe moeitede arm zoo hóóg mogeüjk
te.brengen.'laat de rug méérekkenj Dit
met de linkerarm herhalen. '

linkerarm wordt daarbij flink naar ach-",,
:ercn gestrekt. Keer terug tot de gewoaan den- voorkant,sane positie en„herhaal hetzelfde met de
Fantasiecostuums. •van de uiteinden
mengeknoopt werden, !Zij is van meening,
vingertoppen op de rechter teencn.'
,
In.de eerste groep vinden we-japon- dat alle lïag-uitgesneden toiletten een .linker
Ophouden als u zich wat moe voelt wornen, waarin een persoonlijk element, ge'cape, een pelerine of ■ zulk een zakdoek
legd is, en die bizonder charmant zyn. nobdig
Capes zjjn echter
Eqn Amerikaansch modehuis lanceerde
populaire schouderbedekking, en
tneest
bijvoorbeeld onlangs -een toilet uit deze rr.tr. ziet ze
in alle vormen: klokkende.
klasse, bestaande uit eenwijden, ruigeplisseerde, gerimpelde, en met vele

een.
vort;weefsels en zij .borduurtof
versiert \effenistoffen ïtoet déze motievenr zoo kyicéerd»' zij fen costwnrnje
staande uit.een ..zigeuner-rok" van kleuinstaande.'uit een wit tinnen
waarover heen werd gedrugen -vn o\v- rig gestreepte stof met een crème kangóoi.jr waarop mqfieycn',' ontleend 'nan ten blouse met wy'de pofmouweh.
Slankmakende toiletten.
den' vruchtenbroodboom* gcappiiquee r d
Tot de tweede groep behoorde de com"Sponzen. 3chelpen, kurk! koraal, zee- binatie van een nauwsluitend, tot op de
heupen reikend jackeUüfje van zwarte
wier --al. wat.de zee rond Hawaii 'tanjersey en "een wijden" aangerünspoelt. inspireerj'Tina Léser tot nieu-ve zijden
rok \an zwarte tulle
pelder,
ontwerpen en modellen.. Etfns -bracht aj
ee<n bczoeK aan net strand toen" de- /isMode-detalls.
Schers binnenkwamen eii de. gaf haar
v.;i

'

'.-

'

l>t- nieuwe a\ond toilet ten zijn zoo 'schouder-ronding wordt geaccentueerd,
flatteus en fleurig, dat by bet zien dan Jat de schouder er recht en streng
er \an menige vrouw de vraag in zicli door verbreed wordt. De' mouwen doon
voelt opkomen, waarom zé niot de rest de schouders al wat brecder lijken, want
an haar le\ e-n op bals of in elk gevat ze -worden aangerimpeld, óf ook tiet
in avondtoitat door kan brengen. Ze men capo-mouwtjes dragen ~'>«.
'
zijn te. seheiden In drie klassen (de
Voor den avond heeft het keurstoliet
toiletten, wel.te verstaan) —de ge- nog niets van zijn populariteit ingeboet,
tailleerde fantasie-costuums, de lange, Een mode-ontwerpster'in Boston,, die ve„gladde" en slankmakende toiletten, Ie van deze soort toiletten-"creëerde en
die het lie haam nauw omsluiten, tn ze bijna alle een laag décolleté gaf. kreeg
'romantische, creaties •in .kant en or4iet „origineele idee, de'schouders te be- gaciza, met .wijde, dwarrelende rob*
dekken mer een' grooten, bonten „zakdoek",'in een driehoek gevouwen, waar-

van', pur*

'

.

„

het wordt dan gecombineerd

met afste-

kende tinten blauw, of zelfs met paarse
magenta «of groene nuances. Doch 'naast
die effen toiletten worden
gebloemde
natnurHjk veej gedragen,' meest van katoenen' stoffen, zooals wij reeds eerder
schreven. En Schotsche ruiten ziet men
ook nog;veel. Zoo werd onlangs op een
show een toilet je getoond in rood-witu'müw geruit katoen'met een nauwsluitend l|jfje( opgehouden door twee smalle' bandjes, en-een .vrijden klokrok.'
• Hetzelfde modehuis bracht een jeugdig wit piqué costuümpje/met een nauw.
fluitende keurs, een gerimpeld lijfje met
vierkante halsuitsnijding; en een wyden
klokrok. Katoen entre-deux, met een
zwart lintje doorregen en mooi wit aangcrimpeld borduursel, ongeveer een dm.
breed, waren langs den hals aangebracht
en, rondom ongeveer, op kniehoogte, op
den rok. De tailleliin werd;a»fige2ev»n
door het entre-deux met het doorgertTgen zwarte lint. :
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OPLOSSING.

VAN ONZEN MEDICIJNMEESTER

brood zat. Wicrtz noemde dit
in gijzeling" en
exposeerde'Tiet bij_cc» kunsthandelaar.
'Alle bezoekers herkenden.den notaris'
deze
die geen aanklacht wegens
en
','■■>
onze
ve29 gaandeweg
Van de Week weer werk voor
belccdiging
omschrijvingen
■ kon indienen. omdat hij
le Kruiswoorder9! De
geschreven, dat het portret
had
.zelf
als
:
kruiswbordpuzzlc'
luiden
dete
voor
niet op hem leek ~j was genoodzaakt,«
33 gooit de R.A.F. op Duitschland
het schilderij 'te koópen* voor 10.000
frank, welk bedrag Wiertz aan de ar--'
. : ?•
men van Brussel schonk,
Van G. B. Ticpolo wordt verteld, dat'*
hij een hofdame, op wie "hij zich. wreken "wildCi on een'raythp!ogisch„ tafereel ■ in. een zeer
cotnpromittecrende
situatie afbeeldde: van Mchel Aagelp,
dat hij op zijn „Laatste Oordeel" in
de Sixtijnsche kapel "eta;£; kardinaal,";'
die hem bckedigd had, onder- de 'v'crDe laatste 8 in a is alleen te bereiken.
doemden in de hel ■ plaatste.
ais: jHHpIBHBÉ
Ten slotte nog een anecdote .van Adolf
1. het laatste cyfer, van
den deëler •Menzel, die eens in een cifé, merkt?, dat
een 1 h 'nf "jHPJxWdI
een gezelschap, dames en heeren
den
spot dreef me wijn kleine, gestalte, zyn
ler een ü is.
JfeMMaW Ê92MBH schetsboek te voorschijn haalde en
be- Geval 1 is onmogelijk (zie de 8 in e. gon te teekenen, 'waarbij, hij af eri toe'
dus is het laa'ste qjfer. van d;n deeler 6 scherp naar ech jonge dame; uit het gehet derde cijfer van het quotiënt 3,~ter- zelschap keek. N.a een tijdje kwam een
wijl het vierde cijfer van het quotiënt o der heeren 'naar hem toe
èn zei boos:
is (zie de twee bijhalingcn in f). Het eer- „Meneer, deze dame wenscht niet, dat
.
•
ste cijfer van a i 3 7. a luidt dus 78. ..8 en u haar portret" teekent".
„Stelt dat soms de dame voor.?" vroeg
is
te
als
dat
alleen
bereiken
hc't eerste
cijfer van.den deeler 9 is en het tweede Menzel en liet het schetsboekblad zien;
getCe
cyfer 7. terwijl bovendien het derde cij- waarop.bij juist:een gans had
o
fer van dén deeler 5 moet -zijn. Was dit kend.
laatste cijfer 4 dan zou vcnnenigvuldi'
ging 8 maal 974.6 slechts bedragen 779.8.
De deeler is dus 975.6 en het quotiënt
S.3OÏ, zoodat we nog slechts .te > verwerhebben de cijfers 1, 2 ep 4. Pe 1 is
ken
Horizontaal. 34 tot bederf overgegaan
het laats'e qjfer van het quotiënt (zie
de uitkomst 5 cijfers als resultaat van
33 hierin set men planten
43' beroemd Ned. rechtsgeleerde, overle- een vermenigvuldiging van 975.6. Vermenigvuldiging met 2 zou al 6 cijfers
gden in 1913. ■
, Ergens in Canada woont miss Beryl en
44 doet Moeder "de gaten'in Jantje's opleveren, Rest de cijfers 2 en 4 te ver- miss Beryl[heeft
een apart je gevonden
•
deden
over
deeler en-quotiënt. Nemen voor extra' bijdragen
kousen
aan het Spitfirewe aan, dat-de 4 in den • deeler thuis fomis.
geeft licht en wordt voor
verwarZij-heef t, aldus de ..Javabode" een
hoort en deze dus 97546 is, dan zou 8 .Mwtl Spitfire f und" gestich?,
hetgeen
maal dat bedrag zyn 780363.
hetgeen 'betvekent
-14 muzieknoot
dat alle Canadeesche dames
niet
-.cijfers
780.08,
met
klop;
de
welke/ mof juweelen-hamen
16 draagt inen, als men slecht van -gePeari< Ruby,'
we vpor a hebben.-Daarom de 2 in den Beryl. Carnet, .Opal "413
zicht is
enz.
verplicht
*ijh
deeler en de 4 ia het quotiënt met als een schoonhoidsmiddel, manicure, per18 bewoners van een deel van Groot+'
56 voorjaarsbloem (2e eri laatste tet'er
manent enz. op "té .offeren om het be.
«paajrde bedrag te storten Voor Spitfires
veranderen in „s") ,•■** "."'. '.
53 loopend touw, waarmee men een leil'
V(?or Engeland.'
22 drogen op een verhitten vloer
0
tyjeenhaalt, inkort of gordt
'■■
..iHet fonds laat zelfs „Goldies*: We en
24 provinciale hcöfdstad in Nederland
r
«jok Saphira»
26 muzieknoot (omgekeerd)'
59 stad in Duitscbland, meermalen door*
en heeft twee mciskes. gevangen die Geni (Juweel) hfeten, alsvroegere
R.A.F,
2T voornaam van de
Koningin
gebombardeerd
de,
mede twee .die den naam dragen, van
60 een krantenveVkooper
a tt ö .
„Lustér" en een met-den. laat ons hopen
plaats "van koop én verkoop'
•gerechtvaardig"den 4na;fm v.-yi „Precioós".
30 de 22e en 20e letter van het A'B.C" C 3
Dat. was maar een bijnaam maar rij
31' stadwoner
w
■66 uit het verhaal van Blauwbaard!
*•:■'.
was er. toch bij. Miss, Beryl heeft twee '
33
Strook
of
langs
grond
dyken
wegen
■
dollars", losgebrand van een.dame'die-'
35 nummer (afk.)
r 67 vindt men iri de erwtensoep .
„Bnllanté". heet,- en. vijf.'Van een in To-"
36 de 12e en 18e letter" van hèt, A.B.C.
ronto wier. naam. is ..Lovelv". Tenslotte .
.37 vleezige wortel van knol of raap
75 Nederlandsche Spoorwegen TSfk.»
zijn'juweelen
..loveK". betoogde mis» '
De oplossing dezer puzzle rende men
DE PRIJS.
voor 3 September aan het , adres van:
Deze
werk
word
de prijs voor ,dc opMedicijnmeesjcr van „De Sumatra Post."
';45 nomen nescio (afk.)
HnßßflyKß^MHl lossing van de cijïerpüzzle toegekend ganiseercn van bazaars nóg
Medan.
Oplossing en uitslag worden geplaats: aiin mevrouw N»" HaagnLlns-D*inuia,. athterlijk landje. vergcjekenslechts'een
bij
dé
TindjoWan, S ■;. Bedjarigkar.
iri ons Zondagsblad vari 7 September.
wijze w.iarop men in
de
a
Amerika
bezoe-'
{.afk.)
pbstcriptum
's 2
kers .-an fancy-fairs'tot geld-afsc;huivch '
De oplossing van de rckenpuzzle u als ,;Dc insolvente debiteur
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lsen rich«tegen', het : 'sluitingsuur' een
Kroot* vaardigheid,, ia dc-zt:- bezigheid*
verwerven te hebben. Oefening
hier pocaj geen kunst dan toth een
flink
bedrag Voor het Spitfirefohds..•
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Van vrjlcz Johin • Braakcnsiek wcr.a
V-na ;vcrteld. dat hij
het 'conterfeitsel
van een cliënt, die een- bij hem,, besteld
omdat. ,het „niet
portret ■ Weigerde,
Let ua ba gay, because we've'got
plaats 'gaf in ueri • vaa zjjn
leek",
The finest leader of the lot.
politieke spotprenten.
Let ua be gay, bccausc we see' '
Ken soortgelyk Verhaal bestaat erbvér
The breed ia what it uaed to be.
den Belgischen schilder AViertz.
Deze
Let ua be gay, becauae ure know '
. De
den b*
That.Franklin Roosevclt tcon't let go\ kreeg in zijn atolier. te Brussel -eens. bc- val
en tic•gocdkcurinij 'derjmenickesi
zoek
om
rw»k»>n-'
zijn
srierigheiH
•
van
een
'
the
war
ninht
and
dau
Anti in
of
mharAe hoc-yste graad vin trots
The Engliah-apcakcra lend the way. dei notaris,'die zich Üoor hem wilde laten
schilderen.
Wiertz
3000
verlangde'
Let ua bc-gay, but-when we've won
frank honorarium. 'Toen zyn bezoeker
We'U not forget how it tras done;' was heengegaan,
begon Wiertz meteen te
But
men can do
werken en.hg voltooide in 24 uur, '-ite
To.maké Itié uorld' aa good oa new beeltenis van den notaria aan
üc misdaad blijft, altijd misdaad in
schrijf(Through wc must neter quite ignore tafel.
nooit heeft de schoonheid als sluier vóór
y.Wfus^fftfs
That worlda are not improved by war
Den volgenden dag zónd "hy
het
;
You don't expect o doublé yield
werkstuk naar den opdrachtgever, die
Of barley from a 'óattlcfield—het evenwel weigerde, omdat .hij \vftd,
Nor is it fait to blame the City
dat het, niet le.ek en omdat hij er niet aan
dacht, 3000 frank-te betalen-voor één schappen,
■If nothing much ia in the .Jtitty",
der zuivere'.
zijn ie
Whcn aü the gpod things thought or dag werk.' Wieitz schilderde-nu het taocv&ptünUlykv
talenten
te
done
over;
tereeJ
het
gezicht
alleen
schaarsch
I'tt
hij
t
dan dat ze gevaar zouden loopen
Have been poat-dated (by the Hun.) slaan, maar.'in plaats van studeerkamer
tn«-'
te blijven.
.
kend
j en schryfbureau zag men een gevangeBui ure will Jo the best we. ca»
7"o feel, and fight, for ,£vcryman\ \ niscel, waar een misdadiger, aan een ta
'

werkwoord ..stoomen".

'*»•

in.de „hoogte steken en hm dit .slanke,
fraai gevormde.en gekouade been moth- f
ten »«1 Jieoren [als; dame* met ringen
a ratsbn van. een dollar nor
de notaris.-Menzel werpenp^.
stuk, ....-;..•.
.■
~■ ■:•
Vooral
de heeren 'dêr: schepping bieportrettist

•

gen Van Personen,
die aan
regels gebonden zyn

beulde
vorm van h

en

ïdèn

;

!

H aKorai

)

troffen in

van

■

|,7 ,mesj ria m.(afk.)
.

Wiertz

de Pinang Gazette onvers
aan
derstaand
van de hand van A.
P." Herbert.' Opgedragen aan Churchil).
naar aanleiding van de 'ingezette _V-cam-

Wg

-'in het'land;

,-uj

I

;

.71 deel van den mast
72 een kort moment
•
1.74 sein. knik
7(5
Juffrouw '(Maleisen)
.

.

,

onlangs

bazaar ten btUe van het Spit-:
firefonJs'gageven-werd. kwamen de t'r»
gailisatoren.op het lumineuze idee., drie
Charmante jongedames op èeri
prachtig
btd- t.e- leggen. Zfj moetèa elk een been

Hoe kunstenaars
zich wreken

Churchill's
V-campagne

voor-" en

dollar

kunit,.
,

.
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Het levende Beeld

Joan Bennett volgde de
voetstappen van haar ouders

„De etiketjes”

Filmsterren maken

gramofoonplaten

Vermakelijkvionrdale

studio

Het U jamn.er, dat Koning Salomo
niet in Hollywoqd is. Hjj zou een zeer
voor
gewaardeerde hulp kunnen zijn
George Steven», '.die „Penny Serenade"
voor Columbia vervaardigde en dirigeerde.; ~::■;,';'o:.:
-ƒ.".■■■:. ;.;■ ",.■■;
Stevens'had een tweeling-van een jaar,
nl. Jane en Joan Biffle, die volkomen
op'eikaar gelijken, voor het om beurten
spelen .van de rol van de aangenomen
dochter van Cary Grant en Irene Dunne
in de film. De gelijkenis van deze kinderen is inderdaad zoo volkomen, dat zelfs
dè vader. Jack Biffle, ze niet uit elkaar
kan houden. Hij ka» alleen zeggen, wie
het eene is en wie het andere, door de
etiketten, welke op de Meertjes der huaa"

.

6

De steeds toenemende*' belangstelling
voor muziek *n muzikale films heeft ten
dat.in alle deelcn van de film-

sUd-inrichtingen ven-yzen. waar zang-en muziekstukkeir-op gramofoonplaten
worden vastgelegde Woningen van spelers worden voorzien van de noodige toe-

stellen, en tiet maken van deze platen
is een geliefkoosde bezigheid geworden.
Daarenboven, maken .verscheidene firma's gramofoonplaten voor radio pro-

Nelson Eddy was vermoedelijk de eerste enthousiast in Hollywood. die dergelijke opnamen maakte. Toen hij
zijn
filmcarrière bh Metro-Goldwyn-Mayer
begon-, liet hij een volledig uitgeruste inmeltjes geplakt zjjn.
stallatie in zijn woning aanbrengen, en'
De moeilijkheid-begon met de etiketbestudeerde de verschillende methoden
ten. Om het werk! te bespoedigen, ge- van opnemen, om zijn eigen stem op grabruikte Stevens een van de tweeling,: Ja- mofoonplaten vast te leggen.
Daarna
ne, des morgens, en de ander, Joan. des
maakte hij ook opnamen van de stemmen
middags.
van zjjn vrienden, en thans bezit hg honJane verscheen, op den eersten morderden van deze platen.
gen voor de camera's, en na de lunch
liet Stevens Joan komen. Om ' geen De componist Herbért Stothart geovertreding
te begaan" ten' aanzien bruikt een toestel om bizonder
mooie
van dé\kinderarbeidswet, wilde hg vol- stemmen op te nemen, en, eveneens die
komen zeker zijn of de- middagbaby van zijn muziekvrienden.
Een andere
Joan .of Jane was;
enthousiast is John Carrol. Eleanor PoPapa Biffle zei, dat hg ' eerst de -eti- well is voornemens
ook dergelijke
ketten moest zien, om hier zeker van gramofoonplaten të maken,' en'Jeanette
te kunnen zijn. Maar de identificatie-eti- MacDonald heeft reeds de meeste van
ketten waren van beide babies verdwe- haar fimliederen vastgelegd.
nen!"
De zonderlingste opnamen worden
*;V»-. '
Een assistent-regisseur dacht, dat het door Red S'.ckton gemaakt. Hft laat zgn
etiketten-waren, waarop de prijzen van vrienden voor zijn toestel juist hét
de kindcrklccrtjes genoteerd'stonden, en pejistclde doen van hetgeen'zy in de.film
doen. Zoo laat hh' b.v, den komiek Phil
had ze weggenomen.
„Mrs. Biffle is ' dé eenige, die zeggen Silvcrs fragmenten -uit „Hamlet" recikan wie de eene is, en wie de andere, tceren en den speler van ernstige rollen
maar ze is nu haar huis", verklaarde paEdward Arnold moppen vertellen. : Dat
dit vermakelijk is, behoeft geen betoog.
papa Biffle verlegen.
Mrs. Biffle werd gehaald om te'zeggen 'wie wie was,' maar terwyl'ze op
weg was naar Columbia, zetten Stevens
op goed geluk het werk voort.
NIEUWE LEADING-LADY
Na al de drukte kon mama Biffle verklaren, dat het inderdaad Joan was, die
VOOR FRED ASTAIRE
■'•
voor de camera's stond.' , ■
In'de Columbia Studio's werd een begin t gemaakt, met de repetities van
„MISS
IS WILLING”
...Yo'u'U never get Rich", een ' muzikale
filnv waarin Fred As:aire.en Rita Hayworth, dié voor de eerste maal samen opMariene Dietrich keert naar Columbia treden, en dansen, door Cole Porter ge
terug, om in ~Miss Madden' is willing" componeerd, zullen doen bewonderen.
Tot dusver werkte Astaire talleen',
op te treden, welke film door Mitchell
Leiscn zal worden geregisseerd en ver- maar thans begint hij met de. charmante
Rita'zijn routine' te perfectionneeren. Zij
.
vaardigd.,
In deze. film, een 'oorspronkelijk ver- dansen o.a.' een rhumba, welke ' een
haal van James Edward Grant,
keert eyencment zal worden. 'j^pHSB
Miss Dietrich naar het
blhDaarenboven..■ heeft 4e dansregisseur
spel terug.
WPJT«'ffIU Bob Altpn onder de schoonheden rvan
Met de xjpnamen zou.in Juni een aan• Hollywood vijftig der mooiste en mees:
vang worden gemaakt, nadat Miss DieU' talentvolle meisjes uitgezocht, die met
rich haar verbintenis, met een andere vjjftig dansers zullen dansen Het geheel
. ■
studio zou hebben beëindigd. ',
belooft verrassend"'» zullen zgrf.
■

'
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Zij het ook tegen wil
ACTRIE

ARTISTIEK AANGELEGDE

en

dank

die-later een tooneel- en filmster werd,
en haar zuster Fay. die eveneens groote
bekendheid a\s actrice verwierf.
De vertóoning van de revue, .welke

.

tooneel • vérbonden was, . kon evenmin
als het aandringen van haar ouders,
tooneeldie beiden een schitterende
carrière maakten, haar er toe bewegen, aan het tooneel te gaan: Zij was
vastbesloten Joan te zjjn, een meisje
met een eigen wil. dat andere' ideeën

Maar hoe dan ook deze erfenis was
Voor'haar van groot belang, ên ?chiep
toekomst.-, toen dat
h*ar een
■voor

JBPB"VBHmS

«dig.was.
Joan Bennett. die- onlangs in Columbia's
„She lenew all the Answcrs",
vrouwelijke
naast Franchot Toné de
hoofdrol vervulde,
wèn'. 27 Februari
I'Jl9 in New York geboren.
.Zooals
zeer velen weten (-is zij een van de drie
charmante .gezusters Bennett, . en.
de
jongste van' het trio.. Joan is zes jaar
jo'nger'dan Barbara, die de film vaarwel zeide, toen zij Mrs. Morton Downey werd, èn vier jaar jor.ger! dan'
Constance.die, j evenals zij, . haar car*
rière niet opgaf, na in het: huwelyk
*

•.

t«■ zijn. getreden..: /b-

Ook van de zijde • van haar ouder?
straalt roem op'Joan.
Haar vader,
Richard Bennett, was, een' onstuitoing
'•

toegejuicht

tooneelste.r.

terwijl

haar

teoeder. van zichzelf Adrier.nc Morrison,
eveneens een beroemd actrice W3«,

!

Joan werd, in haar. kinderjaren door
particuliere onderwijzers
onderwezen.
Toen zg zes jaar was, begon 'jij piano
te leeren.spelen. Op'haar*dertiende jaar
ging zij naar de St. Margaret's Boarding

School in 'Watcrbury, ConnectiCut. waar

zij zee/ veel belangstelling. toonde voor
decoratieve kunst, muziek en . poëzie v
maar van belangstelling voor' acteèeren
viei Dn haar niets te
bespeuren. Toch
werd.zij uitgenoodigd;- mee tb doch met
de tooneelclub van de school. De andere
meisjes wisten haar over te "halen, de
liedjes en' parodieën voor een revue te
schrijven. Een van de' liedjes was ;,Vir-'
ginia. Virigina, the'devil'seems-to be
in. ya", dat werkelijk zeer aardig: was..
Maar tijdens een repetitie werd het van
dé lijst der liedjes geschrapt, omdat de
brave onderwijzeressen van 'de 'school
het een beetje bedenkelijk .vonden.
; Tot de speelsters .in St.
M«rmir»ti!'sT.cvicw behoorden'
CoiMitanre Binney,

werd bggèwoond door de ouders en andere familieleden van de meisjes, was een
groof succes. Het applaus was niet in
het minst voor,Joan. die eveneens'voor
achter de coude decors had gezorgd,
lissen meehielp, om dé revue een vlot
xrlobp te doen hebben. Toen reeds was
zij vastbesloten, om zich geheel, en al aan
decoratieve kunst te wijden.
Toen Joan vijftien, jaar was, vertrok
zij naar de kunstschool inTErmitage in
Frankrgk; om haar kunststudien te voltooien. Aan boord van het schip, waarmede zij naar Frankrijk, ging, ontmoette
zy John Martin Fox, den zoon van een
ryken 'houthandelaaf. die eveneens op
een
weg was naar l'Érmitage. Slechts
jaar daarna huwden zg inTErmitage, en
20 Februari 1928, werd hun baby Diane'
geborene Vervolgens woonden zij een tijdlang in- Pafijfl, Londen en New York. Z|j
waren in Hollywood. toen aan hun geluk
ch omdat de film
'einde kwam.
haar
bereik lag, zocht
dichtst
in
het
Joan daar werk. . toen zij gedwongen
was, om zelf in haar onderhoud te voor•..
.''•'-•
zien.
■
Afstamming en omgeving hadden tenslotte .gemaakt', 'dat zq actrice. werd,
maar zg moest ook geluk •hebben, om
een succesvol actrice te worden. Sprekende films begonnen toen juist in zwang te
komen. Vele. studio's, welke bezig waren zich.in ie richten voor'de nieuwe "industrie waren gesloten. Andere factoren,
met inbegrip van de zorgen voor .een
baby, wefkte uiétlé, oin het.vinden van
werk voor een onervaren jonge vrouw,
moeilijk te maken. Maar Joan hield den
moed er in, en het gelukte haar ten
slotte wérk b'ü de film te vinden," waar
zij aanvankelijk kleine rollen, kreeg.
Daarna vervulde z\j een hoofdrol in „The
I'Divme Lady", waarmede zij veel succes
had. Nog een hoofdrol •in een andere
film, jen Joan was '"'waar z\j «wm wilde.
'De' carrière van Joan tusschen toen
er» „She knew-.all the-Answert", . is van
groote 'bekendheid.
Zg is' thans <de
vrr>uw van .Walter Wanger,
op
den voorgrond tredenden ', producer. Zij
is vijf voet, drie
lang, weegt.ll4
pbnd, en heeft blauwe oogen en,donker
haar. Kaar meest geliefde tijdverdrijf Is
muziek,- maar- zij houdt- ook 'van rijden,
zwemmen en dansen. Zij verlangt er nog
steeds naar zich geheel en al aan de decoratieve kunst te wijden, en z\j zegt, dat
dr "*Sar3chijn!y«uci<j daarvan nog absoniet uitgesloten is.
IBlfi
-.*.
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Zeven generaties . beteckenden mets
toen*zij het leven,
voor Joan Bennet,
haar famifeit,
Het'
«at
inging.
lie reeds langer dan 200 jaar aan.het

.

een.

•'!'.:*

gereed met de eerste
opgenomen te Batavia daar de
film
studio'te Malang'nog niet "gereed Is. D* vertoonlhg kan fs October" te Soer*faaia tegemoetgezlen worden. In deze film treedt het eerst*. 35 personen tellende Indonesische <Ia«-orkest op, onder leiding van Vlctor Koesbinle.'
gevestigd te Malang, kwam
De MajestieFilm Company,
getiteld „Djantoeng Hati** (Sweetheart),

-.

