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GROOTE DAG VOOR DE

En.... nog een keer!

MUSSO’S VLOOT EVENEENS

„UITGEDUND”

Re

:

„THIS IS VERY GOOD”.

duische transportschepen waarbij
zend Japanners het leven lieten, wordt in
de Amerikaansche dagbladen op de voorpagina's gepubliceerd en versterkte; met de
het
successen in de Middellandsche? Zee,
moreel alhier hoogelijk.
De ochtendbladen hadden het volledige

.>

commando vanden Commanderin-Chief van de Britsche vloot.

De,schepen stoomden ih Zuidicaartsche < richting en waren vol
\

'onveranderd.

'

'v

—

•-;.

,

•

De Japansche
landingstroepen -worden,
krachtig in bedwang gehouden.
In het weekoverzicht van het bureau van
MacArthur wordt verklaard dat Japansche
transportschepen ten Noorden van Luzon
werden aangevallen, waar zij trachtten de

landingstroepen bg Vigan ,en Aparri
te
versterken.,
,-■'■•
'De' Japanners deden
veertien
groote
luchtaanvallen op de Philippijnen, daarbij
ten minste veertig vliegtuigen verliezend.
MacArthur zeide dat een divisie van het
Philipp|jnsche leger de Japansche landingstroepen te Lnigayen, aan de Westkust van
Luzon, halverwege Vigan en
ver''?.:'}::*&: ■; ;"».'.'■'.•:'£
nietigde,;
»

Amerkiaansche bommenwerpers bestookop hevige wyze andere troepen, die
Legaspi, Vigan en Aparri in beperkte aantallen de kust bereikten.
Een legerwoordvoerdcf verklaarde. Zon-

ten

,

■.'■„■■■

'

7■

APARRI, LEGASPI, VIGAN.
Het nachtelijk communiqué van het Departement van Oorlog
Washington
te
«'*
meldt: •
'De v|jand heeft dé activiteit voortgezet
op de Philippijnen, doch overigens bleef de
algemeene situatie onveranderd.
,
De operaties op den giond bleven beperkt
tot Aparri, Lcgaspi en Vigan.
Er werden' geen • verdere' berichten
vangen van Hawaii of de Westkust van
• .
.
Hawaii. • ■ "..'''.•■'
lucht
Uitgebreide' verkenningen in de
werden .door eenheden van de luchtmacht
het leger voortgezet.
.

'

.

w.g. Loudon.

■

Duitsche achterhoede bij Moskou vrijwel vernietigd
RUSSEN VEROVERDEN 400 PLAATSEN
Londen, 14 Dec (Aneta Reuter) „Lang- werden de Duitsehers door den Russischen
zaam maar zeker begii.t de Doitsche ooraanval tot den terugtocht gedwongen.
verklaarde
Toen de Duitschers Vrijdag twee groote
logsmachine te wankelen" aldus

In de Zwarte Zee brachten onze schepen»
een vijandelijk transportschip van 23.000

-

Radio-Moskou Zaterdag jJ. De Duitschers dorpen ontruimden, vernietigde eencavalebetalen voor hun zoogenaamden „strategi- rie-cenheld der Sovjets meer dan twee bataljons infanterie, verwoestte een formatie
schen terugtocht" een zeer hoogen prijs.
De Doitsche achterhoede
is practbch van 200
vrachtwagens'en'2s auto's en
vernietigd. De Duitschers moeten hun voor- maakte belangrijke documenten buit.
raden achterlaten.
Tijdens bijzonder hevige gevechten in een
A
*'■
ander dorp vielen veertien kanonnen
en
ENORME VERLIEZEN ONDER
dertig vrachtwagens in Russische handen.
HITLER’S SLAVEN.
RUSSEN GAAN VERDER
In het Kuv.ische middernachtelijk comVolgens den correspondent van de Pravda werden de Dnitschers uit meer dan vier muniqué wordt gemeld, dat de Russen in
honderd steden en dorpen in het ge- een aantal sectoren van het Westelijk- . en
bied van jVelets, ruim 400 kilometer
ten Zuid- Westelijk front Hevige gevechten met
Zuiden van Moskou verdreven. Na de her-' den vijand leverden en hieven oprukken.' De
overing van Yefremov en Livny zetten de stations van Uzlovaia, ten Zuid-Oosten van
Russen „de achtervolging en vernietiging" Toela gelegen, Verkhovo, 'ten Noordvan de Duitsche troepen voort.
ten van Livny, en Doebna, ten Westen van
Deze steden,'welker herovering, gisteren- Toela. werden bezet.
liggen
avond officieel werd medegedeeld,
Op 13 December werden vijftien Duitsche
ruim
.■• 50 vliegtuigen.vernield. Wij verloren er vier.
respectievelijk .70. kilometer en
kilometer ten Zuidwesten van Yelets.
Op 14 dezer werden tn lucht gevechten vijf
zij
tegenstand
krachtigen
boden.
vijandelijke vliegtuigen vernietigd. 'V
Hoewel
:

...

...

'

..-■.-.

-

ton tot zinken.

->

-

lets.

Volgens het communiqué zijn Doebna ten
Westen van Toela en Uzlavaia ongeveer
dertig mijl ten Zuid-Oosten van Toela gelegen eveneens heroverd.
De Duitsche steüingen voor Sebastopol
werden aangevallen,
aldus
een
zegt
Russisch bericht, hetgeen wordt toegegeven door.de Doitschers, die beweren, dat
de Rassen met zware verliezen werden te-

~

"

.

Verdere mededeelingen alt Berlijn

,

DE WINTER HELPT MEE.
„Uit Londen wordt gemeld: De Russische
communlqne's van
Oostfront spreken
slechts van successen, ilaar de RussLsehe
strUdkrachten hun gestadlgen opmarsch
voortzetten, welke voor de fascistische legers even meedoogenloos schijnt te zijn
als de steeds kneiiender greep van den win-

17;

hét

Londen, IS Deo, <<Aneta-Reuter). Officieel wordt Renield dat een Itallaansche
kruiser werd tot zinken gebracht en een
nadere Italiaanache kruiser zwaar Word be-

t,~- -.\ri~
ter-' 0
''.!■"• ■
Aan het Velets-meer, ongeveer twee honderd mijl ten Zuiden van Moskou, set'het
Russische leger zyn snellen opmarsch o»

schadigd.

Een Italiaansche torpedoboot werd ernstig beschadigd en een K-boot werd in het
centrale deel \-an de Wddellandsche' Zei
tot zinken gebracht door Britsche en Nederlandsche'strijdkrachten ter zee.

•

,

en een tankschip.

Dp

:

ptrs atrr

r c»etm»j/ac uiaiC»

■

l«»'»

spreekt volgens een Aneta-telegram uit New York haar bevoonder\n%
uit-voor de Kcderlandsche .successen
op de fronten van ilalakka, Borneo en
de Mkldellandsche Zee.
'"/■
■'-" De ,Jfcw York Post", vat de Wrichten
samen onder den titel „Oroote Dag voor

de Nederlanders".

-..',.'",-

-

verovering van Yefrcmov en LhriyKoÏM
Dé Dultsche troepen worden volgen» do >g
richten uit Moskou achtervolgd en vernle-

BEWONDERING IN AMERIKA.
"

zeg-'

gen: „Voor eeaigen tijtl heeft de RussLsehe
winter thans operaties op groote
schaal
onmogelijke gemaakt" (althans voor
do
Duitscbers. red.)

>,

Door den J commandant zeemacht is bericht ontvangen aldus Anetad.d. heden, dat bij een
nieuwe, actie van Tsederiandsche
onderzeebooten voor de Oostkust van Malakka ttcee vijandelijke schepen tot zinken zijn gebracht namelijk een vrachtboot

SLEUTELPUNTEN TERUG.

'Nader wórdt uit Moskou gemeld:. Ten
Zuiden van Moskou zet het RoodeJeger zijn
groote successen in dit gebied voort
en
verdreef de Doitsche legers uit nog drie
sleutelpunten van het
spoorwegsysteem,
dat de Russische hoofdstad met de Kaak»»
s
sas verbindt.
]
In het Zondag te middernacht uitgegeven
communiqué wordt do verovering gemeld
van Verkove, een spoorwegknooppunt
op
ongeveer 50 mijl ten' Westen van Orel 'en
ongeveer haivewege tosschen Ore! en Ye-

,

NOG TWEE!

".'"."'

.•-.,•■

DRIE

KLAPPEN VOOR MUSSO'S VLOOT

„

.','.'■

dag het volgende: Dé operaties tegen
de
Japansche troepen op allé drie landingspunten van Luzon (Aparri, Vigan en Lcgaspi) gaan voort. Dea nachts hadden geen
incidenten plaats.'De toestand ia is onver-

'

'=
*>

.

..

■.

zinken brengen van vier vijandelijke transpbrtschepen
wordt
thans gemeld,, dat tevens een
vijandelijk bevoorradingsschip
en een ólie-tankschip door 'haar
onderzeeërs tot zinken* zijn ge-

7'
i

' ~.

-

--"

Jndisch Leger.

„Na de successen van de Nederlandsche marine door het tot

De a l ge m e e n eSs ituatie
bleef in.de laatste, twaalf uren
StMBBMBMnMItaKU

/

Staten van Amerika 'zijn verheugd over
het tot zinken brengen van de Japansche schepen en brengen de hartelijkste icenschen'over voor vloot, leger en
luchtmacht . onder. Uw bezielende lei.'•'
ding."
.

■

:

beladen.

Singapore, uitgegeven communiqué wordt het volgende bekend

'.'._
landsch-Indische luchtmacht.
>
Aan-*de
vorige
communiqué;vermelde
•
'
het
in
actie . voor InteTnèering van Japan*
t
ners op de Oostkust van Britsch-Noord-Dotneo welke plaats had. op verzoek van
onsen bondgenoot werd deelgenomen door troepen' van Jhel Koninklijk Nederlandsch-

;

Nazi-oorlogsmachine wankelt

De Amerikaansche pers blijft veel ruimte besteden aan de verrichtingen van;- de
Nederlandsen-Indische strijdkrachten,. ' n

:,!

in het Zondag te 19 uur in

'

•

:

•

*'

»

and situae

,;

.

k

'

„JAPAN HEEFT AL ZWAAR

Aneta meldt d.d. 13 December te Batavia het volgende
Naar aanleiding van het of ficieele bericht inzake de successen
van Nederlandschê strijdkrachten ter zêe, vernemen wij dat op de
-ji
■.
Oostkust van Thailand vier Japansche troepentransportschepen verhaal.
Tribune publiceerde fotos van
HeraW
De
door Nederlandschê onderzeebooten werden tot zinken gebracht, Nederlandse h e duikbooten en tenders.
waarbij naar schatting 4.000 Japansche levens verloren gingen.
TELEGRAM VAN ONZEN GEZANT.
nog
niet
verkreDe Xcdcrlandschc gezant, Jhr. : LouOfficieele bevestiging hiervan is intusschen
don, seinde aan den Gouverneur Genegen; al zijn de berichten vrij stellig. Van daar dat. men over dit raal
te Batavia:
deweermacht.
„AHe
Nederlander» in de Vereenigde
4
vim
communiquénr.
succes nog niets aantreft in

■''.-%

uetuige

<

derlandsche Marine.
werden vernield. De inwoners voerden geïnterneerd.
■'~ De New York Daily Mail Interviewde den
In de Zuid Chineesche Zee geraakte een vliegboot van de Ko- vice-consul Furnee, dij van rijn bureau opninklijke Marine pp een verkenningsvlucht in gevecht niet drie keek,' glimlachte en zeide:'
„This is very good!" '
vijandelijke vliegtuigen. De aanval werd mét succes afgeslagen. De
Daily Mirror schrijft:
v,,v •
Een vijandelijk vliegtuig werd beschadigd?
C'.'.j"
„What in mattere of war is wrong with
De luchtstrijdkrachten van het Koninklijk Nederlandsch In- the Dutch'is, that they say too litlle and
•■■''',.
do too much".
disch Leger gaan voort met verkenningen boven Nederlandsch- Het tot zinken brengen van vier Japan-

gemaakt,:

:.

van hoe de bemanning in
en het schip in de lacht vloog.

—orneo een Japansche nederzetting onschadelijk, tcaarbij een'
aantal motorbooten in beslag werd genomen. -Andere vaartuigen het bijzonder de verrichtingen van de iïe.....

Reuter meldt uit S in gap ore:
Het communiqué van* 11.30
uur meldt: iJnderi'afgeloopen
nacht werden vier . vijandelijke
nabij
troèpentransportschepen
Patani in Zuid Thailand tot zin>nM^nlt^K%Hi^m'^n#BW^^v^rif-nMB^nVMPBVMf^n%tftBnwNIHR^Vtf
ken gebracht door, onderzeeërs
van dé Koninklijke Nederlandsche Marine, opereer end onder

.

■

,

(Lu ar. 5 worden de successen officieel gemeld. Red. S. Post).,

was er was er

-

Batavia,l3 Dec. (Aneta).Weermacht-cqmmuniquênummer
vier, af gesloten op 13 December 14 uur meldt:
,Jn deafgeloopen24uur hadden binnen • Nederlandsch-lndisch gebied geen vijandelijkheden plaats.
mobilisatie van het leger verloopt vlot.,'
en van onze strijdkrachten ter zee maakte aan de Oostkust
.

.

■

mast.':'
De. piloot

'"

Batavia, 15 December (Anetaf. Het : pfeermachtscommuniqué ito.', 5, 'afgesloten
op Zondag te 11 uur, luidt als volgt:
4>
yy yjiinda de uitgave van het vorige communiqué hadden enkele oorlogshandelingen"
van'gering belang binnen het t/ebiedvari'Nefctlandsch-Indiëplaats.-\ *.';•• ■*•"
Hier en daar boven omen archipel werden vijandelijkeMieg tuigen waargenomen.
-De gisteren binnengekomen'berichten. over. hét'' succes,'.'der :.'|. Xederlandsche
ónderzcebooten op de Oostkust van.Thailand kunnen Ihanitoffideel bevestigdworden,
■Nedcrlandsch-Indische- luchtstrijdkrachten'nèmeh óp zeer actieve wijze deel aan
de «erdcdiging van ilalakka. Australische vliegtuigen .versterken' 'thans .dé' Neder-'
'

LUZON
heeftin
deh

■..

ƒ

*■

Steeds meer belangstelling.
BETAALD”
De Amerikaansche bladen hebben steeds
Nemeer belangstelling voor de rol van
derlandsch-Indië in het Verre Oosten.Alle
Grondactie op 3 punten
bladen publiceereh op de voorpagina's de
en
van „Aneta"
andere bronnen.ontvangen
Manna, 14 Dec. (Aneta Reuter). De PMwelke . Neder-'
berichten over de hulp,
lippijnen
hebben de situatie, „zoowel
te
laridsch-Indië aan de Eogelschen in Malaya
?
land als in de lacht, goed in de hand, nu
geeft."',, y .
y
Het dagblad ;,PM." wjjdt twee pagina's de eerste week van de militaire operaties
aan een artikel over
Nederlandsch-Indië ten einde loopt", aldus een officieel comvan de hand van Clemm Randau.jvan de
„United-Press", die in den loop van dit jaar muniqué van 14 dezer van het hoofdkwarals lid, van het"gezelschap 'Amerikaansche tier van het Amerikaansche leger alhier.
bezocht.
journalisten ■ Nederlandsch-Indië'
Amerikaansche bommenwerpers 'brachHjj schrijft daarin over de, voorbereidingen, ten reeds vier Japansche troepen transportwelke hier werden getroffen. en over ,»de schepen tot zinken en beschadigden drie anvastberadenheid van Indië om zijn gebied dere.'
'•.'••..'.;
!_,,.-.'
tot het uiterste te verdedigen.
De Japanners hebben reeds zwaar
De „New York Sun", publiceerde een arbetikel* over Generaal Ter Poorten, dien het taald aan troepen, vliegtuigen en schepen.
en
blad „lichamelijk en geestelijk paraat
sterk" noemt. ' -' " >:
~

,

INDE

.

■

..-

•

VIJANDELIJKHEDENIN

..

.

getorpedeerd

twee bladen

•

EERSTE, GERINGE,

Uit Londra, meldt
Aneta-A.N.F.
•nog dat het Britsche Ministerie van
Luchtvaart bekend maakte dat een
f sergeant-majoor van de Koninklijke
Xederlandsche Marine onder
de Xoorsche kost een Duitsch muniUeschip vernietigde door middel van
drie voltreffers ter hoogte van
den

:

t:y.

Een van Nederland's geduchte
onderzeevlootj:

nog twee schepen

•

COMMUNIQUES.

NEDERLANDERS
4000 Jappen (vier schepen) bij Thailand opgeruimd

Later

uit

Aan het front bty Leningrad, waar
de .
positie, rrnoietwWU atatlwh «~h"=* -�- ;
blijven, had een klein doch hevig gevecht
plaats, hetwelk resulteerde in een nieuwen
UultM hen
Volgen» rra Russisch bericht werden hier
ongeveer vier honderd nazi's gedood terwjjl

teragto^lTS^M^^nH

Een van de wegen, waarover de Duitschers moeten terugtrekken en waarop zij met geweldige verliezen* achterhoede-gevechten
leveren. De telegrammen meldden dat.de Russische gemotoriseerde eenheden blijkbaar \.sneüei over deze modderpoelen kunnen
ageeren dan die der nazis.
MfIVBNWHP'NPNSPVPVHÉI
(Copyright ,fit<Bumatra Pos*."'— Nadruk verboden).
A

'

•'

verspreiden

afgeslagen

BAROE

&•

Maiakka wordt •verklaard, tüu de geyecfetec
\%n Ke*jan worden vóörtgej
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f:r>*in;t?,}
<.;C.rfff» %erjférditij '■.-* hpdcf
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ioo dapper ei» bekwaaiyi.inair_ö».ltigelukk%r daï bnj Singapore •■ hebben , eêj
*«/

•

lang,
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BURMA
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vtW-écrdë adres!.-.'
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.Wanneer '-U 4ichtsignajen tziet, weüce* U,
y
pit*rt' tt' móeten .wantrouwen',- .'jreéft- 'dan
hiervan, en wel' onmiddellijk, kennis .aan"
den eersten passeerenden LBD-tißSj>f'Aear
of in& de politie, niet èan het leger dus!
i 'Dit is eep zaak. die de politie en dé LBD

èa

l

J

-•

.I f

ïüh^

'nieCte

<

~

*

•

.*

\

Licht.

hui»'

SCHUILPLAATS.

,

en Wake

Uw

aan hem doorgeven. Dat
is h. elk geval veel béter dan de za4k
taakr'.;te laten loopen.
■■',' ■ ...■"Ee»( tweede opinerkicg: Meent men verdaclitV Ucht%'erscbgnselen op te merken.
geef*,; dan
zoo nauwkeurig «n zoo snel
RSopeTyk bericht, dus niet in dezen zin:
„Lk zag ergens dif. of dat/f maar in korte,
duidelijke woorden, zoodat degeen dié Uw
meacdceling ontvangt, -er iets aaal heeft".
Dt: Procureur-Generaal verzoekt bet publiek volle aandacht te Bchenken »an lichtsignalen en abnormale lichtverschijnselen,
dit ij.a.op ballonnetjes geleken.' en bij conStatt-t ring daarvan aanstonds melding te
maknß aan'plaatselijke politiekantoren.
,*
.'Hierbjj moet uiteraard gelden,, dat men
feir eerst even rustig het verschijnsel. gadeslaat en zich zelf overtuigt, dat geen
vergissing kan worden gemaakt. Eener»jd? dus
aandacht, andèrzjjds
bij de waarneming, opdat de
politie niet onnoodig worde -geala-meerd
Poch hiervoor behoeft uiteraard ook weer
geen vree* te bestaan, daar een vergissing,
,

~,

_

duikbooten bij Hawaii
vjln' Mari-

departement

'I
BEVEILIGING BEZITTINGEN.

2.

HUISAPOTHEEK.
Zorgt'dat ge alle noodzakelijke

me-]

neuitgegeven,

•...:.

'WtJ'er

/

■

,

■

;..

7. WBt ge, wanneer ge bv. uw brandend
hui» moet -verlaten, zoveel mogelijk rati

BW waardevolle bezittingen redden, berrtót
elkaar hebt in ten-gemakkelijk te U dan hierop terdege voor (wanneer het
verplaatsen doos. kistje, lasch of iets' .dér*'-. zoorer is. is het te laat). Mt-n kan bv. zga
boeken en belangrijke papieren ineeerkof.n rkof.
fer of kist pakken (draagbaar, dus niet
t*
*waar!) en gereed houden. Men kan zilver,
S. ,Ter bestrijding van
brandbommen kristal-en glaswerk, dat niet dagelijks geb«eft. men zand*noodig en voor. Brt bins- bruikt wordt,
etc etc. gem h»-n \an bv. brandende gordijn»*», hout, reed houden voor
«ervoer. Zorgt, dat
snel'
huisraad, etc. water. Zorgt-dus voor 'een ge onmiddellijk uw contant geld ;hg
t*
ki-t of bak tart droog tand. srbeppea met kunt steken.'Zorgt in het algemeen.
da!
lange, stelen en fmincpi. Zorct ook,voor «ca allea,. wat ge
in hét ergste geval wilt redden
altijd vollen m&ndibak ra zoo noodig nog dusdanig in het huis is opgesteld, dat' hc:
era drum of teil mét Miw(mater voor het gemakkelgk naar buiten gedragen
kan wor,
ce\al de waterleiding kapot 'hiaat.' De den. Instrueert uw bedienden (voor zoover
hoofdkranen van Ea«- «n waterleiding moe- op het erf aanwezig), wat ieder .%-an hen &
ten direct afgestoten.kunnen «orden.
noodgevallen heeft te doen.

ten,

bö'

:

BLUSCHMATERIAAL.
•

communiqué wordt gemeld:
..Vjjattdelpfce dinkbó^ten-©pereeren thans
Mawaii, Er worden krachhel'gvl«ied
in
Actie der Chineezen"•■•
.vtrbcagói
; Óna .:•■■
'ilnai '
. ■
■ •.„.
aahvailep
op hca gedaan. Nog twee
tige
ChusffkJUig, 14- Dcc
(Aneta Rtfiterj,
'..s. i|6??Jïh.i<rt.. dird<-Seenog_aJ- ..Chmeeschc
{•om-aanvallen "hadden plaat» op het eiland
troepen eetten hux» aanval!*gS
•']■: t -ale -iis
'uitstek ,bt- <•]«'' d«Wake.
Het eerste .bombardement was licht,
flanken en f>x> de*achterabede. de 7.
, .-;.j,. ;;»s.' 4'jit 'de' ó;j'j*>'tractie*. «|£ groot** JA p^asthe. troepen, 'die Kowloon
bedreig doen'hes. tweede .'wé-jjd met gropte kracht
it,:.
d:e'oogden vad. re*/.'betalen f.o. üdus luidteen bericht van het.irunt.
H-.,,, gevechten .hebbeni
plaats 'te
lyinshui eo Pingsjan. 'dichtbij de (Ures* ■werpers werden,, neergeschoten.. De toegevab de'Jßnt9»-ht.kfilo;ne en ten' Oosten v:;r. bracht schade stemfniet overeen met, de
aanvatfelifa'.ht. , liet xnarmi--gfcrriuoeE* 'op
Andere- Chmeescte bèrichlvh vrijzen'<; WAt eiland zet zijn tegenstand voort". •
verre wèloiß .vernemen,,«uur die öngetgrijfi hernieuwde. .Chiaeesche activiteit ian 'de.
BOVEN WAKE NEERGESCOTEN.
féM ook «aar taak m*tkraciifVu l'xwuding,
Washington.-14 Dec.
(Apeta-Retyer*. zooals vanzelf spreekt, niet kwalijk wordt
het,begin
~vervult, hebben osfo \rriacften m
Het Departement van Marine meidde heden genomen. dS^BfIHÉNj
Een tip uit
Djahe
twee lx»maanval!ch op aet eiland Wake,
Japansche
zoosTM-de twee fifserjreschoten
"In de nieuwe bepalingen voor het >*1• g«.'mir~j< t:. oi> een cnüei oogtnMut.'. te ctsJammenwerpt.'rs bij de aanvallen". pp deze
GUERHAA EN SABOTAGE.
schermen
-van lampen *iij • het 'wegverkeer
«voorpost Van -de* Pacifie. '
(men zie pok den volledigen
tekst
der
nieuwe'bepajingen op de Vierde pagina van
Hongkolig' bedreig. '~:■ Janjariners bestaat
het Tweede Blad).wordt ca. gesproken van
volgens alle teriehren 3it ee# guèrilla. en
'Door den Legercommandant
bij diffuus licht voor voetgangers.
wijze van voorzorgsmaatregel bepaald, dat
perrl dood
Dit probleem" heeft men te Kabari'Djahe
tijdens
luchtalarm tusschen 18.00 06.00 u.
de"
panners iijdens'h'èt zeetransport spaart
op Canton aanrukten, bruggen' 'opbiarenc,'
daHs
dus tusschen des avonds zes uur ea kort en goed weten op te lossen door een•ï«rtiU*rle, dp mitrailleurs en geweren van telefoonlijnen d«4orsni>!«'nd,^ètc,.doch ' to{ (meldt uit
. voor
De
Rijksminister
des
ochtends
Jïerlhn:
zes uur,,verscheiden omroep- lichte operatie van de centerlampen.
dusver werd nog geen bevestiging verkrejeehige divisies dagenlang werk;
kerkzaken,
Perrl,
Hans
is
op
zenders
Zaterdag",
aar»,
een
golflengte boven ide zevengen düt de Chineesche
Men schroeft het glas er af 'en- neemt
actie. ziet • reeds tot hart verlamming overleden.
Hét n ertraagde de • Japansche opmarsch een algemeenen,
uit de;lucht moeten worden gfmeter
cig
tegenaanval' pp? . g&otfi
den
ring, die den reflector vasthoudt, los.
nomen; aangezien deze zenders gevaar kw\schaal zou hebben ontwikkeld. ' . :
r Vn_d*arbij komt dan nu nog het vernietigen
U. SAW VEILIG
Vervolgens neemt men de reflector er uit
Ongel wyfcld' zalde Chinet-schc- a< tivltj it
v:.:.
.l\'y.\-,]r':>j>-. \\ Det. (Aneta/ Reuter
tankbóot'en «*n "'transportschip
1
en... sluit de lamp in omgekeerde volgorde,
vrij
irriteerend,zijn
ftorldea Jfpanscßen Bremier van Birma. L'., Saw en «zijn, ad- ■■ Nader wordt onderzocht dit
'Kk-L'itr.e acties'rjewyzen,'-hoe aetie! wy
.opmarscb,
Japanner
doch'-de
of
gevaar
'riwUr.
ondoor den reflector omgekeerd met gias (of
viseur*, verkc-ereh alhier in veiligheid.' Vo!kunnen zgri' niet- de, strijdmacht, die. in de getwijfeld met
middel van bepaalde antenne syste£oor
„dd-gelylf
een
'opti'ede-i
h-j»!
den
S*at
Britschèn consul nebben zy
'Uüfttsle, jaren nier is opgebouwd.
ben rekening gehouden, loen zij, de «Anïnen kan worden ondervangen, zoodat deze zonder glas, indien men dit wil) weer in de
,
plannen,, nog nier vastgesteld.
y
.':/■
niaatrege) als voorloópig kan worden belamp te plaatsen en den ring weer. te be.Het. i- ons nooit snel genoeg gegaan'es valsplannéfc yiro'r Hongkong opstelde-!..
-"
schouwd.
'êr
tof
Niets,wijst
./ !- \ l_jl\:.dusver óp.dat d»" Cni •
terecht iiebbca wij gemopperd en getril»publiek
wordt
op
neeeche
actie
Het
daarom
eenigerlei
aangeraden
manier den 'Jf£Daardoor verkrijgt men dat bet lampje
*&e*r<j.'.'.Daardoor zgn degenen, die'deze we!
Washington; li„ Dec. y'< Aneta Reuter t.
hét signaal: „luchtalarm" tusschen de
pansehen stoot U-invloed? of dir t ds uk op'
gerechtmaar
dikwijls
ook.
Het Amerikaansche. óx-partemeiu van büi- bovengenoemde uren, dus van zes.uur dss slechts door de opening van den reflector
,eens ,onbillijke'
Hongkong'eenigszins vkan'verlichten 'O
'.{-alandsche" zakeit, maakte bckend.dat het avonds tot zes uur des
.'vaardigde critiek te hooren kregen, eaflgeschijnsel ,kan doen uitstralen en desnoods
ochtends,
een' formeel»; kennisgeving; imt ving'van Ue dig over te schakelen op een zenderzooop nooeen
een
omwikkelt men h.et lampje nog met
legatie' te Boekarest,' dat Roemenië
aan rolflengte onder de zeventig meter. • >*&
Dit
die
papier.
geest
stukje
Xndië,,
was
de
offensieve
van
blauw
f
Amerika/'d*n oorlog verklaarde.
: door alle. lagen der beweging werkte. Zij kan'
Een tip uk Ka ban Dj ah e. 'die de moeite
.
gaf 'Amerika kennis van het feit,
Londen, 14' Dcc tAneta itfuur).' Uit cfat,het
*hu materieel en geducht '<jt rating,komen
KERSTFEESTEN
blijft „in net nieuwe conneutraal
waard
is.
WiïÉSËÊÈSÈÉSk
hy wordt gemeld:'' }...
£&%*
flict, dat.'pas is uitgebroken"; De kennisop e«yj oogenblik, waarop onze bondgenooDè .regeering Van Vtchy stelde oc DuilPROTESTANTSCHE
aan' het ministerie van buitenlandten', zoowel de Britten als de Amerikanen, sche autoriteiten op dé hoogt* van,., de. TSeying
sche, zaken werd gedaan door den TurkGEMEENTE
groot* bezorgdheid van alk- Kransen*B óver
Ertègun.
schen
ambassadeur
rie. zware, ;. onderdrukking, voortvloeiend
Laten wy daarom dankbaar zijnnit het- jongste
Confistatie in Thailand.
repressailler'
Dat daarbij nog gewag" mocht worden bevel.'1-, (Men zie .Duitsene
ook'hei Tweede Blad «Van
De luljaansche radio* meldde volgens
;•:■.■ aki van de operaties van Nederlanders heden: „Moorden",, Red. S.P.). "-y ■', '",:'
Men schrijft ons:
BH&Et^';.'
een Kéutertelegraam uit Londen,, datvolleder jaar hebben de kinderen op de
«in de Middeliandsche Zee is een vreugde te
Htt secretariaat van dei
Nog
hezorgdheid. gens, uit Bangkok ont vangen berichten alle
Vereeniging
Kerstfeesten een stukje
Be,rn, H Dei. (Aneta Reuter)! Volgens lirilsche jen Amepkaansche eigendommen arme kinderen onder denspeelgoed voor de Nederlandsch-Indisch Fabrikaat,. (Palmenin, Thailand zullen' geconfiskeerd worttwi.'
boom gelegd.
laan 22, Soerabaia) maakt het'volgende
-,
Wanneer men dus de dag van gisteren, de „Tribun*, de Gepeve." meldden* d<? Parij"
;De kerstmanden voor de behoeftigen zyn
»* ;
'
■»
bekend;
sehe
dat
d>'
maatregelen
bladen,
voor
Nederlanders
Vit-nv**
de
van".
'den
echter al grootendeels .verzonden. Nu verom
Leiders
van
de.kleinere
kleinste
rn
inherhaling
van
het
een.
beweerde tot 'zin*
zoeken wy aan'dé ouders de kinderen naar
"'•'_'■
noemt, dan is ons dat wel. . V
REX THEATER
clustriëele
die
bedryven,
plichten
ken brengen van het 7 Vich> -stoomschip
militaire
het Kerstfeest een kerst gave,vobr de mili- hebben te vervullen en
Wij mogen dien lof aanvaarden.
„SUSAN AND GOD”
~Hair.ts Deriis" door Ven. Britschea onder-'
daardoor, hunne betairen mee te geven. Zeer welkom rijn spelOuze marine die wy voor den
oorlog zteër 'te voorkomen. zeker zullen'
, De film die thans in het Uex Theater
letjes, boeken, sigaretten, chocola. Dus op drijven moeten sluitenen die reeds eerdet
beslaan
1 in f de
met minder succes getracht hebben een gezooveel te kort deden; door haar de'schepen uit ;,bescherming van Fransche koopvaarwordt, vertoond, T.Susan and God" b een het Zondagschoolkerstfeest
Ceram- makkelijker, regeling voor hua dienstplicht
ders
de
in'
Middellandsche"Zee'
van
die
zy'
heefi'op;gloZondagschoolkerstfeest
films,''waai
straat,
die
behoefd»
door
de
Amerikaanseba
een
in.
te onthouden
in de kerk te verkrijgen,
J
t
r ransehe vloot'.
kunnen zich wenden tot bosociaal verschijnsel critisch wordt behan- aan de Manggalaan, Schoolcatechisantenrieuze wyze revanche genomen op ons allen,
deld. Susan i Joan Crawford)-is een we- kerstfeest in de kerk aan de Manggalaan vengenoemd secretariaat onder bijvoeging
1benauwdewijrekenmeesters^
reldsche vrouw, ze keert terug van een van leggen de kinderen deze gaven 'voor de mi- van de noodige gegevens (soort bedrijf, verdit „nooit" vergeten.
Laten
haar trips naar Europa- en -blykt dan, be- litairen onder "den , boom. Deze' gaven vulling militaire plichten voor leider ■ 'en
Bq* de verdediging van Singapore, een hebben meegeholpen om de spits af te bn«j keerd door een godsdienstige beweging, worden aan het doxbetreffenie comité af- eventueel personeel, redenen voer dreigende sluiting enz.).
welker apostel zn wil zijn. De „beweging",
tevens van Nederian'oscn- ten en het verrassende gevaar af
verdediging.
te wenden, komt'er niet best ai wat echter de 6chuld
Op: verzoek van het Departement van
i
Indie zelve, spelen wy op het' oogenblik straks zullen moeten vertrouwen op.
de is van Susan. By haar is alles uiterlijkheid
Economische Zaken zal een en ander , b'j
«en rol 'van-? historische- beteékenis navy's van de beide groote Angelsaksische gebleven en zy wil wel haar kennissen beóit departement worden voorgebraeht_ ten
pen -iitmaal kunnen wy met S'oldoening zeg- mogendheden, die pas hevige klappen heb- kecren, maar niet zich zelf. Barrie haar
eiisde een overzicht over»deze aangelegen-,
AANGEREDEN
fceid te verkrijgen. .
r
,'B«* ü*V.ons' dit mogeiyk werd,, omdat wij. ben opgeloopen,' maar die nu om haar re- echtgenoot, wordt gespeeld door Frcd.
i Hedenmorgen had voor
March
en
de gevallen.dat'grootere industrieën
hun-dochtertje'
in
gewh'ud
door;
Blossom
het'ft.K.
Riwakker
Inter.zijnde'U-n laatste toch alles vanche zullen komen.'
■"-naat in de Kerkstraat een aanryding plaats eveneens in dezelfde omstandigheden verta Guigley.
■
wij nog kónden
'-'gedaan
'<
Een enkele groote dag moet ons niet doen
•
geval
keeren, worden van deze eveneens' inlichHet
is ontleend aan een toonecl- van schoolkinderen door een sado.
Eenige
stuk
Loos,'dat
van
Anita
er
zal
Amerika
overschoolkinderen
nog
reden'op
in
de fiets tingen tegemoet gezien.
duchtig
vergeten'dat
moeten wórden gevochten en dat dan de Brit- weldigend succes had. De film is, dan ook naast elkaar. Op een
gegeven moment
ten vn. Amerikanen, hun groote dagen zullen goeddeels ingesteld •op de dialoog," welke kwamen de fietsers met elkaar in botsing,
waarna de arMor v>«»> «•üj«>j.
scherp en.levendig is.
r
> ».-n, waarin;.-. wij m/* dan even harancJrDe. verdere bezetting is aan bekwame inreed. Een jongfcn en een Indonesisch
meisMED AS 15 DECEMBER 1941.
jkig, otßchoon *enicht minder . opvallend iilrnartisten toevertrouwd. zooala Ruth je werden hiertyj gewond. Na behandeld
te
dat
f,, «ik
wij
'feit
va
zullrm
i•
moet.-n medewerken.'
Joan
Husscy,
B
Carroll,
vaa het naakte
Hayworth.'Nizyn
zij
Uita
konden
Opgave Gijselman & Steup.
weer huiswaarts gaan.
-4
in.,,.. v-echten-,
AlUn v?K)rltjeUcUdfc doel, de
gel Bruce en anderen, waardoor een goeJe
Wie
nog bard en lang wil"»
schuld
had
aan
de
aanrijding, maakt
Java: Sheet 64,32 eent per K.G.
vernietiging vertolking der
na dapper en in »iw. o
taiu l.van HiUei en tqn vazallen,
verschillende rollen om de thans nog een punt van ■' onderzoek van
en dat
Crèpe 65,70 eent per K.O.
Italië en 'Japan. beide hoofdfiguren
'
heen was verzekerd.
de politie uit.
Singapore: 38 onregelmatig.
.-
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boven Grieken- buurt' maar staat er ia Uw omgeving-,jeen dicyncn ea verbandmiddelea; te gebruiken
militair pp wacht, dan kunr* U natuurlek bg \*erwandingen door luchtbombardeniex-
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HONGKONG
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lx omroeper, van den Generalen Staf
L'-üdió!:, H Dec. (Aneta Reuter). la-ge- voegde" hieraan nog het volgende toe: '
Wat hier'namens den , Legercommann
»ghebberide kringen'ia iijpdcn werd'he- •
bekendgemaakt, bete*kent ; nadar.t.'wérd
den de verovering van Chirba, een dër pun- tuurlijk'héelemaal
niet. dat wanneer men
ten -welke nog tegen den Britschen aanval
stand hielden, bcvt stig4-'Halfayaeö Bardia erges£ lichtverschijnselen ziet, of 'dat' nu
'sigi.ji>n zyn of dat onverantwoordelijke
.steeds Ln> vyandelijke handen.
tiedon mét zaklantaarns* spuien, zulks niet
UITGEBREIDE R.A.F.-ACTIVITEIT.
zou
worden'gemeld. Zijn geen poliLBD-inspecteurs in de
De» R.A.E, 'ujj nel Midden-Oosten : trad tif!!i<.ris*hen

Hawaii
/•■!.!. dat Wij bt tri eel •'■•■' v:i!i <u
i .■: dïi
kunnen terug w.:ti*
■■■■•:■■

en Jjoiede bedcif-üiïgen van .deze- burgers' ooi' 'wordes.
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met succes
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ten onderschatten,', . ; i-AV,'
Op de *ee kennen wij.'Britten ir. 11
eeuyen landen >«j w
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.■»•-.- -■•"
■■''.'
' ti'B, t'at wat (Je *,Dirtcfe" kar.,"tK-k |<x»fc i<u .
kringen in ,txar&ei
:i ■
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■A--v 'wxkUtXfi, a;f liehjjj ' i.péiietrattes
8r.%
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'•'■'''
:
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■■-■'I'oinf Vict*riit
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■ Ojsk jhrmicr ühurcMP zond zyn
• 'ifluhuxnscbt* t«*Hcns het fcobi-
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Amerika

verdachte
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t^jtènsde, volledig verduistering.''dt-t wfS'
dm! *6ggim tgdens luchtalarm, .'niervan
fce? r.'is geven aan de. militaire j autoriteiten.
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stü'j' ■-.
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"dan>ai ,t« s<-niakkclyk'kapitale schepen oa »t,"
•
der. de zeelieden, die aatibelde zijden vin ó>- Ow IS.' uur *:erd
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.
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f .Volgens "••tf .Retfter;-»-»; ■-•:'■•* uit Singa-,
';vyy»nne« r'.wrj dan fcü'. oak'tev^Kjen_ZÜjO Hwrevtrachtte?' i', J;;-J';''r5 üanïag /«wee
;Vïnét.- hut'werk'der oriieti; dait v ii>C t^/f3 MhtiSHf aajn>»?fe»
tt' vóerrr^
t» 5 I sjftaeg hitjagers
Sfieker;|ttjde eerste plaats tießglk d?ï Ky *V docï: ii;
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Mooi geste!

voor

voetgangers

Chinees weigerde ƒ 1600.—voor

Kaban

,

berichten

luchtaanvallen

zijn auto
Toen de Vorderingscommisaie hedenmorgeil verschillende auto» op hun waard*- ta-'
xeerde om de eigenaars de vergoeding, toe
te kennen voor het afstaan hunner
\*oertuigen, werd aan een Cbineeschen handelaar de somma yan zestien honderd gulden
toegekend, in ruil voor rijn vrachtwagen.
Bij het-vernemen van deze mededeeling
gaf de betrokkene-, Li e GiokTjin,
handelaar te Sibolga. ten,antwoord dat hij
in dezen tijd geen betaling wenschte te
ontvangen van het gouvernement en
als
bijdrage in de oorlogvoering 'zön vrachtwagen gaarne- gratis Aan de militairen
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Inderdaad een geste, die Volkomen overeen «temt met de oproeping Van
Chiang
Kai Shex. dezer dagen aan de Cbiaeesche
bevolking gedaan, om ~bun" tweede vaderland" alom den grootst mogelgken steun
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Door de Stadspolitie t<n de L.8.D.-polit!e
aldus
zullea vanaf
een bekendmaking in de ..Sum. Bode"'dd.
alle rg- en'"voertuigen, waarvan
12
de lampen niet voldoende rjjn afgeschermd,
(volgens verordening No. 117 van den Legercommandant) in indien niet aau bet
bevel tot. verbeteren ter plaatse., wordt
voldaan, voor verder rijden e ongeschikt
:*.
wórden gemaakt.
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>

"

'

~

;

:

,

BEWARENVAN
ONTSMETTINGSSTOFFEN

'

-

-

SCHOOLKINDEREN

.

•,

doen.'.

>

-

,

,

-

,

--*-

,

»•

.

*..

<.

w«

I

-

]

i'

vyasy*jn

dis

I

Hiertoe kan men oen
„ijzeren voorraad'' I
1. Zorgt voor een. verlichting binnens- aanhouden vat de allernoodigste VoédingflSl
huis, welke van buiten-af niet of '.slechts middelen.' gebaseerd op oorlogamenue.
Del I
uiiflauw waarneembaar isT-en niet
ze voorraad moet natuurlek telken» opre-.,.11
straalt. Hiertoe kunt pé tip alle plaat-;» bruikt
worden. Et
sen, waar de normale nuiselijke bezigheden ï gehamsterd worden en men
behoeft ■. geen.
verricht worden, een speciale verlichting If stapels blikje» met allerhande f~be gerech"aanbrengen (afgeschermde kleine 'lampeif' ten ü» te *laan (wat de.winkeber» toch
niet [
bv. boven des'etoél, waarop ge des avonds [ toestaan),_ doch %'an Se
voornaamste
voei!
zit te lezen, boven de schrijftafel! de 'éetta-. tüagsmiddfclen' 'als
aardappelen;en rijst
§
fel. de naaimachine, de.toDeitafel.net keu- (ieder» huisvrouw weet wel wat nog méér)? -jf
krtiaanrecfat, de
Waaneer men kan inplant* jran den geüruikehjken vooi.
aan- raad voor 2 ot
c}ez« verlichting op kundige ■ wqzè
3 weken wei'voor een., heek 1 é
Ötóigt .(ep nSK -.onnoóiüg alle. Rampen, temaand'worden ingeslapen. 1
I
gelijk aanstekt), behoeft hgt buis. niet geheel afgesloten te* woerden, dc*n-controleert BRANDSTOF EN NOODVERLICHTING.
5. LlectricltHtweß R*Moorrieoini: kun»
van halten afj J*ch. of
veel
naar-builen senhnf.
' • >"' ■en aitce*6hakeld "orden; bereüh U hier• Wil men meer licht in" buis hebben. j,dan
onteer door het aanje-jr-n van een voóWl
moéUa «alle openingen {defiin, ramen, ven- raad houtskool «ia op te .keken, een «têedv I
ülatiegaten). ook a*an 4/ achterzijde i van »-.y"rr>-f-*heir teilöj kóm drinkwater' en I
het. huis, afgesloten'of met blaiiw papier of pecntMßßlaapJea. ©f kaarden'voor
nood-f "I
dóéjt afgeseberm'd' warden.'~*. '
jerlkjhtinc Ren Mauw af erséhenade flash,' I
*. iirt K be*»t mogelgk. óni ruim
t>ldöenüe Jicht 'is een wet j>rv-fwh,***&.
hebben,
te
in uw
terwijl de "wogjjj
ning~van buiten af toch een zeer donderen
-6.-. Rf-abMNrti f. waar er-Mj boatbaAK 1
indruk maakt, waaneer' veel en kundig t»~ J
. brNchpttlnß
- ttc«-B. |
jtncntr»
bruik wordt gemaakt \s.n aischermkappen,")fYebrrfgevaar
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DécV,-<Afieia

van , het VOEDING.
d? maatregelen, welke
4. Het verdient aanbeveling om voort*
men voor eigen bescherming tegen luifcü
te rijn op een >veijtuee)e stagneeri-g
gevaar in 'zijn woning moet getroffen hebr
van de •voftfitit'Jvfw-.rrMTrinj ij de stsd 'hi*I
ben en nog kan nemen:
wél uitgebreide maatregelen rijn getroffen
voor de voedseldistributie' in tgd van nood i

Wjj laten hier een overzicht

..S.H." volgen van

,

Singapore, 14

Schema voor beveiliging van gezin en huis
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edrlansch

CONTACT MET DEN VIJAND
BIJ KOTA

j

dat
wtedèfüjß is gebleken, dat geruchten ■worden
verspreid. ontstaan door het uitspreken van
veroadewtellingen. of .anderszins. In verband hiermede wordt bader de aandacht van
-publiek gebracht, dat de, politie is gtinstriictrd cm alle geruchten zoo sael mogj'iifc «<j*-n %on 15 te d^kkeS;«en L75 ontdekking: u..-. iemand die daaraan schuldig
ataati' bnverwg'ld naar bevind .van zaken te
handelen, waarbg uiteraard inbegrepen ar.i:e. woprloópige aanhouding en straf-

Japansche invol in Birma

Vi*

fVocureur-Generaal • deelt mede.

IK

yya:i(t.komeD altijd gelukkige en ongelukkige' paèsagéa v.vo£r. '.'•/ Dit dienen wt ons ' in
dt eerste pUiats te-herinneren, als. wij ons

WAT DOET GE VOOR UW
HUISBESCHERMING?

Geruchten

George VI 46 jaar

;

op Penang

'

Aanteekeningen Raids
DeN
marine
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Rubbernoteeringen

: Nu 'onder de tegenwoordige.
tijdsomstandigheden wederom meer van capcrio
triseptol, bleekpoeder of mengsels van ètn
van deze stoffen met magnesia wordt gebruik gemaakt. bUjkt het noodzakelijk er op
te wijaen. dat deze stoffen bij bewaren kunnen ontleden.'Deze stoff en, worden ox gebruikt ter ontsmetting by blaartrekkende
'

gassen.'

L

■'.;'"

""'

*'

'■'■>'

By het openen van flesscben, blikken of
potten, die deze stoffen bevatten, kan een
gedeelte van den inhoud bij 't ontsnappen
van de by ontleding ontstane gassen, nair
bulten geslingerd worden. Teneinde» hu
ongevallen 'te voorkomen is. het daarom
noodzakelijk het openen uitsluitend te verrichten onder-een dichten doek.
■ Denk daarby vooral om Uw oogen!
j.*

den dag....

land waren doorgedrongen.' zoodat wij
thans in de Russische berichten allerlei
nieuwe plaatsnamen lezen waarvan wij tot
dusverre niet, hadden gehoord en die vrij
yer achter de bekende: gevechtsgebieden

L.B.D.-ers geven

•
.'■'.''
Er zyn dus drie factoren die den strijd lagen.
front was ten zuiden van
Het
Russische
voornamelijk bepalen.
In de eerste plaats een zoo taai en ,'iard- Moskou reeds ver . om gebroken * en; ten
nekkig moge!ijken weerstand,van d» hier Noorden al evenzeer. .En wanneer wij nu
dè Russische berichten van heden In bewy alle' berichten van de vijf aanwezige strijdmachten tegen de in c,ang schouwing nemen dan zien wij
dat' de
zijnde
Japansche
landingen tot de noodige Duitschers aan het front al
dagen tezamen nemen, dan valt
ongeveer
400
steun aankomt.
k.m; breedte in beweging zijn gekomen.'
i.' dat er eigenlijk zoo weinig nieuwe
de
tweede
In
plaats is de snelheid waaring in'de militaire situatie is . geHet,grootste gedeelde daarvan, een 300
mede versterkingen uit- andere gebieden
naar de fronten op de v Phi'ippijnen en k.m., vinden wij 'ten zuiden van de Russische lioofu.ii.ad. En te,
rover echter behoeven ■ wy' oib» niet Malakka en
straks ook naar .Birma kunhen plaatsnamen vwaarvan oordeeltn' naar de
.
:lagen.
gesproken wordt,
worden'aangevoerd van grobte bcteekéhis.
wisten van meet af aan dat de eerwijken (Je Duitschers klaarblijkelijk" soms
Ten derde telt tw
maté tientallen kilometers per dag. Het is duirlogsdageh volop voor de'Japanners' waarin
de
Japanners
de
A.B.C:D.
transporten kunnen belemmeren ' en dus delijk, dat wij hier.te doen hebben met een
strateg*|rhen terugtocht in zeer grooten
ZS beschikten ter plaatse over een raach- anderzijds de mate .waarin
Anïerikapf r: etijl," waartoe de Duitschers door den winti|Evloot. en hetgeen op het oogenblik van de zeewegen kunnen beheerachen:
■'■■■':
ter genoodzaakt worden. Maar terecht zegzeer voel belang büjkt te zyn, overeen
Houdt men
In het oog, dan ziet mea
gen de Russin hunnerzijds dat het niet de
■groötor aanta! vliegdekschepen dan officieel dat-eiken dag,ditdie
weinig . veranderingen winter is, die
opgegeven.
He Duitschers verslaat, maar
brengt, en elk 'Japansch schip,'; dat -tot
de kracht* van de Russische wapenen.
BSQ waren dus voor den oorlog in het zinken wordt gebracht, een
aanwinst is
EiThctyis zelfs goed. dat het gezegd
Sdon • van den Pacific volkomen geprv- van 'groote beteekeiiis.
'
Kecrd. en te oordcelen haar de operaties De éérste dagen zullen vodf een groot 'wordt,, want al heeft het Russische leger
blyk gegeven van een zeer hoog; iroreel,
vu de eerste dagen hebben zy meer vlieg- 'deel decisief zijn. En na een. week
vechten
yc|e maanden achtereen .nederlagen en
oorsprontot
dan
.door
beschikking
hun
Hken
kunnen wij althans zeggen dat wij de tweede terugtochten
verduren, zonder tien
te
eljjk werd aangenomen. '
-week rustiger ingaan. dan de eerste.>v ;.'<
moed
te
is toch góéd
en
deze
overmacht
te
vcrliezeiuhet
ondanks
water ..' Maar alle
zullen moeten worden noodzakelijk dat'die soldaten het vertroucHn'de lucht, en ondanks de groote trans- «Jgespanncn krachten
.tot hK uiterste.
wen in hun kracht zien, toenenien' door" een
porten troepen, die de' Japanners" voor deSi '"'S"
'S-' '■■'■"
appreciatie" van. hun militaire ao
richtige?
af
fc«%taan, ge
ze Campagnes vermochten
:,\«v:
i. ,:'■
:■■:■- ;
'tiviteit.
~•,'■_
dan
zeer
langzaam
bet
hen
niet
voorlokte
:
ia,
Het
feit
leger in
dat
het
Russische
ui£ té.. schuiven., hetgeen te merkwaardiger
Het is hoogst moeilük om uit de schaarstaat blijkt om de Duitschers te verslaan,
ilsßomdat, het; verlies, van, de beide' ste-gegevens
een indruk te verkrijgen zoodra dé" weersomstandigheden dö Lalans
slagsc'hepen hun'vrijheid Van beweging ter
dan
nog grooter tseeft
\yj 'omtrent de bedoelingen'van de^Franschen. eehigé streken in zijn voordeel, te verschui-

De Pacific

EERSTE BLAD

„openbare les”

een

Mussert map bij zijn baas komen

~

lincer

N.S.B.-regeering?
Londen, 13 Dec. (Aneta-A. N. P.). Vol-"
Dcutschcs Nachrichten Buro woonde Anton Mussen op 11 December de zitting van den Rijksdag bij en werd bjj op
12 dez T met Seysa Inquart door rjitler
gcns het

;

*

-

_

Seyss Inquart en Schroidt
voor spcciaje diensten van Seyss) gisteren
door Hitler
Het<A. N. p. merkt óp dat dit misschien '
un verband'staat met den .tienden 'verjaardag
tle :N.*S. -B.v,p

•

de.

'.

"

mogelyk verassingen .breng\, en - herinnert eraan 'dat Scbmidt de kwestie ter
sprake
bracht feéner N.5.8.-rege<jring iri '- Nederland op' een büeénkomst in Utrecht.

jffd

-

De ilcdansche LM.D. blijft regelmatig oefenen en deJn de jifgcloopcn maanden opgedane ervaringen; vcorden aan realistische oefeningen aangepast. :.";'• ,
Zoo werd q.a. Zaterdagmiddag verondersteld dat brand was uitgebroken ,in
een huisje aan de-Oude Markslraat. waar men met verschillende
ingrediënten
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Deze regels, die wij in ;jïet
iKicuw's" aantroffen, zyn bcsteiiul
voor hen die hamsterden. Het is ieen
kort verhaal Een kleine tragedie ian
een jtiocdcr die geen melk meer vinden kon voor'haar baby. Het verhaal,,
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OVERWINNING
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Uitvirkocht'r— hamsterende dames
ztfn k vóór geweest'. Het bJikje'melk-

,

dat.it nu zoekt ligt'ergens veilig teeggeborgen Vg vergaderde voorraden.
rVv.ï Date dame gaf niet zoo gauwdeil
moed op.
een blikje melk icti-.

.

tiberty prevails.
De vertaling luidt als volgt:
Via ü zend ik de bevolking van Nederlandsen Oost Indië mijn wannen dank voor
haar schitterend geschenk t.w. 2 Churchill Tanks. 4
cruiser tanks en 11
Bren gun carriers. De krachtige krijgstoerusting welke rij gedurende het laatste
jaar en langer vrijwillig aan de Nedcrlandtche- en Britsche strijdkrachten schonk; is
een aanzienlijke 'bijdrage aan' onze kracht.
In ben diep getroffen door deze uitdrukking van haar vertrouwen en van hair
i os] uit om zoo veel mogelijk'te geven _tpt| dat de zaak der rechtvaardigheid en vrijheid
;"
,'zal zegenvieren.
r.

—

de zij
.Zij kreeg het niet. ,

3

'
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Z% is toen naar een. kennis ge.looprn. Kunt w m$ alstublief helpen'
aaneen blikje melkt Hel is voor' mga:

','.,

0

:

kind.
Wie

a

.

'

zou zulks weigeren?.
■De' kennis, is naar haar-kast geloopzit en heeft jiaar een blikje melk
»

Wë&SÊBBUkÈ3&&>&

gc-j<
'

Zij

hadgniet, gehamsterd en had

slechts één.

.•..'_
"."

;

er

.'

Zij gaf fiet mee,
Voor Uil Kind. •

Na te ver ih Rusland te zijn doorgedron-

-

Jk|

'

weest .om. de Russen definitief te. verslaan, begon de Fransche keizer, evenals
Hitler nu. een strategische terugtocht die
evenwel, in een radicale vlucht en een volkomen vernietiging eindigde. .
.Ongetwijfeld hebben de Duitschers technisch betere middelen dan die van Napoleon ter beschikking orij den winter door
te komen, maar zé 'zqn dan ook veel dieper
in Rusland doorgedrongen
en zij vangen
den terugtocht ook veel'later aan op een
oogenblik waarop de waarlijk barre Russische winter al begint door te zetten.
Zullen hun; bewegingen gaan gelijken op
die van een kudde vluchtend voor een
boschbrand. ,"'■'■"■'■•
Reeds nu wordt hun . achterhoede' op
den.terugtocht, evenals die van Napoleon
voortdurend aangevallen door. de Russen,
die hun geen oogenblik met rust laten.
74 verliezen voortdurend; manschappen
en materiaal en de beschrijvingen .van den
strg*d in deze dagen doet reeds denken aan
de tafereelen, die ons geschetst waren over
den terugtocht van Napoleon.
Ook toen was de weg-* van de;* grand
bezaaid met. beschadigd, maar ook
gaaf materiaal, dat de Franschen. niet
langer konden meevoeren.
De opgave omtrent de Russische buit ia
deze dagen doet "ons zien dat het begin vnn
den strategischen terugtocht voor de Duitf chers al even ongelukkig is. 'f\
De Duitschers beschikken voor hot. terughalen van de geweldige massa materiaal die zg, gedurende den zomer hebben
aangevoerd slechts over een betrekkelijk
gebrekkig wegenstelsel 'dat ten deele nog
slechts gcimproviseerd hersteld was. Een
leger dat terugtrekt is als een dame met
een lange sleep, die zich ten onverwachts
en te haastig moet omwenden en aldus
hinder van dien sleep krijgt. En als het
'den Russen zou gelukken om nu en dan
panische bewegingen te verwekken dan
Ioopen« de terugtrekkenden • zich te ■ pletter op hun eigen hoofdmacht.
Maar wij moeten aannemen dat de Duit*
schers deze uiterst moeilijke operat'es op,
zoo'n groote 'schaal reeds te voren .reeds
nauwkeurig hebbeu geprepareerd <en dat
de Russen, dus zeer actief zullen moeten
zijn zoo zij definitieve successen willen, bev

■.

armee.

reiken.
HBËBË
Nu veroveren' zjj veel materiaal In waarschijnlijk - ongelukkig gevoerde Duitsche

achterhoedegevechten.

-

Weer

Batavia; 14 Dec. (Aneta). Naar van betrouwbare ïijde wordt vernomen. 13 begonnen met de voorgenomen geleideüjke ontruiming van een aantal stadskampong» van
Soerabaia. Naar het strategisch Inzicht van
de oorlogsleiding kan dit zeer geleidelijk
geschieden.
De vitale bedrhven bhjven
voorlooplg in werking, ook aan den water•
.. ■
kant.
.-

ALARM TE BATAVIA

worden,

-

«
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GROENE LASTGEVING

'

Vereenigde
Singapore

Batavia, 15 Dec. (Aneta). De eigenaren
of houders van motorry- en voertuigen, die
in het bezit zijn van een groene lastgeving
van den legercommandant/wordt opgedragen de daarin genoemde
vervoermiddelen
voor te rydenof te doen voorrijden op 16
dezer te 6 uur voormiddag b\j de betrokken
vorderingscommissie.

fondsen

"Aneta meldt hedenmiddag uit Batavia
. der vereenigde Prins
Het' hoofdcorrfité
•lat de K.L.M. ra de K..\.1.1„M. niet ingang Bernhard
en Spitfirefondsen verzoekt ons
van 17 December wederom Singapore zullen den volgenden oproep te publicccn.ii.
:
aanduen.
a
Medeburgers! Onze "stichtingsacte vermeld kis doelstelling: het vcrleenen van
Uit zeer vele aanvragen om inlichtingen steun aan de oorlogvoering ten gunste van
is gebleken, dat velen er nog'niet'vah op de BritsChe en Nederlandsche Kijken en
de hoogte zijn, dat de
.'•.','",
en' de hun bondgenooten.
K.L.M. haar lijnen normaal blüven
Tot 'nu toe waren Uwe vrijwillige begen, omdat het uiteraard juist thans meer, dragen' bestemd voor vliegtuigen, schepen
"dan ooit noodig is, dat goede en snelle ver-' en tanks voor de Britschê en Nederlandsche
bindingen" tusschen Java en alle deelen strijdkrachten in Europa. Den 6en Decemvan de Archipel èa voor zoover mogelijk ber hadden wij juist een rondschrijven
aan onze plaatselijke comité's doen uitgaan
Tnet het buitenland blyven bestaan.
werd voorgesteld:
Door de
KJNU.L.M. worden thans 1 waarin bovendien
1). een tank 7 aan de Gaulle aan te biediensten per week in beide richtingen tusden in opvolging van een oproep van onzen
schen Batavia en Medan onderhouden."
De K.L.M. heeft uiteraard Penang en legercommandant,,; 2) aan een nieuwe
Bangkok uit haar route moeten weg laten „Sydney" bg te dragen, 3) ook voor steun
en vliegt thans rechtstreeks van Sumatra jaan de Russen de gelegenheid open te stellen, en 4) nauwer contact met de'Chinee.
naar Burma.'
De avonddiensten van de
K.N.I.L.M. sche oorlogsfondsen tot stand, te brengen.
Nu wy tegen Japan.de Wapenen hebben
lusschen Batavia— Semarang en' Soeraopgenomen,
meenen wg dè eerste'drie dezer
baja zijn omgezet in namiddagdiensten,
objecten althans voorloopig te moeten laten
v,elke om 14.30 u\t beide eindpunten vertrekken. In verband daarmede werden de rusten en goed, te doen U voor te stellen
vertrekuren uit de' Sumatra- en Borneo- thans allereerst onze inspanning op de
te richten.
.-1 ations alsmede uit Ambon, Makassar en Xed.-Indische i oorlogvoering
Waar Ned.-Indiü bjjna volledig is gemobiliBali eenigszins, vervroegd, teneinde de
seerd en er. vermoedelijk tot aanschaf door
daagsche verbindingen Sumatra
Oost ons van, krijgsmaterieél
voor de Indische
Java en die van Borneo
Celebes en Ambon naar Wést-Java te kunnen handhaven. weermacht geen aanleiding bestaat, kunnen *rg thans onze gelden wellicht het best
bestemmen voor het welzijn van de in
Ned.-Indië aanwezige eigen erf bondgenootBEGRAFENIS L. B. D.
schappelijke strijdkrachten en hulpdiensten.
Dit natuurlykjn overleg of samenwerking
CONTROLEUR
met de andere,instanties, welke op dit geZaterdagmiddag had onder, groote belang- bied werkzaam
zijn.
,'i
stelling dé begrafenis plaats van den
bg"
Medeburgers! Wg verzoeken U duss goed
een botsing met een zakkenroller Woenste'vinden, dat wy'op dit nieuwe duel ons
dagavond omgekomen L.B.D.
controleur richten en 'roepen U op ons
Kwee Weng Liang, onderwijzer eener school bedragen te blijven schenken,daarvoor Uwe
aan de Wilhelminastraat.
"Zoodanige «teun van, de-burgerij aan de
. Reeds om twee uur was de belangstelling
weermacht moge, naar het woord van onzen
in het sterfhuis aan de Adolfstraat groot. Landvoogd, haar moed
en dadendrang sterOnder de ongeveer 800
belangstellenden ken en haar de bezieling '..
van
waren ook Burgemeester Kuntze,
Ir. van onzen gemeenschappelgken toevoeren
overwinnings'Ommen; directeur van gemeentewerken en
leider van den L.8.D., het gemeenteraadslid Yap Gim Sek, een vertegenwoordiger
van Cen Chineest hm consul, e.a. Van laatstCIVIELE KUSTWACHT
genoemde was er ook een- „herinneringsschnjven" over den overledene in ChineeBatavia, 15 Dec. (Aneta)., B«j besluit van
sche karakters op een stuk katoen ter leng- den legercommandant zjjn de commandante van vier meter.
ten en ploegcommandanten '." van de civiele
In het sterfhuis* werd door verschillende kustwacht gemilitariseerd, reap.
gelijkgesprekers 't woord gevoerd en ongeveer om steld met sergeant eerste klasse en
koroo;■:--•
■...v L»w*
<*..iv Cv
ZICU
UI r»»I.
beweging naar het kerkhof, waar Burgemeester Kuntze en Ir. van Ommen, die eerSTEUN VAN DE GAULLE
der het sterfhuis verlieten, den stoet opwachten.
Batavia, 15 Dec. (AneU). Het comité
lets over vieren behoorde, deze plechtig- „France Quand Même" meldt, dat-gene.
?
heid tot het verleden.
raal De Gaulle een proclamatie afkondigde volgens welke het Vrge . FrankL. B. D. TELEFOON: 173
t\sk Japan op even krachtige; wjjze
zal.' bestreden
als 'Duitschlahd. en
VOOR INLICHTINGEN
<..

-

-
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AANHANKELIJKHEIDS BETUIGING.

Batavia, 15 Dec. (Aneta). Ook de Chineesche onderwijzersbond zond een
aan-

hankel-jkheidsbetuiging aan den . Land
voogd, waarop de Gouverneur-Generaal

■

telegrafisch zijn dank betuigde.
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R! L. H. KOOPS
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E. J." KOOPSiBETTER
Siantar Dokter Fonds*, 12 December 1941
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Zondagmorgen vertrok minister" P. A.
Kersten» met zh'n gezin naar Londen, uitgeleide gedaan door talrijke' belangstellenden waaronder den adjudant van den-gouverneur-generaal, de vice-president varTden
Raad van Indië, de voorzitter van den
Volksraad, de algemeen secretaris en vertegenwoordiger van den apostolisch vicaris",
en door het hoofdbestuur, van de LK.P.
Ook minister Van Mook, de heer van
Maar voor inlichtingen, den L.B.D. beHoogstraten en' verschillende vertegen- tref
fenile. steeds het nummer 1111" wordt
woordigers .van het ' bedrijfsleven waren
ge\Taagd. veüorkl de-LB.D. bekend te
aanwezig.
maken, dat aan dat nummer niet altijd
Vanmorgen verliet het vliegtuig met de gelegenheid bestaat om die
inlichtingen te
familie Keratens Medan. Bij aankomst werd «e» en. Deze zijn echter steeds
te krijten
de nieuwe minister verwelkomd door .de aan nummer 173.
plaatselijke burgelyke en militaire auto-'
Men rage dus steeds nummer 173,
wil
.
,
ritciten.
men spoedig geholpen worden.
;

'■..,.-

•;

.*'

MINISTER KERSTENS
PASSEERDE MEDAN

.

Batavia, 14 Dec. (Arièta). Naar Aneta
van t betrouwbare züde verneemt, had gisteravond voor
1 een
luchtalarm
plaats, daar een ongeindentificeerd vliegtuig, te 19.20 uur boven de zee
gesignaleerd werd. Het einde van het luchtalarm
had te 20.10 uur plaats.
Batavia, 15 Dec. (Aneta).
Zondag te
18.30 nur .weerklonk in de Indische hoofdstad hetluchtalarmsighaal in kring I op
het vermoeden van waarneming van vliegtuigen' boven de Java Zee. Toen dit vermoeden, niet bevestigd werd, kon te 19.09
uur net einde van het luchtalarm gegeven

,

naar

'

EVACUATIE VAN KAMPONGS TE SOERABAIA

gen zonder in de gelegenheid' te zqn.ge-

'

.

jraj||nf

vrouw.

-

*
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J

-

-
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■

■

■

je,
i
;^ó'-i
Zij liep toko in en uit t« kón het ,
nergenx krijgen. Uitverkocht, me-

,--

.

thanks for this splcndiil gift of tuo
Churchill Tanks four light cruise* tan):»
and- fourtecH Eren gun parrier.t stop the
potcerful armanients ichich they have
:
Jrcely giyen to-the Xetherlands and Bri' "■ tish forces during the past 'year
and
more are' a notable
addition' to our
y , strengih stop I a/n, deeply
touched by
this'new erpre/ition of theircqnfUlenne
and of thcir ftrm rcsolve to gice of
their best untd the causeof justice and

H

I

Heden overleed plotseling '■: onze

§

innig geliefde moeder
Q
MARIA JOHANNA ZIJDENBOSBUYTENDIJK '.■■■
den
ouderdom
in
van 47 jaar II
tl
PAUL
■■
2194ANS
■:.<■
,
|

I

.

-

'

;

i

I

Hiermede betuigen wij langs dezen

I

weg onze welgemeende dank voor
de vele blijken van .belangstelling
bij het overlijden van Moeder:

I
I
I

DE KINDEBEN

WIJ

'

ONTP AK TEN

EEN KLEINE ZENDING

•

"

-~

-

-

Italië.

%

•

,

Ter

bevestiging hiervan ontving het comité, dat hier te lande
het'Vrije Frankrijk vertegenwoordigt, van
J

KERST

-

Plaats

•

den heer, Baron, algemeen gedelegeerde avn
generaal de. Gaulle in.het; Verre Oosten
ten telegram waarin alle Vrije Fransehen
geïnstrueerd worden hun diensten onmiddelljjk en ten volle ter beschikking te «tellen van de regeeringen van de landen waar
'ztf gevestigd zyn.

I

;

krijgsverrichtingen vrijwel geheel stil te
•
leggen.
■
De Russen echter kunnen bij een
dergelijke temperatuur blijkbaar nog zonder
groote' moeite in het veld blijven en daarom
wordt een strategische terugtocht der. Duitschers onvermijdelijk.
Want als straks
de temperatuur tot
eenige.
tientallen' 'onder nui gaat : dalen, als straks'de Duitsche soldaten verkleumen in hunne barakken en als zij door
de onvoldoende bloedcirculatie met- hun
handen hun geweren nauwelijks meer kunnen vasthouden en hun kanonnen niet meer
kunnen bedienen wat moet er dan tiet dit
leger geschieden als de Russen het gaan omzwermen met hunne guerilla's en in front
een'sterken druk blijven uitoefenen.
Dan is een afdoende weerstand riet lan
ger mogelyk en het is een feit dat hot
Duitsche leger in December 1941 het zelfde besluit moest nemen als Napoleon in.

4

.-

aend through you to the people
of
the- Netherlands Etitt Indien my warm

-

.

■;;.'.'

ƒ

I

!«len

'

/

*'*

•

benoemd. In verband" met iijn
anti;nazi-gevoelens werd Prof. Coudriaaa
door d? Duitsche bezcttingsautoritëiten
uit zijn 'ambt gewerkt. ■■•.:'.'
'.'.'...

■

.

-

._

•

;

•

>

ontslag als;president van dëSpoorwegen; de vice-presiIlupkes werd tot wainiemena :

l

>.

,

Churchillt.

'

president

I

Wk

De Vereenigde, Fondsen ontvingen Jwt
volgende telegram van dank van Winst on'

,

\.

van ein stadgenoote, die ook een man'
.
heeft .d,ic zal
Deze vrouic liep de winkels af voor
een klein blikje melk voor haar kind-

.;

pan toch al medestrijdt weersproken'
door
BEn reeds werd er in de berichten geeen
bericht uit Parijs dat ons inwiagd over landingen bij Butterwortn op
de kust van Malakka ten Oosten van Pe- stede van het maximum der Duitsche verwachtingen- en der Duitsche,. leugens het
nang.
.
.I : ::
meldt, dat waarschijnlijk tevens
minimum
op
voortdurende'
aanvallen
deze
B>e
stad het maximum
is dat de
Duitschers van
«elf behooren uiteraard tot de Japansche Vichy zullen
kunnen-verkrijgen."
'
"operaties in Kedah.
P ,
radio Parijs immers meldde
|K>ok de troepen, die langs de andere zijde datDeeenDuitsche
■yin de vork van de spoorweg op de Oost- schip, inbeslagneming van een' Fransen
dat tusschen Afrika en het moederkust ageeren. namelijk bij Kota Baroe, zijn
voor waarschijnlijk aanleiding zou
ér in geslaagd om de Britten terug te dry"- land
geven tot het convoyeeren van de Fransche
I ven.
schepen
door de
vloot. °.=
Ook deze operaties hadden de vcroveEn men kan er-van -op aan v dat Parijs
van
ring
vliegveld
een
ten
r
doel.'en'wanneer wel meer zou suggereëren als er
kans was
f de.Britten gedwongen zouden worden om om
op- het oogenblik meer te verwachten.
| nog vee! Zuidelijker terug te trekken, dan
Het is echter., zeer.* wel mogelijk-dat de
zoowel Kota.Baroe als Al.->i star
Duitschers
een dergelijke 'concessie van
nen niet al te korten t ijd door de Ja- Darlan
.
hebben
verkregen.
inere voor een
aanval op- Singapore
daardoor
zouden
den
Britten
ongeEn,
men worden gebezigd.
twijfeld moeilijkheden worden bereid. Ber."n dit zou als compensatie een nóg groo- lijn hoopt,
natuurlp . dat door dergelijk
versterking van de thans zelfs nog niet geconvoyeerde
transporten, eventueel
3oer.de luchtmacht ter ■ plaatse ' vcr- een maritiem
incident tusschen de Britsche
en de Fransche vloot zou worden
uitgelokt,
tok de landing óp de kust van Treugga-'
Maar'zelfs wanneer dit. niet geschiedt',
bij Kwala Kuan tan, tusschen Kwala wanneer de
hgganu en Kwala Doengoeng blijkt nog handen vol Britten, die voorloopig nog dé
hebben. met Japan, de Franafgeslagen, zoodat de Britten ungeschen een weinig laten begaan, zelfs dan
ifeld eerlang versterkingen "Ooodig heb- wordt het moeilijk, omdat
de Franom de" invallers af te' slaan.
',\
sche schepen dan ongetwijfeld dienst zoulaar juist hierbij is het optreden Van den,
doen als Duitsche blokkadebrekerS.
Xederiandsche- marine van zooveel beIntusschen zullen de ' Franschcn . v/aarjmng geweest..
schijnlijk evenals,de Gouverneur Generaal
■Het heeft voorkomen dat de Japanners van Dakar nog wel met-genoegen
zien dat
Wi volle over de versterkingen konden be- de Japs et „les Boches" flinke
klappen ontSphikken, die zy noodig hadden en daardoor vangen, nu ook in de
Lybische: woestijn,
zal waarschijnlijk de Japansche opmarsen waar de Britten er
in geslaagd zyn om hun
fö Malakka in een niet onaanzienlijke mate tegenstanders tot Gazala terug te werpen,
fjjrtraagd worden.
terwijl zy' bovendien om deze plaats heen
: Kfen nu is het merkwaardig dat de situatie
een
tankbe weging hebben
uitgevoerd,
oS Luzpn bgna eenzelfde beeld vertoont, waardoor twee
Italiaansche
regimenten
alhoewel de verschillende berichten den in- wellicht belet zal
om met het gros
(foik maken dat het daar nog iets warmer van de Duitschers worden
en
Italianen
verder naar
toegaat dan op Malakka.
het Zuiden uit te wijken. '
a | KQ°k hier bleven de Japanners beschikken
Het juiste van déze operaties is nog niet
Srer drie bruggehoofden, namelijk: over bekend.
Ptßt '■"'
*ri aan de Noordkust. Vigan aan de
Als een detail van beteekenüt kan hierby'
kust en Legaspi óp de uiterste Zuid- nog. vermeld worden dat de'Britten
er in
flijke hoek van het eiland. '.
geslaagd zyn Girba op de Egyptisrh-Lyook
de
hevilijden
Japanners
daar.
bische grens,ïby een belangrijk knooppunt
i
erliezen. niet alleen op , hun1 slag- van het, daar ongeveer 250 kilometer
u ; t de
xn maar ook, vooral, op hun trans-"
kust.
loopende wegennet te veroveren,
.
'loot.
~.■ ':
waardoor de oplossing van hun transDortrscheidene vrachtschepen werden "tot vraagstukken
jvergemakkëlykt wordt.,
;n gebracht of zwaar beschadigd.
Sollum en Bardia
houden nog stand
Japansche landingen bier en ginds maar worden nauwer ingesloten.
dus.. . dank zij de
luchtmacht van
merikanen, de Britten'en de Neder:rs, en last but not least de Neder;che marine, duur betaald.
,'•;
tar bovendien het is niet,voldoende om
>en te landen, men moet die troepen
, ,De berichten uit Berlyn, die ons meldden,
blijven approviandeeren. ■
ook daarby zullen de Japanners zware dat de Duitschers het beleg, van Moskou
jzen lijden, tenvijl de aanvoeren van de zouden opgeven, hadden 'een veel
wijdere
erkingen op het A.8.C.D.-front, al strekking, dan wy' eerst konden vermoeBHBftM
a zij' niet onverhinderd' voort. blijven den.
Zij dienden om het Duitsche volk, alhoewaarschijnlijk toch minder kostbaar
vooral'wanneer het' den Amerikanen wel het zelf uiteraard reeds begrepen had.
ms' gelukt om den
Zuidelijken weg dat de opmarsch in Rusland tot staan geSpver den Pacific op' een behoorlijke wyze bracht Was, op erger voor te bereiden.
iS,
Men wist te Berlijn uiteraard nauwkeurig
,
ge beveiligen.
\',
hoe de toestand op het front was 'en de
■ literaard doen ,de Japanners nu
al hun best om de verbinding af te snijden militair zeer deskundige Duitschers hebben
Sn het'verlies van Guam, waarvan de ver- uiteraard voorzien dat het. Duitsche leger
Kerkingen
gereed in de linies dié,hij bereikt had niet zou
helaas- nog
niet
fwarén, mhakt dat <er aan den Noorde- kunnen overwinteren.* •';'••'
nijken weg'.bijna niét meer gedacht- kan
Een terugtocht moest worden uitgevoerd
I worden, al houdt dan ook het wakkere al ware het alleenimaar om de linies
en aldus de taak. van de
[garnizoen van, Wake nog altyd hardnekkig bekorten
Duitsche
soldaten die hevig van de kou schijnen te
|| Honolulu schijnt weer gereed te zyn om lijden, te verlichten.
■
De Duitschers erkennen.hiermede de neI aanvallen af te slaan, en .waarschijnlijk
Beeft, het .'belangrijke 'versterkingen derlaag» die zij hebben geleden aan' het
I ontvangen van de luchtmacht, terwijl uiter- eind van November en de eerste dagen van
ard v,ootversterkingen reeds
t*eind
een flink December. ïSMfèpfcEMßttnMK;
Zij hebben.hun doel niet.bereikt en dit
weegs gevolgd moeten zijn. v *»*"';
Daarom is het begrijpelijk,' dat de Japaa- wordt hun weüicht even fataal als een misdie over een krachtige vloot van duik- lukte halsbrekende toer. .
Kf™'
Booten beschikken, thans,: rondom . Pearl
En nu ; wij de Russische overwinningI Harbour zwermen, teneinde de Amerikaan- berichten lézen, nu vallen ons verschillende
Mfche verbindingen zoo.onveilig mogelijk te feiten op, waarvan wij tot dusverre niet
I maken, niet alleen'. voor. '. transport schepen, gehoord hadden.
■ .
maar ook voor de versterkingen van de
Men zal zich nog herinneren, hoe de
INavy.
Duitschers, gedurende de maand November
I ST Die versterkingen, zyn' hier dringend niet alleen den geconcentreerden en
omvatI noodzakelijk en vooral de luchtmacht heeft lenden aanval op Moskou deden, terwijl zij
behoef te aan vernieuwingen.
tegelijkertijd, door hun-snelle opmarsch,
Voorloopig is echter nog een goed resul- langs de Zee van Azof de Kaukasus
beaat verkregen door een opschuiving van dreigden, maar dat bovendien: ten Zuiden
ie aanwezige krachten, waardoor Neder- van Tula.' drie groote kolonnes op grooten
landsche vliegers ook in Singapore ageeren onderlingen afstand in het tusschen bij de
terwijl de Australiërs op hun plaatsen op hoofdfronten gelegen gebied; opereerden.
Java
aangekomen.
Deze colonnes hebben blijkbaar belangI Amerikanen kunnen dan ■ eventueel 'in rijk werk.verricht, al is het haar niet geAustraliS langs de Zuidelyk routes landen lukt haar einddoel te bereiken.
en daar gevechtsklaar worden gemaakt.
Maar wel zien wij,- dat, zij diep-in "het

Dank van Churchill

blikje

;

-

»,

~

driaan nam

Nederlandsche

Zy
bhjkbaar'nog altjjd ónder >ven■".. '.-■■'■ :- i ■
ihocl)tej veronderstellen' toen \te aankomst > grooteqhandelen
en pogen ongetwijfeld" weerdrl'uk
met
eenige trots wijzen dé Russen er
En
werd
deze
bodems
.''■ stand te bieden
gemeld*..
f;'wil
alweer
dat
de eigenüjke Russische winter
op
hóoge
aan-de'te
Driitsche
: Up Malakka hebben 'zijiindërdawpenige
eischcn.'
nog
niet
.~i
aangebroken
is. Dé temperaturen
bereikt,"
de
wy'
f voordelen.
waarvan'
bctocpat.zy daarby niet alty'd beschikken over in de streek van Moskou, 'liggen op het
niet ijjogen onderschatten. ■;
grooten moed en vaste overtuiging
staat eogenblik nog om en b*j de 2 tot 5 gradenhebben ,zich in Kedah stevig weten
i JK)
helaas
wel vast.
i ■
onder nul,'een temperatuur dus, die ook in
:: te
zij
en
maken
het
daar
den. Britnestelen
Maar de geruchten omtrent de Fransche West Europa gedurende de wintermaanden
èchert troepen zeer lastig.
vloot, waarbij. de Duitschers den indruk vry dikwijls voorkomt. Maar zooals men uit
■Bovendien is het duidelijk dat -zy hun trachten
te wekken dat déze aan de. zijde den vorigen oor}og weet was de west-Euro-_
slaan
uit
te
naar
het
Zuidelijklauw pogen,
van
dé
As
zou gaan strijden, worden nu Ja- peesche winter reeds
voldoende om de
gelegen gebied van Penang.,
,-

Londen, 12 Dec. (Aneta A.N.P.);
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PROF. GOUDRIAAN
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Blaar

?

.
..
"ticed,ontstaan.
i.
Hiertmven ziet men de betrokken plóeg, vogels van diverse pluimage, die
met'de vlammen korte metten maakte. '■■■.

>
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ARTIKELEN
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toko
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l'rocurèur-Generaal deelt mede.
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['ke..trtiVjvfi'i-r.
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BURMA
tyn. i'at wat dë „Dutch" kan. oc-k door den j "ih
: kringen in; Londen
.
.' Öfirit
penetraties
verricht kan worden.
wofit .vviklatvtd 'dat' Uc'lje
Japans* h.t.--troepen ; praats hadden> in
{
.Maar jfa't.oiwé marine vportrfiffehjk werk rtóSr.'
' Btirma. fu
hft S( bied. van IViint ..Vk-tória.
Jict'i't verricht, ondank» het-feit dat-M
B(w>ndi'riindin,*ivt"r
ontbrekÖl.
ijini inval
.';■'; 'tfn.lgevojle •Vtfjif o> vr,*..g<-f gemaakte fpu- dm iï'gi nttt-nd wo'rd}; dat zij v-erricht zijn
slechts over klein ma term' besclnkt, i
ü'Mcjiii. dif-e»J<i;!c dagen geleden in
datdöet.ons hart deugd.
.Niet allcciu'omifet-wn'rvwj»: tixm-ef' te
;

•

■

1

tin

••'<

|^P»Mr!H 'haddeij,

r dat

|^^fil^

Wij r 't-bevredi,

Burina dligemir

gevoe! hadden, adat wok .«#
U t.irden vijand,konden, treffen/
'Uiteraard vinden wjj hu soulaas la

t<

V*

{}

■..•

>

.

.

bckendgtmaakt:

,'. ';'*':
V•,
■."* {Jet komt no£*'maar'
vetl vtfSr, dat
»wv!*yi)k'nde burgers, die meengn -hier \pt
daar -verdachte.' lichtverschijnselen te zien

a 4 .te

•
Lönüvt, ül)rï. (Reuter). JDe
gjrïtses4?• t Jion]nq \rcqgt t zyn •
■wrduLstcrjng?' d\-t wij
fHntcn* .l u-jaltrJjtrif/ ficdv% tArf ~dt„ -:'v* ifiifcVps dé
. (Jus
ft £gen tijdens hjchtalarm;. hiervan
.jkfitifagm en dtprinsesjes' pp het
kcrni? gevéa aan.3e.militaire aütpritoitcn.IaÜS'doQT. -GehtkvxnscheH .uil al• •il'fzeer de medewerking eft goede''bG-Ir dteJrn ,xan het'■•■ Briische• ryk
van -deze burgers'
: wordcq
en Anierikti bereikten atin het
einévandeiceikßückinfjham /'<»••'
gewaardeerd, zij zyri bh 'het Jcger aan heV
'
face, ipaatonder een persoonluke
vcrwerde adres!
lichtsignalen
ivnecr
U
ziet, welke ■ Ü
AVa
Ifoodschap ran RaosereU.
meent te moeten wantrouwen, geeft dan
' Ook preriAcr Vhurrhilf zond syn p
hiervan, én wel onmiddellijk, kennis
aan'
fuftukucHsehcn narnc-ns het Lpbh
'den- wrsteh passeereridén LBD-inspeeteür
of .aan de' politie.' niet aan het leger Jus!
Pit üv een zaak,, die de politie en de LBD
aangaat. •".".'. l-.-'r- ■•/':' ' .'■■■.s ','-ï*■■'': ■.■.'';'-':■'■.■'•
De- «>mroeper, van den Generalen Staf
vofgde hieraan nog het'volgende toe:: :
' "i'^/rtden. ■ ïi Dec. (Ancta Reuter). In ge„Wjit hier -namens den Legcrcommanzaghebbende krtngea in Lon'denwerd hewerd bekendgemaakt, beteekent nadanv
een
der punden' de vcßoyeringjVaa Ghirba,
heelcmaal niet, dat wanneer men
tuurlijk
den
tegen
nóg
wéïke
Britschen
aanval
ten
«tand hielden; bevestigd. Halfaya en Bardia ergens lïchtvcrschjnselen ziet.' of d«t nu
signalen zijn of dat . onverantwoordelijke
zijn nog steeds in vijandelijke handen.
lieden mc| zaklantaarns spelen, zulks niet
UITGEBREIDE R.A.F.-ACTIVITEIT.
zuji mogen worden gemeld. Z(jn geen polïLBD-inspeeteürs -in de
De R.A.F. .uit het Midden-Oosten
trad Ucn>énschen of
zeer actief en succesvol op .„boven Grieken- buurt maar staat er in Uw omgeving 'een
militair op wacht, dan kunt- U natuurlük
Üw waarneming aan hem- doorgeven.' Dit
is in elk. geval 'veel beter dan de. zaak
maar te Laten, loopen.

■
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*

■

*

'•
'

*

dt*l!uftn'-

...

ook.
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LYBIE

'
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!

niet ïe veel lfthtnaar buiten schg'nt.
'Wil men,meer licht»in' ndb,hebben, dan
moeten alle openingen .(de/uren.' ramen; ventilatiegatenl, ook aan de achterzijde. . van.
het huis, afgesloten of met blauw papier of
;.''•■
doek.afgeschermd wórden.
liet k best mogelglc'om ruim voldoende'
licht in uw hui» te hebben, terwijl'de woning van buiten af toch een zeer donkeren
indruk maakt, wanneer veel en kundig gebruik wordt gemaakt van afsrhermkappen,
blauw papier of doek, speciale . \rrduistcringskunpjes van de Anicm, etc.
De gloeiperen, die nic' afgeschermd zijn
beperkte
en niet gebruikt worden bU de
htüVvcrlirhting, moet uitgeschroéfd en' opgeborgen worden.,
i-

Hawaii en Wake

Japansche

duikbooten

Hawaii

bij

Een twyode opmerking:

'

dachte

Meent

lithtvcrschünselen op te
dan, zoo nauwkeurig en

•

SCHUILPLAATS.

liralisccrt t?,jw*ar fee bij bombardehfsrbu tl ing- V' ?.f eR»»!
Hthfr(?fvja'r, /uit zoeken. Hebt ge
een eigen schuilplaatsOp het erf, richt deze
idantoo noodlg in (huisapotheek, drinkuater, overdekking Voor den regen), zoo niet,
&

inritten

zoekt dan de naastbijzijmde openbare schuil-

plaats op of rirht II alsnog
schuilplaats in. ,

HUISAPOTHEEK.
2. Zorgt
ge alle noodzakelijke medat

dicüncn

en. yérbandmiddelen, te,gebruiken
b|j verwondingen door luehtbombcirdementen, bij elkaar hebt in ten gemakkelijk te
verplaatsen doos, kistje, tasch of iets der-

men ver-

een

eigen

BEVEILIGING BEZITTINGEN.
y
Wilt ge, wanneer ge bv. uw brandend
j
j huis moet. verlaten, Z'-oveel mogelijk van
.
waardevolle bezittingen redden, bereidt
U • dan hierop terdege voor (wanneer het
zooi-er is. is het "te laat). Men kan bv. zj}a
\ boeken én belangrijke papieren in een koffer of-kist lakken (draagbaar, dus niet te
zwaar!) en gereed houden. Men kan zilver,
kristal- en glaswerk, dat niet dagelijks gebruikt wordt, kledingstukken, etc, etc. gereed houden voor snel vervoer. Zorgt, dat
ge oamiddclhjk uw contant geld, bij; U
kunt steken. Zorgt in.het algemeen, dat
alles, wat ge in het ergste geval wilt redden
dusdanig in het
opgesteld, dat het
gemakkelijk naar buiten gedragen kan worden. Instrueert uw bedienden ,(voor zoover
op het erf aanwezig), wat ieder van hen in
noodgevallen heeft te doen.
'

BLUSCHMATERIAAL.

17.

uw.

I

HONGKONG

têrugbetai''

\

6. KiertricjiHtv- en gasvóbrziening kunnen uitgeschakeld worden? bereidt 'U hier»
.op \oor door hft aanlegden van een,voor*
raad fiöUtskóol om op ie kpken, een steeds'
te j> erversrhen téij 01 l«>in drinkwater en
petrolromlampjeH of «kaarsen voot n,oodvefliéhtine. Ken Blauw a/grxcbernide flashÜKht is era zeer. practiscb bezit
i
-'

•.

geeft
zoo snel t- Zfi Ter bestrijding van
brandbommen
X. W Vork, 11 pee. (Reuter), tn een door mogelijk bericht, dus niet
zin: heeft men zand noodig en voor. het blusdezen
in
)«it
";.•■; Amenfcaahsehc departement ;van Mari..IJj zag ergens dit of dat/'maar in korte, schcn van bv. brandende gordijnen, hout,
een deel van de schuld»'die
ne uitgegeten: comrauni.'iue wordt gemeld: duidiLgké'woorden, zoodat degeen die Uw huisraad, etc. water.'Zorgt dus voor'
een
;
Mnds IfrMg op'ons rnat wkutinen
-„Vijandelijke jduikbooteh opereeren thans mededeeling ontvangt, er iets aan heeft". kist of bak met droog zand, schoppen met
verzoekt
IX' Procureur-Generaal
het pu- lange
..'
óp dr
en emmers. Zorgt ook'voor een
■.•»'{,'■
in het. gebied van Maw-aii. Er w-orden krachActie
der Chineezen
bliek volle aandacht te schenkeri aan 'licht- altijd stelen
vollen fii'andibak en zoo noodig nog
Maar.ne} meest verheugen '.- wjj er ons
tige'aan vallen <5p hert gedaan, Nog twee signalen en abnormale lichtvcrschynselcn,
een drum of teil met b!u%chwater voor het
Qtungking, 14 l)ec.* (Aneta Reuter).'
_m,/ : ';iV Hollander*, die de zee nog al.-.
plaats op. het eiland dit; ö.a. op ballonnetjes gelijken, en bij congeval de waterleiding kapot
hun aanvallen borcfaanvallcn hadden
..Wi«P|*n
zetten
slaat.
I>e
f'yd aLv «M* gebied bij uitstek be- <.p de" flanken en op de achterhoede
Wake Hi t eerste lombardcment was licht. stateering daarvan aanstonds melding te hoofdkranen, van gas-en waterleiding moedtr
mak*i
aan
plaatselijke politiekantoren.
. sc'iv".,r.vi*r..''d:it dg tjtWe triidStit*»: de groote
ten direct afgefloten kunnen worden.
doch het tweede werd met groot e kracht
■.Jai»ans<he troei«n, .die- K9wifoon ,
Hierbij moet uiteraard gelden, dat men
qualiteiu?!). 'die <>ok den vaderen bezaten. gen, aldus luidt *éen bericht'.tan het rn>r.;. .onderkomen.' Twee. vijandelijke
bommen- zelf eerst even rustig het verschijnsel gaHevige gevechten hebben
.plaats ;'<e wer|>crs' werden neergeschoten. Dé tocge» deslaat en zich zelf overtuigt,, dat get-n
"
'<.ii.« H.Dp'iJtyd-eigen zijngcMevea.
-x-h. Pl'ngsjan. dicht bij de .grens
vergissing kan worden gemaakt. Ecnér■'"•*• 'l)at'is in' deze dagen «ene*gcruststclliflg Tamshui
an d*j^Jlritsehe"kr»lo«nV èn t.»n Oosten yar. bracht schade "stemt niet" overeen- met de
zikis dus bijzondere aandacht;
<Vn
'-*.
a.-nivaJskrftitht. 'Het marine-garnizoen op beheerst hing bij'de waarneming,anderzijds
Canton-.KowIoon;. ;•;
opdat de
Andere Chinetsche' berichten wijzen o'j Wake eiland zet zijn tegenstand voort"'.
politie niet onnoodig worde gealarmeerd
j'ietni'euwde
ven <i weinig vernemen. m:»r
yhiaeesche activiteit aan d«?
Doch hiervoor behoeft uiteraard ook weer
BOVEN WAKE NEERGESCOTEN.
feïd oSk haar taak met 'kracht en-toewijding, Beneden - Yangtst. : spcHaal in het gebied
géén vrees te bestaan, daar een vergissing,
Nantsjang, de hoofdatad' vnï. de pr-Washington. 14 Dec,
(Anela-Reuter/: zooals vanzelf spreekt, niet kwalijk
kfrvvït, hebben: 9nse,mannen in-het begin Xpnd
wordt
-inei.» , lvangsi.'':
Het Departement van Marine meldde- heden genomen..
«i.id
wor-'
zal
van .dezen strijd, 'waarvan.het
-1> Jarïansohe- garnizoenen aldaar werden fcdg tw.ee bomaanvallen-op het eiland Wake,
Een tip uit Kaban Djahe
■*den beslist''door défkxacW, der groote mo- • U.ange)aH<'n)<"n zij leden verliezen*
zoémede twee neergeschoten Japansche
In de nieuwe bepalingen voor het af'-w oogenblik,
el-i
te engendheoen, op een critick
bommenwerpers bij de aanvallen
op deze
j,. •
GUERILLA
SABOTAGE.
EN
3
schermen
van lampen bij het.- wegverkeer
.
.
tieker timdat de hulpkrachten, nög slechta i Süigapt.a-., l4lK'c.(Ar« .ta IU-uU-rl.'be voorpost Van den Pacific.
(men
s
zie_ook den volledigca
tekst
der
in-aantocht zijn. *'érk verricht, &it yoorhet •ChiiiM-sc!.*-'druk :■>{> de 'achtêrbnede
de
nieuwe
bepalingen
de
vierde
op
pagina van
Hongkatig J>edreigcnde Jananners 'l>é'staat
het
Tweede
Blad),
gesproken
wordt
o.a.
Volgens
alle
van
4)erichten
uit
«en
guerilla- .-n
«tie l*teekeni» zal z:j:i.
Door den Legercommandant. wordt bij
Miwtapc-rtijnpagnc.f '
diffuus
voor
voetgangers.
• Het buitehgevecht'stellen
'van 4000 Ja-'
wijze van voorzorgsmaatregel bepaald, dat
Perrl dood
Chungfyng deelde m.-!., ,| ;lt fc CHinccat-n'
Dit probleem heeft'men te Kaban Djahe
tijdens luchtalarm t jsschett 18.00
06.00 u.
tydens het', zeetransflort spaart de op Cant«n aanrukten, bruggjn opblazend,
dat is dus tusschen ües f avonds zes uur cn> kort-en goed wetéa op te lossen door een
artillerie, de mitrailleurs en geweren
van tolcfoonlijnonr doorsnijdend, étc:, do/!i tot
vügr des ochtends zes uur, verscheiden omroepmeldt uit Berlijn:. De
dusver
werd
lichte operatie vaa de centerlampen.
nog
geen
bevestiging
verQfc kVrkftikin, Hans Porrl, is Zatertiag aan zenders op een golflengte
e*nige divisies dagenlang we'rk uit.
gen dat de Chineesche attV tjcli rK-ds
boven de zeventot
'Men schroeft het glas er af en neemt
Het vertraagde do Japansche opmarsch een
tig meter uit
lucht moeten worden geJlgmiHT.en tegenaanval 01. giout, harirërlamming overleden. , \'
den
ring. die den reflector vasthoudt, los.
nomen, aangezien deze zenders gevaar kunc-n daajrb'ij komt dan nu nog' het vernietigen Betaal zou hebben
U. SAW VEILIG
.ontwikkeld.
Vervolgens
ren
«voor
neemt men de reflector e? uit
opleveren
Ongetwijfeld
aan
transportschip
peilen door den
van een taakboot -en een
zal de Chincesche-'auivitéit'
,ilunolo(*loe,' 14 Dec.' fAneta Reuter i. De
en..',
vrij
sluit
de
yoor.An
irriterend,
zijn'
lamp in omgekeerde volgorde,
acties oewijzen, hóe actief ,'wjj
<i
Japa.wchej} Premier van Birma.' U* Sav en zijn adv
Nader
opmarecb.
doeh-de
onderzocht
Japanners
wordt,
gevaar
of
dit
viseur, verkeeren' alhier in veiligheid! Velomgekeerd met glas (of
.zijn met d 5 strijdmacht, die in de
<ldor middel van bepaalde antenne-syste- door den reflector
Kefßijfeld met een dergelyk optreden heb- eens
Öen • Britsehen consul hebben z\j hun
laatste jaren'hier; is opgebouwd.
zonder
glas, indien men dit wil) weer in de
Ix'n rekt-ning pehoudm, toen zy de
incn kan worden ondervangen, zoodat deze
Het i* ons nooit snel. genoeg gegaan en valsplannen Hoor Hongkong opstelde'!.aanmaatregel als voorloopig kan worden be- lamp te plaatsen en den ring weer te beNiels' wijst er tof 'duster op dnt Ti- Chrschouwd.
gemopperd en gocriti
terecnï hebben'
vestigen.
neesthe
èenigerlei
op
publiek
„actie
Het
manier
den
aangeraden
BC*rd. Daardoor zijn degenen, die deze-wei
Jadaarom
Daardoor verkrijgt men dat het lampje
Washington-, 14 Dec.
<Ancta Reuter). na" het signaal: „luchtalarm"
panschen
beïnvloedt.of din (Kk op
tusschen de
eens onbillijke maar dikwijls ook gerecht IfrmiAongstoot
Het Amenkaansche departement 'van-" bui- bovengenoemde uren, dus van ze»
slechts door de opening' yan den reflector
enigszins kah
'vaardTsdc" critiek te hodren kregen, aange
zaken niarüoii luikend, dat bet avonds tot «es uur des ochtends,, uur des schijnsel kan doen uitstralen én desnoods
zoo nooeen- formeeïe kennisgeving ontving van de' dig
over te schakelen op een zender op een omwikkelt men het lampje nog met
een
legatie te Boekarest, dat I»oemenië' aan golflengte onder
Dit was de* offensieve geest van-lndië.' di<
de zeventig meter.
Amerika den oorlog verklaarde, / '■
door'alle lagcp' der beweging, werkte.' Zij kar
Turkije gaf Amerika kennis van het feit.
Een tip uit Kaban Pjahe. dié de moeite
Londen, 14 Dèc. <AneU
nu materieel en geducht tot uiting
Uit dat het-neutraal blijft ~h\ het nieuwe conflict,': dat,pas is uitgebroken". De kennisop een oogenblik, waarop onze bóndgcnoo
i
De regeering van. Vfcfey' stfrW- d.' Duitgeving aan 'het ministerie.van buitenlandt»n. zoowel de
de. "Amerikanen scl:e-Autoriteiten op de hoopte
groote bezorgdheid van sllóVrapuschen over" sche'zaken werd'gedaan door den* Turk,.
, dit *in het„ byzonder moeten; waardeeren.
Jsthen ambassadeur, Ertegun.
zware onderdrukking, voortvloeiend
Kinder-Kerstgaven Voor onze
;'. Later: wy daarom dankbaar zijn. 'jflTLtf de
uit het jongste Duitschc'
Confistatie
Thailand.
in
repressaille:Dat daarbij nog gewag >mócht worden tx.vei." (Men zie ook het
Tweed* Bhvd va,n
Po Italiaansche .radio meldde volgens
gemaakt van de operaties van Nederlanden heden: ..Moorden".
een Retfleru-lograam uit Londen, da' volMen schrijft ons;'*
Hed^/S.p.;.^
lij 'de Middcllandsche Zee is och vreugde t«
leder jaar hebbén de kindaren op de
Nog
hezorgdheid. gens uit. Bangkok ontvangen berichten alle
i Hef secretariaat van de
Vereeniging
,meer. '
,
,
J
Bern, 14 Dec. (Aneta Reutér),'Volgens' Britsehc en .Amcrikaansche eigendommen •Kerstfeesten een stukje 'speelgoed voor de Nederlandsch-Indisch. Fabrikaat, (Palmenin /Thailand zullen 'geconfiskeerd'worden.
arme kinderen onder den boom gelegd.
\Vanwer men dus de dag yan gisteren do „Tribune dé Gerieve" meldden
maakt het volgende
de ParljDe kerstmanden voor de behoef tigen rijn laan 22, Soerabaia)
.
.
den grooten dag voor de „_'Nederlanden -sèhe bladen, dat de maatregelen van Vtcby
v
bekend:
grobtcndeels
echter
al
verzonden. Nu verom een herhaling van het beweerde tot zinLeiders van de kleinere fn kleinste innoemt, dan is ons dut wel. -l,tira"É&'
zoeken
vrij aan de ouders de kinderen haar
REX
THEATER
ken
brengen
van
het
Vichy-stoomsehip
dustriëeie
bedrijven, die militaire plichten
Wij mogen tüen lof, aanvaarden.
het'Kerstfeest een kerstgave voor de mili„Saint Deriis" door een Britschen onder„SUSAN AND GOD”.
hebben
té
vervullen en daardoor hunne betairen
te
gevest
mee
Zeer
, Onze marine die wjj voor den
welkom rijn spel- drijven
oorloj zeeër te vcortoméri,
zeker
moeten
zullen.bestaan
De
die
thans
het
sluiten en die reeds eerdei
film
Rex Theater letjes, boeken, sigaretten,, chocola. Dus op
in
� roovecl tê
kort deden, door haar de schepel uit „bescherming van Kransche koopvaar- wordt vertoond, „Susan
met minder succes getracht hebben een geand God", !;• een het Zondagschoolkerstleest in de
Ceraai- makkenjker regeling voor
'■'Xe onthouden die zij behoefde heeft op glö ders in de Miadellandsche Zee door •de van'die l Amcrikaansche films, waai "in een straat, -Zondagschoolkerstfeest in de
hun dienstplicht
kerk
sotia.il verschijnsel critisch wordt behan- aan' de Manggalaan, Schoolcatechisantem te verkrijgen,. kunnen rich wenden tot bo- 1
wijze revanche genomen op ons allen
deld. Susan (Joan Crawford) is'een we- kerstfeest in de kerk aan de Manggalaan vengenoemd secretariaat onder bijvoeging
benauwde rekenmeesters.
rcldsche'vrouw, ze keert terug van een van leggen de kinderen deze gaven voor de mi- van de noodige gegevens (soort bedrijf, ver»
: -Laten.wij dit „nooit" vergeten.
haar trips naar Europa en blijkt dan, be- litairen onder den boom. Deze pavpri vulling miliuire plichten voor leider
en
Bjf de verdediging van Singapore, een (hebben meegeholpen om de spits af te bij- keerd door een godsdienstige beweging, worden aan het desbetreffende comité
dreigenaf- eventueel personeel, redenen voor
■'■»,.
verdediging,
tevens van Nedcrlandsch- len en bet verrassende gevaar af te wenden, welker apostel zij wil zijn. De „beweging",
de sluiting enz.). T
er
af,
komt
niet
best
echter
de
verzoek
Cp
wa).
van het Departement Tan
Indic zolye. spelen wjj op het oogenblik straks
schuld
móeten:. vertrouwen op , de is van Susan. Bij haar is alles uiterlijkheid
Economische
"Zaken
zal een en ander by
trn. rol. -ran
historische; beteekenjs navy's van de beide groot* Angelsaksische •gebleven en zij wil"wel haar kennissen
oit departement worden voorgebracht ten
be-'
eh.ditmaal kunnen wy met voldoening reg- mogendheden, die p%s hevige.klappen heb- keeren, maar niet zich zelf. Barrie" haar
einde een overzicht over deze aangelegengun «Jat ons dit mógelyk ,-wcrd.' omdat wij. ben
heid
te" verkrijgen.
echtgenoot,'
gespeeld
wordt'
door Fred.
opgeloopen, maar die nu om haar reHedenmorgen
Maren en hun
voor
wakker, geschud zijnde l«. n laatste toch alles
had
Interde gevallen daU'grootere industrieën
In
Blossom
het
RJt..
door
Rivanche zullen komen.
<
.
naat in dé Kerkstraat een aanrijding plaats eveneens In dezelfde omstandigheden verta' Guigiey.
■,n hebben wat wij hog
• •
konckn doen.'
ten enkele groot e dag moet ons niet doen
keeren, worden-van deze eveneens inlichHet geval is ontleend, aan een toonecl- van schoolkinderen door een sado.
; IJ* inspanning van de
laatste jaren heeft vergeten dat er 'nog duchtig zal., moe- stuk
Eenige schoolkinderen reden op de fiets tingen tegemoet gezien.
van Anita Loos, dat in Amerika over««I '■:;;■:■
' l>Mk<>>-"^|
weldigend succes had. De film is dun-ook naast elftaar. Op een
gegeven 'moment
ten worden gevochten en dat dan de Britgücuucéis iugëstêiu Op Jê uiaiüCg, Wvlkv kransen de fietsers met elkaar in batsis"
ten en Amerikanen, hun grxjóte
dagen zullen
'
. V
waarna de achter hen rijdende sado op hen
hebben, waaraan wy ook dan even hardnek» scherp en levendig is.
De
verdere
inreed.
bezetting
is
aan
Een jongen en een Indonesisch meismoeten wy «Jjtt, teven»
bekwame
bewust ! bhjvcn kig. ofschoon, wellicht 'minder
MEDAN 15 DECEMBER 1941.
filmartistén toevertrouwd, zooals .Ruth je werden hierbij gewond. Na behandeld te
opvallend
van
feit dat wu m elk geval zullen moeten
'Hussey.
Joan
Havwórta,"NiRita
konden
Carrgll.
zij
zijn
medewerken.
weer huiswaarts gaan.Opgave Gijselman & Steup.
nog hard en lang zullen 'moeten vechten,
(tel Brüce en anderen', waardoor een goeJe
Allen voor hetzelfde doel. de
Wie schuld had aan de aanrijding, naakt
5heet.64,32 cent per K.G.
Java:
.
vernietiging
en dat wy na dapperen in croote
vertolking der verschillende rollen om de thans nog een punt van onderzoek *van
mate van Hitler en znn
Crèpe 65,70 cent per
>

BRANDSTOF EN NOODVERLICHTING.
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t

geiyk aansteekt)7%ehocft.het.huis nietige-*
heel afgesloten te worden,
controleert
<door waarneraclng- van buitenaf) toen, of

I

traèriitenVe

.

HUISVERLICHTING.

j

,;

5de colonne

;

.....

.

l

;

'■■■

'

dat j»et nu eénrn'dai to
"Voertnv zondéj fe- tiudai»rv k:'r;teL<'ia!én. i '.'.- V*Óigens '<k-'ii
'iftf- »inga';' ttanrgper."Wij tlu*i n\i- /;<'k- tt vre-d.;:i .zijn
»26ndag. twee
|w>re
o'rvwrpidaii/di)ct' het ons
mei het'
niéuwe «ahtaÜch op- l/-KSe,' itit-ti' -voert».'
zéker in de'ecrste plaats'tkugd, dat wtfWtt»;
doch zij: werden Wór'l^rrJsthp"jagers.:*x.r^j
*•]
bondgenitüUih, die-in andere zeeën reeds
...a*. lang'. %»* dapper en bekwaam, maar ook
gelüitkigerrdan lijf Singapore* hebben gs«' tlit
Prtiartg vwrti.g.; ;c»»idv dat Japahsche
• streden.' kunnen 'wreken op de Japanners en
vfiegtuigvn ten derde msde Zondag; over de.
hun kunnen beduiden.'dat zij, al gingen er
doch 'zij, werden verdreven; Kr
dan al te gemakkelijk kapitale schepen onuitgeworpen?
bommen
geen
wffden
■■; der, de'z<*licden, die aan i>Cidc zijden van de •
Om 10 uur werd. gemeld:";
dé groote maritieme geschiedenis
•K(i
'van de wereld mankten. èt* elkander ook \VmUf
Oaze jagers w-orderi roet su/ces
on} het felst bekamptsn»JQietmr*'
bestoken" tan de yijandi'lyieöruikt

■

.

[Ónze• vlitgtnigtn vefjr!<.hf#n '-•.uitgebreide
i.« •pörto&.'t*,}
'veKkehnin'ge'n"'..; -.*'<* i" •'•'.;-*''";'> ''■:.

;

■, *Xa:*iéns -de» .Legercommandant wordt

n

......

j

;

,

van . het
VOEDING.
Wg 'laten hier een overzicht
„S.H." volgen van d* maatregelen, welke
4. Het verdient aanbeveling
menS-oor eigen bescherining tegen lucht- reid te.zijn op een evcntueele om voorbestagneering
gevaar in zijn woning moet cetroffen hebAr*.
Im Uv
A
c*nA (nCC11.
uv
sm*S
Im
ben en nog kan nemen:
wel uitgebreide maatregelen ztfn getroffen
voor de voedseldistributie in tijd van nood).
Hiertoe kan men een' „ijzeren voorraad"
1; Zorgt voor een verlichting. binnensaanhouden van de airernoodigste voedingsslecht3 middelen, gebaseerd op oorlogsmenue.
huis, welke van buiten af niet of
Deuit- ze voorraad moet natuurlijk telkens opgeflauw,waarneembaar is 'en . niet
straalt: Hiertoe kunt ge op alle plaat* bruikt ên ververscht worden. Er mag nief
sen, waar de normale huiselijke bezigheden gehamsterd worden e"n men behoeft
geen
vcriichtinj» stapels blikjes met-allerhande
verricht worden, een speciale
gerechaanbrengen (afgeschermde kleine' lampen ten in te slaan (wat de winkeliers'toch niet
>pv. boven den stoel, waarop ge des avonds toestaan), doch van de voornaamste
voezit te lezen, boven de schrijftafel, de.eettadingsmiddelen '-"als ' aardappelen en
fel. d« naaimachine, de toilettafel, het keu-' '(iedere huisvrouw weet wel wat nog meer),
,kénaanrécht, 'de gemakken). AVanneer men kan ir.plaats van den gebruikehjken'voordeze, verlichting op kundige/ wyzë. aan- raad voor 2of 3 weken' wel voor een h'eelc
aïle'-Jampen' te*; maand,wórden ingeslapen, »,'S \.* i ',."i 'i-i, BÈ
t»rerijft (e*»niet

j

»

Schema voor beveiliging van gezin en huis

j

BIJ KOTA BAROE
Japansche inval in Birma

.

is gebleken, dat geruchten worden
verspreid, ontstaan door het uitspreken van
vènindcrtitcllingcn of anderszins. In verband hiermede wordt onder de aandacht van
het f'UMick gebracht,,dat de politie is gcIns'rpeerd om alle geruchten zoo snel mogelCk deo kop in te'drukken en hy ontdekking van iemand die daaraan schuldig
staal, onverwyld naar bevind van zaken te
handelen, waarbg. uiteraard inbegrepen arrestaife, \"öorloopige aanhouding en strafver. !-ing zonder aanzien des persoons.
wedejom

CONTACT MET DEN VIJAND

>

dat

,

De

In den g<*zamenlüken strijd tegen den |
Fir.gaporc. 11 Dec, (Anon Peuterj. Dé'
vyand komen altijd gelukkige en.ongelukki-.
12 uur
volledige- tekst van het alhier *e
- ge passages-voor.
Dit dienen *wij ons' in
ons
de» eerste plaats te herinneren, als
Tm ,de <VJgClukkigc' operaties' van twee over'
„In se*.laatste.oerkii'en vaarliet"front m
Groot-Brittanjes slagscfiepen, thans ove.r
ilalakka'wórdt vcrklaaijü. dat tfe gevechten
da'suc'ccssfcrf vah-'onzs Ncde'rla'ndsche" ma- in
hét. gebied jvan' Kedah,wdrdep voo'rtge-'
c<|h■zet* Onié fetriidkra'chtW. kwamen in
„Prince ót Wales'",
t Ifc dapperen .Vaat de
gebied
het
van
Kctact?met den \lja*i in,
, en .du', „Uepulse" wai*ea zeker even goed*
'Wfan 'A'Kota Jlaroe)» Aan.wid* frooien
onzen, zij aapvaarddeh, de
wenler» ohz»t troepen'■ •jesteu*! d<*»f''sigtrs.
ïncV dsiizclf*'!
-order»; 4i*» hVrc
gemeld.
!"'.'■ t'it rülarjtan «••xJrdt
«

HUISBESGHERMING?

verspreiden

'

..

WAT DOET GE VOOR KW

Geruchten

George VI 46 jaar

afgeslagen

De Nederlandsche

■

op Penang

'

Aanteekeningen Raids
marine
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Chinees weigerde

Toen de Vorderingscommissie hedenmorgen verschillende autos op hun waarde taxeerde om de eigenaars de vergoeding toe
te kennen voor het afstaan hunner
voertuigen, werd aan een Chineest hen 'handelaar de somma van zestien honderd gulden
toegekehd. in ruil voor z\jn vrachtwagen.
Bij'het vernemen van deze mededeeling
gaf de betrokkene, Lie; Giok'' Tjin, v!
handelaar te Sibolga, ten antwoord dat h\j
in dezen ttfd
betaling wensebte te
ontvangen van hét gouvernement en
als
Mjdrage in de oorlogvoering zjjn vrachtwagen gaarne gratis aan de militairen
afstond!'
Inderdaad et n geste, die volkomen overeen stemt met de oproeping ■ van
Chiang
Kai Shek, dezer dagen aan de Chineesche
bevolking gedaan,'om „hun tweede vaderland" alom den grootst mopc-lijken steun
-

geen;

,

_.

Afschermen of....
niet rijden!
Door de Stadspolitie en de L.8.D.-polit'e
te Padang zullen 'vanaf hedenavond, aldus
een bekendmaking in de „Sum. Bode" dd.
12 Dec. alle rsj- en voertuigen; waarvan
de lampen niet voldoende zijn'afgeschermd
f volgens verordening No, 117'van den legercommandant) en indien niet aan bet
bevel tot verbeteren ter plaatse
wordt
voldaan, voor vérder rijden ongeschikt
worden gemaakt
.

BEWAREN VAN
ONTSMETTINGSSTOFFEN
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zullen'

SCHOOLKINDEREN
AANGEREDEN

'
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Rubbernoteeringen

..
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vazallen, Italië en Japan.

'

beide hoofdfiguren heen was verzekerd.

de politie uit.

.

Singapore: 39 onregelmatig.

K.G.

ƒ 1600.— voor

zijnauto

>

-

geste!

u

■é—?»»?»^^——*Ty^sssr*iy,:'»'»y

M

»<

Nu onder de, tegenwoordige
tfldsomstandigheden wederom meer van caporiéi;
triseptol, bleekpoeder of mengsels van Wn
van deze stoffen met magnesia wordt gebruik gemaakt, bujkt het noodzakeUjk
°P
te wyzen, dat deze stoffen brj. bewaren kunnen ontleden. Deze stoffen worden 04. gebruikt' ter ontsmetting bö blaartrekkende
gassen.
5
Bfl bet openen van flesseben, blikken' of
*C~
|iutit-n die deze sloffen bevallen,
gedeelte van den Inhoud bij 't ontsnappen
van de bij ontleding ontstane gassen, naar
buiten geslingerd worden. Teneinde nu
ongevallen te voorkomen \% het daaror»
noodzakelijk het openen uitsluitend te verlichten onder een dichten doek.
..■">'"
Denk daarbij vooral om Uw oogen!
„

«*

*

»««
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DE RUSSISCHE

-

~°3ci
'

.

'

sarine; duur betasld.

*

tftvendion hells niet

'

lr

cJ/??
r*

-

-

vofdoendêom

vanden, men moet die
Vfiroviandeerem;

troepen

OVERWINNING

De U-richten uit Ikrlijn. die ons meldden,
dat.de
Duit schors het beleg van Moskou
«ware
~.*:■'
Jydcn. terwijl de aanvoeren van de gouden opgeven, hadden een veel wijdere
«™
;'*jngen op het A.aCD.-front.■ al strekking, dan wy eerst konden vermoe*"-■ üj
met onverhinderd voort blgven den., .
i
«w..
Zij dienden on» het sDuitsche volk. alhoe_waarschijnlijk
toch'minder
kostbaarö, ni
bet zelf uiteraard reeds begrepen had.
& ;
l wanneer.bet den Amerikanen wel
.«,"""? wiukt om <*en
Zuidelijken, weg dat de opmarsen' in Rusland tot staan" gep*cific-,op
een behoorlijke wijze bracht was, op erger voor te bereiden.
v
.
Men wist te Bertijn uiteraard nauwkeurig
tl
\.y
de Japanners nu reeds I hoe de-toestand op het front was en de
om de verbinding af te snijden militair zeer deskundige Duitschers hebben
ies\-an Guain,. waarvan de ver-' Uiteraard voorzien dat het Duitsche leger
*ul$ g *l helaas nog niet gereed in de Unies die hy bereikt had niet J zoo
1 «•»»•■
aan den.Noorde- kunnen overwinteren.'
'''W-n^T^
Een terugtocht moest worden uitgevoerd,
,;Tr *tA-hijna *ü*t m eer 'gedacht kan
al
' aL houdt dan ook
ware het alltv-n maar' om de linies te
het wakkere
n v4a w*k« nóg alt4jd hardnekkig bekorten en aldus de taak, van de Duitsche
/»Uni*
'J

'

.

"

*

;

•

'

%

»

'

;

,

>

■■;

-

4

_

-

&fc^
>Jt Lf

soldaten die hevig van de kou schynen te
lyden, te "verlichten. ■»
De Duitschers erkennen hiermede de nederlaag, die zy hebben geleden aan bet
eind van November en de eerste dagen van

!a

te inhom
l
en ,**»r cl'linHjk
*L',
versterkingen
Cfi»vii-„ n
**fd H Vaa de luchtmacht, terwtjl uiter-,
,;.,
Versterkingen reeds een flink December.
v
'
Zy' hebben ban doel niet' bereikt en dit
eevolBd'mo*t»n rlin
;: .■;
i-h het begrfapelflk, "dat de'Japanwordt hun wellicht even fataal als een misv «een krachtige vloot van duik- 1 lukte halsbrekende toer.
•
En nu wy de Russische ovcrwinninsli 'j ""hikken, thans rondom Pearl
. ,z
berichten lézen,'nu vallen ons verschillende
teneinde de Amerikaanm{, ,
: ; 'ingen zoo onveilig mogelijk te feiten op, waarvan wij tot., dusverre -niet
alleen voor- transportschepen.' geboord hadden..
V
Men '. zal zich nog herinneren, hoé de
• I ?r de versterkingen
van
Duitschers, gedurende'de maand November
e fkingen' z\jn hier dringend niet alleen d*n geconcentreerden en ornvatr -'f >i.-. ;
,'
a)* en
.
vooral de luchtmacht heeft tenden aanval op Moskou deden, terwfll zg"
' !J vernieuwingen.
V
legclykertyd,; door bun snelle opmarsch,
"
nter 6o *
belangs de Zee van Azof de Kaukasus
resul«oed
'■"
>esi: d«Or,"««i upKÜuiviuK vmi dreigden. .' maar dat: bovendien ten. Zeiden
■••■'i A(.,i'^
!*■■., :**"«• krachten, waardoor Neder- van Tula, dris grpote kolonnes op groot en
tefj . -r- '*sers ook in Singapore,ageerert ohderlingen afstand in het tusschen bij de
JI -i' ziin
hun'plaatsen op hoofdfronten - gelegen gebied; opereerden.
aangekomen. °P
.Deze colonnes hébben blikbaar. '■ belang*
!»?' kuna «i dan. eventueel
■"-"
in rijk werk verricht, al w het haaf niet ge2uWe,tik «?*«
lukt haar einddoel te bereiken.
worden gemaakt.
Maar wel zien wy\ dat zij diep in het
<
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PROF. GOUDRIAAN

„WEGGEWERKT”

Lfthden, 12 Doe. < Ancta A.N:P. ').' Gouiirüian nanvontslas als president vnn dé
NcderLandsche Spoorwegen;,de vicc'-presldenf. Ir. \V. Hupkes werd tor waarnemend
president benoemd. In verband met zijn
onM-nazißcvoelens werd Prof. Goudriaaa
«oor de DuitSehe bezctttngsaiitoriteitcn
uit zijn

ambt

gewerkt.

»

•

..'
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EVACUATIE VAN KAMPONGS
TE
Batavia, ij pee. (Anvtaj'. Naar' van 'W
trouwbare zijde wordt .vernomen «begonnen met de voorgenomen geleidelykë' 'ontruiming van een aantal stadskampongs van
Soerahaia. Naar het strategisch inzicht van
de oorlogsieiding kan dit zeer geleidelijk

,

geschieden.

De vitale bedreven blijven
voorloopig in werking, ook aan den waicr-

-,

.

,

-

wannen

—

i» 9 alituklief

Na te ver in Rusland te zijn doorgedrongen zonder in de gelegenheid te zijn geweest om de Ru3sen definitief *tc verslaan, begon de Fransche keizer, evenals
Hitlernu. een strategische terugtocht dit
evenwél, in een radicale vluchteen een volkomen vernietiging eindigde. *''..",'
Ongetwijfeld hebben de Duitschers technisch betere middelen dan dip van Napoleon ter beschikking om den winter door
te komen, maar ze zijn dan ook'veel dieper
in Rusland doorgedrongen
en zij vangen
den terugtocht ook veel later aan op een
oogenblik waarop de waarlijk bürré'Russische winter al l*s;int . door te ,zetten.
Zullen hun bewegingen gaan gelijken op
die van een kudde vluchtend >voor een

boschbrand.

. Reeds nu. wordt hun
den terugtocht, evenals

achterhoede

op

'die

van Napoleon
voortdurend aangevallen door . de Russen,
die hun geen oogenblik met rust laten.
Zij verliezen voortdurend manschappen
en materiaal en de beschrijvingen-van den
stryd in deze dagen doet reeds denken aan
de tafercelen, die ons geschetst waren óver
den terugtocht van Napoleon.
Ook toen" was de weg van
grand
armee bezaaid met beschadigd, demaar ook
gaaf;materiaal, dat de Franschen niet
langer konden meevoeren'. .
De opgave omtrent 1 de Russische buit in
deze dagen doet ons zien dat het begin vin
den strategischen terugtocht voor de Duitfchérs al even ongelukkig is.
De Duitschers beschikken voor het terughalen van de geweldige massa materiaal die zy,. gedurende den zomer hebbeu
aangevoerd slechts. Over een betrekkelijk
gebrekkig wegenstelsel 'dat ten deelc nog
slechts geïmproviseerd hersteld' was.... Een
leger dat terugtrekt'is'als een.damt; met
een lange sleep, die zich ten onverwachts
en te haastig moet ontwenden en aldus
hinder van dien sfeep krijgt. En als het
den Russen zou gelukken om nu en dan
panische bewegingen te verwekken dan
ïoopen de terugtrekkenden zich te pletter op hun eigen hoofdmacht.
Maar wü moeten aannemen dat de Duitschers deze^ uiterst moeilijke'operat es op
zoo'n grootè schaal reeds te voren reeds
nauwkeurig hebben geprepareerd, en dat.
de Russen, dus zeer actief zullen' 'moeten
zijn zoo zy definitieve successen willen bereiken.
'Nu veroveren zij veel materiaal in-waarschijnlijk ," ongelukkig gevoerde Dttftsche
achterhoedegevechten.
'~ ,
•

~
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MINISTER

KERSTENS

PASSEERDE MEDAN
Zondagmorgen -vertrok minister P.-A.
zftn gezin naar, Londen, uitgeleide gedaan door talrijke bclangstellenden waaronder den adjudant van den gouverneur-generaal, de vice-presidtn t van den

!->

Kersten» met

ALARM TE BATAVIA
Batavia,' 14 D«. <Ancta>..Naar
van betrouwbare zijde> verneemt. hadAn«a
gis-

teravond voor

krin,' leen

luchtalarm

,_,

plaats, daar een ongeindentificcerd vliegtuig te 19.20 uur boven de zee
gesignaleerd werd. Het einde van het
luid te v20.i0 uur plaats.
Batavia. 15 Dec. <Aneta). Zondag te

luchtaFarm

15.30

uur weerklonk in de Indische
stad, het luchtalaimsignaal in kring Ihoofd0p

het vermoeden van waarneming van vliegtuigen boven de "Java Zee. Toen dit
vermoeden niet bevestigd werd. kon te 19.09
uur.het einde van het luchtalarm gegeven
worden.

*

'

~"

GROENE LASTGEVING

Weer

naar Singapore

-AiiHa meldt hedenmiddag uit v. > Uatavia

dat
\an

do K.L.M. en dr KA.1.1..M. piel
17 December uedtruiu Singapore /uilen

aandoe*.

,

■
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«Uit zeer vele aanvragen om inlichtingen

,

•

!
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•
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■

door Hitler ontvangqn.
".. /■.
Het A. N. p. merkt op dat dit misschien
in verband staat
met den tienden verjaardag van de N. S. & „p U Peeembcr. die
mogelijk verass&gen brengt ch .herinhyt.
eraan dat Schmidt de kwestie ter sprake
bracht eener N.5.8.-rcgecring in'
land, op een ibgeênkomst In Utrecht;

'

.

•••:**

~

Seyss Inquart Cn Schmidt (de
commissaris
voor «periaie dien-ten van Scyss)' gister*,,

:

■

:,

'-.

Londen, 13 Dec./(Ancta-A.N. P.). VolDeutschcs Nachrichten Buro woon■Je Ant9 n Muaserjt opi 11 December de zitting yan den Rijksdag bij: en werd hij op
12 dezer met Scyss Inquart door
Hitler
gens het

'

*

,

komen

is gebleken, dat velen er nog.niet van op
de hoogte rijn, dat de t KJO.L.M. en de
K.L.M, haar' lijnen normaal blijven
vliefien, omdat het uiteraard juist thans meer
dan ooit noodig ia, dat goede en snelle ver-:
bindingen
tusseben Jav.i <n all.- deélêri
*

van de Archipel en voor zoover mogelijk
net het.buitenland blijven bestaan.'
Door de K.NXLJJ. 'worden thans 1
diensten'per weck in beide richtingen tusseben Batavia en Medan onderhouden.
De K.L.M. heeft uiteraard Pcnang en
Bangkok uit haar route moeten weg later,
en vliegt thans rechtstreeks van Sumatra
:
•
naar Burma. '
De avonddiensten van de
K'.N.l.LLiii
tusseben Batavia
Sémarangen Soerabaja zijn omgezet in namiddagdiensten,!
welke om 1-1.30.uit, beide eindpunten vertrekken. In verband daarmede werden de
vertrekuren uit de Sumatra- en Borneo.-tations alsmede uit Ambpn, Makassar en
Bali'cenigszins vervroegd, teneinde de ecndaagsche verbindingen Sumatra
Oost
Java en die van Borneo/ Celebes en Amton naar WesUJava te kunnen handhaver*.
•

'

*

—

—

—

Batavia., 15 Dec. (Anetal. De eigenaren
of houders'vaü motorrij- en voertuigen, die
in het bezit zijn van een'groene lastgeving
van den lcgcreomm'andant, wordt opgedragen de daarin genoemde'vervoermiddelen
Het hoofdcomité, der vcrcc.nigde Prins
voor Xe rijden
te doen voorrijden op 16
Bcrnhard en Spit firefondsen verzoekt ons dezer te U uur of
voormiddag
bü de betrokken
den Volgenden' oproep te "publiceereh.
vordering3commissie/_ u
p
Medeburgers! Onze stichtingsacte vermeld als 'doelstelling: het' vcrïeenen van
AANHANKELIJKHEIDS BETUIGING.
steun:aani»le oorlogvoering ten'gunste van
Batavia. 15 Dec. (Ancta). Ook de Chide Britsche cii Nedcrlandschc Itfjkcn en
neesche onderwijzersbond zond een
.
hun- bondgénootén.';',
aan.Tot nu ,toe'waren Uwe* vrij willige 1 be- hankel-jkheidabetuiging aan den Land
dragen bestemd voor vliegtuigen, -schepen voogd, waarop de Gouverneur-Generaal
en tanks vottr de Britschc en Ncdcrlandsche telegrafisch z(;n dank betuigde.
strijdkrachten in Europa. Den 6en Dccem-,
ber» hadden w/j juist een rondschrijven Eenige-en algemeene kennisgeving.
aan onze plaatselijke comités doen uitgaan
Getrouwd:
waarin bovendien werd'voorgesteld:
een
1).
tank aan do Gaulle aan te bieHANS GRIJSEN
den in opvolging van een oproep van onzen
legercommandant. 2) aan eeh nieuwe
„Sydncy" bij te dragen.'3) ook voor steun
aan de Russen de gelegenheid open te stel- Max Haverlaarlaan 34 A
len, fen 4). nauwer contact met de Chiiieesche oorlogsfondsen tot stand te brengen.
•'*. Nu wij
tégen Japan de wapenen hebben
opgenomen, meenen wg de eerste dfle dezer
'
:'■' ,
objecten althans voorloopig te moeten laten Geboren:
rusten en goed te doen L' voor te stellen
thans allereerst onze inspanning, op de
REEMT, FRITS, GEEBTJAN
Ned. -Indische oorlogvoering te richten.
Waar Ned.-Indië mjna volledig is gemobili- zoon van: R L. H. KOOPS
seerd en er.vermoedelijk tot aanschaf door
*"
É.J. KOOPS-BETTER
ons van krügsmaterieel voor de Indische
weermaéht geen aanleiding bestaat, kun- Siantar Dokter Fonds,
12December 1941*3
nen Wtf thans onze gelden wellicht het best
K-stemmen voor het welzijn van de in
2190

Vereenigde fondsen

———
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—
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BEGRAFENIS L. B. D.

Ned.-Indië

CONTROLEUR
Zaterdagmiddag had onder groote belang-

stelling de begrafenis plaats van den
bij
een botsing mét een zakkenroller Woensdagavond omgekomen" LJJ.D.
controleur
Kwee Weng Liang, onderwijzer cener school
aan de Wilhelminastraat
*'
Reed?
om
twee
uur
was
belangstelling
de
A
in het sterfhuis aan de Adolfstraat groot.
Onderde ongeveer 800 belangstellenden
waren ook'Burgemeester Kuntze,
Ir.'van
Ommen, directeur van gemeentewerken en
leider Van den L.8.D.. het gemeenteraadslid Yap Gim Sck, een vertegenwoordiger
van den Chineeschen consul, ca. Van laatstgenoemde was ér ook een
„herinneringaschrijven"^over den overledene in Chineesche karakters op een stuk katoen ter lengte van Vier meten',
In het- sterfhuis werd door verschillende
sprekers 't woord gevoerd en ongeveer
om

aanwezige eigen en bondgenoot-

schappelijke strijdkrachten en hulpdiensten.
Dit natuurlijk in overleg of samenwerking
met de andere instanties, welke op dit gebied werkzaam zjjn.
.
, .
"Medeburgers!
Wij
•
verzoeken U dus goed
te vinden, dat wy op dit, nieuwe doel ons
richten en roepen ü op ons daarvoor" Uwe
bijdragen te blijven schenken,
Zoodanige steun van de burgerij aan de
weermaent moge. naar het woord van onzen
Landvoogd, haar moed en dadendrang ster,
ken en haar de bezieling
toevoeren van
onzen gemeenschappcujken overwinning»"'

,

....

wil.

■•'

,

u«.

CIVIELE KUSTWACHT

Batavia. 15 Dec (Aneta). Bij besluit van
den legercommandant zijn do commandanten en ploegcommandanten 'van de civiele
kustwacht gi-mihtariseerd. resp. gelijkgesteld met sergeant-eerste klasse en korpo'-"ï
raalin

w

wcaraivuiastuet zien
Uweging>naar het kerkhof, waar Burge—

.».

«.«.

rmester Kuntze en
der

Ir. van Ommen, die eerhet sterfhuis'verlieten, den stoet op-

wachten. *■•'..•-■■
UU over vieren behoorde deze

*^

'

heidtot

blechü»-'
•

het verleden.
Raad van Indië, de' voorzitter van - den
Volksraad, de algemeen secretaria en verL.B.D. TELEFOON: 173
tegenwoordiger van den apostolisch vicaris,
en door het hoofdbestuur van de 1.K.P.;
VOOR
Ook-minister Van Mook, de heer van
Waar voor. Inlichtingen, denT 1..8.D. beHoogstraten en verschillende vertegentreffende. HtnslH k hei:nnmmrr
111! tvordi
woordigers van het bedrijfsleven, waren gevraagd, verzoekt
de 1.8.D. bekend t«
aanwezig.
maken,.dat aan dat nummer niet altijd
-Vanmorgen verliet het vliegtuig met do gelegenheid bestaat om
dl« Inlichtingen te
familie Kersten* Medan. Bn aankomst werd geven. Deze zijn echter *teed»
te krijten
»"j K cn
de nieuwe minister verwelkomd ' door de aan nummer 173.
plaatselijke burgelgke en militaire autoMen vrage du» «teed» nummer 17.1, wU
'■■... men spoedig
riteiten.
L"
geholpen worden.
"

.

INLICHTINGEN

;.,

I

rieden overleed plotseling onze R
innig geliefde moeder
H
MARIA JOHANNA ZIJDENBOS;

I

'

I

I
I

I

Hiermede betuigen"wij

lan ga dr?e n
weg.onze welgemeende dank voor
de vele blijken van belangstelling
bij bet overlijden van Moeder

I
I
Il

-
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DE KINDEREN.
•
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STEUN VAN DE GAULLE
Batavia. 15 Dec. (Aneta).. Het comité
;,France Quand Menie" meldt, dat ron"raal
een proclamatie afkondigde, volgens welke het Vrije, Frankrijk
Japan 'op even krachtige
wijzezal'
bestrijden ;als, Duitschland. en
Italië. Ter., bevestiging , hiervan .ontving het comité, dat hier te lande
het Vrije Frsr>kr«k v^rtegen«?9ordi i, ,van
den heer Baron, algemeen gedelegeerde avn
generaal de Gaulle In het Verre Oosten
«.en telegram waarin alle Vrije Franschen
geïnstrueerd. worden hun diensten onmiddellijk en ten volle ter beschikking bs stellen van de regeeringen van de landen waar
lij gevestigd zijn. MBÈgH
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BUYTENDMK
in den ouderdom van .47 jaar.
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Hef Russische front was ten zuiden van
Moskou reeds ver omgebroken -en ten
Noorden al evenzeer. En wanneer wij nu
de Russische «berichten van heden In be.
schouwing nemen dan zien w\> dat 'de
Duitschers aan het', front al .ongeveer 400
k.m. breedte,in beweging zijn gekomen.
' Het grootste gedeelde daarvan,. ,een 300
k.m.. vinden wjj ten zuiden van de Russische hoofdstad. En te oordeelen naar de
plaatsnamen waarvan gesproktyi wordt,
wijken .de Duitachers klaarblijkelijk soms
ticntaüen kilometers per dag! Het'fa duidelijk, dat, wij hier v tedoen hebben'met een
ftrategischen terugtocht »in zeer grooten
sthl, waartoe de Duitschers dübr den winter genoodzaakt worden. Maar terecht zeggen de Russen hunnerzijds'datjghet niet de
winter is, die de Duitschers yeteJadt, maar
de kracht van de -Russis£he-'wapenc<#
. .En het is zelfs,goed, <jjat hét 'gezegd
t)c~.
wordt, want al heeft het.Russische leger t dtri ilt4an.*che L&D. blijft regelmatig oefenen rn de mde af'gel'oopeii maanopgedane .ervaringen icorden aan realistische oefeningen aangepast.
tblyk gegeven,
hoog irörecl,,
Zoo
xrvfd 0.a. Zaterdagmiddag y verondersteld dat brand 'tras vit gebroken in
door véle maanden achtereen nederlagen-en
een
huisje
aan de: Oude Markstradt. waar men met 'versrhiUcnde ingrediënten
terugtochten te
verduren.' zonder 'deto
deed,
'„
'.
ontstaan.
yuur.
ry
moed t$ verliezen het ' ia toch goed .én
p.' Hierboven tier rnen. de betrokken ploeg, vogels -van diverse pUtimagc. die
noodzakelijk dat die soldaten het Vertroumèt.dt vlammen'kortQ/metten maakte.
,wen in hnn
toenemen door een
richlige 'appreciatie van hdn
ac.m,'"
tiviteit. •
-'•■,, •
Hel, feit fa. dat het Russische leger in
staat blijkt om'de.Duitschers te veisiaan,
zoodra de weersomstandigheden dé L.ilans
©enige streken Jn zyn voordeel,' te verschui".';■■'-. <
:
ven:- ;J ■■■-» ■
met
En
eenige trots wyzen de Russen er
De . Verecpigde Fondsen ontvfngen het,
:/■>.- Qe& tegels,- die ycjj in Jlrt
alweer op' dat de eigenlijke Russische winter
volgende
telegram van dank van Winst on
Airutcif- aantroffen, ~ïv» 'bcstcn'ui
nog niet aangebroken is. De temperaturen
voor hen die hamsterden. Het is-een"
in destreek van Moskou, liggen op ■', het
kort verhaal. Een kleine tragedie van
I send ihroitiih pon to. the propte of
togenblik nog om en bij de 2 tot 5 graden"
een morde* die geen melk meer vinthe Nethcrlandfr East Indies mu warm
onder nul. een temperatuur-dus, die ook in
den kon voor haar baby. He! verhaat
■thanks f0r this nplenditt gift of tito
West Europa gedurende de wintermaanden
tan <(n stadgenoote, dieook
fa
een\mad
Churchill Tanks fpur light crüiser-tanl;s
vqj dikwijls voorkomt. Maar zooals men uit
.'*
'
kerft diezal meevechten*
and fourteen Bren gun carrier* slop tlir
den vorigen oorlog weet was de west-Euro*
Deze vrouw hep de tcinkcLs af voor
poicerful arniaments tchich" then have
peesche winter reeds
voldoende oei de
een klein blikje \utlk voor haar kindfreelu givcn lo the' Nethcrlands and BrU
krijgsverrichtingen vrywet geheel stil ite
tishfarces during the past. uear, ; and
leggen.
/
Zij hep toko in en, uit en, kon het
•
more''are
o■ notable
addition to óu»"
De Russen echter kunnen bij een derncrgins
krijgen. Uitverkocht,-■ mesircnglh
am, jfccvly tonched by
stop
I
gelijke temperatuur blijkbaar nog zonder.,
this new. erpression of fhcir .confidentie
groote moeite in het veld blijven en daarom
Uitverkocht r-r hamsterende daipcs
and
of their Jinn resoll'è to give of
wordt een strategische terugtocht der Duitzijn n; vóór 'geweest. Het blikje melk
their
best until the cavse of justice and
'O
schers onvermijdelijk.
~.dat untt'xoekt ligt erjjcns veilig wegÜberty prevatls.
Want als straks' de temperatuur tot & geborgen bij .vergaderde voorraden.
Do, vertaling luidt als volgt:
eenige tientallen
onder
nul-gaat daDcfic dame gaf nici zoo gauie den >
Via,U zend ik de bevolking van Nederd,
als
straks
mot
;
op. Melk
len.
de Duitsche ■, soldaten vereen blikje melk willandsen
Oost Indië mijn
dank voor
kleumen in, hunne barakken en als zij door"
haar
schitterend
gesejienk *.w. 2 Churde onvoldoende bloedcirculatie' met hun
chill Tanka. 4 Lightcruiser; tanks en 11
'handen hun geweren nauwelijks meer,kunkm nvt ■, geyï *ït. �* *'#* naar een
Bren gun Carriers. De 'krachtigc : krügsiioopHi. Kunt. ii
nen vasthouden en hun kanonnen niet meer
heipeti
töeriisting welke rij, gedurende hét laatste
kunnen bedienen wat moet. er dan tiet dit
aan eca blikje ntclkf tiet is voor myn
leger geschieden als de Russen het gaan omJaar.en langer „vrijwillig aan de Nederlandtche- en Britsche strijdkrachten schonk, is
zwermen met hunne gucrilla's en in front
zou
zulks
lli>
weigeren T'
een sterken druk büjven uitoefenen.
een .aanzienlijke, bijdrage aan-onze kracht.
De kt nnis is naar „haar ka.sL.ge- .
In ben diep; getroffen. door deze uitdruK/Dan fa een/afdoende weerstand niet lanloopt n en heeft haar een blikje melk
".'...
van haar vertrouwen éq van hair
kingf
ger , mogeljjk en het fa een feit dat het
■gegeven,
■
tesluit.om zoo veel
Zij had nkt gehamsterd én had er
t«?'geven totDuitsche 'eger in December 1941 tjet zetfdat de zaak der rechtvaardigheid en vrijheid
ue. besluit moest hemen al?. Napoleon in
zal zege'nvieren.
»
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De Pacific

e-r zijn. dus drie factoren die den strijd
voornamelijk bepalen.
In de eerste plaats een zoo taai en hardnekkig mogelijken weerstand van da hier
aanwezige strijdmachten tegen de in
zynde Japansche landingen tot de noodige
•
: ,'tczrmen nemen, dan
vilt steun
aankomt.
ri eigenlijk zoo weinig nieuwe
In
de
tweede plaats is de snelheid waarge,'i' militaire situatie is
mede %ersterkingcn uit andere gebieden
naar de fronten op de Philippijnen én
klier behoeven w\j ons niet Malakka en
straks ook naar Birma kunhen
worden "Musi-viMii van groote beteekeni».
u '■,'.'
van meet af aan dat de eer; Ten derde telt ten voornaamste de maté
'.ii;vn volop voor de Japanner waarin
de
Japanners
dé A.B.C.D.
fransporten
kunnen
belemmeren'
en 'düs
;r. ter plaatse over een machanderzijds de mate waarin de Amerikan;»-:
.,::.'hetgeen op het oogenblik van de zeewegen
kunnen.behcerschen. v
over een
. ing blijkt te z(jn,
Houdt
men'dit.
.vliegdekschepen dan officieel dat eiken dag. diein het oog, dan ziet rae'a
vi-eLnig • veranderingen
brengt,
elk Japansch schip,
dat, tot
oorlog
in het
■•«voor den
wordt gehraent. een aanwinst is
[zinken
volkomen
geprecïeii. Pacific
van groote beteckeirts* .
V
teoórdeelen naar de operaties
De eerste 'dagen zullen, i*or een grob:
.ït' dage» hebben zQ meer vlieg- deel decisief zijn. En. na een "week vechten
■c=* '?ia beschikking dan oorspron-kunnen wij althans zéggen dat wy de tweede
"'■5',,.■i ,'yj^f-yaagehbnieii.^
week rustiger ingaan -dan.de eerste.
deze overmacht. te water
Maar alle krachten zullen moeten worden
..;'■':
.*;!. én ondanks de grootetran*-ingespannen u»t het uiterste.
;die t
Japanners voor de-,
F
:'»:.,'■'■■-ii'.-.-;-T.e'sivermochten af te staan, ge
7r .* ï '.Ti niet dap zeer langzaam vbor.
.hetgeen 'te merkwaardiger
Het js hoogst moeilgfc om «uit de-'schasl-..*.,'
-net verlies ' van de heide »«h«j gegeven*.
fen ; indruk ' te verkrijgen
'.. .
i'Nint vrijheid yari beWegfng ter; omtrent de bedoelingen
van de Franschen.
:
r'i- frWfcrhfJjft. 'gemaakt "dan: 'wij ,- Z\s handelen blijkbaar nog altijd'onder
;
'•■ rgödcjrstéllen toen' dc*aankomSt
g-róoten
en pogen ongetwijfeld weerw%nf gemeld»
';•.'•;■" r stand te-drfufc
''rad':»ï*
'ïoocins
I>ieden
aan de té hooge Duitsehe
v.v','*\k;* hebbpn tg-inderdaad cohige eischen.
-•<i" .3ÉrfStt*^B
r-'■',<* ••.-.'.Ucfcilft; waarvan wy de beteeDat' rij daarbij nicï
altijd beschikken over
' •.,
£
b
grooten moed en vaste overtuiging
staat
zJcïi
weten
stevig
,';
fcéwJett
Ze
den Brit-, helaas wer vasCï9|tej3Bft"
:
: n f» 1 zjjJnaken hef
Maar de geruchten omtrent de Fransche
'
.■""
■:' ■•;'• irn-zeer laat|g,
vloot,
waarbij de Duitschers den indruk
r' •■ Hii
.het duidelijk dat zij 'hun trachten
te wekken dat deze aan de zijde
'>*» uitte slaan naar het Zuidelij; ..'■,'
van
de
zou gaan streden, worden nu JaAs
r 'bjn.jjébied van Penang.
pan toch al medestrijdt weersproken door
gede
berichten,
,£».'ré*ds\ Werd er in
een
bericht
uit
Parijs
dat ons .in„vi.it 4 bxit landingen bij Butterworth op
van
stede
het
maximum
'der Duitsche vervin Malakka ten Oosten .van Pewachtingen en der Duitsche
leugens het
meldt,
minimum
dat
waarschijnlijk
aanvallen
tevens
op
rtdurende
deze stad het maximum is
dat
de
■"■
Duitschers
van
tot
de
Japansche
uiteraard,
.-»*'-«•''ren
Vichy zullen kunnen verkrijgen. '
K( dan. ,',
'
' . ':■;.
; :
'.-'.'.■;.■,
De Duitsche radio Parhs immers meldde
■)>.■;
:r«-{H-n,'die langs de andere zijde
*&, inbeslagneming van ëeh Fransch
vatü van de spoorweg op de Oost- schip,
dat tusschen Afrika en het moede*
ren, namelijk bij Kota Baroc," «yn
land
voor
aanleiding zou
a'/* i: tós'.aa£d om de Britten terug te dry- geven, tot hetwaarscmjnüjk
convoyeeren van de Fransche
schepen door de Fransche'" vloot.
.
/>ï,v.'t*7.<i'operaties badden de verövemen
En
kan
er
.van
aan,
op
dat Parijs
■-...;.« .»•»■» vliegveld ten doel, en wanneer t
wel ir.eer. zou .suggereer en als er
kans was
gedwongen
c fêrïïttg
zouden worden om om' op her oogenblik
meer
te
verwachten.
?■
ferug te trekken dan
Het .is echter zeer wel mogelijk dat dé
i' wpJ Kota Baroe als T Alorstar Duitschers
een dergelijke
'~.<.:' al te korten'tgd
door de Ja- Dar lab hebben verkregen. concessie van
; »;r.'r..'v vior een
aanval op Singapore
En daardoor zouden den Britten onge' "fc.i:,'ir *.i,r!i; h gebezigd.'
twijfeld moeilijkheden worden bereid.' BerE:,* l: zon als compensatie een nog groolijn noopt natuurlijk dat door' dergelijk
.' iking
van dé thans zelfs nog niet geconvoyeerde
transporten . eventueel
■-.-'" :uchtmacht f ter ' plaatse
ver- een maritiem incident tusschen
de Britst hè
■..-::: ''-^^BBHHH|H|OÉkShI en de
vloot
Fransche
zou
worden
uitgelokt.
, (J* <2é Lwtiing op de kust van TreuggaMaar zelfs wanneer dit niet geschiedt',
Kwala,
:
Kuantan, tusschen Kwala wanneer de Britten, die voorlobpig nog
I
en Kwala Doengoeng bujkt nog handen vol
hebben met, Japan, de Franrj,i ~'v..«l» K en, zoodat de Britten
onge- schen een weinig laten begaan, zelfs
dan
:*;
rtjtcrL-ing versterkingen noodighèbwordt het moeilijk, omdat de Fran■'fcc'ojs do invallers af te slaan.
".>■■
sche schepen'dan ongetwijfeld dienst zou.M.yir j.;i&{ hierby is het optreden 'van den doen als Duitsche
blokkadcbrekt-ra.
Nl i.rUadsche marine van,xooveel beIntusschen zullen <Je Franschen vraar'
■
.".
ijfschijnlijk evenals de' Gouverneur Generaal
f-ejefl vóórkomen dat de Japanners van Dakar nog wel met
genoegen zien 'dat
' over de versterkingen konden bede Japs et „les Bochea" flinke klappen ont«]ie zjj noodig hadden «h daardoor
vangen, nu ook in
Lybisch'e woestijn,
...rsrhijnhjk,oe Japansche 'opmarsen waar de Britten er degeslaagd
in
zijn om hun
(ij Slaiajcka in een niet onaanzienlgke mate
tegenstanders tot Gazala terug té werpen,
wyrden. $BÊ&VË&lBE/&Nf
*4j bovendien om deze plaats'heen
Es nuns het merkwaardig dat de situatie terwijl tank
eenhebben, uitgevoerd,
<;
Uion bijna eenzelfde beeld vertoont, waardoor beweging
twee Italiaanscbe regimenten
• !_.k- verschillende berichteh den inwellicht belet zal worden om met het gros
»:'-k
dat het daar jjog iets warmer van de Duitschers
en Italianen verder naar
i dan op Malakka:
',
-'
het Zuiden uit te wijken.
Mor Wevende Japanners.beschikken
Het
juiste
van
deze'operaties
is
nog niet
•~\i uu, l)ruggehoofden.
n.unelijk over bekend. '.■ .";■.'■>'■
A|*rn aan-de Noordkust, Vigan
aan, de
Als een detail van beteekenis kan hierbij
«>!;kust
en Legaspi op de uiterste Zuidnog vermeld
worden. dat de Britten ier in
; ? hèek van het eiland.*/,
geslaagd z\jn Girba op de< Egyptisch-Ly•kdaar lgclen de Japanners hevi- bische grens, bij een" belangrijk knooppunt
niet,alleen op hun slag- van het daar ongeveer 250 kilometer ut
de
; kust
k v«»nd. op
lT, n maar
toppende wegennet te' veroveren,
'/
.
\
■tyty;)<>c.t* - . ' '
i
■
waardoor de oplossing van hun transport'
'vrachtschepen
werden'
vraagstukken
tot
vergemakkelijkt, wordt.
ock.? gebracht
of swaSr beschadigd. ' *. Sollam en Bardia ' houden nog stand
}*
landingen hier, en ginds maar worden nauwer ingesloten.
'.'>**'■" dank-zjj de luchtmacht van
AKWiKanen. de Britten en de Nedern <n last
but not least de Neder-;

EERSTE BLAD

i

Van den dag....

land waren doorgedrongen,
zoodat , wjj
thans in dé Russische berichten allerlei
nieuwe plaatsnamen lezen waarvan'wij tot
dusverre niet, hadden gehoord en die vrij
ver- achter de bekende gevechtsgebieden
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Direct aanvaardbaar:
Brieven onder No. 2193 Adm. De Sum. Post.

Te koop gevraagd
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De agenda is bij circulaire ddo.
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of eed 10 P.K. ïooring niet ouilor,dan 1938.

Volledige'opgave 'aan Adm. .*-"■*
AEK LOBA.'Poelaü Rad]a
-2182
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MEDANSCHE TUINDIENST
METTLER, Peirtjoetweg 64
Tel. 955

APART XÊHUÜR ■ 134

:

als elk jaar verkrijgbaar

gaat wegens tijdsomstandighcd( a
NIET d00r.','....
..,,-j
Verkooplocaal alléén Woensdag v. jJ
geopend van 8
11 uur.
Kinderkleertjes en handwerken, o. J
Kcrstklccdcn, kussens, tea-cos\\
enz. in voorraad.
Bestellingen en nabestellingen worden
als gewoonlijk uitgevoerd.
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BAZAAR der ROEMER
VISSCHER VEREENIGINQ

DENNËGROEN

'

22
November j.l. No. 1531/ A aan de
leden bekend gemaakt.
2179

De op 16 en 17 December vastgesteld?

met en zonder kluit,

1941

WOENSDAG 17 DECEMBER
',
des morgens om 11 uur

BEKLEEDE RÖTTAN SALONZITJES

'

vICHEVROLET Touring
.
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MODERNE

BUNGALOW TE HUUR

\.

Buitengewone Algemeene Vergadering
te houden op
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GÉiviEUBILEERD .©IPKIÜBAI&E Yö&KCCPIRIC
V PAVILJOEN v." te houden op Dinsdag, 30 DECEMBER ten 9 U. 30 MIN. V/M. te Medan aan
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fle AVILHELMINASTRAAT'NO. 21 van:
IN POtONIA BUURT
gelegen te . Medan, groot
;onder* Nó. 2185 Administratie/ 1. oMe rcchtW
Bleven
Controleursgrant
de
913,08 M?, nader omschrevonin
De Sumatra Post.
Jdato Februati
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daarop staande slecnen woning met pannen daïï191fikXo.*'962, met
'"'; ,i bedekkingen
het op dien grond staand steent n
jiaviljocn met pannen dakbedekking, plaatschjk genummerd; WILHEI
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Voor Maandst. Snee.

ïllle mcubilaira
2.\' 'vindende,'

roerende* góéderen, eventueel en bloc zich hevoormelde .pand \Vilhclminas(raat Np. 2f,
Bloedzuiverend, tegen bloedsteen, jeuiki
;
houten- zitje, portcmantéau met -spiegel, standaards, 'gordijnen'" met
E.D. f 1.50 gr.'f 2.90. CERENOLZALF
roeden,»
schilddrüea,'-'
met ; stoel,* eetkamer-amedblenïqn,
;..:
,
i 0.30 gr. f 0.85
Vörk'cp,
lepels
cri
ysliast,
tafclmcssen,
r
hangen iegkasten/rustbankiutt
z ii V„SUIRINE.PILLEN«
": S : V. Suikerziekte, succes gegard.
..;■'. bültzak en kleed, handnaaimachihe mcrk'P'faff,*vierpïtsgpsfórnuis nut
f 1.75 gr. f 3.25
. oven,'glas- en porselein wcrk.'kcukcngerci een parlij bloemen eg, pidntVn
Bjj vooruitbetaling franco thuis.
■■''■■
in potten en nog veel meer,
'*!' '*-* **'
Firma DE INDISCHE KRUIDEN

tweepits ovens

1.75 en f 5 75

geaard, f
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Door

couranten-

PALEMBANG PADANG-SIBOLGA- P. SIANTAR.
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verkoopcijfers
32%hooger
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Spelen
Een nieuwe keuze uit.:
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CARGOES Een zeer interessant'spel met opvoedkundige, waarde.
'Vrachtvaart door stormen ■'—". mist, hooge zee etc in klefne zeeschepen
over alle wereldzeeën. Prachtige wereldkaart
ff*gjÈfi§

'
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CABBY. Het taxi-spel met taxi's, politieauto's en passagiers waarbij
iedere speler bij lijn tegenstander op de naleving der verkeersregels heeft.
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CHOW.MÉIN. Een soort Halma-spel met. glazen knikkers. Groot formaat
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Uwe afgedankte Ueediai

Telefoon No. 1277
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CLOWN-HOEDJES
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,Het overbekende gezelschapspel.
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1 BLACK..OUT. Een verduisteringspel m<» als doel zooveel mogelijk vakken ■.'"
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SCHAAKSTUKKEN.
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KERSTKANDELAARS, 'leer uitgebreide
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van Japara
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Het Hulpfonds ter Oostkust van Sumatra zal gaarne in'dank ontvangen
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Hoofdzakelijk door het
«dverteeren ia «tfflWarfm.
«oonde de omzet van de
Brotbers glycerinetabletten eea vergrooting
van32\V Gedurende 1939
werd in 33 dagbladen ge«dverteerd. met als resultaat, dat dit |aar het beste
*erd van de 71. dte dele
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TWEEDE BLAI

PHILIPPIJNEN.

Parachutisten en troepen

Boodschap van
H.M. de Koningin

vernietigd

Roosevelt’s antwoord

En
Londen,

1.3 D«, (AnetaA.X.P.).
Vertrouwen In de overwinning fa de
grondtooß an de Boodschappen, die
«ijn .'gewisseld tu'sschen Koningin WD&

luchtraids uit

GUAM BEZET?
Manila, 13 Dec. (Anetadieuter). Volgen» een ooggetuige
vinlfn o|» 12 dezer honderden Japansche parachutisten en lan«r
tijdrit een verscheidene uren durend
«linptroepen
;* jjpypcht van man tegen man met Philippijnschc
soldaten 'in de
.
.
V,'
liereen van Noorden Midden,Luzön.
Volgens 'een omroephericht nit Manila -aldus een Reuter-te-j
frgrani uit NeW-York;— i* een sterke'Japaiwh e landingsdivisieVver--]
-'•;
te'ljngayen, halverwege, Vigah en
V .-"'.
.;:.:.•

nieuwbenoemdeRussische

Litvinoff, de

ambassadeur te Washington

(die Inmiddels rijn eindbestemming heelt bereikt) verook eenige dagen te Singapore, toen hij op doorreis na»
naar de Yereenlgde Staten. Op bovenstaande foto
ziet men
Utvinofr (rechts) |q gesprek met Slr Shenton Thomas, gou-

;

'

-

Fotol gezelschap

,'

'

gd

vernrur van de Straits Settlement*.

-

inks

*

litvinoff

.."

(rechts)

In

van

Slr Shenton

en

.

HRNSTIGE LUCHTAANVALLEN

Japansche
basis
ouder de bommen

Japan*che>
bommen-.
dié,
tlocjen
mllitalrr
aan»in
"„,riHr> vielen
.'.,„y »ing van Manfla eten'voorMÜ.uur, en
wrniiü• !inrpiiltlr!ï:jif door m .\merikaan>chc
'.
trrdedlfirr* »angèvalk*n.
Jspantche
vliegtuigen,
kwamen
n van'
iv.
vlogen
en
rechtstreeks
naar
de
'het. Westen
Xlchols,
van
aar
hev
w
Ig afzij
luchthaven
~,

(

.

Chineesche luchtmacht

heeft

ontmoetten. ~'
eerste bericht meldt dat verscheide1..-£tuicrn werden omlaag geschoten.

liet

ne
l.oUle ontploffingen werden gehoord van
h.t N«b»l-\liegveld, toen golven Japen-

vhi- bommenwerpers bommen wierpen.
Arocrikaansche jagers vielen de Japanner. \an boven aan en daarna van bme'dra door den tweeden' aanval, doch de Ja*
-

bases aan de kust van Kwangtung.
; Volgens een nog niet bevestigd be-

bleven echter in formatie.
Het verluidt dat de: Inbeetnscbe ï wijken

putters

aanval ejQdigde' te

ongeveer 13 uur.

vliegveld in Canton.

Kalme nacht.

gemeld.

communiqué zegt verder: Van de
[Het
andere gebieden valt niets te melden."
",]

'

-

Vijand boven Bismarck-archipel.
Melbourne, 13 Dec/(Reuter). In
een
communiqué van de R.A'.A.W wordt -, gemeld, dat vijandelijke verkenningsvliegtuigen zijn gezien boven de Bismarck-archipel.Ztf vertrokken voor. zjj kónden worden
aangevallen.

:-

colonne.

Vijfde

l*. straten te Mamla waren

m het,donker gehold toen
nacht
ipnnisten roode signalen

•

Vrijdag-

Moorden

vijfde'co-

op

Joden

gaven. Soldaten
politieagenten vuurden op de verlichte
Londen, 13 Dec. (Aneta-Reuter).
Uit
huizen in «verband met het bevel verduisteVlchy wordt vernomen:'
ring af te dWingen^VÈNßß
Na de aanslagen op de Duitsehe bezetGUAM BEZET?
tingstroepen zullen honderd Joden, anarHrt Departement van Marine te Washing- chisten en communisten 'worden doodgeton maakte bekend dat hrt niet In staat is schoten en aan de Joden op het bezette deel
van Frankrijk zal een milliard francs boete
|*-r rsdk> of per kabel In contact te komen
.
,
"■'
«•t fiuam, hieraan toeVoegemd'dal;fhêtV worden opgelegd.'
Uod «aarschijnlijk door de Japanse» I» beHHtafitfBHÉMBhSSnKR

•.".

~

'

,

De „R”

aanval op Hawaii.

De

SsE

over Japan

13 Dec. (Ancta Reuter).
als *den' geJapan karakteriseerend
mcenschapelyken vijand" deelde Litr
ïoinoff op een persconferentie mede,
be„dat algemeene overeenstemming
«roaf of tal wórden bereikt" tusschen
de verschillende mogendheden, die zich
tegen de agressie van de As verzetten.

Een officieel communiqué uit Washingflöü met betrekking tot de ontwikkelingen
W 21 uur, zegt dat tijdens den Japanschen
mchUanval op Hawaï! op 7 dezer- meer
<-an 20 Ja panache vliegtuigen werden vernietigd.
SMMHWMgIM|
'be Amerikaanache vliegers waren te al*n tijde numeriek in de minderheid.
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Krachtige tegenactie.

LYBIE

Tilmanri Burdin.'de torrespondent van
de N'ew York T(mes bij het Britsche leger
in Malakka seint:

der
Britsche
strijdkrachten stabiliseert deri toestand in
: Londen, 13 Dec. (Reuter). Alhier wordt
Koord Malakka na de Japansche successen
dat
kringen
in hét begin, die werden bereikt door mid;verklaard,\
in gezaghebbende
voortduurt
del." van overrompeling/'
Lybië
opmarsch
in
Britsche
de
en wel in Westelijke richting. Er werden
nieuwe gevangenen gemaakt; terwyl voorts

i „Krachtige

,

tegénacfk

,

BIRMA
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Elk Chinees doe zijn plicht
Ook
in het buitenland

Granaten.

Roosevelt onthulde volgens Unitcd Press
in do persconferentie tlat Churchill en Lord
I Chungking, UDec. (Reuter). China zal Beaverbrook aan de Ver. Staten de producvoortaan schouder aan schouder strijden tie van drie granaat-fabrieken in Canada
met Engeland, de Vcreenigde Staten, Söv- aanboden in geval de Vér. Staten daaraan
jet-Rusland en alle andere vredelievende onmiddellijke behoefte hebben. Ook-werd
volken, teneinde de ■ gemeenschappelijke aangeboden om te voprzien in dringende tevijanden yan de menschhcid uit te roeien korten der Ver. Staten aan bepaalde ooren een bigvenden wereldvrede te stichten, logsmaterialen'.
' i ;
zoo Verklaarde de maarschalk Chiang KaiDe Vcnczuelaatische ambassade te WashShek gisteravond in een boodschap tot de ington maakte bekend.» dat Venezuela zijn
Chinccsche strijdkrachten en de Chinecsche havens heeft' geopend voor schepen van
burgers in China en elders. Hij waarschuwAmerika en andere landen, die-in,oorlog
de het volk tegen elke verslaj»ping van de zijn met de aa.,Q.:;.'.•.* 3
oorlogsinspanning en legde er den nadruk
Deze stap werd aangekondigd in een beop, .dat China zooveel mogehjk moet bijdra- sluit waarbij de neutralitcitswctten. waargen tot 't bereiken van de overwinning over bij belligerente oorlogsschepen slechts korde gehecie wereld Van de democratie over ten tijd de havens mogen bezoeken en koopdé kwade mach f en'van-agressie en 1 tyran- vaarders zich blootstellen aan in beslagnanie. Hij deed een beroep óp alle Chineescbe me, te herroepen. De regeering verbood den
burgers, hun plicht getrouw tè vervullen. uitvoer, naar de as-landen'en bevroor de'
- .•>";'
Elk doe zijn plicht en-zij bereid tot alle saldi van as-onderdanen.
opofferingen om aan Chiria's thans grooter
geworden verplichtingen: te voldoen.
Zweedsch schip overgepomen
Sprekende tot de Chineczen in het buitenHet ministerie van buitenlandschc 'Taken
land drong hij.er bij.hen op
den grootst te Washington maakte bekend, dat hef'
mogelyken steun te vcrleenen aan de regeer Zweedsche motorschip, „Kungsholm",. 'dat
ring van de landen, waar zij wonen en onder yroeger'een passagiersschap was,, dat over
welker bescherming zij leven. Tot de offiden Atlantischen Oceaan voer, en dat den
cieren en manschappen van, de strijdkrach- laatsten tijd werd gebruikt voor 'hét maten zeide hij, dat het thans de beslissende ken' van' kruistochten op de ! CaraiUsche'
tijd is voor hen, om den vijand harde klap. •zee door de Verecnigde Staten is overgepen "Joc; te brengen tot glorie van'China nomen.
pnÉsptt
en voor de gemeenschappehjkè" zaak van
Oorlogsverklaringen.
rechtvaardigheid en democratie.
'Volgens de N.B.CT heeft San Salvador,,
aan Duitsehland en' Italië den oorlog Ver- '
DE MARITIEME SITUATIE
klaard.
■'
■'* '
Volgens het D.N.B.'verklaarde Bulgarije 1
1

t

d millioencn rooker*. dia van*
Ms»cot »l«sfeMan
d ro,n
genieten!

voor

"•

nnen

«

*

»••»
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Beschouwingen

van „Annalist”

-,

De.vcrradcrlüke slag; die aan Pearl
Harbour werd toegebracht, heeft de vereeniging
en. Britsche
vloten ernstig belemmerd, terwijl het verliesvan de „Prince of Wales" on de „Repulse" Japan een enorm voordeel verschaft in
de Zuid-Chineesche Z00.,, SjffljKM
Ofschoon ile Engclsche en Amerikaansche'vloten-het druk hebben in.denAtlantischen Oceaan en in "de Middcllandsche Zee
is het zeker* dat zy nog heel wat schepen
kunnen missen voor 'het Verre Oosten. De
moeilijkheid is, dat 'het eenigen tijd zal
duren "voordat deze schepen hier zijn.,
Intusschen kunnen de Nederlandsche onderzeebooten in de'ondiepe wateren van de
Golf?van Siam den geheelen dag op den
bodem der zee nisten, hetgeen zij. niet kunnen vin de diepe wateren van, den Stillen
Oceaan, en hun aanvallen gedurende den
nacht en in den vroegen morgen hervatten:

>.-•
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Benzinerantsoeneering
..
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den oorlog aan Engeland.
'De regeering'van .Hongarije • kondigde
Londen, 13 Dec. (Reuter)'. „Annalist"
dat de staat van oorlog bestaat
aan
rus-r"
militairen
schrijft' het volgende over den
schen Hongarije en de Ver. Stateny van
en
in
het
Oosten
RusVerre
toestand in
.
"»'■■
Amerikaj
~''■, ,'

torlogsmateriaal werd buitgemaakt. .
Er bevindt zich een groot'. vuandehjke
troepenmacht bij Cazala doch het schijnt, ;" Rangoon had omstreeks het. middaguur
dat deze zich in een zeer ongunstige posi- het tweede luchtalarm. en in het district
.':
«,'.'
Tcnasserin werden omstreeks den zelfden
tie verkeert. ,'.; .
De Britsche omsingellhgsmanoeuvre op tijd nog twee aanvallen uitgevoerd.
Het hoofdkwartier van het leger verhun flank gaat nog steeds voort. ,
klaart bg het'bericht inzake de nadering
AMERIKA BEGINT TE
Rangoon door 27 bommenwerpers uit
van
'
De Australische minister van «oorlog, de richting van Mergui, dat een
ONTWAKEN
Forde, verklaarde/dat de Australische re- aantal jagcre werd uitgezonden aanzienlek
om
den
Washington.
12 Dec. (Reuter). De.voorgeéring de belofte cal i uiua.it- u van het vijand op te vangen, die echter terugkeerde, zitter van het Huis van Afgevaardigden,
zenden van de noodige versterking. naar voordat het contact tot sandkon worden Sam
Rayburn, maakte bekend. "dat een
het Midden-Oosten. •
U '■..,
.:".'■ wetsontwerp zal Worden . ingediend., -dat
gebrach.. .
;■>
.
Het all-clear-signaal kwam om 11.30 uur. voorziet in de registratie voor deir.militai-*
KURUSU WACHT NOG
Een plaats in Tenasserim werd omstreeks ren dienst ytia alle mannen tusschen IS
.
*■**■'■
Washington, -13 December (Reuter). De het middaguur twee maal gebombardeerd, en 65 jaar. '.'.
gedaan na een
doch
de
schade
en
het
slachtoffers
bekendmaking.werd
aanval
Deze
zich
per
Japanse hc gezant Kurusu. die
minister ':van
ï'.
conferentie tusschen den
vliegtuig naar Washington haastte om de waren gering..
derden Oorlog Stimson en het
.„den
van de
communiqué
,
Een
meldt
hoofd
besprekingen met "de Vereenlgde Staten'aan
het district van Tenassorim. dienstplicht-commissie.
l:i
generaal
'
luchtaanval
stoot
terwijl
Japan
zijn
te
houden
den gang
Er werden geen bommen geworpen, geen Heshey. Zü verklaarden, dat het wetsonttegen Pearl. Harbour, voorbereidde, **wacht
schade aangericht en er vielen geen slachtwerp
mannen van 11» tot 43 jaar dienstnog steeds op een'gelegenheid om naar zij:*
',' ,'
;
plichtig . zou maken. Zij voegden hieraan
■.*';
offers.
■
de'Japarache
'Ook
terug„te.
land
keeren.
Rangoon had om 10 uur hét eerste luchttoe, dat jongelieden van 19 jaar gedurenambassadeur In ,de ..Vcreenigde Staten, alarm, een half uur jater volgde het all- de een
jaar geoefend zullen worden, voor
wacht
daar
nog
op,
Nomura,
admiraal
'-.
-'"\
V. '..
den
militairen
j
y
..Natuurlijk zullen
clear.
dienst.
evenals.de Italiaansche ■ ambassadeur prins
verklaard'dat
een
niet jongens van 19 jaar niet naar de oorlogswordt
Officieel
Duitsche
de
zaakgelastigde
Colonna en
geïdentificeerd verkenningsvliegtuig werj zone worden gezonden'.'.
Hans Tomson.
waargenomen
nabij Rangoon op een hoogte
De commissie, voor Militaire Zaken van
afhankelijk
De datum van hun afreis is
van 6.000 meter.
Huis van Afgevaardigden vangt morhet
over
der
besprekingen
van bet resultaat
' Jagers stegen'op, voordat het- all-clear- I gen de behandeling van. het wetsontwerp
amden terugkeer van de Amerikaansche
'I ■An. '„
signaal werd'gegeven.
'■ i '■
■■.
bassade-staven uit de as-landen.
.

v.

■

*

-ia

Washington; 13 Dec.
(Ancta ''"Reuter}.
Roosevelt onderteekende het wetsontwerp
waarbij" de restricties op het gebruik van
strijdkrachten te land der Ver. Staten buitene bet Westelijk Halfrond. worden ; opgeheven én het leger, de marine, mariniers
t-ri kustwachtpersoneel voor den duur van
den oorlog in dienst worden gehouden.

[

wordt

Chiang-Kai-Shek
spreekt

Dec..

'

ticht hadden, aldus een offlcicele te Manila
uitgegeven bekendmaking. Er is geen enke> ibcale activiteit in het door de Japanr-j> Uzette gebied waargenomen.*
Volgens een Reuter-telegram uit Manila
n:aaktej;etieraal MacArthur bekend, dat
cr.irïcficld hedenochtend is gebombardeerd,
«teaato de stad Cebu. - Geen belangrijker
fmndactje

i*

*

Ia een radiobericht uit New York wordt
gemeld, dat de Philippynon een
kalmen

U.S.A.

.

I).-

richt bombardeerde de
Chineesche
luchtmacht op 12 dezer een Japansch

.."*""

Singapore,, 13 Dec. (Aneta-Reuter). Het
'communiqué van 20 uur meldt:
(Aneta * De strijd op het front van Kedah duurde
Kuibyshev, 13
Uriitcd Press). De Russische pers-, \<xirt. De situatie is weinig veranderd.
■■>. De situatie In hei district van Kebtntan
dienst meldt de totale ineenstof- YKota Karot-) is onveranderd.
ting van het Duitsche offensief In den loop ven den dag werden vijf vijanaan hel front van Moskou. Vcr- delijke vliegtuigen vernietigd door onze ja,
gers, die
verliezen leden.
klaard wordt dat het. 'grootste '~ Tijdens Reen
een gevecht boven Penang benvan
deel
de 51 Duitsche keurdi- den drie van onze vliegtuigen de strijd aan
visies is verslagen. Vier honderd met een vijandelijk vliegtuig, dat vernietigd
werd, terwijl gemeend werd dat nog twee
steden en dorpen '.werden her- andere
toestellen werden vernield, ofschoon
dit nog niet werd bevestigd.In een ander district bonden drie andere'
Het Russische offensief, iiïgeden strijd aan met een niet genoemd
jagers
zet op 6 December en thans op
aantal vijandelijke vliegtuigen, waarvan er
volle*"*krnchl, rende, de hoofd» twee werden neergeschoten. Waarnem*agsposten 'meldden later dat er drie toestellen
De Russen .achtervolgen de waren . neergestort. Al onze vliegtuigen
keerden veilig terug. In'den loop'van den
Duitschers in alle richtingen..
dag zijn nog twee .vijandelijke vliegtuigen
;:
neergestort, waardoor het totaal van den
''■ : ••'.
'•'"•,
*y
Ben correspondent van de „Pravila" dag vijf bedraagt.
den'aanvang
Sedert
der'vijandelijkheden
meldde op Donderdag jJ. aan zijn blad, dat
de Russische troepen dertig dorpen aan het schoot ons afweërgeschut acht vijandelijke
Zuid-Westelijk front van den \ijand zui- vliegtuigen neer, vermoedelijk nog een meer.
verde. Zij blijven den vijand achtervolgen,
„'
In Kedah iets teruggetrokken.
die zich alt Tvlets terugtrekt.
In gezaghebbende kringen te Londen
De Nazi's zijn voorts teruggeworpen uit
wordt
verklaard dat de Britsche: strijd,
Volkhov.
krachten in het gebied van Kedah wat zyn
In maanden van- vergeefsch aanvallen op teruggetrokken.
,
Leningrad verioren.de Duitschers zeVduiNieuwe vijandelijke landingen op Koeala
Trengganu en Koeala • Dungun worden niet
zend dooden.
•(-,•■
.
In den sector van KaJinin zetten di> Uu»- bevestigd. ■
De vijand gebruikte'in-het Noorden cenislsrhe troepen gedurende de laatste, twee
ge gemechaniseerde strijdkrachten.
■$;
■<.'...'
dagen < hun, hardnekklgen strijd voort, .'de
.-■
t« ■
Duitschers: gestadig terugdringend. De inPENANG.
tensiviteit
van
den strijd aait dit front
Pènang- doorstond Zaterdag drie luchtjagers
aanvallen,
de
Duitschers'
zijn In de laattijdens welke Britsche
neemt toe en
toestellen/neerschoten.
vyf
vijandelijke
ste vier dagen uit acht dorpen verdreven..
Aan dejweé in den ochtend uitgevoerde
liet communiqué van middernacht meldt:
werd deelgenomen,door,' kleine
aanvallen
.De Sovjettroepen zetten den opmarsen
vliegtuigen, doch
vijandelijke
in
groepen
voort in een aantal ncC-toren op het
Wes- den namiddag bombardeerde een formatie
telijke én Zuidwestelijke; front. Sovjet-een- \*an dertig bommcnwêrijers de stad en het
heden bezetten Llvnyl en en Efremov.'
vasteland op hevige w-yze.

.

onli werden gebombardeerd.

Steun van en voor

OOK DRIE RAIDS IN BIRMA

Tientallen keurdivisies
verslagen

..<

-

.

.

Penang me rmalen gebombarde rd

Duitschers worden
overal achtervolgd

•

■

\

Nazi-front Toestand in Matakka
totaal ingestort
onveranderd

'

«(•(•rsrsrliat
.

de primeur

Chungking, 13 Dèc. (Aneta-Unlted
l'rcs). Volgens het hoofdkwartier
; van de Chlnecsche luchtmacht. voerde de Chineesebe' luchtmacht op 11
dezer bet eerste bombardement uit
'sedert het uit breken van het conflict
in den Paclflc op een Japansche basis,
op het eiland Samtchaoe, nabij Macao,
een van de voornaamste Japansche

'■'

*

•'

-

<^wte.4MC^dril|fs

•

Koningin Wilhelmina verklaart:
rullet 'is een aangename gedachtevoor M"dynu het gewapend conflict fa
uitgebroken ai* resultaat
van; den
Munten -!.i|>..n-i h. n aanval tégen de-"
Ver. Staten dat hef Nederlsndsche
leger, de vloot en de luchtmacht rollen vechten als wapenbroeder*
en
voor dezelfde goede zaak '.als het'
ger, de vloot' en de hirhtmachi der
Ver. Staten M|fn gedachten zijn met
Uen de regeering tier
Ver. Staten
en het volk in dit uur van onze gemeenschappelijke beproeving, «nar
uit vvij, met God* hulp,
zegevierend
zullen te voorschijn treden";
Itooscvelt antwoordde:
..Mijn hartilijki'ii dank voor
Uw
: Boodschap.
' -..TV..
liet'fa inderdaad voldoening , gevend dat het volk der Ver. Staten in
zijn bcproev|n||n; Uw heldhaftig volk
naast zich zal hebben, dat. zulk een
vastberaden moed toonde. .
De kracht van de vrijheid is zeker
\ een zwaard dat met (ïöd's hulp
niet
krn falen". .
■■■"">.

■

x -\'

S§trf

Vimiiiaenßoosevelt.

-

-

zware

.

Vijand voerde

■

Ottawa," 13 Der. (Reuter). Vofgens den
minister voor de voorziening van oorlogsmateriaal" zullen binnenkort" voor Uêniiac

rantsoeneeringscoupons worden 'ingesteld.

Luchtalarm te San Francisco
San, Francisco. 13 Dec. (Reuter). Xriy

■dag té

22.24 uur E.S.T. weerklonk, alhier
het luchtalarmsignaal.'- De alarmtoestand:,
duurde twee uur en twintig minuten.

Knox terug
San Diego, 13 Doe. (Aneta Reuter).' Het
Departement van Marineimaakte den terugkecr bekend vtm den Minister van* 1 Marine!, Kolonel Knox per vliegtuig van Hawaii. Minister Knox .vertrok onmiddeiüjk
naar Washington en zeide: „fk zal geen
Verklaring afleggen, alvorens met" ' den
President te hebben geconfereerd.*'.
Roosevelt ontbood, r* volgens .United
Press Orde'l Huil. Stimson en de» 'hoofden van Marine 'en Scheepvaart voor een
*

'

algemeene mantiomo

conferentie.

'

■

VOLMACHTENVOORROOSEVELT

Washington, 12 IVe. (Reuter).' Het verluidt, dat de leiders van het congres een

wetsontwerp .voorbereiden,

waarbij

aan

président Roosevelt uitgebreide volmach-

ten voor het voeren van den oorlog worden verleend. ■< ■ J'
Het wetsontwerp, dat ten doel heeft den
president te'machtigen tca allen tyde anel
op te treden, zal naar men verwacht, groo-_
tendeela een herhaling zyn van de aaa president Wilson tijden: den vorigen, oorlog
verleende bevoegdheden, doch terwijl. d!«
toen by gedeelten door het congres werden toegekend, ontwerpen de leiders thara
één enkelen maatregel voor alles wat de
corlog noodig maakt.

-

MAANDAG"IS

De toestand op Malakka

het

Litwinoff aan

IEDERE DUITSCHER ZAL

DEKKEN

woord.

RjEGENTIJD

Nu is alles verloren
Maatre*!, 12 December (Reuter).

New York, 13 Dec. (Reuter). De mogendheden van de as, met inbegrip van
Japan, een „troep internationale misdadi-'
Maxün Litwigers" noemend
interview,
een
tgdens
noff hedenochtend
dat zijn land gelukkig is de bondgenoot te
de Véreenigde Stazijn'van Engeland

Overzicht van de gevechten der

>'

Otto Strasser, de leider van bet tegen de nazi's gerichte Zwarte Front,
verklaarde naar aanleiding \an den
• oorlogstoestand tusseben Dohschland
en, Amerika: „Diep in zijn hart cal ie•■*'-■■■
..'..
ten.
dere Dolt*cber én elk lid van den
zcide: «Wg zijn
,1>
generalen staf zegeen: „Nu
en
Dultschen
oorlog
zullen
sainen
aïlen in denzelfdea'
•gezamenlijk de overwinning.
of.
b
alles
verloren".
Cr is niemand in
ondergaan
J
behalen o.vér het. grootste kwaad van on-. -■- geheel. Daltschland, die niet gelooft,
doch wg zullen overwianen",
zen'tgd
-dat-de .vorige oorlog werd'verloren,
latwino/f .noemtie Hitler den vöornaam: '
omdat de Vereenigde Staten., eraan
stea misdadiger <cn den kwaden geest van
1
•,".'•'
'deelnamen. ."._
de'geheele groep, internationale misdadi
'gers. die zich de mogendheden vaa de as
noemen? Hij teidé, dat Rusland aiet voornemens" is *utlpr dézen winter «te hiaten
doch terug zal'slaan ea hem
•ri.onsterachtfg oo'r/vernietigen en
lógsmaebln» zal ultéenslaan. „Wij zgn van
bordeel.', dat f iemand dat' voor ons of zondèr; ons'"kan doen? Wfc zouden ónze bond.genooten eerCslechten, dieast bewijzen in•dicn wtfohzSspog}n|fen verslapten''. ;• .-_
van de as.'
Tegenover dé
zoo «eidè Lifwiaoff'
die'op'roof "tiit
• �.-•:;
:--•■.:•■• . . ■
—' staat- de'rest van 'de wereld geschaard -i
(Reuter). De ! maiirie-Londen,
Dec.
12
en wg rhebben thans in verschillende ,decis Vaa oórvaa de „Times"
len van de wereld sectoren van een groot meöewerker.
aan
steun"
de
lucht dé
gebrek
in
deêU/dat
slagveld. In dezen strijd is het de Sovjetverklaring
vormt
voor
het
vérlies
van de
unie" gegeven verbonden te zyn met Enge..Repulse','.
'Er
of
.Wales"
én
de
land en de Vercenigde Staten ea „wij zgn ..Prince.
uitherinnerend,'dat
Churc.hill
heeft
aan.
gelukkig verbonden te-zgn met deze grooeengezet dat het onmogelijk was te voor■■■
te landen";
V- '
zien in den verlangden steun aan landvliegÓp de v-raag of Rusland geallieerd* troe- tuigen,
schrgft' de correspondent: „Zelfs al
pen op Sovjet-Russisc hen bodem zou ver-, was deze
in orde geweest, dan nog zou het
weikomen antwoordde litwinoff:', „Waar» voor-de dicht
bg elkaar opgestelde hatteélk
om niet ? Wg zouden elke hulp aan
vantelechts
twee schepen nauwelijks
reen
dit is,een gemeen- mogelijk, zgn gew'eest
front verwelkomen:
af te rekenen met alschappelijke zaak,"'
torpedóviiegtuigeri, die
zevenentwintig
le
De ambassadeur verwachtte geen moeiaanval deden, en by het
lijkheden bif het- verkrijgen van voorraden een geïamenlgkcn
steun
van'jagers kwam de
tint
breken
>an
de Bruikleenwet, doch
overeenkomstig
óp
verdediging
gehee'e
hen neer.
vpegde hieraan toe, dat Wladiwoatok is
buitengewoon
goed werk
leverden
Zij,
afgeschreven als bestemmingshaven voor door onder'dergelijke omstandigheden
ze-'
'
deze voorraden.
■
Toen gevraagd' werd of Rusland 'voorne- ven vijandelijke vliegtuigen neer te schiemens was éen vporjaarsoffensief\ia te zet- ten: de Japanners gaven het verlies van
ten rnaakte Litwinoff de verslaggevers aan drie vliegtuigen toe. Doch het aantal treftwintig of meer overgeblehet lachen door te zegen,: „Wg bebbLnïdit fers dat van de
verwacht, was
ven
reeds ingezet".'
meer'dan genoeg om de twee schenen tot
fcetreft
Wat hel Verre Oosten
verklaarde
Litwinoff, dat de gebeurtenissen
hebbén zinken te brengen.
Hef resultaat tan de/e actie schraagt
duidelijk gemaakt, dat Japan een,der ,4aIe» van ..Kreta: in wateren
waarbode
-ternationalé bandieten" is. Hij zcido, dat
de vijand een groot e luchtmacht kan
ven
naar zgn meening Duitschland gropte moeite brengen een .eoneentreerea, kunnen'' oorlogsschepen
te .doet om Japaa ér toe
zonder 'steun '
jagers niet ©perreren
front in Siberië te openen» '
dan
ten koste va* zware' verliezen. De
M.b.t. de moeilijkheid van een Duiüche
werkelijke kracht list In de tarnen»eractie op het Iberische .schiereiland .sprak
kin;
van de onderscheidene diensten". ,
Litwinoff de vaste overtuiging uit, dat het
'-"
■ ::t
'.■'' ' '
Hitler niet moeilg'k is eenigerlei troepen vaa
r
het Russische front haar elders te dirigee-

i
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verklaarde.

dagen

en,
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middel
.Singapore, 12 December (Heuterj. De te vcrkrhgea boven Malakka dóór
en x>p~ een
vliegvelden
op',
van
corresponderft■■' van-.-.■ Fteut'er.
V
V van Ylalakka'S voornaamste steden..
Selby Walker, stfhrijft:*
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Sen

zou de haven van
ernstig wor>
len bedreigd-,
liet -feit. dat de-Japansche troepen de behebben over Sing'gora. dat door
• middel van een spoorlijn, met Bangkok '. is
verbonden, geeft hen een duidelijk voordeel,
,' doordat zij troepen en voorraden over laniT
kunnen'aanroeren. Hier bestaat echte? de
• mogelijkheid van evn Britsehen flaokaanval
van hét district <Tennasserin .in Beneden,. Birma uit en voor aanvallen door
Britsche'

Singapore komt thans goed tot ontplooiing
tn en om Malakka, en de Nedcrlandsch~-Ineischt in den vorm van hét tot zinken brenëischt in den'vorm van het tot zinken brengen van vier Japansche. transportschepen
vol troeped nabij de ku3t 'van
Thailand.
Het is .geen gering, succes voor de Nedern■
landsch-Indische onderzeebooten, om zoo reri. •
«'/,■".•'
spoedig na het begin van den Japanschen
aanval
al ver in de golf van Siam te zijn
vliegtuigen van deri aangrenzenden Mergui- gekomen. Het is bekend, dat Nedcrlandscharthrjjel uit op den' smallen Tbaisehen cor-, Indië over eea* aanzienlijk aantal onderzeeridor, hetgeen waarschijnlijk in de .naaste booten beschikt en indien al hun schepen
zoo'snel en mef zooveel,'succes kunnen op-tóekoinst ook weJl.zal geschieden.' '
als deze hebben gedaan mag ', men
. In net district Kuantan ,jn
treden
Midden-Malak 1
7 Millioen ton en massa’s
ka heeft vermoedelijk een'soortgelijke actie verwachten, dat zij bianenkort nog meer
plaats. De Japanners Plaagden er twee 'da- schade zullen aanrichten op de Japansche
op stapel
•'.
gen, geleden ia hier een landing tot stand verbindingslijnen.' '
Er werd medegedeeld, dat de laatste
te brengen'en ofschoon zy hlijkbaAr ,geen
New York, 12 Dec. (Aneta). De Kamer van
■'■
versterkingen hebben ontvangen
kunnen 12 ufen te land geen verandering in de Koophandel verklaart.' dat de maritieme
geen aanspraak op .maken, dat-wij ze. algemeene situatie heeft plaats gehad. Dit
bestu-,
J wij er geheet
de schecpvaartsituatie
opgevat" als «.en bewijs, dat de Japan- commissie
reeds
hebben: opgeruimd'. Daar geen I wordt
deert ter voorbereiding van een . verdere
gisteren
schedie
doorbraken in onttrekking van schepen aan den Pacif ie.
troepen,
troepen meer,, kunnen wórden geland zal I
De
het opruimen der'japansche' troepen aldaar; Kedah in den NoftrdwcsteUjken.hoek van Amerikaansche
omvat
koopvaardijvloot
vermoedelijk slechts een kwestie van ' tijd Malakka. rtiet in*s,taat zjjn geweest, belang- than3 1179 schepen biet totaal bijna 7 mil•■
rijke ~vorderingen te boeken. Blijkbaar heb- ; ;
- ,•■
"zijn.-; '
ton en in het eerste kwartaal van 1942
ben nog zeer verwarde gevechten plaats in lioenAmerika
in staat zyn, een 'schip per dag
KOTA BAHRU.
de districten Kedah en Kuantan, waar de tal
te'water te laten. De Kamer van Koophan■ De groote vraag, is,thans: Kunnen de Japansche troepen langzaam'door het dich- del verklaart, dat
koopJapanner*/meer troepen aan land zetten te-oerwoud dringen, terwijl de Britsche vaardijvloot,.in eendé Amerikaansche
gunstiger positie
veel
voortzetten,
hunhen
troepen
pogingen
op
aan <le kust van Malakka en kunnen
zij
verkperjt om den 'last van den oorlog te
meer troepen,, van Thailand uit naar
hét té sppren en onschadelijk te maken.-,ln het dragen, dan aan het begin van den vorigeri
Zuiden' - zenden door de brés. die zij In onze districtteKota Bahru schijnt dè verwarring oorlog, y,
ï'."£- '
zijn geëindigd, béide partijen'heblandgrens hebben gemaakt ia het.district thans
Kota Bahru? Wat-ook het 'antwoord moge ben, hun' verspreide strijdkrachten verzaDE FRANSCHE SCHEPEN
zijn'op deze vraag.; hel staat wel vast, dat meld en hebben niéuwe-linies gevormd. Elk
de Japanners in elk geval de eerste dagen wacht nu den volgenden'stap van de tegen.-,'',
;
| Washington, 12 December (Reuter). Uit
/
hup troepen zullen moeten reorganiseerén, partij af,
gezaghebbende
bron" wordt' vernomen, dat
-dat
de
'Men schat,
vijandelijke ' strijdterwijl zij voorts hun
aanvoerlinies
van
de Fransche scheperi door de' marine in
nabij
krachten
en
in
.in
Koord
Malakka
Thailand uit zullen moeten orgahiseeren. j
gebruik genomen zullen worden.„
ongeveer • 50.000 man sterk zyn.
Het is, mtfgehj"k". dat de pauze een lang- " totaal
Men verklaart, dat bij deze Fransche
durige zal zijn,-waarbof de Japanners zich
schepen dezelfde',. procedure gevolgd zal
in huri" huidige posities in het district Kota
worden als die, welke eerder in het jaar bjj
Bahru zullen'handhaven, jn afwachting' van
NIEUW-ZEELANDS
de beslaglegging op de Jtaliaansche en'
•de resultaten van den strijd op de Philip'
Duitsehe
betracht werd.
INDUSTRIE
pynen alvorens nieuwe troepen saar MalakDe' leden der bemanningen zullen waarka te zenden o£»^en. poging te doen voor
~Wellington,43 Dec. (Reuter). De minisschijnlijk geïnterneerd worden, in de immict-n algemeenen. opmarsch
«Ge- ter van arbeid. Webfe, verklaarde dat
de gratie-arrestanten verblijven op beschuldidurende deze periode van afwachten, zullen Tegeerin-g geen* vertraging -van de onont ging van technische overtreding der immi.de Japanners verrooedeüjk hun aandacht
industrieën zal toelaten.. Tegengratiebepalingen
het langer verblijf
coneentreeren op het.vortzetten van h'unné werkers van de iridustrie zullen worden oni- '„houden in dit land dan, hun Verblijfsvergun*'■'
,;
iwgingen om de heerschappij in de Tucht' srageiw"
-•.;••';-;■ '".
ning toelaat. . :~
'
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"„Zoo. En waa(r ia het flcschje..; of buisje na. Dié brityen zjjn =«j- op twee.uitzonderihI gtn( na
thag ik wel zeggen, gebleven?"
uit Frankrijk naar een aantal
totaal , versehiiiehde j adressen .-gestuurd,
„Ik heb 't wèggeslotea...
jie la 'vaa die in sommige gevallen alleen de dame in
haar tafeltjei... AVs U,het noodig-vindt, kan kwestie oï haar-familie bekend waren.' De
ik u den'sleutel
de capsules van twee, uitzonderingen zijn in de stad'.waar
'miss Tomlins rullen nog wel in haar raffia
verblijf hield, gepost en dat
tasch onder haar breiwerk zitten. Die Üascli heeft, dus al heel makkelijk door haar zelf
! heeft" óf, miss \}"hiitaker óï haar zuster".- kunnen gebeuren'*En de andere...,de andere
'
Ze had algemeeuë verbazing v«rwatht. kuqnen rn een door haar aan zichzelf gemaar geen»van de xsi mannen liet, iets- adresseerde enveloppe naar een,medenlich-|
tige-bier in het land gestuurd zijn,. die-op
•merken, Het vragen ging.
zake- zijn beurt den
brief dan weer verstuurde,
o'nschuldig,
en
ze
begon al gauw
maar
lijk
!
te merken, dat al.het voorafgaande niets maar er goed zorg voor droeg, om ze'met
dan een voorspel vooi\ iets werkelijk ge- handschoenen aan te pakken... hetgeen zij
wichligs geweest was. De réchter wreef ztfn bij het schreven ook had gedaan...' in beide
vingerbrilleglazen'op. plantte i zet weer op zjjn gevallen om geen alles
.
afdrukken
na
te
laten."
I neus en ging op een toW die opeens veel
',',lk
dal
niet!">viei
gelyuf
sarah doidrif>
I koeler en stugger.,was, voort:
tig uit... maar meteen zweeg ze en bloosde
ƒ „Alademoiselle, is het'nooit bij u'opge- tot in haar hals." Zo had zich herinnerd,
komen, dat die dreigbrieven .wel een grap, dat mies Venables, bjj het openmaken
van
of
konden z(jn?, Om,het den brief, welken ze te Londen had ontkind b(j den naam te>noemén... dat'miss vangen,
had aangetrokken...
Venables zé wel («elf. geschreven kon heb- „Het kanhandschoenen
ging ze hartsniet
waar
zijn."
<■
ben?"..
tochtelijk bet oogend voort." „Waarom zou
Sarah hapte naar lucht, of iemand haar een vrouw van .haar type t verstandig .en
haar plotseling een puts koud water over I flink, iets dergelijks doen V'
den rug had gegoten. .«'•.:
v „Een .doodgewone uiting-van hysterie,"
I „Ot 't.bjj njo,opgekomen is.*,? .Nee, verklaarde de rechter met, een gelaten
nooit?" Ze Icon van verontwaardiging biina schouderophalen. ..En het doel? pé.aann»et spreken.' „Onmogelijk! Bespotteujk gedacht vun de menschen'op zich'vestigen en
,'
woond" '"-.:•'
f
■
medelijden'opwekken. Wij rechtsgeleerden
■:'„Absohmt niet.'" verklaarde de rechter tóaken dat soort dingen zoo veel mee...
met een irfiteerende kalmte. „Integendeel... Egocentrische naturen,
die zich beleedigd
bet is.niet alleerf.een< zeer ahnnemehjke voelen in'hun ijdelheid..."
.-..
oplossing, maar bovendien een mogelijk„Miss Venables een egocentrische naheid, die wij van het eerste, oogenblik ge- tuur! Maar
daarin .vergist u- zich. Ze was
zien hebben. Denk er maar eens kalm over h*egenaamd-niet..egolst..."
,'
1
•.
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„Ze had nog" veel voorzichtiger kunnen
trouw, die zich. volgens haar
eigen ineening, dag en nacht in gevaar bevond, deed ze heel gewoon." .
De rechterstreek over zn'n puntbaardje.
„Ere.toch'heeft ze de paar laatste dagen...
intierhalven dag om precies te z|jn, • overlircven streng dieet gehouden. En bovenUen nfcm ze /nog medicijnen in... Is ze

zjjn.'Voor een

I

J

hchuraenjk
8^*4•••
cyneri hielpen.

bedoel ik... en de medi-

ha.nr' «ansserkeiiik

,De médecih légiste

een kleine, magere'

de.rede:

dosis ingenomen f"

%Even vóór. xe'naar

uur'ongeveer.'.'

j

i

;

•

haar in

"

'

■'

'

I

-

■

'

-

»

bed ging... Om etf:

I

:

'

65)

1

ALICE CAMBELL

'*-

,

f

~

s

f ••-•■

*..-.•

■■■*-~'■•
-.f
v ■.
*

tot

-

•■•

.'•..■■■••■

•+

DE
ARBEIDSLEIDERS

vliegdekschepen
.Lo&dcii, 12 December (Reuter M-Er is.

wat

Verbonden tot opvoering der
oorlogsinspanning

/'New

York, 13 December (Reuter). De
machtigste drie arbcidslciderS van Amerika
hebben zich verbonden, de oorlogsinspanning van de Vereenigde ■. Staten zoo veel
mogelijk te steunen. William Green, voorzitter van de A.F. L., zeide: „De arbeiders
kennen hun plicht. Zij sullen hein vervullen en meer dan dat.. Er zullen geen nieuwe
wetten noodig zijn. om stakingen te voorkomen. Daar zullen zij zelf voor zorgen".'
De voorzitter van bet C, y l. 0.,. Philip
Murray verklaarde,- dat de 5 inillioen leden
van het Q. I. O. „gereed en er begeerig naar
zijn,, zich tot het uiterste in te spannen,
om het land te verdedigen tegen den schandelijken aanval van het Japansche imperialisme-en de'o verwinning op de-strijdkrachten van Hitler te verzekeren". John Lewis.
de vice-voorzitter van' bet C. I. O. én van
de mijn werkers vereeniging zeide: „Elke ware Amerikaan zal ér aan ..medewerken en
onze gezamenlijke krachtsinspanning zal levende werkelijkheid worden. Met alle andere medeburgers steun ik de regeering tot
den dag van de uiteindelijke overwinning
over Japan en alle.andere vijanden**."
,

*

niets zekers bekend omtrent-Japans vlo''
sterkte, doch'heden werd* te Londen.'ver- ;l
klaard, dat de jongste.gegevens : diénaan,-,'
10 slag •
gaande ongeveer, als volgt zgn:
schepen, 0 vliegdekschepen, 12 met kanpn- ,
nen van S inch bewapende kruisers, 6 met'-»]
kanonnen van 6 inch'bewapende,kruis»r
14 met kanonnen van-5.5 inch bewapende i'j
kruisers, ongeveer 126 torpêdojagers, : Bft
du ik boot en en 6 moederschepen voor watervliegtuigen. Deze cijfers houden'geen rekening met de door de Amerikaansche vloot
tot zinken gebrachte schepen.
De hoofdmacht staat onder bevel van
admiraal Yamamoto, die beschreven wordt
als een kleinen man, ook naar Japanscheh
maatstaf, doch buitengewoon streng en
actief. Er is geen aparte luchtmacht, doch
leger en vloot hebben elk een eigen 'luchtmacht. Die van de vloot wordt geschat op
ongeveer. 1550 vliegtuigen, waarvan 500 op
vliegdekschepen en andere schepen. De overige zijn gestat ionneerd op de landbases in
Japan, Formosa, ludo-China en: de mandaateilandeh. Verder hebben de Japanners
in de Noordelijke. wateren een;aantal torpedobootjagers en kleine vaartuigen voor
de bescherming van de visschery en een
aantal op de mandaateilanden, dat voornamelijk bestaat uit torpedobootjagers, duikbooten en kleine vaartuigen.
Het lager personeel bestaat
voor twee
derde uit dienstplichtigen en voor een derde
••'
,
uit vrijwilligers. '_;*

wat wij zijn, alles

Wij bieden alles
wij

hebben aan

Washington? 12 Dec. (Reuter).' In. zgn

op 9 December tot president Roosevelt
gerichte boodschap, waarvan de tekst heden'door liet ministerie van buitenlandsche
zaken werd vrijgegeven, bood maarschalk
Chiang Kai Shek „alles wat wy zgn, en alhebben',' aan.
De boodschap
les Wat
ïuidde: „In dit tragische uur, waarin ook
gij werd aangevallen door een, verraderlgkea .agressor, geeft het vo!k vaa China
opnieuw uiting aan zgn dankbaarheid tegenover het volk van de-Vereenigde Statea'voor het medelevea ea de hulp, welke
ons werden gegeven. Voor onzen, thans gemeénschappelgken strijd bit-den wij aan
alles wat wij zijn en i alles wat wij hebben
om aan Uw zijde te staan, totdat de Padfie en de wereld zullen zijn bevrijd vaa den
vloek van bruut geweld
er
eindelooze
trouweloosheid".
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slagschepen
De les van Kreta Chiang-Kai-Shek DE JAPANSCHE VLOOT
Nieuwe cijfers-vermeerdering

,

UpndVn. 12 pecémWrülïeuter) De peradienVt v'an hét ministerie van • 'luchtvaart
deelde,nwle> dat uit Sb eerste rapporten'
uitrusting
Zij
.van-de
R.A.F.'-riiésers 'over Se rol, dié zy
iwdebrtßJjflpJdi
reiken. Jju.ri.
badder, zich
een w-eg. gebjiand speelden in de' eerste stadia der Japansche,
op Kc*a Bahru, blykt. dat zij vij/door'' de Japansche •". linies' of waren, ongè- aanvallen Iransportschepen
van <cen hoogte
'jaerkl.dóör riviertjes, eu hét oerbosch dóór smdelijké
*>-*.* var. rijfUfcflmétcr aanvielen. Ook bracht 'één"
••■deze linies geslopen,
Uit. de laatste cyférs bhjkt het, flat onza groef) Blénheims/van de R.A.F, en Hüdsons
verltezéa veel iichtèr zijs dan verwacht had van de R.A.A-F. grootè schade toe aar.
én 'lichters..
kunnen worden,, terwijl zeer weinig mate- 1 Japaasehe
gegaan.
De wyze,.-waarop: j 'Na'het bombardement zagen de vlicgere
riaaf vetlpren ia
tiniètroepen er ïn zijn'geslaagd door' dé'; j een aantal japansche Aóïdateü'in het waJapanschè stellingen te komen,' in kleine! ter spartelen. Een piloot schat dat er 50
1 eenheden "of individueel, geeft een daidehjk a 60 gepantserde Japansche booten . en
'beeld van den strijd, die thacs gaande is" schuitt-n
stonden in de nabijheid
in Noord-Malakka;
van de kust. Die/booten voerden midscheeps
■ 'Inlichtingen.' uit 'de.eerste Jiand »<mtrent m.töf'êns opgestelde machinegeweren. Een
d<é gevechten te Kirta Bahru melden, dat de Australisch'vliege/ Kon tijdens een'aanva!
eerste'Japansche; aanval werd 'afgeslagen 30. man per lichter tellen. Hy beschoot drie
,en dat van de 2000 Japanners er nauwehjk ; lichters.-roet zijij machinegeweren van een
, een 200 ontkwamen. Daarom' kwamen
fjhoojrté v'an,3orr CO meter. 'De Japansche
weldigend veel troepen-'van,mt Singora twer!
doken fnven: oj den bodem van de
de. grens van Thattaod en de
waren lichters én deden geen poging zich te vergenoodzaakt terug te trekken,
j dedigen; Later «telde dezelfde vlieger ,een
Q Kedah, waar de Japanners*lu-t, grootste (jepaptserde boot buiten gevecht.
gewicht van hun offensief op- Maisjtka ■
13 DECEMBER.
schijnen te concentreeren, L* dichtbebGscht
eqoveral bevindt'?! zich sawah.s; Indien de
j.*Kcöneth Selby Walker meldt verder:
Japanners dit gebied zouden kunnen bezètr
verdedigingslinie'"-" van
De gezamenlijke
\

-

■

vordering verhincbrd.
*."■ '. .
• Véle eenheden. en a£zondêrlyké\soldaten.
die- door de plotseling? Japansche ïrjfiltrar,
\jie van ; dé hoofdmacht waren .afgesneden.
':•.:.::. er in de
hoofdmacht jvéder- té be-r

verzekerd 1

nog,niet

.

;

•
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toch heeft U Uw automobiel
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«abter pet, geheel
De militaire autoriteiten sclijjnen <Je Jrai- ! De Japanners knagen
lucht bpvc"n M^laSka.de
zin
en
al
hun
in
ljtair# situa'ie op Malakka
mog*n niet op'
•roeester te zgn, .Ni, de-aanvankelijke vef* f'Hu» vcflléfén tot;op heden
verliezentodS. gerjgVanend
'zna.'doei
ZU
• warnngi veroorzaakt jd.]pt de ; oTerroflsper.
pi iels
Het
vli4st.uigcp.
Vgêl4tVoepen
•
in
.I«fide:landvig dcr. .Japansche
*erverVregerui!»
'; Noojd-Malakkaefl .ie infiltratie.iöer \Japanis'
gr.ens
et
een
<V>ch
sche ;trdepen uit afle. Richtingen, in de ;Bri;dat- zij kunnenaah
scbé ïiiue's, hebben-onze wóepen zich -thAn* ,bfijveti<»riijzen
Zoo ver van
zjj(zich
t'éi«S?
•gereorganiseerd én" pp
.]
©P grénsige
bevinden."•;"
!hf.nr?e'a:yiv*e^rór{neh
• krachtdadige u-yze elke nieuwe". Japa.nsclw,
"*

:>

•

■
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Chungking, 13 De<. (Reuter). In zijn kwaliteit van voorzitter van devereeniging van

buitenlandsche betrekkingen zond generaal
Wu Te Chen, secretaris-generaal van Knomintang-partjj telegrammen aan
premier
Churchill, president Roosévelt en Koningin
Wilhelmina,, waarin. hij hen verzekerde van
de sympathie van China en. van het vaste
besluit om samen te-werken tegen den gemeenschappelyken v\jan<L
Wu Te-Chen zond soortgelijke boodschapt
pen aan de Brilsche en Amerikaansche am.
bassadeurs te Chungking.
:

,

'

DE ISOLATIONISTEN
New York. 13 Dec. (A'neta). Het besluit
•an d? isolationistische organisatie „Am'
rica First Comité" aan bet hoofd waarvan. mehschen als Senator Wbeeler, Senator Nye en Charles Lindbergh stonden, ott
zich te ontbinden en alle krachten'te g«*
ven om den oorlog.tot eèn roemrgk einde Je
brengen, werd door. de per* hoogelhk gr
-

*

•

prezen.
De Kew

•

-.

,

.

York Time* merkt heden op.,
„Voortaan r\jn er geen isolationisten of inNU AMERIKA WAKKER IS
terventioniaten. Er rgn enkel Amerikanen»
tn het eerste belang van ons allen is nu
de oorlog die ons opgedrongen is top vlug
en
afdoend mogelijk te winnen. Het AmeVersnelling der industrie
rica Kir?t Comité realiseerde zich dit sn-IWashington, 10 Dec. (Reuter).. Richt- en heeft besloten zich te ontbinden.''
tenen gevend voor een „Werk of strijd"- De Kev York llcrald Tribune merkt 'pp
programms voor de -Amerikaansche indu- Het • voorbeeld van het America First Q(>strie.Tverklaarde de leider'der Amerikaan mité is niet slechts belangrijk , voor de
cche oorlogsproductie Knudsen heden, dat groep van, isolationisten maar ook vo»rde ~ü productie van vier-motorigé'- zware zijn tegenhanger van de interventionistische
bommenwerpers moet worden opgevoerd iijde.'
f
tot'duizend toestellen "'s maanda,
het
dubbele van het huidige-productieschema.
R. A. F.-SWEEPS
Knudsen deelde aan pers verslaggevers me^
Londen. 13 Dec, (Reuter!, pinden af
de, dat de 163-urige én
zevendaagsche
werden do havens van
werkweek, waarop president . Rooaevelt geloopen . nacht
Brest
en
Duinkerken
aangevallen door Britheeft aangedrongen, in nog vflf andere insen* bommenwerpers. Vliegtuigen.van l bet
dustrieën zoo snel mogelijk moet worden kustcommando vielen
een olie-raffinaderij
in de fabrieken voor kate Donges nabij Si. Xazaire aan. waar zy
'tanks
vliegtuigen,
nonnen/
en munitie en groote branden
stichtten door olie-tanks
in het scheepsbouwbedrijf. Toen een der
te
, Een . Hudson viel een
bombardeeren.
. Washington.
12 Dec. (United Press). Aanwezigen hem eraan herinnerde, dat de groot
bg Texel aan, dat
Door regeeringskringen werd onthuld, dat vroegere betoogen van het ministerie van zwartevoorraad-schijf
rook
Vgandehjke vliegachterliet.
Oorlog en .van den president er. niet in
de Fransche gouverreur-generaal van Davelden in Frankrijk en Nederland werden
kar tegenover den Amerikaanschen consulwaren, geslaagd een 168-urige' werkweek tijdens een offensieve patrouille
door jachten tot stand te brengen, antwoordde Knudgeneraal aldaar zijn beste wenschen
vliegtuigen aangevallen. Van deze. nachteten;
„Ik
voor
een
Amerikaansche.
„hoop
denk, dat de. Japanners het voor lijke vluchten keerde een vliegtuig
overwinvan bet
ons heblx-n gedaan".
ning tegen Japan" heeft uitgesproken.
jïÉfi
kustcommando niet.(enig.
(
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Rosevlt

„Nederlanders” bijzonder

'.:,".:..'.''.■■

•■-

AMERIKNSCH

De

*

. „De
uitmuntende hoedanigheden van
mademoiselle Venables, welke ik geen seconde in twyfcl trek, vormen geen onoverkomelijken hinderpaal voor mijn theorie.
Bovendien bereikte ze daarmee, dat u haar
bewonderde en zij zal zich ontegenzeglijk
genoeg moeite hebben gegeven om dat doel
te bereiken. Laten we de zaak, zoo mogelijk,' van een onpersoonlijk standpunt bekijken." ■
Met zjjn vingertoppen tegen elkaar en
zijn. oógen ten hemel geheven, ging hij op
dezelfde koel-zakelijke manier voort; „Mademoiselle Venables, die u ten slotte.maar
korten tijd.hebt gekend, was ongetrouwd,
op den gevaarhjken leeftijd en had een uitgesproken neurotischen aanleg, een aanleg,
die haar,:één keer althans, er toe heeft
gebracht grootelijke overdreven en volkomen, ongemotiveerde beschuldigingen te
uiten. Ik doel hierbij op het betreurenswaardige ongeluk, dat haar vriend, majoor
Frampton, ongeveer een jaar geleden overkomen is. Haar beschuldigingen vonden
geen gehoor en vervuld van een vernedering, die langzaam aan tot een gevoel van
wraakzucht moet zijn aangegroeid, is ze
hier weggegaan en van dat oogenblik moet
ze ongetwijfeld gezocht hebben naar middelen om de wet, die haar in een vrij bespottelijk daglicht had geplaatst, die vernedering betaald te zetten.. Begrijp goed:
ik beweer niet, dat„dit noodzakelijkerwijs
zoo geweest moet* z(jn. Ik tracht alleen te
bewezen, dat een vrouw in eea dergelijke
positie makkelijk'gehandeld kan hebben
zooals ik ga beschrijven. Als rechtvaardiging haar doel was... boe kon ze dat „doel
dan beter bereiken dan door zelf bedreigin"

'

'

gen te ontvangen en dat waarschijlijk van
haar landgenoot
hadden vermoord?
„Hoe het zij... na een zekeren tijd kreeg
ze een dreigbrief en natuurlijk kwam ze
daarmee, als bewijs, dat zjj gelijk gehad had
en de politie niet, bij ons. Dat'de politie,

dezelfde-menschen, die
•

>

na coa grondig onderzoek, weigerde zich
door de dreigementen in de brievenTe laten
intimideeren, ergerde haar en stelde baar
teleur.'Daar ze echter'haar pose 'van een
echte achtervolging te ontloopen maar niet
zoo kon opgeven,' ging ze op reis, trok ze
van de eene stad naar
Na een
zekeren tijd kreeg ze oeVdaar genoeg van
en nu besloot ze eencombinatie van gezelschapsjuffrouw-detective te huren en j zoo
de comedie voort te letten. U heeft toch
nooit-kunnen constatmvn. wel. dat de
brieven haar geestelijk veel kwaad-deden?
Is het wel? Juist, u evenmin als iemand
anders. Die bijzonderheid was ook niets dan
een verzinsel... maar een feit.was het, dat
ze een kwaal had. iets,,dat elk oogenblik
terug kon komen. En dat gebeurde!
Het
kwam terug, en wel in een kwaadaardigen
vorm, waarvan zy weer .«gebruik
door een senaat ioneele verklaring maakte
af te
leggen. Zonder aan de mogel\jkhe)d. Jdat ze
misschien ging sterven, té denken, beweerde
•c. 6 ..u„u «as eii
eucnie een
onderzoek. Dat was een geste, die volkomen
met al het andere overeenstemde. Is.het u
nu duidelijk hoe volmaakt dat laatste met
haar verdere gedrag klopt V
Sprakeloos had Sarah naar dit zeldzame staaltje van, feiten-verdraai-kunst
zitten luisteren. Ze voelde zich tot in haar
ziel verontwaardigd, maar nu het' oogen•—•

»—

—-

v

blik, waarop zij iets kon zeggen, er wa.*>
zocht ze tevergeefs naar één argument,
waarmee ze de schandelijke insinuaties,
zoo juist aan bet adres van de gestorvm
vrouw geuit, zou kunnen weerleggen.
„Gesteld, dat die lezing waar is," zei'ze
koel, „dan vind ik bet op zj»n zachtst Resproken zonderling, dat ze het'zoo geheim
heeft gehouden. Want ze wilde het per se
geheim houden. Zelfs voor haar, beste vrienden; zooals de barones De Bellesnaves, wilde ze bet niet weten."
<
.
Ze zag, dat' de commissaris moeite deed
om niet te l^chen.l9bßH9BH
..Aangezien haar hoofddoel was, -om indruk op de politie te maken," zei
hfl dan.
„moest ze allereerst ;probeeren. om
hysterischs.cpwiadinK van het vorige j=^
door gereserveerdheid en waardigheid te
doen vergeten. Ze was intelligent genoefi
oni te begrijpend dat ongeloof
en- gering;
schatting van den kant'van haar vriendert
haar nog ongelukkiger zouden maken 4»"
ze al was..: Maar laat ons nu eens bekbVen.
wie ze voor haar
vertrouwelingen had uitgekozen. Haar dokter, die
door zfln positi<
niet bn; machte was haar streng aan
te pa*
ken, ten tweede haar neef. die zich eveneens, wel zou wachten:haar te beleédigen
aangezien.hü vian naar hield en vaak klein;
geschenken van haar kreeg», en ten derde
een betaalde hulp,
die zich zeker niet *«>"
vermeten hebben haar tegen te sprekenhoe zonderling haar beweringen ook
Ze maakte haar bedrog, in 't kort gezegd
dus alleen bekend aan die individuen; die ze
onder den duim had." «■
,
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nagenoeg leeg.

nachts als overdag!

den

<

•

•

*he»

Parate
in

jongens

~.

op stellages bezig zyn het postkantoor té
Batavia te, „groeneeren". . bleven rustig
op die stellages zitten en gingen zelfs met
,
'-■*';
Tweede alarm hun werk door.
'-. Even steeg de spanning.
toen'zich op
Nauwelgks waren de gesprekken onder- grpotcn afstand een formatie van vfof vliegling over het
tuigen tégen den helderen hemel afteekenop Woensdagavond Donderdagmorgen op de kantoren de, maar een leder'begreep'al gauw, dat
geëindigd, of voor de tweede maal.— te het hier om een escadrille van •.„onze eigen
9.28 uur
klonk het gehuil
der sirenes vliegtuigen .ging, en toen even;later wc-:
over de hoofdstad: wederom luchtalarm! derom twee' vliegtuigen zich lieten hooren
Vlak op het alarm weerklonk het geluid en zien, was dat dus geen nieuws me.-r. Zij
nageoogd,,.„ zooals wy 'dat vóó
van naderende vliegtuigen... Zou nü Bata- werden
In den tyd, toen wy, „gewone menscnVn",
via worden gebombardeerd? vroeg, men Maandag j.l. ook zouden hebben gedaan.
luchtyerduisteringsoefeningen
nog „verveNa'het „all clcar"-signaal leverde voor lende geschiedenissen"' vonden.*weNte ons
zich onwillekeurig af.
'.'"■.,'.■
■ Men kon de vgf bommenwerpers düide- enkele momenten 'het. Stadhuisplein weer maar ongemak brachten, is de L.B.D. rustjjk tegen> den helderen hemel waarnemen. den aanblik van de rustige' beweging op, tig zyn weg gegaan, zyn WaarschuwingsToen, verschenen enkele • gevechtsvliegtui- thans in omgekeerde richting, van de mendienst als zeer belangrijk onderdeel opzetgen, die .zich in tegenovergestelde!richting schen.' die' zich weer naar hun kantoren betend,
uitbouwend, uit-testend ch vervolmagaven. X
*,
,*
:*■■:■■-' ..-'■'■■/•,'
wegspoedden.
.'
kend.
Er is in dien tijd door dezen -WaarEn bij-den Raad van. Justitie-' maakte
liet luchtalarm w*rd gegeven, nadat was iemand
schuwingsdienst
ernstig geoefend en dat is
de klagende opmerking,. dat .de
gerapporteerd dat wcr hoogvliegende ondus
juist
gebleken. Men kan thans
op
tyd
gcindentificcerde Tliegtuigen ver. guiten Raad nu maar- een eindelijk _de vonnissen zeggen, dat deze "dienst tot in de '/ puntjes
tegen; de twoV? beklaagde baai .van .Batavja waren waargenoiriett. moest uitspreken'
al vanaf. Kwart over 8, het offi- functionneert. Er is rond Batavia, én uiterden',
die
bommenwerpers..
:Hèt waren
Eenrf toen' dè
uor, óp turn'vonnis hadden gewacht, aard andere steden', een" cordon van posten
nationaliteit dezer-toestellen door de" ge- clecle
nog langer dan getrokken; Batavia zelf liecft zyn commaneigende middelen met zekerheid was .vast- (n.'door het luchtalarm
dopost én ten slotte zyn hoofdcommandonormaal
hadden
moeten
wachten.
gesteld, kon— «e 9.1? uur /- het. eindt
post als centraal punt. waar de draden savan' het alarm worde'j' gegeven, ilk 'alarm' De stemming op Priok. menkomen en waar men 24 uur per dag ia
"'■'
betrof de regentschappen Batavia én Mees- ; Dejeacüe-„van Tandjong-Priok op het touw is.
'
'i■ /e
tcr-Cornètis. •■;'-■■:-; >." v ■■■■•<■■■;■.
luch(£iann was in het algemeen eveueens ■Wy zeiden;reeds. dat het met de oproejHcf püblfck'te* Batavia .beefC voor 'zoo-, kalm, snel'en juist. „Wü hebben op Priok ping van. het personeel van den Waarschuver.wg'.dat konden conStateerén, Pp' een zoo véél geoefend, dat'1 alles, naar wensen wingsdienst vlot is verloopcn. Maandagmerkwaardig- en bewondcrenswaardig--kalis gegaan",'deelde een bevoegde instantie middag was alles reeds zoover, als het wehettweede
luchtaan
den havenkant mede, „natuurlijk zijn zen : moest, Alle hens waren aan dek. Ja,
wgze
gereageerd
op
me.
dit luchtalarm' in den beginne er was- één enkele jongen, opgeleid ' voor
alarm. En nu-is het maar de vraag, of dat allen
nu (vn zaak van waarlgke, innerlijke kalmerg geschrokken. Het heeft geen zin nit'te radio-telefonist, die er niet by kon zyn. omte is geweest, waarmede de'zaak inderdaad ontkennen, want ook in Batavia is de on- dat hy mét zware koortsen lag. Deze radio-,
het best is'gediend, of dat men, na de er- middellijke, reactie" immers schrik geweest. telefonisten' z\jn uit alle, bevolkingsgroepen
varing van gisteravond, weer dacht aan Doch evenals te Batavia heeft men zich te gerecruteerd en bestaan voor een." groot
•"-■'"". BS deel, zeker voor 50 procent, uit school jonPriok snel 'aangepast!" .
een „loos" alarm?
alarm. gens van 10 jaar en ouder, die zich dus óp
Derde
Ia ieder geval: wg stonden in de voor-'
Om 1.18 uur klonk.het derde luchtr.larm. deze' manier zeer. 'verdienstelijk maken jehal van het gebouw van den Raad van Jus*
hoog vlie; gens
titie, toen het alarmsignaal werd gegeven, Het werd gegeven, nadat vele
de gemeenschap.
waren
waargenomen,
gende
vliegtuigen
. Hoc is deze Waarschuwingsdienst nu sa'en wij hadden van daar uit een mooi overzicht over het Stadhuisplein, dat op een ge- welke echter allen eigen toestellen bleken mengesteld?, -oUbvnbmAjbhsmb^hl
V
geven moment uiteraard een vrij grooteh te z|jn.
Alle posten buiten Batavia zyn betrokken
Om 1.31 uur werd het „all clear"-signaal door wachtposten en radio-personeel.
stroom werkers uit de verschillende kanDe
toren aan het plein te verwerken kreeg, die gegeven.
wachtposten worden door dubbelposten betrokken, volgens een drie" ploegenstelsel:
è<ri der wachtposten-heeft-voortdurend de
gchoorschelpen en de tweede man zit bij
de richtplaat, om den koers van een eventueel naderend vliegtuig te bepalen.
:
Wordt de nadering van een vliegtuig gehoord, dan wordt de radioman ingeschakeld, dié een bericht in code
opgemaakt,
volgens speciaal model, en dit aan den commandopost doorgeeft. ■De commandopost
en de zaak
geest van dat bericht een
is zoo geregeld, dat op hetzelfde moment
de hoofdcommandopost dit' rocu ontvangt
en dus alle noodige maatregelen kan treffen.
Door'de situatiekaart. op'welke van
De ■
bommen hun dood en verderf zaaien?
dag
hun
tot dag de stand van alle posten en
naar
Militairen vertrekken
mogelijkheid is niet uitgesloten, nu wij mer- alle materieel wordt bijgehouden,
weet men
ken niét met een oorlogvoerende natie te .op den hoofdcommandopost precies waar
standplaats
sluipmoordedoen te hebben, "maar met
bÖ naars! Maar wij kunnen niet aan deze mo- alles zit.
8 December" 1941 dei middags
Men had de beschikking over zooveel perv v.V.
van gelijkheid geloovcn, met den besten wil van
het .vertrek van de laatste
soneel, dat er c«-n aantal reservisten
is
Een
Bandoeng.
Batavia-Koningsplein naar
de wereld niet.
overgebleven, die' zich uiteraard ter beschiken
reiwachtenden
te
en
vredig
de king
Daarvoor is het tafreel
groot gedeelte van de
moeten houden, om eventueel te worbevolking te
zigers op' de perrons bestaat uit militairen, niets kwaads
voor de aflossing
ingezet,
zorgen en
den
officieren,'onderofficieren zoowel als man- rustig. Een reserve Iste luitenant verzoekt zoo-meer. De organisatie is ertegeheel op
schappen, allen volledig uitgerust: ztf ztfn ons beleefd van de lucifers gebruik te moingesteld, dat deze-reservisten op zeer kor-.
immers met spoed gemobiliseerd én staan gen maken, welk doosje voor ons óp het ten termijn kunnen worden ingeschakeld.
op het punt zich naar, alle windstreken van tafeltje ligt..Hij zegt, dat hij niets verJava te verplaatsen, al naar gelang de be- geten is, behalve zijn sigaretten-aansteker.
departement van Oorlog. Wij opperen'de mogelijkheid, dat hij eerst, '. Inmiddels blyft men hij den
velen
L.B.D. óp
'.. uitrustingsstukken
op zijn plaats van bestemming wellicht zal verschillend gebied hard doorwerken." Men
Koffers en
stapelen zich op de perrons op tot heele merken méér vergeten <te hebben. De be- rekent met diverse «yentuallteitcn, het aah■-').'
f,
■
stemming van den reserve-luitenant is comtal posten wordt naar behoefte uitgebreid,
in materiaal
Onmiddellijk nadat de trein het sUtion mandant van een SiJ.-statioo 'ergens
wordt aangevoerd, ander mateblnnendondert en knersend remt, stormt West-Java. Naast ons zit een ,Iste luite- riaal geconstrueerd. Er worden bijvoorbeeld
geen nant-dokter. Deze vertelde wél rijn veldbed
bang
ieder naar de njtuigdeüren.
motoren gebouwd...van het onderstel van
Het medegenomen te hebben doch zij
bemachtigen.
stetho- een auto
kunnen
te
plaatsje meer
wordt een lichtagrégaat gemaakt;
wfl. inge- scope vergeten te hebben.
de
2de klasse compartiment waar
zit niet. stij^T"*
LRD.
1
Na een half uur stopt onze trein ergens
Ook de geneeskundige hulpposten
drongen worden, aldus de „Javabode ,jA.
zyn
terwijl in *t open veld: vermoedelijk om een anderen
dvol officieren en onderofficieren,
thans dus twee etmalen in bedrijf geweest.
en
met koffers
De vertraging Er zijn dag en nacht geneesheeren en~ vertrein te laten passecren.
de middengang volkomen
e€rd
e
barrica
is
30
minuten.
is niet erg pleegsters aanwezig, werkend in ploegen.
loopt
op,tot
,'
«'.Dat
B«
uitrustingsstukken
Kort vóór in deze tijden", zegt.een dame met een
aan.
meer
doorkomen
geen
Voor den Waarschuwingsdienst' is.,
was
«dame tlapend kind op schoot, „wij zijn hier met radio primair,
de telefoon'secundair. Alj
het vertrek-tijdstip lawaait een
klle dingen veel te veel verwend!" Het be- echter op een post-de radio' onverhoopt
met haar ongeveer 17-jangenj*or,
wel 23 keer
gint te donkeren. De conducteur komt de mocht uitvallen,- kan het bericht over de
tuig binnen en- schreeuwde
Eer.
15?
;14
en
rijtuigen langs en verzoekt" de gordijnen nadering van een vliegtuig nog aUijd telein
Direct na den aanvang is Blauwwit
Waar zijn de plaatsen
ligt ttt haar parus- voor de ramen te schuiven:'ook de. S. ?. fonisch aan den commandopost<
worden den aanval en verschillende malen weet
moet beperkt verduisteren met het
doorgegeven, waar het radio-personeel, el- mej. v. d. Hem door teSbreken. Dit is van
tige'oogen en dito gebaren.
„luchc« kaar regelmatig aflossend,
\ oppert eel
staat
van
afgekondigden
vinden
op
den
en
xtilt
gij
24 uur per et- korten duur daar mevr. Hoogevecn plotse. .Zoekt
geblindeerde trei.i maal den band blijft afzoeken, over welke ling'doorbreekt
De
aanwezig".
jé
„O.
gevaar
.ik
sergeant.
en hard op het doel schiet,
gemoedelijke
moet u is weer in beweging gekomen en snelt eventueele radioberichten doorgegeven zul- waarmee Eysbergen voel moeite
heeft.
later.
..Dan
iets
htj
cp Ui::.
er len
land,
volkomen
duistere
laatstgenoemvoor
het
Aarsse
en
B
los,
door.
laat
van de
worden.
Timmer
?
glin
c de is geen ï kamponghulsje of toko"tje wair
slingertde
de gaat tot vlak voor de goal zwemmen en,
heb deze"plaatsen bespnrttenH
■ Men zal begrijpen, ifat Xoottt dit'ra- met'een schuiver geeft:hJfYßlauflrwlt de
zelfs"eenig licht uit straalt
ontstellende
..dame" uit deomlaag.
'.
genomen van. . dJobedieningNpersonèrl it-n zuarr taak leiding (1—0).
afscheid
een
Jeetje
„Ik
heb
driemaal
haar „stand"
..Als? opgestaan mün vrouw"', hooren wij den gemocdelij- . heeft: het voortdurend blij\en afzoeken ,V. Winsen gaat'naar voren en 'ook'. hem
dadeüjk
Vx-ter optrad zou ik
van genoemden band eisch't zeer
veel lukt het Nolen te passeeren (2 —0).
a* ken sergeant zeggen. „Weet je wat zij brj
maar nu denk ik er niet aani!
\ernuftig
als
ian
is
eehler
Kr
m
heeft?
..Jan.
den
man.
zou
de
gezegd
keer
den laatsten
Mevr. Hoogjeveen en Degenaars» spelen
besproken beeft.
U deze plaatsen
maar
waarover' wij
apparaat
geconstrueerd,
de
radio
je
zet
wilt,
neer
hebhooren
hier
me
je
mooi eh Degenaars geeft met een" omhaal
die.stróókcn
■■<
,
geen nadere mededeellngen kunnen doen.
wel!
dus
me
vanzelf
niet
hoor
je
aan,
nu
dan
van Eysbergen het nakijken. "Er wordt veel
er
ben gehangen en die ztfn
deze
taak
Egypeen
\erlk-ht.
ligt
hetwelk
in
-j Het station Poerwakatta
hebben.
in het midden gespeeld daar de verdediging
u moet.zich bepaald vergist
achde
ver
In
gedompeld.
duisternis
aan beide zijden zeer goed is o.a. mej.' Man„Maar
merkt de sergeant zeer juist op. verre- tische stationsoverkapping gelegen stationsmej- Slot.
soer,
,;wat.ecn
ter
de
mijnheer;', gilt de. „dame",
Mej. Gretide.l gaat er nu met het leder alstaan S, S.-beambten. van wie er
kantoren
taande onbeschoftheid!
uur onafgebroken dienst men er zijn weg.vinden over de vele verleen vandoor, schiet, maar haar schot gaat
„Daar komt gelukkig net d* conducteur, velen reeds 24
gebogen, waar. de hoogingen der perrons tn spoorbanen.
tafels
over. Vlak- er op fluit de scheids
■
rakelings
doertr-over,
anthunne
afgooien!
zal
die u wel van uw plaaU
! een
„verduistering"
•
volkomen
de
lampen
Zóó
geschermde
HMSpCSff
was.
rechter rust. '<nH|S
plotseling terdege blauw-af
woordt de „dame".' Het wordt
reuseen doode en sinisDe
twee
dat
ons
in
heen,
ons
werpen.
wy
de
is
die met een
op
licht
rust
het
Aarsse.
Na
als" de conducteur schaars
doodstil in de coupé
vuurwerk tere stad waanden, waaraan al het leven, listig schot het derde doelpunt voor zijn
een
sproeien
achüge
locomotieven
is
absoluut
naar de ruzie toe treedt. Het
niet al
het licht was ontnomen. Slechts 'enkele
den inkUwarten hemel In: dat licht kan
weet te maken.' Nolen wisselt om met
merkbaar, dat allen, de'conducteur incluis, worden afgeschermd! Het station van het blauwe gloeipuntjes van 'de teer wvinige partij
Timmer
en gaat na den ingooi er met het
hopen, dat de „dame- en desnoods de^S.p. S. S.-knooppunt Tjikampek. is vol van-■mi- auto's en autolettes
het' gebruikelyke leer vandoor, geeft hem over aan den vrijde
«egt
va.t
ongelijk hebben. „Maar mevrouw*.
bedwongen litaire bedrijvigheid: in de duisternis gaan transportmiddel te Bandoeng'— vormden liggcnden Degenaars die ér 3—2 van maakt.
moeilijk
een
met
Wij
conducteur
de eenige „bakens" jtop deze donkere zee. Vlak daarop herhaalt zich het zelfde spel en
echter niets goed te onderscheiden.
wrevel in zijn stem, ,Jn uw plaatabewuzen.
land.
weer
het
duistere
De gewone, drukte op.het stationsplein te het is 3—3.
verder door
in het
weer, „er. Bandoeng b(j de aankomst van dih avondstaat „eerste" rijtuig en u bent hier to
,\Zeg".
den-sergeant
hooren
wij
de stuwende kracnt. in
bet
de trein-was-er niet meer: slechts enkele ver- deDormolen'is.wel
naar
„derde" rijtuig!" Groote opluchting
een Japansch vliegdekschip
is
Blauwwit
en hét lukt
van
voorhoede.
rijtuig! Men lacht breed en lacht de „dame haaien! Ik hoop, dat ze allemaal verz...... voermiddelen | reden er, verreweg de mees- hem met samenspel van niej. van Cruting
•-;„�. zyn!" jJ73K£fIpMH4pVOR9Sw
zelfs hartelijk uit - :
ten 'bleven tyj deze verduisteringen thuis. (die n.l. in dé'rust niej. v.d. Hem heeft
„Dan moet u die plaatsen in het eerste ' „Dat staat al in de krant", merkt een anmaken.
Wtf waren zoo gelukkig om in de duis* vervangen) er 4—3 van teaanvallen
op het
riituic onmiddellijk voor me vrij maken,
der op. „Wat •? Dat se verz... zijn toch ternia tegen een autolefte aan te loopen.
worden
Er
verscheidene
niet?",- vraagt de sergeant belangstellend. welke.juist ledig bleek te zijn. „Ach, nujn•ondernomen, maar Nolen
de „dame", „want in dat rütuig Is artZwart
doel
van'
mijn zoon, dan? O ik was zoo Er volgt dan een sappig debat over de oor- heer mag ik met u me ryden?" vraagt er- weert zich dapper. , Dormolen schiet van
logskansen, welk debat wij echter achterweverre, maar daar. heeft de keeper van Zwart
doodsbang dat ik hem in
gens een stem. Nadat de onfortuinlijke inAlgemeege» zullen laten. De reserve-luitenant stakoffer had Ingelazjjn
en'ook
moeite mee. De voorhoede van Zwart
geen
moest laten in desen toestand!'
was
gestapt
staat óp om zich naar, de den, vertrokken wty voor een hangen tocht trekt zich geheel terug en het doel van
ttionscommandant
ne verbazing in bet rijtuig.
inijn raam restauratie te begeven. „Mammie, piso!", langs een ondefinieerbare omgeving.
Het Zwart komt geregeld in gevaar. V. Winscn
„Mevrouw, ziet u hier onder
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aa?
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toch
staan
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kinderen
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Wel. dat zijn mijn kinderen
,
Vlak
achterblijven! .zegt mooie sabel van den-officier wijst. —
Egyptische duisternis. „Her gaat m<? er op weet hy Nolen te passeeren
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Hfeoilpbiat» gebruik gemaakt.
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Het minste geluid wordt
doorgegeven

—

:>

Onze jongens.

Men heeft dus, haar reeds gezegd. den
Onze jongens moeten in de garniaoénea én
Waarschuwingsdienst tijdons tal van oefe- in wat:, de toekomst brengen zal, vooruit
ningen zeer behoorlijk beproefd. ;v
•zien, onbevreesd en door niets gehinderd,
.
Deze dienst is ook thans voortdurend in schrijft de „Locomotief".
actie, aangezien de nadering van elk vlieg, Daar moet 'geen spoor van aorg
over wie achterbleven. Materieel niet, omtuig wordt gesignaleerd. Het minste
dat van lederen werkgever wordt rerluid,van welk Vliegtuig ook, wordt.
terwacht, dat Jiij ten volle zijn ptkht doet
stond aan den commandopost doorgegeven;
jegens zijn personeel. Maar vooral ook
Zoo- kreeg de commandopost byv. de nageestelyk en moreel niet; er zjjn sterke
dering-van een vliegtuig opgegeven, welk
menschen achtergebleven, een hecht bnrvliegtuig een lgntoestel van de K.N.I.L.M.
. gerfront, stut en steun voor'de vechten»
':....-.
>;.-;.
In eerstei linie. On/.e. jongens moeten voorhieruit, hoe paraat en nauwkeuuitzien, onbevreesd en door nieU gehinWaarschuwingsdienst
deze
den
rig
van
derd,
en: /ij zullen vooruitzien,
daar
L.B.D. werkt. In combinatie met een anil:'**.!;. ';^(-^ :.tt>;.
wy
:
'.zorgen
y
voor.-:.'
deren Waarschuwingsdienst, over welke wy
hun voor dit'onultwisrhbare beeld
ons" verder niet uitlaten, is de werking al- B in'Geefberinnering
de
een woord mee, 'Misdus.dat men hetvolgende kan zeggen: i
schien /ijt ! gij i gewend te bidden
dan
Ongeveer een uur vóórdat een vliegtuig
hebt ge geen stukjes in de krant noodig.
Batavia bereikt heeft, zal men dat op den
Misschien zyt ge het niet gewend en doet
commandopost weten en in laatste instanhet dezen avond toch. Dit móbilLsatiebetic.;:zal.de:s'a'dering van zoo'n vliegtuig aan
vel is maar een
veiligheidsmaatregel,
den commandopost worden
doorgegeven
.doch,, niemand weet welken'zwaren gang
'■dooreen der posten van het cordon rondom. ■•-. wij vanavond en morgen bij het afscheid
Batavia, ongeveer een. kwartier tot»2o migaan. Maak dit oogenbllk in voorgewende
hutcn vóórdat-dit'toestel boven Batavia zal
lurhthartigheid niet kleiner dan het Is.
•■
Laai hét staan in \olle 'griM>tte. Kn wij
■'
.
zyn.
■.'..'-'
't'
"'. er naast, ér tegenover, er tegen •opgewasVan belang is ook, dat de vier
eom-%r
sen.
■
■
' niandoposten "op Java, gevestigd te BataDan verdoezelt, ge niet: Dan voert Re geen
via, Koerabaia. Semarang en Bandoeng.
onderling radiografisch voortdurend met Struisvogelpolitiek. Dan. kijken wy elkander ,
elkaar in \erbinding staan. Dez« comman- recht in.de oogen, elkandcr-Xp dit oogen .
doposten luisteren onderling permanent blik. Wij moeten- er op ktffeen 'terugzien
naar elkaar en wij .mogen den graad van zonder zelfverwijt. Toen het 'kwam, konden'
''zij/die' gaan ter .vervulling
efficiency op dit gebied wel
even illu- wy' het aan.
hunner
mannenplicht
voor Koningin efl ko- 1
strèeren met het volgende:
Indien bijv.
een'der wachtposten < rondom Soerabaia ninkrijk, en zy die blijven en hun plaats aaneen bericht zou doorgeven aan den eom- het burgerfront innemen, Hoe formuleerde.
de Landvoogd het ook weer? —; vastbera' mandopost t« Soerabaia, en dat bericht
eendrachtig, gehoorzaam, getrouw.
zou door omstandigheden slecht te Soe- den,
-«''• :
hèt zyn|
Zóó'zal
rabaia'doorkomen, dan wordt het. hier in • Wy
een
hebben
dit.
willen
omdat
zeggen,
Bata\ ia opgevangen en direct aan Soeradag als vandaag en morgen ons allen sterk
baia doorgegeten. liet tijdverlies zal dan zal aangryperi. leder-werkt dit wel voor
'
slechts een halve tot een minuut bedra- zichzelf naar eigen vermogen en naar eigen
'■ gw«.
;
«/"-'O aanvoelen uit. Bedenkt; dat wy naar eigen
4 ' .-..'".'
't
-,'...' .'...'.,■■ •■■'''.
idee offers gaan brengen; doch -dat duizenOok hieruit ziet men wel, dat wy"
ver- den eaitienduizenden vóór ons .hetzelfde
trouwen kunnen stellen in de organisatie. hebben gedaan, en veel meer. Het persoonEr is goed en veel geoefend toen de tijd lijk welbehagen- houdt' geleidelyk op, de
daarvoor nog beschikbaar was, en men hoofdrol te spelen. Wtj gaan leeren net eiheeft van hetgeen toen is gebleken'profyt gen geluk naar den achtergrond te dringen.
getrokken. •
De. toekomst van; het nageslacht, van het;
Die ervaringen in vredestüd waren by'v-. koninkrijk, van deze wereld, komt in het
dat bij eèn der gehouden oefeingen niet middelpunt te staan. Zoo hoort het. Zoo
minder dan ,183 berichten in een enkel uur doeti het sterke mannen en sterke vrouI
werden verwerkt,, doordat de \ aanvallende wen, waarhjk menschen-in-oorlog. \
j Laat onze jongens met dit fiere beeld in
vliegtuigen met schynaanvallen en dergede herinnering' gaan aan waar de. plicht
lijke manoeuvres werkten.
ten
slotte
nog een enkel voorbeeld hen roept. En geve God ons de' kracht, vóór
Om
van de paraatheid der organisatie te ver- al het andere te bidden, dat zij dien plicht
melden: het js gebeurd, dat een der-pos- dapper en zonder omzien zullen vervullen.
ten zich door bepaalde omstandigheden op
den afgesproken tij il nog niet gemeld haJ.
Russisch succes.
Hiervan is onmiddellijk werk gemaakt, de
telefoondienst bracht de telefonische ver-- ' Het „Soer, Handelsblad" zegt over het
binding direct tot stand, op
het sein Russische succes mj Rostov p.m.; .
L.8.D.-noodgcsprek", en zoo kon onmid.
„De zeer groote militaire beteekenis
dellijk alles gedaan worden wat. noodig
was.., •--,'■
■
der stad staat vast Daarnaast', echter
kon weinig twgfel bestaan aan het feit,
dat het moreel van Budenny'3 legers relatief laag moest zijn. Budenny was aanvaller bij uitnemendheid, moest tenslotte
„ZWARTEN” GESLAGEN
voortdurend terugtrekken, stellig ten
koste van zware verliezen en niét al te
ordelijk. Geen leger doét dat ongestraft,
Zondagmiddag tegen half twaalf had er
wat het moreel betreft.
«en ontmoeting plaats tusschen' twee zeHet moreel der Britsche en Imperiale
ventallen van, Dolfijn. In verband met de
troepen, die terugkwamen. van • Griekenalgeheele mobilisatie speelden verschillenland en Kreta, was bijvoorbeeld ook niet
de meisjes mee.
hoog.- Timoshenkó' vond dus••niet alleen '
'Scheidsrechter Oosterhof'floot de voleen betrekkenlyken chaos, maar ook ont! moedigde
gende zeventallen in het water:
ménschen. Hij ging zoo spoedig
mogelijk aanvallen. Dat was riskant.'
'"'■
want als de aanval zou mislukken, zou <
'. ')'
Z vlr t
'.
moreel nog verder dalen.
■'•'
"
vhet
■:,»
Nolen.
■
' De'aanval slaagde echter en'vermoeTimroer
Spetter.,
Mej. Slot- .
delijk is daardoor het-moreel eensklaps
Mej. Grendel. Degenaars. Mevr. Hoogeweldig versterkt." Dé troepen hebben
geyeen.
als het ware aan den lijve ondervonden,
dat de vijand ook nederlagen kan lijden.
H. Aarsse.
Donnolen.
Mej. v.d. Hem.
Zü herwonnen C«vertrouwen in, eigen .
v, Winsen. Mèj Kamstra.
kracht. Zy weten, dat zy thans goed worMej. Mansoer.
Eysbergen.
den aangevoerd,"
.'„.£''
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Hoe de organisatie te Batavia werkt

tergend-langzaam.
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zeggen:
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ladir'ihoofdstad heeft Woensdageerste
„9D.l in het plkkedonker. haar
meegemaakt.
Het.
duurde
lihtalwin
„i,,, ><* uuren wij kunnen niet anders
fttiptC&ldm de „Javabode". dan dat het
paWiri."" kalm op heeft gereageerd. Er
J~, nergens de" minste,, «tagnatte te bede totale
mrrkrD: air .instructie* voor
(mluiMrrins werden »nel en uitstekend
verkeer
behalve wan„ptr* <>l::d. het
V- stond practlseh overal MU. de
lurhtaluut
jnto's vin hen die tijden»
uitgrslif&A.
optreden
natuurlijk
nWï'n'
den'hebben voor de eerste maal vSn

•

bflna

Slechts een heel enkele zette erj een versnelden pas achter', alle anderen liepen heel
gewoon, alsof zy op'weg waren naar do
bioscoop of hun lunch. De werklieden, die

De zenders van de „Nirom“
Geen looze alarms!

van het Stadhuisplein was

De. verplaatsing der men»
schen uit de kantoren geschiedde, wij. zou-
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Reactie ’s

zich naar de schuilkelders en schuilplaat-

sen begaven. Het viel ons op, hoe weinig
Indonesisch publiek zich op de been be.
vond: de publieke
schuilkelder aan de

—

:

A LARMEERINGES TE BATAVIA

TWEEDE BLAD

en:

,

'-

.

•

;

omdat 'de Xjrom-zènders
'■
.',
'■'■■■. ■■'■'~
••_
"OKJtrctks 10 uur echter werd door '. do
.V;r"Ti irngeroepén,,dat dé toestand „lucht,m. »<<ir Batavia en Tandjong . Priók'
was ;r,cctrcderi. Het was dus toch een echt
aam 'Men wachtte tóen maar rustig op dekomènde' dingen. Het a-as 'ten Egyptische
duirv-rnis, men kon geen hand voor oogen
■txifir. de Kirom bracht vrooHjke muziek
ter. pi-.' *>re'. Ook de treinen bleven doorrijvjt <-r niets aan de hand was. Alles
>Ui'tjkaa?, hejt mooks.weef.in aanmerking
jéconuia--' was het toch nog
niet! zoo

(

n;.fSr.. \rwral

ooit

%

.

"~

■

kwaal

"-

"indien

".;.';.

.-.

..

n

stemmings«g is het kort een
.'■'•.,: I nii»(»ten geven vau de hoofdstad van
■:! mdsch-Indie op*.Woensdags vond tgdens het luchtalarm. welk beeld ook de reacties' der verscheidene bevolkingsgroepen
'omvaf, zouden wg opmerken: een volkomen
Aastere en sinistere stad.' waar, 41 het leJ
\vs. il het licht was gedoofd. Begrijpelijker
Kg» wasde consternatie onmiddellgk na
h*tMuiden* van^de airenes groot:, het was
irsmers het eerste luchtalarm,
dat
de
ook, Nehoofdstad 'a en• vennoedeUjk
• ,i:.!m h-Indië
meemaakte! (Palembang
x*a re<ds
eerder gealarmeerd. Red.
S. l'<üst). Doch het was verbazingwekkend
hof snel allen hun verstand terug hadden
<n .■•••!• volkomen aanpasten aan den plotovergang van de onzekerheid der
Vi»j*rkte" verduistering, naar de-gevaarvpné realiteit der algeheele verduistering...
i> enkele seconden duurde de ontzettiig over deze harde
oorlogsrealiteit,
cocA hierop' kwam de anelle en juiste reacvan Europeanen, Inheemschen zoowel
als Chineeaen. Niettegenstaande de
„beHrk:e" verduistering en de onzekerheid'
vw Kabge' toekomst, heerschle nergens een
r,eft*pruneerde stemming. Integendeel.-' .
N'aar a-g'nog, van het inheemsche 8.8.
»>rnemen was de. reactie'van Inheemsche
t-i'.v
ral in de hoofdstad uiterst kalm
Svatf-st: geen berichten zön. Wnnengekon".fr.
onßc-wenschte reactie». ,
'Toen om kwart over 11 het „alles. veilig"»:qiaai werd gegeven, ging men opgelucht
verder-, de een naar bed, de ander met zgn
' •■' ■->.' i. v '
.
'
werk.'etc.'
Tgdena het alarm bereikten de ...Java■We" tal van telefoontjes van menschén.
'iie tóangatcllead vroegen of het' nu .werbleef
'tfiijk alarm was, omdat \de radio
-«•rsp*!en. In dit'verband dknt allereerst
«1} onjuiste, voorstelling van zaken te wór*ti rechtgezet. Er, werd gesproken
van
'»
N
jw alarm.
Vaneen loos alann nu is geen sprake ge*ee»t.' Het alarm 'werd gegeven," onmiddelij;k nadat enkele teekenen welke op vgen"■■
-M luchtactiviteit zouden kunnen duiden
w r eo geconstateerd. Men neemt nu eenmaal geen risico en het is altgd beter, dat
*tnmaal te veel of te vlug wordt
gealar■peerd dan heelemaal niet of.te laat, want
dan zouden .de^ ongelukken niet te overzien
had, f waargenomen
,*ïn. liat, hetgeen
«fct»raf geen vg'andeUjke activiteit bleek
zyn. doet niets terzake. Uit een en aadcr
den
•s*t intusschen 'de activiteit
van
-

">•

•

•••..

«..,-•

.

.

,

.

-

-

■

~.

*-

•'

.

:

'

De radio.

'Ha m de lucht bleven der Niromzenders
nu--ii'met de echtheid van het alarm
U milun en
het sou verkeerd zijn hieruit
£*rrlrfujkhetd van een alarm te conclu*&

bekend feit

fH-iio-u-ndera
T
w-vele

f

-r

dat
kan

peilingen

gevallen doen

zQ

men

...

op

verrichte
dan
k
°°

'vliegtuigen als bakens

£*-i*t.dfr

Proeven "echter hebben 'ultgwezen.
Priok-zender van dé Nlrom moeilijk
"H.-maal niet te peilen «is. terwfcl wat

Katarta-iehder

;

•

ia.

aangaat,

<*r'*Ttn nog aan den gang zijn.

,Si
J
J

soortgelijke
,>

de golflengte ia. w»»rop «ordt
ï-zondtn/noe moeilijker de .peiling
'v'• tnop de ultra-korte golf is' écn pei■«s.z*-l/8 volkomen uitgesloten. Indien dus
'.
'-'Jfr'.tydeu luchtalarm in de lucht
'J ven. moet hem hieruit vooral niet
: 'iusie trekken! dat het alarm niet
.' ï: *"« zjjn! '
w natunrlök van groot belang indien
radio-xender in de lucht blyft.
aangezien hierdoor
luchtalarm,
aan «et
publiek nog nadere mededeelingen,
«»Ker

•

*

-

~'M
l'

-

"*

"

éts
trcrden gépven.
lUi^Ü*
, f ' f"-"U6k wordt
ook.aangeraden radan
!r
zachtjes
9 *'

"

'

-

'*=«

,

*stellen' tijdens luchtalarm

'aten

«taan.
Uit net no * doorrijden Van treinen,
--

■•

<i±M
.' ?' men geen
verkeerde 'conclusies Ie
'Kiccn. Ten slotte cal door de militaire
f
:
worden uitgemaakt of het al'h lciten
*»*ln. verkeer al dan niet moet
u2o
.;'••
.**» «opgezet.
S
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Met een geblindeerden trein
door het duistere land...
De „blackout“ te

-.*.-

-

~

.

.

_

Bandoeng
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fr\iï<n

-
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-vV&oii-rs

zochten r- waretf
vgandelgke vliegom
de
gegaan
'i'.•jisr.»*r:.zi«rn haderen. Men-huurde of-zag
,v..,>, .r.,,.tj en deitw'öfe! of het alarm a-al
gw «3, .begon zich "van velen meester te
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Berichtgeving.

S

V
ÓnnlddeV

Het AJ.D. de „Preangerbode vindt het een
merkwaardig verschijnsel, dat de bericht-,,
geving over de jongste gebeurtenissen

MjM

P^^

?t

Vermoedelijk moet dit...ten deele worden toegeschreven aan de overbelasting

,

zun^

sJTzekenran

communicatiemiddelen.

der-•?;

~

...

.

.

§ speelt daar bij' ongetwijfeld ook een rol
■ het feit, dat de nieuw in actie gekomen
militaire censuurapparaten in de F.M.S.,
in Honoloeloc. in de Philippijnen, de
Vereenigde Staten'en misschien ook in'
Nedcrlandsch-Indië nog niet geheel zjjn
ingesteld op het verwerken van militair
nieuws, waarbij de strijdmachten van die
landen zelf direct zjjn betrokken.'-,;
Er moet hier op gewezen worden, dat
het uitblijven van nieuws een leelijk ding
H is en dat de gevolgen daarvan anders zijn |
dan men zich blykbaar in censuurkringen
Voorstelt. Er moge hier een beroep op de
betrokken instanties gedaan worden om
naar invloed
aan te wenden,voor een
snelle verbetering der berichtgeving ~;"
'
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-

—

,

.

2S
JeTvoüEn

.

..

Gastronomische puntdichten:
Ontleend aan de Uaagschc Post
BRIEFKAART VAX BLtTEXi /
„Verleden tceek goed aangekomen,
Maar naar men mg hier weten liet,
l.i xian jets extra's niet te komen,
:

-'

R

-~*-~

•.

■

KOOKKUNST

dat ik zéér kon

'n

—

•
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,
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~.'
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leste

Sog kunnen toebereiden uit wat oude

Kip OF EI
„Wat was er/1 éérst; de kip of 't eiV'

-

.

aangekomen' ben ik niet."

■':'■■' -waardeeren •
Wnn vrouw Ving
Ik vroeg: „Wat ia 't t"
aan te declamceren:
,I)it hemelsche gerecht heb ik ten langen

~

'

—

Ter.tafel kwam

•

***=

Dus

.

Oud vraagstuk der sophistcrif!
Straiss yragrn we elkaar misschien
JCipt... Ei f... Wat hebt ge 't laatst'
:

'

,

—.i'erder'—

I

,

'

dekking

"'
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'

een'vrty heldere nacht.cn
die niet direct In bun

•

het'

,

door de beperkte_vcrduistefcVs'r.k -ïri *iez«,rustige
al
stad. Bepaald, onhelli'ïb
na?",

»

'

ora 9.48 Uur looide het
~Vu;.*id* sirenes, over Batavia en

°

'■

sinistere

'ptyci**

,
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Afscherming van

Covim-werksters

lampen bij

Toespraak der presidente

motorvoertuigen

MEleii KIOTHEATEIS.
AANVANG "lste VOORSTELLING
2de VOORSTELLING

ilevrouir Van Scmtwijk, presidente
van
de teentrale Covfr*, heeft i-w

■■■■'

.■■"

"

~
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ARTIKEL
"

'•.MEX
E'

•

'

I.

-,

tienen,- tot na'dèr''order 'dl,

tuigen

vo-jcende; 'hebt gé vee!

ABéitaöïtelJ

met iwarte'stof ofvzwarte'verf,,'
ook sle»
U, In_ de xóprlaéipeii wordt in"; het glas gefleurd
VeeV.horizontaJe "Jichtsplect gelaten op een
<l kwart ,van de hoogte, gerekend yftn -dt ón#
—

'<***"•

Wit

715uurn.m.

gebet-te breedte van het gM* loopt en'
*><éai- hoogte- heert van",s m-M-. behoudens
,;•,•■,,■,,. ,:.■'.•
stoplichten wofjt in
"

' PREMIÈRE
Hedenavond

:

Oranje

van |

deg eßaps ttaar-

*"■"■■'■ '■'■'-'■•''

t

.

'■••."

*

'BEGINT

•

f.

\,
.

.

•nieuwste

*

laatst:

'....•'

m mm&AcBES
IN ARMS"
3IICKEV ROONEY
JDDY GARLAND. Een vr'oolpe, frissche

■

met

■•

,

en'

en amusante Metro-film, dleinelk opzicht verrassend is. (Alle leeft.)
REXSIANTAR: SLECHTS HEDENAVOND i CLARK GABLE
en NORMA SHEARER in „IDIOTS DEUGHT". (geen toegang
ben. 17 j.)

,m«:.

hef midden een cirkelvormige opening géV,
'IX- <eri?rak* Govinj zet haar gewone; werk
laten met eefi middellijn van -1 c,-M.. *-ehouhet is de uitdrukkelijke wenseh vr.n
dens het bepaalde sub. IV.
;
den'
dat zij zooveel
'";-, '
IV. In de"*vp6r. en achter'ianifjèri vaa jbtt»,
doorgaat
belangrijk
met
'de
haar
'
U
'
k
o{J
trams wordt een • lif Htspteet, gelaten'
;1
• ••rkomendè regelingen en dat ook'de re-:
-.«; dé wftze als sub II \-oor motorrij-' en voei*'■ v '■',
~■■"'•-. v» organisatie, zooais ■ dio,door haar werd ■
tuisen aangegeven. ;

:

;
*

.'•••'■

'.
.

■

.

-'.

•■»

*

'PJI

mögclyk haar beslag

ten

4

Bij luchtajarm dient het' pebeelc verstoppen." AUe lampen moeten wórden gedoofd. Vóór 'en achter 'elke me* gedoofde lichten stilstaande' tram wordt, een
rood afgeschermde lamp tusschen de rails
moeten
gezet. .Apdererijr',en Voertuigen
den weg vrygevrtv door zich Op-erven of
opI"•■"de;' berm te, begeven of door, j ingeval
zulks onmogelijk .is. aan den uitersten linli

keer

te

kerkant!
fc .:rlccfrca7tf^j&
2) Slechts rij-'en voertuigen, waarvan
van denkweg

;

den

daartoe

strekkende

'

schriftelijke vergunning': is „ycrïeend;door
de betrokken

militaire of

lucntbeschcï 1
mingsautoriteiten mogen., bij luch'alarm
doorrijden zonder "de
óp dè voorge'schre;

"

>

•

;•;■

>r

n

,
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ARTIKEL 5
bijzondere
gevallen, ler', rxoorzeef
■In
.Jdeeling van de in
lid 2 bedoelde
'autoriteiten kan van de voorschriftptudezer \-erordening- geheel of gedeeltelijk worden afgeweken: ?_
./,,.ƒ',.
AKTIKEL 6
Behalve de personen,, die in het algemeen'belast zijn, met het . opsporen van
strafbare* feiten, zijn met het .opsporen van
overtreöingen van eenig in deze • verordening. ver\at voorschrift • mede belast, ,de
personen, genoemd in
22 der „Luch''

artikel

besehermingsverordening 1939'*.
•-

;
'

...

*>j>
r

,

TOELICHTING.
Door deze ierordening, «rfke vo»r ge-

Igij» fl

eeia

,
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;
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de'verschillende
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KESAWAN
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THAT'S RIGHT, YOU'RE

I
I

Met ADOLPHE MENJOU-MAl* ROBSON-EDW. EVEBETT HÓRTON en den bekenden bandleader KAY KVSER.
(Vooralle leeft)

~

'»
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SLECHTS MAANDAG

3

:

GEORGE FOPMBY
'■..:.-.
a

in zjjn groote succesfiim r

.

-

LJSVBN'-IN (Trouble
DE BROUWERIJ
Brewlng)
(Voor

-

R O Jt Y
W
**■•**■■*

«11e, leeftijden)

Slechts

ern voorstelling beginnende 8
MAANDAGAVOND, De uitmuntende Engel***

IIFAREWÉLL
"

'

-

j

opkoop, onder controle van de Regeering
t«, brengen door het stellen vanbepaalde
voorwaarden op de bedrijfsvergunning.
voor de naleving waarvan de Rijstpéllers

en faun organisatie* verantwoordelijk zullen
'
worden gesteld!
■
Het ligt in het voornemen 'den heer
H.H.-Crevels, Hoofdambtenaar voor de
Voedselvoorziening als Regeeringscommissans van deze organisaties aan te wijzen
De aangekondigde'werkwijze had
de instemming, van de vergadering.'.welke
algemeen het oordeel van den heer Van Mooie
1
w-as toegedaan, dat m dezen critieken tijd
de bestaande mecningsvcrscmilen
dienen
te worden opzgde gezet en de
tegenstellingenen. fouten van het
verleden moeten
worden begraven.
. ■'
Het. ligt in de bedoeling boven de Décember-prns tot den nieuwen oogst als reëel
geen prijsstijgingen meer toe te
staan Voor
het artikel rijst.
'->

Zaterdagmorgen werd op het DeparteEconomische Zaken een vergade-r
ring gehouden 'voorgezeten door den Directeur, den heer H. J. van Mook.
Aanwezig
dé volledige besturen van de Rijst-,Verkoop-Centrales,van Oost, Midden- en WestJava alsmede vertegenwoordigers uit de
drie provincies van de niet by de ofganisasaties aangesloten rijst peilerren.
De beer Van.Mook heeft de aanwezigen
i
medegedeeld, dat de Regeering een volledige controle.Wenscht in te.stellen -op de
aanwezige padi- en 'rijstvoorraden by' alle
peilerren en handelaren. Een beroep doende
op de medewerking van alle bedrijfsleiders
heejt de heer Van Mook medegedeeld - dat

1

.•-,

'•'

'

.

Financiën.

Rcgeerings-ambtenaar.'.

:

Alle pellers «f exploitanten van pellerijen
op Java. Bali en Lombok mogen vanaf heden «lechts rijst of -padi verkoopen óp instructie van 'het Departement van Economische Zaken, als regel via de , RystrVer-

Ik'

'

'*

hij heeft'besloten* de bestaande organisaties
in te scnakelen als apparaat van het Voedingsmiddelenfonds onder controle van een

Gaat alle» rustig voort-met uw werk!
Doet uw-plicht in de heilige 'overtuiging*.
ilaVfcénmaal heY recht zal
dat
gé werkt voor een*zaak' van hooge waard?.
moge. besluiten met' eén woord vau
óaze-.groote Koningin WiHielrriina: in onwilkji *il- handverberekdijlH-.eenheid
haven wnze vrijheid, onze" fnafhankèlijkfeeid tn het grondgebied van het gehee'o
Rijk t-Vrouwen vaut de C, O. V. I. l£, latei

*••

,

;

waren:

w

"

koop-Cehtrales.sDezeJichamen kunnen

Regeling

rubberuitvoer

in

overleg met het, vocdingsmiddclenfonds de
verkoop «voor pellesüen buiten'bepaalde

\

r

Batavia

13 Dec. (Aneta). Het

Depar'.'

unr

AGAIIM

LESLIE BANKS en.

17

nd K

""

*

'

jaar 1

n Di

Wegens de enorme

nimir.nderallerWni
DE DIEF VAN BAGDAD
IN TECIINICOLOR
v °or alle rZ
leeftijden)

w———

.

„Rubbercrisis“
New York, 13 Dec. (Aneta). Een artikel over .Rubbercrisis" -in de -Veto Yoifc
Timca van heden, merkt op dat in het ergste, geval Amerika door synthetische surrogaten de 600.000 ton rubber die
hst
noodig heeft in normale'tijden zou kunnen
produeeeren. maar de kosten zouden 200
.-nillioen dollars bedragen en 2 jaren zouden verloren «aan toor het ontvangen en
touwen van de noodige fabrieken.
De Tiir.es besluit: „Wg zulten het gjbrüik.van rubber voor niet-militaire doeleinden sterk moeten beperken en »tj zullen
bovendien seeds meer synthetische-rubberfabrieken moeten bouwen. , T"
""it

Wallstreet
pBSWeeT.;,"
HepubUc

™S /-"ij?-ijjf
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Steel
U. S. Steel

Awconda

"*}

%

'

,

K
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WALLSTREETSLOT

MotoJ?

PRIJSHOUDEND

-New York, 13 Dec. (Reuter).
Wallstreei
schimt zien,te ontwikkelen"tot
wat wordt
beschouwd als 'et* ty;,ische oorlogsmarkt
met
groote pruaschomme"ingen. eerder psychologische dan economische factoren en een geprononceerde
selectiviteit met een neiging van
beleggend
het
publiek om eerder het pessimisme
dan' het
optimisme te óverdrijven; De oorlogsbulletins, dje in.de-B loop van den'dag,
werden
uitgegeven, weerspiegelend liep de
markt
op selectieve wijze op onder leiding van
de
zoogenaamde oorlogsfondsen
waarbij kopers, vliegtuigen en Malen op'den
voorgrond tradenfJElßïfr

kenmerken.als

.

fS":

—

belaag* telling BO gmaals vertooning van het grootste:

TEL. 1600

-

,

*•

ment van

:

comedie:

I"'

Heeren-vulpenhou-

PARKER Vacumatic Dames- en Heeren-Vu |j penhouders. Denaam een reclame voor

o
p
Controle padi- enrijstvoorraden

■ ■

1

;

(HET SPAANSCHEKATJÉ),
Bijgestaan door LEON ERROL
DONALD WOODS e.a.
(Niet voor personen béneden 13 jaari
: -'■•■•& '•■'••'•.
: :

DINSDAG EN VOLGENDE AVONDEN
ORANJE
«■■*■»**--■■■ ■«-;/svRKO'S
Schitterende muzikale

uiaac

Vacuum-vulsvsteem. a'

MEDAN

;

,'-',:

;
MAANDAG VOOR HET LAATST;*
VEL EZ; in,R.K.Ó. Radio's dol amuaante klucht.

ORANJE SIANTAR:

•Vog geen 2' jaar is de C. O. V. I. M
cud, maar >zij is er als een, levende werKeüjkheid; over heel Indië heeft zij haar
vertakkingen:
haar ' medewerkers zijn
te vinden in' alle l)evo!kingsgroepen. ontier alle-rangen en standen.En dat is
goed; want ie er wel één ding. dat menstfhen zoo tezamen' bindt, als het- werken
voor-een. gemeenschappelijk ideaal? Die
s-aamhoorighcid zullen wij • hard
noodi,»
htföben.om onze taak in'oorlogstijd naar
behooren te vervullen: wij kunnen'haar
-evenmin ontberen r ais wij «traks
misfchien geroepen zullen worden 1 om mee
bouttjenT aan een nieuwe, schoonere
Syerwld, waarin peen plaats zal zijn. voor
naijver en ,verraad', 'maar die
geregeerd

*"

'v

„

•

fyoede

WATERMAN Silverray Dames-

,

over.

heet .Nederlands-h-lmlii- geldt.'komen de,
\~oof
lurhtbest herming»kringen op dit punt getroffen regelingen.
\oor /onver met de verordening.in -.trijd
/i.jridc. te vervallen.' ,
IV>
afgekondigde voorschriften'zijn ten
' deiele' aN
oorloopig te Im-m huuuen, ■ daar
'zoo vfKM.üi;mogelijk nadi-re voorschriften
zullen wurdra gegeven \oor een nog effectiever wijze van afscherming \an koplanv
pen van motorrij- en voertuigen. Hiertoe
zal worden overgegaan zoodra het daartoe 2ijn pyama uiüegde,'dat dat,
hij
(de verloofd»;» dan maat een,notarts
wilde
benyodigde materiaal'in den handel 'vervoor. een .notarieele machtiging
krijgbaar /al zijn.
BüHÈH opzoeken
en <lan zou, U/" secretaris den Gouverneur-
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.

Met FLORA ROBSON

,

IVtt» tt-rCfrdrainj; tri-edl
13 IMrmber 1£M1.
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ORION

nenland. .verspreidt om u heen de zoo noodige rust en kaimte, beseft van' hoeveel
belang uw waardige houding kan'z\jn voor
het moreel van de eenvoudige bevolking.
Beseft." dat ook.' het eenvöndigste
werk
waarde heeft, mits het goed en mét toewydins gedaan wordt* Een speciaal woord
wjl ik zeggen tot u, vrouwen in de Buiter.*;
gewesten, waarvan ik eenigen op-Ons kantoor mocht 'onlv*ngen-om té spreken
t>? zaak'dié ons allen zeer ter harte gaat.
Ik zend ü;allen, bekend en onbekend, een
groet; w£cst er van overtuigd, dat'wg hier
,auhaHe'tnet.u meeleven én aan u den-
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Over déze . reorganisatie-plannen"
krjjgt.
werd
reeds
iets gemeld in de „Covim'Bode":
kwart van dé hoogte genakend van fle onschrijven hieromtrent wordt
een
uitvoerig
gebeek'
derzijde., .welke spleet over \de
breedte van het glas loopt en een hoogte
beeft van' 5
dieaén de jrijGij,.,'. sub-commissies, intensiveert
de
wielen te zijti voorzien van een achteispatrflaatregelee,
getroffen
die
congij
hebt;
van
een
lengte,
hetwelk'over
-3'decibord.
meter gerekend van den ondorkan'.. wit tó iró!eért,' of' alle diensten*funciionneeren;
Vtilt mogeiyke leemten in uw personeeislr «re ftin? aan. Wellicht zult ge voor snel'e
on moeilijke Ijeslissingcn gesteld worden en
ARTIKEL 2
lüM artijd, in de gelegenheid zijn met óns
Het gebruik vftn afzonderlijk gemonteer- cverTegjïte filegcn. Ittdien "dit het geval'
de parkeerlampen. zoomed» het
geUruik mocht zijn, welnu, neemt ze dan naar uw
door voetgangers van <v.n andere d?n xiifzoó noodjg in 'overleg mét dch
r^eid«nf. ;^iv'' ■.;>.;,; ■■.. .' ,' ■,:....;,'..■■ •'■• -'.■'■.'■.•':
' Gy, vrouvrert'in de groöte Steden, zorgt.
dat.
ge op uw posten'zyt, laat'uw blokleidARTIKEL 3
stex niet tevergeefs naar ,u zoeken, maar
Ook na het invallen vari de duisternis meldf u bij haar "aan om
eventuee!e,.instrucbluft het normale gebruik van richtirgaan- ties-te ontvangen. Gij vrouwen
in 'het bi.i-
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hoofdrollen:
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,V. In : de lampen van
d-n.horizontale licntspleet gelaten op
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.United .-Artists'

*

„(Geen? toegang.be*hedenM7:-jaar)•'

D I f\'' ,Hë3enayond voor het

èlUn avond.

le/ VOORSTELLING 550 UUR N.M.
2c. VOORSTELLING 7.30 UUR- N.M.
DE VOORSTELLING IN DE iROXY- BIOSCOOP
ALS GEWOONLIJK OM 8.- UUR.

»

•

.

en Orion
Delivoorloooto

-

BIOSCOPEN TE MEDAN

'
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•

'de

IN VERBAND MET DE VERDUISTERING BEGINNEN
VANAF HEDEN DE VOORSTELLINGEN IN DE

■■■•■•

"•

Xu 'is, het.'«o/gen blik- gekomen,• waarop,
ook de eilanden int 'den- Pacific aia den lijve 'motten cndfrvitidén, wat de '.moderne
Dit is het moment, Waar*
oorlog
op ge zult hebHef. té to<r>nen. dat het u ernst
is- geweest
Uw VcJornemiens, dat «je
.•

schier-

.

uitzonderlijke film, heeft thans de zeldzame begaafdheid \'an
groote
r
■:•:
.twee
sterren:.
Jp4N CRA
FREDRIC MARCH samengesmeed ->*"*•:

»

111. In

.'.

4.3ouurn.m.

tot

■'■£?•«■.

geraakt fhlMe taMyyn.-ijaV
rnee*
«ewé^ttw'*efJont

-

het bepaalde sub IV.

.

AINLJ 'CjCJO'
van «ioi:m; kilms
De geniale regie vanr George Cukor, die o.a. „The" Women" maakte

v

j fa-', verzachten 'én'
voorschriften.iïW'aeht' te- worden, genomen:
«fgCr | vertrouwd*,T," .'lj:

,

.'.;,:

.

in i»
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' De Legercommandant heeft de volgen,de verordening vastgesteld • omtrent': de ■-, Gedurenö* maasden hebt gr: u . mj<jTde taak, die ge in oorlogstijd
afscherming »n lampen van motor voeru
Ge hest cursussen geen
en
voertuigen, op
andere rijtni;;cn
waarvan wij. in aansluiting op .het „tele- volgd, maatregejen getroffen ter beveiV
fonisch gemelde, • thrtn-« den yolledlgen gang Aan "uw gern, ge h#bt uy «vork in
telut publieeereni
biokverband:t>i 13* h,et V. A< C, ge
:■■-'."'
tf laten indcclen in verband- reddïngs- en
ko8&p!oegefl; door Afl naaien -voor «ïoodh%«betrekking tot de afsrherb»ir.g-van pit3lcn en fe. breien voor •fnüitaiUn. manlampen van raotorry- en voertuigen, <-tads-' nen van* de
en slachtoffers \ia
en' alle
rü- en. voer- EMgeland. jiiör u,w hulp aan riucbt('hngen.

•«

.

Z'ATERDAGt
aanvang 4.3ouurn.m.
MATINEE
SLECHTS EEN AVONDVOORSTELLING,
7.15 uur n.m.
10.ZONDAG:,
uürv.m.
<M ATINEE
»■;;. 'en 4.30 uur n.m.
Slechte EEN AVONDVOORSTELLING aanvang 7.15 uur n.m.

lindsch-Indie.■die- werken in d$ Giyim, wil
ik r.'i éftkele '.'.-■ r:■ r. richten. ''JÊÊEmÊËI
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DE RUBBERMARKTEN

Economische Zaken maakt beaan de fabri-j tement.van
kend
d*t
een
wetsw Uziging i n voorbereikanten in dw» gebieden op bepaalde voor: ding is
de
om
van uitvoerbe.
'
,
"waarden.
■ wijzen voor den geldigheid
De record-oorlogsbelastingen. hét toeneexport van ondernemer*,
Sheets spot
,
Onder
mende tekort aan yerbruikagoederen
óverschotgebieden worden rubber voor
ift
te verlengen tot
.'
1941
van
\
,
Januari
de
de
s
residentie Besoekif de Regentmedio
vele categorieën, d$ verschepingspriori>verstaan
Apr.-Juai
£'schappen Pasoerocatn, Próbolinggo en'Loeen andere regeenngscontrole
37 Ji
Bü deze regeling zal tot ultimo 1941 Ee eD teiten
hielden
niadjang van de. residentie Malang. de reside
bewegingen
e
echter binnen
n,bber l nder
grendenties Soerabaja, Pati Rembang. vSemazen, terwijl de omzichtigheid nauwe
gesteld
behoeven
in
te
verband
worden
i. rang, Pekalongan, Cheribon,
Batavia en 1942 op uitvoerbewijzen-1941 Over de In met het weekeinde het Leste peil over,
uit te W' schaduwde.
>"
zoo
En
komen en paan 'de hijs en zij"st
ren ondernemersrubber zuUcn de voorlBl"'»
Spoed-huwelijken
Voorts
veïklaarde
'de
heer
kalm.. Uerveu», stotteren*, gewichtig./ en
Van
Mook
Auto's
en
warenhuizen waren
soft"
dat voor een algcheê!é;t*ijtio!« over de
«ue» onregelmatig, industriëlen,
interessant, maar allen... trouwlustig.
aniuse-'
beschikbartyrijstoverschotten
De formaliteiten zrjn als bij den
alle voorra-!
nw-nten en levensmiddelen prijshoudend
nónnaJeft den m de overschot gebieden "•j.per
en
-ZILVKRMARKT BOHBW.
wij 'reeds 'meedeelden,
spoedd' gang van zaken, alleen worden de gebruibouwbe-drnven.
Chemicalen en tabakken
Motnoteering ia ru pet-s «n anöaa.
door het Voedingsmiddclenfonds zullen
wor.
ch,~
vast. terwijl kopers gesteund Wrden
onmiddelüjk na de afkondiging va: kelijke ..speexhes" van. den met'het «fsluN den overgenomen tot
'den voor de maand vervangen door het stellen onder douane «e toename
door
n oorlogstoestand. 'een
groot' aanta ten -der huwelijken
van
tontrole
ambtenaar
tot
bc/astén
December lr getdenJen
ultimo Juni 1942
voorraad van
gezuirichtprijs.
Alle
verd
tuwlustigen voor inlichtingen .omtrenl achterwege gelaten. Daarvoor is begrijpe- loopendcicontracten
Het
metaal.
slot van de markt'gedekt wordt *£& pnjshoudcnd.
van pellers
w™
derden
™*>
.£•"■•
>edhuweJflkeß naar liet Residentiekan- lijk
tijd. Trouwens de Jjuwelijks- zijn vervallen'verklaard, doch met
kunnen
na.
KW
rte "Batavia.
•
' ■
Icandidateh zijn meestal ook niet '~"in de overleg met het, Departement en de Rijst-j 1942 geldende uitvoerbewyzen* ,11- Becemberiprijaboudend.
Vü lezen hiervan in'de „Javabode", nog stemming om veel te praten rw.k hun !."i \Vrlr/v»r».r
J.._,.'.
riere
11..'
t
'Voor
p*rtiü»n
''"
December: poen indieïti?.
»iv.n<
2 u"e"'cs*i
v.i.üun- iioliui
iP
, , !'
is kostbaar en de uurtjes, welke zij
volgende:
nog 4ies ontvangen van het Voedingsmiddelen- bew-jzen-1942 worden Tfgegeven* �
Londen 14 Dec.jßeuter).
'atuurlijk js nn-n in de- huidige ömstan- tezamen kunnen doorbrengen zyn ' spaar- fonds,
De aankoopen
•..--.
I
van
wusels
leden heel wat soepeler dan anders en zaam-en moeten uiteraard uitgebuit wordoor
de
heer
De
>an Mook verzocht de medeafgeloopen week voldoende om
wordt dispensatie van wachttijd en af-' den. ' •-.'■ :'.'. .
p ;
,
alle geleden
werking van alle'pelleryen in het? belang
iiging toegestaan, zoódat zij, die'hun ■■ifia de voorlezing van het
wetsartikel, van een regelmatige distributie van voedGOEDEREN.
en er bestond dageüjka een
di«
u-) papieren behoorlijk in orde hebben; iat pp de -huwelijksvoltrekking betrekking
selvoorraden
teneinde
over
,»e
het
vóórkomen
"dat
algemeen behaaglijke
et «-en afepraak kunnen": makt?i voor beeft, werd de vraag gesteld:,„Verklaart krasse nviatregelen
..5 Dec. 11 Dw'
toestand
moeten worden genowaarbii
daggeld verhaar waa
"«ton"
voltrekken i_ van Tiet • huwelijk. Het was ïij elkander al» echtgenoot te aanvaarden men zooals vordering vaa
18JJJ 187.2
tegen «
enz.'
bedreven
van de aam-ragen roor de
dat pratUsch ieder half uar een'twceCwfere*
185.8
issi>
'■•
fn belooft gij getrouwelijk alle voorgeschreLonden 13 Dec.
Heiligt oók
de bedoeling met .ingang
Een overeenVO
dC Vo ' Bende «**
Vier
geleden
cahdidaton gereed asond. om ach in 'deti ven verplichtingen" na te komen V' Na van het nieuweinseizoen
tcekén
komst
is
<in het
de*geheele -rystbereikt-inzake den aankoop door 156
M millioen pond
5« ufkrn geleden
1T7.9, 178itct „Ja"* verklaarde'de
sterline
huwelyks-ambtep industrie op Java en in de residentie Bali het Bntsche ministerie voor levensmidde*
al van ingewikkelde kwesties, voor het oaarde
volley
millioen
Baai*
13
100.." 100.pond
September'l93l
jrtnge paren in,het huwelijk ', ver- en Lombok, ook voor wat betreft den padi* len van <& millioen lbs. thee van
Ar.,** -,;,W UU J- .>.,.-::tfolr
Xederlm i.Ti ~i»«.
w.j KMI
Lr -H
l.'ïiUèu en üaarnteat>, was .-je plechtigheid
r
fc,rU UUr,Cen "*"
De gemiddelde aandeelkoeraen w'
V!
janascn-ïndie ui, 1912. hetgeen 'dezelfde 202,06 per
r «poed-hHweujken» voor;-, zooaJ«
het*
•).
\gena de Dove Jonea-berekrningen «V*Onder
de
is
hoeveelheid
overschotgebieden
worden
als
in
1911
aangekocht
De
sje ondervond wier verloofde zich'>, i»
werd.
markt ontving 29 procent v.» w.
Dinsdag werd op 'deze wijze »'een> 15-tal verstaan de residentie Bcsoeki,
Over het «luiten van dit contract
de regentlatra bevindt en daarvoor
aanvragen (vorig,
werd
; AANDEELEN.
almilitairen spoedhuwehjken te Batavia gesloten.
schappen Pasceroean. Probolinggo en Loe- hier voldoening uitgesproken, hetgeen
n
ist is opgeroeprn en,toch ook graag
,'
het de banken werd verznrh» *i»
wil
*In den>loop van Woensdagmorgen wer- madjang van de residentie Malang,
...'•.
de vertrouwen aantoont, dat
«Der. /i Drc*
iwen. Zy wilde graag weten, of
i.
Nederlandschzij /net ieri ten Residentie-kantore niet minder dan residentie Soerabaja, Patl Rembangv Sema- Indie
in staat zal.zijn zijn export voort te fen tege*
(30 fondsen) 110J58 ,110 73
hands<hoen kon trouwen en„be!de*daar- W huwelijken gekloten.
rang, Pelcalqngan. Cheribon. Batavia en .zetten onder de moeiüjke
ras
waaronder
Spore*
r den secretaris van. 'den.,
omstandigheden geen ongeveer 28 millioen
Y» •-• > M^ l ,406
.
. ■*
resident
Banjoemas.
die ongetwijfeld. te verwachten zjjn
■.'.
iTai'fir
,
I*."
;
* i Pwfct«o.- (is
aflosfaas
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