
OOST-JAVA NIEUWS.
MALANG.

(Van onzen correspondent.)

Vlaggen-kwestie.
Mede in verband met de herdenking

door de Chineesche bevolkingsgroep van
de tweede revolutie in Yunnan op Maan-
dag 25 Dec. a.s. (op 25 Dec. van het
jaar 1915 had de opstand in Yunnan
plaats „voor de rechtvaardige zaak" en
die dag leeft voort als traditioneele his-
torische gedenkdag genaamd Yunnan
Chi I) vestigen wij de aandacht op den
inhoud van het nieuwe Staatsblad no.
687. waarbij het verboden is in het
rechtsgebied van Ned.-Indië in het
openbaar nationale vlaggen van vreem-
de mogendheden te plaatsen of te hou-
den met uitzondering van consulaten
en op vreemde schepen.

Dit in verband met de afgekondigde
onzijdigheid door de Nederlandsche re-
geering.

De consequentie.
Het hierboven aangehaalde verbod im-

pliceert, dat ook op Chineesche feestda-
gen n i _ t met de Chineesche vlag
met worden gevlagd, zelfs niet
op de gebruikelijke wijze
met de Nederlandsche
vlag ernaast.

Hetzelfde geldt ook voor onderdanen
van andere vreemde staten bij voor hen
feestelijke gebeurtenissen. Ook het
halfstok vlaggen ls uiter-
aard verboden, terwijl even-
eens het medevoeren'van vlaggen op
vervoermiddelen of ln de hand, in het
openbaar niet is toegestaan. Het bezit
van nationale vlaggen van -vreemde mo-
gendheden Ls wel toegelaten, mits daar-
van geen openbaar gebruik wordt ge-
maakt.

Openbaar beteekent hier: waarneem-
baar van een publieke plaats af, of
zichtbaar in een publieke lokaliteit.

Overtreding van deze bepalingen le-
vert een misdrijf op als bedoeld in art.
122 van het Wetboek van Strafrecht
(gevangenisstraf tot maximum 7 jaar
wegens het in gevaar brengen der on-
zijdigheid). Het behoeft wel geen be-
toog, dat eerst in uiterste gevallen, dus
wanneer persoonlijke waarschuwingen
tegen overtreders geen effect gesorteerd
hebben, tot strafrechtelijke vervolging
zal worden overgegaan.

Causerie Paul de Groot.
Vrijdagavond om 8 u. 30 geeft Paul

de Groot, destijds deel uitmaken-
de van het tooneelensemble Ada van
Duyl-Paul de Groot, een voordracht-
avond in Concordia, onder auspiciën
van K. en W. Voor de pauze wordt een
causerie gehouden over het Fransche
bango, daarna volgen declamaties als de
Forumscène uit Julius Caesar in de ver-
taling van Burgersdijk, Zuid-Afrikaan-
sche gedichten en anecdoten, een schets
„De uitsjag" van Broedelet en een hu-
moristische beschouwing.

Paul de Groot is een «rnstig artlst, die
een goede opkomst verdient. Vergissen
we ons niet, dan trad hij het laatst te
dezer stede op het genoemde tooneel-
ensemble in „Bruintje Beer", doch fei-
telijk is dat geen werk, dat hem ligt en
zijn terugkeer tot op hooger plan staan-
de kunst mag daarom met groote in-
stemming begroet worden!

Nieuw klooster.
Deze maand werd het nieuwe klooster

der Fraters van O. L. V. van het H. Hart
ln de Bromostraat 22 in gebruik geno-
men. Het werd genoemd „Z. Redemptus-
huis". Als overste treedt op frater An-
gelmus, die tevens hoofd is van de Ka-
tholieke H. I. S. in de Smeroestraat.

Menadoneesche feestavond.
Op 2 September jl. hadden de in gar-

nizoen aanwezige militairen uit Neer-
lands 12de provincie, vereenigd ln de
„Perserikatan Menado" een feestavond
georganiseerd, toen de maatregelen, die
genomen worden in verband met den
oorlog in Europa het doorgaan van het
feest in den weg stonden. Uitstel is ech-
ter geen afstel, en thans wordt de feest-
avond Zaterdagavond gehouden.

Aanvang 8 uur in de tooneelzaal der
Militaire Sociëteit.

Het programma werd iets gewijzigd,
doch de Menado-girls bleven met hun
entree als Vrouwen-weerbaarheid! Na
afloop hal.

Opbrengst gemeente-passers.
Het _>a__erbedrijf bracht in November

J 10.400 op, tegen ’ 11.500 in November
vorig j_ar. In de periode 1 Januari — 1
December werd ’ 107.000 ontvangen, te-
gen ’ 115.000 in dezelfde periode van
1938.

VerhuizingEuropeesche meisjes-
school.

I Het gouvernement ls voornemens de
Europeesche Lagere Meisjesschool op
den _____ van Aloon-aloon en Kaoeman-
straat (tegenover het Palace Hotel) naar
elders over te brengen en heeft daarvoor
de keuze laten vallen op een stuk ge-
meentegrond ln de Kloetstraat tegen-
over kampongcomplex. In verband met
dit laatste acht het gemeentebestuur
een noteering van ’ 2.5€ per meter aan-
vaardbaar. De oppervlakte van dit ter-
rein zal nog nader gepubliceerd worden,
zoodat een begrip gevormd kan worden
over het bedrag, dat door deze grond-
overdracht in de gemeentekas zal vloei-
en.

Het terrein, hetwelk in de toekomst
verlaten wordt, verandert van bestem-
ming.

Chineesche Huisvrouwen
Vereeniging.

Op Donderdag a.s. om 9 uur v.m. wordt
ln de Industrieschool. Kottalama 12, een
kookdemonstratie gegeven, gratis toe-
gankelijk voor de leden der Chineesche
Huisvrouwen Vereeniging! Tevens zal
aandacht gevraagd worden voor de ver-
siering en opmaak der toebereide scho-
tels.

N. I. Officiers Vereeniging.
Donderdagavond om 7 uur vergadert

de afd. Malang der N.-I. Officiers Ver-
een! .ing in het keselpaviljoen van Con-
cordia. De agenda behelst o.a. de benoe-
ming van een voorzitter. Daarna zal de
reserve-kolonel M. G. D. dr. Vander Werf f, juist teruggekeerd vaneen vacantiereisje door de Molukken.
daarover een lezing houden. Ook dames8«n hierbij! welkom.

Vergadering S. C. V. T.
Maandag vergaderde het bestuur van

de afdeelnig Malang der S. C. V. T„ wel-
ke bijeenkomst mede bijgewoond werd
door den secretaris der prov. organisa-
tie, die het provinciaal bestuur verte-
genwoordigde. Hierdoor kan een nauw
contact tusschen beide bestuursorganen
verkregen worden.

Hoofdschotel der vergadering vormde
de bespreking van een van het hoofd-
bestuur der S. C. V. T. ter fine van advies
ontvangen ontwerp der nieuwe stich-
tingsacte en huishoudelijk reglement

De lighal.
De as. bouw van de lighal, welke op

het terrein van het Zendingsziekenhuis
Soekoen zal verrijzen, vormde een punt
van de bespreking. Met de plaatsing van
de lighal wordt rekening gehouden met
een zoo gunstig mogelijke ligging ten
opzichte van de ochtendzon, terwijl te-
vens groote aandacht zal worden besteed
aan het verkrijgen van een goede ver-
pleegruimte. Het vertrouwen werd uit-
gesproken, dat met den bouw begin 1940
een aanvang zal worden gemaakt.

Verplaatsing consultatiebureau.
Ten slotte deelde de leider van het

consultatiebureau mede, dat waar be-sloten is, het kantoor van den gemeen-
tearts over te "brengen van Ardjoeno-straat naar een pand aan Oro-oro-dowo(tegenover Panggoengweg), ook het con-sultatiebureau hierheen wordt ver-
plaatst. Na Kerstmis is dit adres dus
gewijzigd.

BONDOWOSO.
(Van onzen correspondent.)

Belangrijke diefstal.
Zooals eerder werd gemeld, werd in

den nacht van 14 op 15 December Jl.In het provinciaal zoutpakhuis, gelegen
achter het station, een inbraak gepleegdwaardoor het de(n) inbreker(s) gelukt
was, uit de brandkast een bedrag van

’ 856.80 weg te nemen.
De ingemetselde brandkast, voorzien

van 2 degelijke hangsloten en het ge-
bruikelijke slot in het midden van het
deksel, bevond zich in een afgesloten
kleine kamer, de werkkamer van den
mantri der le klasse genaamd Mar-koem alias R. Banoewinoto.

De hoofddeur, die toegang gaf tot het
gebouw, waarin de zoutbriketten netjes
en ordelijk opgestapeld lagen, was met
een hangslot afgesloten. Ook dit was
van solidekwaliteit en werd op den 15e._
December jl. door vd. Markoem geheel
vernield aangetroffen, toen hij zooals
gewoonlijk tegen 7 uur des morgens zijn
bezigheden wilde verrichten.

Dadelijk werd de politie hiervan op de
hoogte gebracht, die spoedig ter plaats3
kwam en vergezeld van boyengenoemden
mantrie, het gebouw binnenging. Het
slot yan de werkkamerdeur werd even-
eens geforceerd en de brandkast met
opengeslagen deksel aangetroffen.

Een nauwkeurig door den betrokken
inspecteur der Stadspolitie P. O. Wüst
ingesteld onderzoek, bracht al dadelijk
het vermoeden naar voren, dat deze
brandkast onmogelijk in gesloten toe-
stand, met breekijzers of wat voor werk-
tuigen ook, geopend kon worden, aan-
gezien, behalve een paar onnoozele
krasjes er geen verbuigingen veroor-
zaakt door geweld, aan de kanten waren
te bespeuren.

Het onderste gedeelte van het deksei
waaraan bet mechanisme van het slot
met schroeven en bouten vastzat en bij
het omdraaien van den sleutel een stu_
of 6 stevige pallen te voorschijn deed
brengen, werd zonder noemenswaardige
beschadiging van het deksel gelicht,
waardoor dit dus gemakkelijk kon wor-
den geopend.

Het bleek verder, dat deze schroeven
heel netjes hoogstwaarschijnlijk met
behulp van een schroevendraaier wer-
den losgedraaid, zoodat het voor de
hand lag, dat deze verwijdering van het
heele mechanisme — gezien ook de
afwezigheid van eenge verbuigingen van
het staal — na den tijd moest gebeurd
zijn, toen de brandkast op de gewone
normale wijze doormiddel van den daar-
voor bestemden sleutel werd openge-
maakt.

Voor de politie was er dus genoegzaam
bewijsmateriaal aanwezig om meerge-
noemden mantrie aan te houden, aan-
gezien door al die aanwijzigingen
geconcludeerd werd, dat hij meer van
dat zaakje' moest afweten.

BODJONEGORO.
(Van onzen correspondent.)

Belangrijke desa-werken.
In boschrijke districten, waar bosch-

wezen en 8.8. ten dienste van een soe-
pele bestuursvoering in hun gezamelijk
ressort schouder aan schouder moeten
gaan, dient op de eerste plaats steeds
een goede verstandhouding wederzijds
te bestaan.

Niet dikwijls leidt wanbegrip eener
gemeenschappelijke zaak tot misver-
stand en dit weer tot een niet te om-
zeilen wrijving, welke dan remmend
werkt op de stimulatie van de beoogde
wolvaart van streek en bevolking. In
gevallen, waarbij beide diensten gebaat
zijn, is het noodzakelijk, wanneer ze sa-
men gaan en sympathie voelen voor
eikaars streven en suggesties.

Aan de West-grens van het regent-
schap Bodjonegoro, waar boschkring
Tjepoe van het boschwezen met het
modernste verkeersmaterieel van Indië
gevestigd is, ligt het onderdistrict Ka-
siman, dat een natuurlijke schakel
vormt voor den doorvoer tusschen de re-
gentschappen Bodjonegoro en Blora, en
wel geheel en alleen door zijn uiterste
ligging.

Daar de grens van Blora en Bodjone-
goro ln de halve lengte gevormd wordt
door den bovenloop van kali Ba^okan
(Ngasinan), is bovengenoemd onderdis-
trict Kasiman.als schakel van de beide
autonome ressorten wel Ideaal, t.izij
over deze grens-kali bruggen werden ge-
slagen, geschikt voor zwaar verkeer.

Van een vrije en doorgaande verbin-
ding is er dus in feite maar weinig te
zien, al het transport geschiedt hoofd-
zakelijk per menschenkracht, aangezien
de desabruggen, die in dit onderdistrict
voor verkeer ten dienste staan, alle
primitief van constructie en dus on-
geschikt zijn, om zwaarder verkeer door
te laten.

Op grond van bovenstaande motieven
bestaan er dan ook reeds lang plannen,
om een voldoend aantal bruggen over
de kali Ngasinan te leggen. Dit goede
plan zou dan ten faveure zijn van de
ontwikkeling der aan elkaar grenzende
districten: Djepon (Blora) en Kasiman
(Bodjonegoro), doch dat dit wegens ge-
brek aan de noodige financiën telkens
op de lange baan moest worden gescho-
ven.

Hoewel destijds ook reeds door de
diensthoofden van de houtvesterij Tje-
poe het nut van den bouw van bedoelde
bruggen werd ingezien en zij eventueel
gaarne zouden bijdragen voor den
bouw dezer belangrijke oeververbindin-
gen, konden de desa's Kedewan en Bedji
in Noord-Kasiman, welke aan elkaar
grenzen en bij de overbrugging der kali
Ngasinan groot belang hebben, tot voor
lang niet voor dit plan worden geïnte-
resseerd.

Eerst toen door den nieuw-benoem-
den ass.-wed. van gemeld onderdistrict,
den heer R. Soerjosoekanto, het nut en
de noodzaak van dit plan ten overstaan
van de verzamelde desagemeenteraden
werd gepleit, en het niet-bestaan van
nadeelen ten duidelijkste werd aange-
toond, kon eindelijk het volledig aceoord
van deze voorzichtig handelende desa-
besturen worden verkregen. De hier het
dichtsbij betrokken desa's Bedji en ?__-
dewan stemden een dezer dagen erin
toe, om gezamelijk een bedrag ad ’ 1750
voor dit bouwplan beschikbaar te stel-
len, met de speciale voorwaarde, dat
naast den bouw van de genoemde kunst-
werken de desaweg Bedji—Kedewan ook
nog zal moeten worden verhard en
geschikt gemaakt voor zwaar verkeer
(tjikars, auto's, vrachtauto's e.d.).

De tot standkoming dezer verbin-
dingsschakels zal aan genoemde dis-
tricten voorzeker oen aanzienlijke ver-
betering brengen, waardoor een ruimere
economische openlegging van het vrijwel
tot dusverre geïsoleerde achterland van
de reg. Blora en Bodjonegoro, zal kun-
nen worden verkregen en gegarandeerd.

Er zullen twee bruggen (kunstwerken)
met een totale overspanning van 49 me-
ter over de kali Ngasinan en 6 kleinere
bruggen in het nog te verbeteren weg-
vak Bedji-Kedewan worden gebouwd
voor een totaal uitgaafbedrag van

’ 7326.68, waarvan de houtwerken plus
nog een bedrag van ’ 4120.08 ten laste
yan het boschwezen en ’ 1750 ten laste
van desa's Bedji en Kedewan zullen
komen.

Er zal voorts nog worden gerekend op
steun van regeeringswege, om het te-
kort ad ’ 1450 aan te vullen. Of wan-
neer van het regentschap Blora, dat
hierdoor ook mede zal floreeren, op een
bijdrage kan worden gerekend, dan is
alles voor elkaar.

Ongetwijfeld zal de tot standkoming
dezer gedacht© verbinding het verkeer
in deze belangrijke streek, waar het
boschwezen zijn bosschen en de B.P.M,
haar boorterreinen hebben, niet weinig
bevorderen, terwijl dientengevolge een
zegenrijke wisselwerking in het leven
zal worden geroepen, welke zoowel in
economisch als in maatschappelijk
opzicht rijke vruchten zal afwerpen.

BRIDGE-RUBRIEK.
PROBLEMEN.

Eliminatie-spel als safety-p!ay.
Oplossing van:

Probleem no. 14.
Niemand kwetsbaar; O is gever.

Biedverloop:
O: Iln Kl.; Z: pas; W: 3ln __.; N:

pas;
O: 3 in SA.; Z: pas; W: 6 in Kl.; al-

len passen.
T.a.v. het biedverloop merken wij nog

het volgende op: Weliswaar heeft O 4
honneurtrekken, i.iaar toch is het niet
verstandig, indien hij na 3 in Kl, van
7.\\r) partner iet ander.» biedt dan 3 in
RA. Zijn distributie is zeer slecht en het
aantal sneeLsla .or is dan ook pering.

W heeft echter zoon sterk spel, dat
hij toch niet beneden klein siam na

het openingsbod van zijn partner kan
passen. Na 3 in SA. van O heeft W
weinig vertrouwen meer in groot siam,
maar niettemin voldoende optimisme
voor klein siam. Advienne que pourra...

Z komt uit met Sch. v, die door O
met hot- a. wordt genomen. Na twee-
maal troef spelen zijn de troeven bij
N — Z verwijderd.

Het is direct al duidelijk, dat O het
spel zal winnen, indien R. h goed zit,
maar O moet zich afvragen of hij niet,
behalve deze kans, nog een extra kans
heeft. En die is inderdaad aanwezig. O
kan door middel van eliminatiespel pro-
beeren het spel te winnen, niettegen-
staande het slecht zitten van R. h, waar-
bij O echter zijn kans behoudt, dat, als
het eliminatie-spel niet gelukt, R. h goed
zit.

O speelt Sch. h, waarop hij op tafel
R. b weggooit (het weggooien van H. 2
heeft geen zin; het weggooien van R. b
kan voordeelig zijn, zie hieronder).

Hierna speelt hij Sch. 6. die op tafel
wordt afgetroefd. Daarna H. a, h, waar-
na de situatie als volgt is:

W speelt nu H 2 na, waardooT N met
H. v aan slag komt. Speelt N Sch., dan
troef O in en gooit W R. v bij. Speelt N
R., dan maakt W R. a., v.

Op deze wijze .wint O dus het spel, af-
gezien van het goed zitten van R. h.,

A. als H. v tweede zit (dit is echter
niets bizonders, daar O, indien hij ge-
woon op R. h snijdt,.ook het spel wint,
als H. v maar tweede zit);

B. als N H. v derde heeft, daar N dan
in bovengenoemde situatie komt.

Heeft N H. v vierde, of heeft Z H. v,
dan is O afhankelijk van het goed zitten
van R. h. O kan dan altijd nog op R. h
snij den,.

Wij willen hierbij nog opmerken, dat
indien N goed tegenspeelt, N onder H. h,
H. v gooit in de hoop, dat Z. H. b heeft.
N moet dit doen daar hij zeker weet, dat
als hij H. v bewaart, hij in den volgenden
slag in moeilijkheden zal komen.

**
Hierna volgt opgave van:

Probleem no. 15.
N — Z kwetsbaar; z i_ gever.

Eindcontract: 7: * in S_h
Uitkomst: W: H. 9.
Tegenspelprobleem.

Mond- en klauwzeer en kwade
droes.

Naar we uit betrouwbare bron ver-
nemen, zijn er in het onderdistrict Soem-
berredjo (Oost-Bod jonegoro) 30 gevallen
van mond- en klauwzeer bij den veestapel
geconstateerd. Direct werden door het
B. B. en den Veterinairen dienst afdoen-
de maatregelen genomen, om verdere
uitbreiding te voorkomen. Thans, onge-
veer een week na het eerste uitbreken
dezer veeziekte, worden er geen geval-
len meer gerapporteerd. Alle zieke dft-
ren worden van de gezonde gescheiden
en door den afdeelingsveearts doorloo-
pend behandeld.

Naar de desalieden ons vertellen, komt
deze ziekte periodiek weer terug in de
meeste desa's van dit district, en wel
meestal voor het invallen van den re-
gentijd.

In het Oostelijk gedeelte van het dis-
trict Bodjonegoro, Ngrowo, komt een ge-
val van kwade droes bij een andong-
paard voor. Het door deze ziekte aange-
taste dier moest worden afgemaakt.

KEDIRI.
(Van onzen correspondent.)

Stagnatie bij den dijkaanleg.
Toen het gemeentebestuur in October

jl. van den directeur B. B. bericht ont-
ving, dat voor het jaar 1939 aan de ge-
meente een tegemoetkoming werd ver-
leend van ’ 40.000,— voor werken ter
verbetering van toestanden in kam-
pongs, en wel uitsluitend voor de uit-
voering van het plan tot bandjirvrijma-
king van de Westhelft van de kotta,
kon onmiddellijk met de werkzaamhe-
den worden begonnen, aangezien de
betreffende begrootingen en projecten
alle gereed waren en inmiddels van de
provinciale waterstaatsautoriteiten uit
Soerabaia machtiging was ontvangen
om een gedeelte van de geprojecteerde
werken uit te voeren.

Er werden 1.000 man aan het werk
gezet om den bandjirdijk van de desa
Bandarlor tot aan de brug over de
Brantas, zoo spoedig mogelijk aan te
leggen, ten einde voor de komst van de
jaarlijksche bandjirs met dit gedeelte
van het werk gereed te zijn. Alle maat-
regelen voor den afkoop van de rechten
op de benoodigde gronden waren gereed,
zoodat ook dit onderdeel van de plan-
nen geen moeilijkheden bij de uitvoering
opleverde.

Met groote voortvarendheid werd
doorgewerkt, zoodat het dijkllchaam, dat
een kruinbreedte heeft van 3 en uit het
materiaal, dat ter plaatse gevonden
wordt (een mengsel van klei en zand)
werd opgebouwd, begin December reeds
gereed was.

Er moeten nu nog 2 ultwaterings-
sluizen met terugslagkleppen gemaakt
worden, doch door gebrek aan cement
stagneert het werk. Het is wel zeer te
betreuren, dat er geen weg gevonden
kan worden om het benoodigde cement
te verkrijgen, want zonder deze ultwa-
terings-slulzen heeft de dijk geen waar-
de, zoodat bij de bandjirs, die nu elk
oogenblik verwacht worden, het abat-
toir, de pasar en vooral het ziekenhuis
weer tijdelijk onder water komen te
staan.

Een politieke vergadering.
Evenals in andere plaatsen, werd Zon-

dag in het Volta-theater alhier onder
auspciiën van de Parindra en de Per-
koempoelan Politiek Katholiek Indone-
sla een vergadering gehouden om een
moment-actie te voeren tot verkrijging
van een volwaardig Indisch parlement.
Deze beweging gaat uit van de „Gapi",
de federatie van politieke Inheemsche
vereenigingen. De vergadering, die onder
leiding stond van den residentie-arts, dr.
R. Kodyat, werd door ruim 300 personen
en vertegenwoordigers van 23 verschil-

lende vereenigingen uit Kediri en om-
geving bijgewoond. Nadat de voorzitter
diegenen, die den 18-jarigen leeftijd nog
niet bereikt hebben, had verzocht de
bijeenkomst te verlaten en de inspecteur
van den politieken inlichtingendienst
bezwaren had gemaakt tegen de aanwe-
zigheid van den vertegenwoordiger van
de S. P. I. (op deze vereeniging in het
vergaderverbod toegepast), die hierop de
vergadering verliet, verkreeg de heer
Soeprapto het woord om het streven van
de „Gapi" uiteen te zetten.

Vervolgens werd het woord gevoerd
door den heer Moentoro Atmosentono,
lid van den gemeenteraad. Spr. wees op
de beteekenis van een volwaardig par-
lement.

Hierop deelde de voorzitter mede, dat
een motie is samengesteld ter verkrij-
ging van een parlement. De secretaris
las deze motie voor, die vervolgens door
opstaan door de aanwezigen werd aan-
genomen. De vergadering, die anderhalf
uur duurde, had een ordelijk verloop.

Regentschapsraad.
De regent.rhapsraad is van plan om

in verband met den minder rooskleurl-
gen financieelen toestand van het re-
gentschap uit te treden als lid van de
vereeniging van regentschappen op Java
en Madoera, hoewel gaarne het nut van
deze vereeniging erkennende. De con-
tributie bedraagt ’ 100,— 's jaars. De
raad heeft reeds bezuinigd op de reis-
kosten van de leden voor het bijwonen
van de vergadering en op het gebruik
van consumptie tijdens de zittingen.

Eveneens om bezuinigingsredenen zal
het verzoek om subsidie van de oudheid-
kundige vereeniging „Majapahit" te
Modjokerto worden afgewezen.. Het ter-
rein van onderzoek van deze vereeni-
ging ligt hoofdzakelijk in de regent-
schappen Lamongan, Soerabaia (met
Grlssee), Sidoardjo, Modjokerto en
Djombang en slechts in mindere mate
in Pasoeroean, Malang en Kediri.

Voor het jaar 1940 zullen subsidies
worden verleend aan een vijftal veree-
nigingen, die tot doel hebben liefdadig-
heid of behartiging van maatschappe-
lijke belangen. De afd. Kediri van het
centraal genootschap voor kinderherstel-
llngs- en vacantie-kolonies in Ned.-
Indië ontvangt ’ 50,—, evenals het zen-
dingsziekenhuis te Modjowarno. De Ke-
dirische vereeniging tot bestrijding van
woeker krijgt ’ 100,— en de vereeniging
tot verbetering van het lot der blinden
ln Ned.-Indië te Bandoeng ’ 25.—. Ten
slotte wordt voor de plaatselijke afdee-
ling van de Stichting Centrale Vereeni-
ging tot bestrijding der tuberculose in
Ned.-Indië, een subsidie van ’ 400,—
uitgetrokken ten behoeve van de ex-
ploitatie van het consultatie-bureau, in
verband waarmede een verzoek om sub-
sidie van de provinciale organisatie
Oost-Java van genoemde stichting te
Malang niet kan worden ingewilligd.

De sde vergadering van den regen*-
schapsraad, waarbij de vaststelling van
de begrooting van uitgaven en ontvang-
sten voor het dienstjaar 1940 op het
programma staat, zal op Zaterdag 3.
December a.s. om 9 uur des morgens
worden gehouden in de vergaderzaal
van het regentschapskantoor.

PROBOLINGGO.
(Van onzen correspondent.)

Roulette-apachenbal „Ons Aller
Genoegen.”

Zooals tot dusverre met alle feesten
van „Ons Aller Genoegen" het geval was,
is oo_ deze avond een reuze succes ge-
worden.

Het knusse zaaltje was feestelijk ver-
sierd met als achtergrond de Moulin
Rouge, alwaar de champagne- en cock-
tailbars waren ondergebracht.

Een kleine honderdvijftig feestgan-
gers, onder wie velen van buiten, wa-
ren in het kleine zaaltje bijeen, zoodat
men bijna ruimte te kort kwam, allen
te bergen.

De Hertel-band uit SoerabaLa met on-
zen ouden stadgenoot, den heer Barends
als drummer, was prima en had een niet
gering aandeel in het welslagen van
dezen buitengewoon geslaagden avond.

„Ons Aller Genoegen" heeft weer op
uitbundige wijze feest gevierd tot het
ochtendgloren, zonder eenige wanklank.

Begin Februari staat een Carnaval-
feest op het programma met vele at-
tracties; het zal een „knalfuif" moeten
worden.

Waar de contributie zeer laag is ge-
steld, ’ 1— en ’ 0,50 per gezin, zullen
eventueel bijdragen van buiten het re-
gentschap Probolinggo wonenden zeer
welkom zijn; het adres van den secre-
taris i.s: de heer v. d. Nesten (Oemboel).

Biedingen.
Niemand kwetsbaar.

N.
a\ <5> O +xx — a
xx b

x 10
9
X
X
X
X

Z.
a\ <X> O *hv a x
v h
b v
9 9
8 7
7

Het bieden ging aldus:
Z: 2 in R., W: pas, N: 3 in KL. O: 3

in H.
Z: 3 in Sch., W: pas, N: 5 in Kl., O:

doublé.
Z: 5 in Sch., W: pas, N: pas, O: dou-

blé.
Z: pas, W: pas, N: 6 in Kl., O: doublé
Z: pas, W: pas, N: pas.
N ging 3 down.
Indien Z — N op dergelijke kaarten

met een tweebod plegen te openen,
meenen wij. dat de openingsbieder dit
moet aangeven door in de tweede ron-
de een jumn te doen. Z had dus na 3
in Kl. van N niet 3 in Sch., maar 4 in
Sch. moeten bieden. N had dan gewe-
ten, dat Z een tweekleuren-spel had,
waarna N had kunnen passen.

Zooals Z thans geboden heeft, heeft
hij h-t N w"l zeer moeilijk gemaakt.

Nadruk verboden.

AGENDA.
VrUflag ; „TREKKERl jE"

MUSEUM EN DIERENTUIN.
PROV. EN STED. MUSEUM, SimP» 11» -

(naast gouverneurswoning. Geopeo .
alle dagen behalve 's Woensdag»
7 u. 30 v.m. tot 12 u. 30 n.m. en va»
6 u. n.m.

DIERENTUIN : Darmopleln, Geopend op

dagen van 6 u. 30 v.m. tot 6 u. n.m.
RESTAURANTS EN DANCING .

CERCLE HELLENDOORN; Teddy Weat& erf
and hls Orchestra, jjj
Geopend voor niet-leden Dinsdag, P°n |
dag en Zondag.

TAIJARIN; Dancing, Bar Restaurant,
PICCOLO CLUB; Bar en Dancing.
RESTAURANT „ROYAL": lederen

muziek.
EUROPA BAR; Bar en Dancing.
THE OLD DUTCH INN; Bar en Dan-i*
„SHANGIIAI"; Restaurant en Bar,

BIOSCOPEN.
MAXIM; ' Heden ; _.Idiot's deüg^

Morgen ; You're only
young once."

CAPITOL; Heden ; ..Indianapolis
Speedway."

' lorgen ; Idem.
LUXOR; leden ; .Honolulu."

Morgen ; Idem. ,
KRANGOAN; Heden '; smart _""

grow up."
Morgen ; Idem.

SAMPOERNA; Heden ; ; Mutlny on the
Black Haw_."

Morgen " Idem
PRINCESS; Heden : .Café Society."

Morgen : Idem
MASCOTTE; Heden : vHet' uur der r* ■

gelding." (
Morgen ; ..F.ur's a crow .

DARMO; Heden ; ,','My lucky star."
Morgen ; Idem „

FLORA; Heden ; „Flight to fa» 6.
Morgen : ld.m.

RADIO-RUBRIEK.
PROGRAMMA'S.

DONDERDAG
21 DECEMBER.

NIROM.
Van 8 n. v.m. tot

14.30 u. n.m.
op 19.61 M.

Van 5 u. n.m. tot
sluiting op 34.41 M.
Sladsz. den geheelen

dag op 106.08 M.
6.31 Nieuws,
6.38 Gymnastiek.
6.50 Gramofoon.
7.30 Nieuws.7.37 Gramofoon.

11.01 Genre-muzlek.
11.40 Wijding.
12.00 Orkesten.
12.30 Concert
13.20 Nieuws.
13.35 Concert.
14.20 Nieuws
17.01 Programma.
17.03 Theeconcert.
18.00 Arendsi__es_.
18.30 Swingmuziek
19.00 Nieuws.
19.25 Orkest.
19.40 Dlsconieuws.
20.00 Selecties
20.15 Causerie
80.30 Allerlei.
SI .00 „Die SchOp-

fung".

P. M. ï.
88.31 M. en 90.36 SI.
6.00 Gramoloou
8.15 Amst. beurs.
9.25 Nieuws
9.40 Gramofoon.

10.00 Concert.
11.00 Gramofoon
12.00 Concert
34.00 Koersen.
14.10 Concert
16.30 Gramofoon.
17 00 Theemuzie_.
18 0O Kl muziek.
18.30 Orkest.
18.45 Van Strauss,
19 00 Meisjeskoor.
19.20 Viool-recital.

58 M.
19.35 Nieuws,

90 M.
19.35 Gramofoon.' Belde zenders
19.50 Onze Jarigen.
20 00 Amst. beurs.
20 02 Kl. muziek.
20.30 Jack Hylton.
21.00 Gramofoon
21.30 Orkest.
22.00 Concert.

A. R. V. O.
61.29 M. en 109.59 M.
■7.00 Marsch.
7.03 Gramofoon
11.00 Nieuws.
11.03 Marschen.
11.15 Cabaret
11.30 Mandolines.
12.00 Verzoekjes.
12.30 Gramofoon.
13.30 Concert.
16.30 Marsch
16.33 Allerlei.

17.15 Nieuws.
18.00 Muziek/zang.
18.30 Celeste Octet.
19 01 Verzoekjes.
20.00 Plano.
20.30 Schlagers
21.00 Orkest.
21.30 Amst. beurs.
21.35 Genre-muziek.
22.00 Dansmuziek.

B. R. V.
J57.89 M. en 01.66 M.
6.00 Gramofoon
6.15 Nieuws.
6.30 Gramofoon
7.15 Nieuws.
7.30 Gramofoon.
9.00 P. Kreuder
9 30 Tlno Rossl.'
10.00 Zig muziek.
10.30 A. Campoll.
11.00 Koorzang
11.30 Mii. muziek.
12.00 Sonaten-

recital.Arrhlpelzender
17.04 Nieuws.

Stadszender17.04 Walsen.Belde zenders
17.25 Intermezzo
17.30 Concert.

Archtpelzender
18.30 Nieuws.

Stadszender
18.30 Cinemaorgel.

Belde zender?
18.45 Ooeramuziek
19.00 Kl. muziek '
9.35 Intermezzo

20.30 Phohi-rolay.
20.45 Vioolsoll
21.00 Phohl-reiay
2?.40 Campoll.

Oostersche
«enders.

Banfloenj II 192 M.
en 111 50 M.,

Batavia II 197 M.
0.00 Liederen.c 30 Nieuws
0.35 Chin. muziek
7.00 Krontjong
7.25 Nieuws

Bandner>« 11 in. M.
en 111 50 M.

12.00 Concert.
12.30 Nieuws.
13.40 Concert.
14 20 Nieuws
Batavia 11 107 M.

1200 Gamelan
12 45 Liederen '
'3.15 Muziek.
IS.MI Nieuws.
13.40 Liederen
14.20 Nieuws

Bandoeng II l&M
Batavia II 19' ~\PMU 45 M-

-17.00 Program!»''
17.05 Krontjon«.„
17.15 Klnderuurtf
18.00 Ketjapl-ï»1"'

18.30 Gebed
18.45 Kasida'hs.
13.00 Buitenl. <"e
19.20 Liederen. ..

19.35 LuisterrapP 1"

ten.
19.40 Nieuws.
20.00 Zang.
81.15 Kroutjon.
22.00 Gamboes-

-1 iederen.
PMN 29 M.

22.00 Gambocs-
ljederen. a.

Djokja 11 138 ',|.
Semarang II ij» <l
Soerabafa II "*en IV 129 M-

Solo II 120 M;,j
6.00 Chin r_u*
0.20 Liederen.
6.40 Nieuws.
6.45 Muziek
7.00 Gamelan.
7.25 Nieuws. j(

Soerabaja 11 *Jen IV 129 *■"12.00 Muziek
12.20 Krontjóng.
13.20 Nieuws.
13.30 Gamelan jr\
it oo i_.i_____Kfl
14.20 Nieuws j,
Djokja 11 128 3
Semarang II 189 3
Soerabaia II ">'en IV 129 M*

Solo II 12
17.00 Studio-d^B18.00 Qur'anl'
18.20 Kasidal.
18.30 Buitenl. °'18.45 Muziek.
19.00 Nieuws.
19.15 _uisterr«P.

ten.19.20 Gamboes-
liederen.

19.30 Qur'an-
r in-klaring.

20,15 Liederen.
20.30 Qur'anl;
21.00 Orkest.

MEDAN.
Medan 41.55%,(Nnorcl-Suni.-"1,,i

7.00 Chin m"zl
17.00 Liederen.
17.40 Gebed. ,
18.30 Qur'anle- >*
19.00 Gamboes-

liederen.

B. B C.-1.0V16'
C.SC .11.32 1";
ZemlUlden "**.50 tot -.**■

6.52 Program» 13
Vleows7.00 Engelsch.

7.15 Fransch. 1
7.30 Portugee««r- I
«1.00 Engelsch. I
8.30 Portugees
8.37 Spaansch.
GSJ 13.93 JJOSV 1R.84 JJ"
.SO 16.86 JJ'GSG 19.82 *'"ZentU)|(len «■»''18.15 'tot 0.3<>"18.12 Program"111

-leiiivs.
18.15 Engelsch.
19.00 Engelsrxi.
19.45 Fransch.
30.00 Duitsch.
20.15 Italiaan.'
20.30 Portuge-
-30.45 Engelsch.
21.30 Spaansch.
23.30 Engelsch.
24.00 Afrika, o^

ZEESEN
OJS 13.99 M 1

.tot 20.25);
DIH lfi.Bl 5'
_ot 20.20 '"van 21.30 "'J.'D.IE 10.89 £J'(van 2030 sj,"
D.IO 1963 W_ .IB I<>_4 "fil.

_enrtft|rtcn: da?'"}»
van 18.30 tot ~

Nieuw».
"9.30 Engrlsch.
50 30 Duitsch. -j
21.30 NederlaiJfl;Bon Engels'

Paris Mond':
TPB3 JG.B» \i'.
TPA3 19.68 ■_'
_en .(Mder. _?„
18.30 tot 23. "'ismpiiw».

38.30 Fransch.
39 30 Engelsf"'
21.00 Fransch.
23.20 Fransch. jj.)
R«MF '""'■'_.

2 ROB 16.83 IV
2 ROB IS"' >(■
» RO4 Zü*" ff.2R03 SM 8

Mfll«"
030 Fransch.
fi.45 Engelsen-
".oo Engelse".

17.30 Fransch.
IR 30 TBneeiser-j.jtl
19.40 Italiaan^20 00 Ttnlla»

_"_n-=<*
EneelsCE^

20.45 Italiaan*
23.25 Enïels<"r"

PHOfl.
_.« <__ J- M'

20.10—21■*'„ -1
Oolflenste: >"■,
20 10 V_ II^OÏI» _,»'
20 15 D~ Tol*"

ter. - ,J,
1..30 r _ns.''';-"
20.45 r»H _ n1-^ ..tl <*■
21.15 V.P.B-°'
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